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Rocznica
Konstytucji 3 Maja

G

minno - powiatowe obchody
dwieście dwudziestej czwartej
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w tym roku odbyły się w
rymanowskim Sokole
Każdy z nas rodzi się w kraju, który
staje się jego Ojczyzną, żyje wśród ludzi,
którzy mówią tym samym językiem, mają
podobne tradycje, którzy o tę Ojczyznę
się troszczą i w razie potrzeby jej bronią.
Ojczyzna bowiem to wielka i nieprzemijająca wartość. Myśl o niej porusza
najdelikatniejsze struny ludzkiej duszy,
wyzwala najpiękniejsze skojarzenia, budzi swoisty dreszcz emocji. Jest jak relikt,
który wymaga troski i starań, by wciąż
stawała się piękniejsza i doskonalsza.
Aby było to możliwe, ojczyzna musi
być przede wszystkim wolna. Niestety
drogi dochodzenia Polaków do wolności
były kręte i zawiłe. Pierwszym krokiem
w tym kierunku była Konstytucja 3 Maja
1791 roku, ustawa regulująca ustrój
prawny w Polsce i pierwszy akt prawny
mający na celu ratować kraj zniewolony
przez zaborców po I rozbiorze Polski.
Trzeci maja od 1990 roku stał się naszym
świętem narodowym upamiętniającym
konstytucję majową, która była ostatnią
wolą i testamentem gasnącej ojczyzny,
ale równocześnie niekwestionowanym
krokiem ku wolności.
W naszej gminie od lat uroczyście
świętuje się tę rocznicę. W tym roku
obchody gminne były połączone z powiatowymi, stąd gremium zaproszonych
gości było poszerzone o przedstawicieli
władz starostwa powiatowego, łącznie z
przewodniczącym Rady Powiatu, panem
Edwardem Nowakiem i starostą powiatowym, panem Janem Juszczakiem.
Swoją obecnością uroczystość uświetnili
też podkarpaccy posłowie: Stanisław
Piotrowicz i Piotr Babinetz oraz radni
Sejmiku Województwa Podkarpackiego:
Dorota Chilik i Dariusz Sobieraj. Szczególnymi gośćmi byli: generał brygady
w stanie spoczynku, Tomasz Bąk oraz
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fot. Małgorzata Wołczańska

sportowa chluba naszego regionu, paraolimpijczyk Andrzej Szczęsny.
W uroczystościach nie mogło oczywiście zabraknąć reprezentantów władz
gminy w osobach: przewodniczącej Rady
Miejskiej, Krystyny Przybyły- Ostap,
burmistrza Wojciecha Farbańca, jego
zastępcy Jana Materniaka oraz sekretarza
gminy Marka Penara. Wzorem lat ubiegłych, obchody rocznicowe rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele
św. Wawrzyńca w Rymanowie. Po niej
uczestnicy uroczystości zgromadzili się
przy pomniku ofiar systemów totalitarnych,
by złożyć wieńce, kwiaty oraz zapalić
znicze, czcząc pamięć tych, którzy
za Ojczyznę przelali krew. Następnie w
asyście orkiestry dętej zebrani udali się
na plac obok Przychodni Rejonowej
w Rymanowie, by obejrzeć musztrę
paradną w wykonaniu miejscowych
licealistów uczących się w klasach o
profilu wojskowym. Stamtąd odbył się
przemarsz do sali Sokoła, gdzie krótkie
wystąpienia zaprezentowali: Starosta
powiatowy i Burmistrz gminy Rymanów.
Na zakończenie wystąpienia, Burmistrz
udekorował medalem paraolimpijczyka,
reprezentanta Polski w narciarstwie alpejskim (olimpiady w Soczi i Vancouver)
za zasługi dla miasta i gminy Rymanów.
Patriotycznym akcentem niedzielnego
popołudnia były również prezentacje

laureatów Recytatorskiego Konkursu
Patriotycznego przeprowadzonego przez
RCKP w Krośnie.
Finalnym punktem obchodów majowego święta był program artystyczny
wykonany przez dzieci i młodzież Zespołu
Szkół Publicznych w Króliku Polskim.
Program pod hasłem „Konstytucja 3 Maja
pierwszym krokiem do wolności” miał charakter słowno – muzycznej wędrówki przez
wieki, eksponującej niepodległościowe dążenia Polaków od upadku Rzeczypospolitej
szlacheckiej po czasy współczesne.
Zdarzenia te młodzież przybliżała
widzom na scenie z dekoracjami w narodowych barwach (pionowo przywieszona
flaga, hasło programu oraz ogromny kosz
z biało – czerwonymi różami). W klimat
odpowiadający narodowemu świętu
wprowadziła pieśń „Dokąd idziesz Polsko” z repertuaru „Ich Troje”. Została
ona wykonana przez Natalię Oziminę i
Dawida Jakiełę (uczniów klasy VI) oraz
chór szkolny. Dalej partie narratorskie
przybliżały widzom momenty historyczne,
które miały charakter ważnych wydarzeń
bądź zrywów niepodległościowych od
powstań narodowych, poprzez I i II wojnę
światową, czasy PRL-u aż po wejście Polski do Unii Europejskiej. Partie przedstawiane przez narratora przeplatały piosenki
związane z poszczególnymi wydarzeniami (Biały krzyż, Przybyli ułani, Dnia
pierwszego września, mikst muzyczny
Na prawo most i inne oraz piosenka Unia
europejska i tańce narodowe) Młodzieży
akompaniował na organach nauczyciel
muzyki. Do przygotowania programu artystycznego oraz dekoracji zaangażowany
został zespół nauczycieli ZSP w Króliku
Polskim pod kierunkiem Dyrektor szkoły.
Uroczystość była piękną lekcją historii i wyrazem miłości do Ojczyzny, a także
tęsknoty do wolności naszych przodków
i współczesnego starszego pokolenia.
Odsłaniała stare, ale żywe karty historii,
których nie można zapomnieć, gdyż to
one swoim kolorytem zabarwiły teraźniejszość, zostawiając blask tamtych dni.
Małgorzata Kordos

fot. Tomasz Dyląg

Wszystkim Dzieciom
w dniu ich święta
beztroskiego dzieciństwa,
radosnego uśmiechu
i dobrej zabawy
życzy Redakcja

Burmistrz Gminy Rymanów
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
zapraszają

7 czerwca 2015 / niedziela/ godz. 19:00
na film dokumentalny

„Była wojna”
reż. Maria Zmarz – Koczanowicz
scen. Maria Zmarz – Koczanowicz
zdjęcia Ita Zbroniec –Zajt
montaż Grażyna Gradoń
kier. prod. Adam Montrezor
produkcja Studio filmowe Largo
Kanwą filmu są wspomnienia starszych
mieszkańców Rymanowa
z okresu II wojny światowej
Wstęp wolny

Jak rozmawiać ze
swoim dzieckiem

aby ustrzec je przed
alkoholizmem i narkomanią
Motto: Każdy z nas powinien mieć takie
miejsce, gdzie może być sobą, gdzie
jest wolny od krzywd, niebezpieczeństw,
gdzie może się nie bać i oddychać pełną
piersią. Takim miejscem powinien być
DOM.
Mamo, Tato – o tym, że mnie kochasz
przekonuję się gdy…
• Dodajesz mi wiary we własne siły –
Zobacz, jaki jesteś mały, a potrafiłeś
to tak dobrze zrobić!
…Nie obawiam się przyszłości.
• Dajesz mi do zrozumienia, że jestem
dla Ciebie ważny – Ależ ja za tobą
tęskniłem!
…Czuję się wtedy pewny siebie.
• Uczysz mnie, jak „poruszać się” w
świecie – Makaron zawsze wrzuca się
do wody!
…Wtedy wiem, ze na pewno dam sobie
radę w życiu.
• Słuchasz mnie z uwagą – Zauważyłam, że masz nowego kolegę.
…Chcę wtedy rozmawiać z Tobą o
swoich sprawach.
• Okazujesz mi wyrozumiałość
– Widzę, że jest ci przykro…

…Odkrywam, ze zawsze będziesz ze
mną, nawet w trudnych sytuacjach.
• Dajesz mi do zrozumienia, że mój
glos się liczy – Ustalmy, dokąd jedziemy na wakacje!
…Uczę się wtedy aktywności.
• Pozwalasz, abym wspólnie z wami
podejmował decyzje. – Zastanów się,
jaką szkołę chciałbyś wybrać?
…Uczę się wtedy odpowiedzialności.
• Używasz w stosunku do mnie słów:
proszę, dziękuję, przepraszam.– Przepraszam, pomyliłem się!
…Uczę się szacunku dla siebie i innych.
Mamo, Tato! Dorastanie to czasami
ciężka praca, dlatego:
Jeśli będziesz blisko mnie, będziesz
dużo ze mną rozmawiać, poświęcisz mi
swoją uwagę i czas, pozwolisz mi być
przy Tobie, gdy coś zrobisz, to:
- będę czuł się dobrze,
- będę dobrze sobie radził w szkole,
- zawsze będę umiał znaleźć sobie
przyjaciół,
- będę lepiej rozumiał świat,
- odmówię, gdy ktoś będzie namawiał
mnie do czegoś złego.
A gdy będę duży:
- będę życzliwy dla ludzi,
- będę kochał świat,
- dam sobie radę w trudnych sytuacjach,
- można będzie na mnie polegać

Rodzice !
Dzieci sięgają po środki odurzające,
ponieważ:
- chcą przynależeć do grupy,
- nie chcą czuć się gorsze,
- nie potrafią odmówić,
- naśladują starszych,
- chcą sprzeciwić się nakazom dorosłych,
- szukają sposobów, aby uwierzyć w
siebie,
- zaspokajają ciekawość,
- nudzą się,
- chcą zwrócić na siebie uwagę,
- pragną uciec od stresów.
Mamo, Tato! Przytul mnie i kochaj
takim, jakim jestem!
(Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny)

Nasz
Rymanów
na Facebooku
www.facebook.com/naszrymanow
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Wydarzyło się w czerwcu
21.VI 1505 – papież Juliusz II wysłał do parlamentu Związku Helweckiego pismo z prośbą
o zgodę na utworzenie 200 osobowej straży
papieskiej. Szwajcarzy słynęli z wojowniczości
i z powodu biedy w kraju masowo emigrowali
do prac usługowych.
3.VI 1605 – zm. kanclerz i hetman wielki koronny Jan Zamojski. Założył zaprojektowane
przez Włocha Morando idealne miasto renesansowe – Zamość.
20.VI 1815 – 200 lat temu decyzją Kongresu
Wiedeńskiego utworzone zostało Królestwo
Polskie (pod egidą Rosji). Liczyło 3,3 mln
ludności (75 % Polaków) i 127 tys. km2 powierzchni. W tym czasie Galicja miała 79 tys.
km2 i 3,6 mln ludności.
13.VI 1895 - do redakcji gazety „Iweria”
w Gruzji 16. letni kleryk prawosławny Josif
Dżugaszwili złożył swoje wiersze. Drukowane
wiersze opisują piękno przyrody i miłość do
ziemi ojczystej. Na ich podstawie trudno było
przypuszczać, że ich autor, stając się Stalinem,
zostanie jednym z najkrwawszych tyranów w
historii.
7.VI 1905 – parlament norweski podejmuje
decyzję o zerwaniu unii ze Szwecją, trwającej
od 1814 roku.
25.VI 1905 – w kopalni Premier Mine k. Pretorii (RPA) znaleziono największy i najczystszy
ze znanych diamentów. Miał wymiary 10x6x5
cm i ważył 3 106 karatów (621,2 g.)
Kamień zakupiony za 150 000 funtów podarowano królowi Edwardowi VI na urodziny.
Został podzielony na 9 ogromnych i 96 mniejszych kamieni. Dwa największe zdobią brytyjskie insygnia królewskie.
12.VI 1915 – zm. Józef Brandt polski
malarz. Po studiach osiadł w Monachium. Malował potyczki z Kozakami i Tatarami, sceny
z polowań i jarmarków oraz obrazy z życia z
ówczesnej chłopsko-żydowsko-szlacheckiej
wsi. Już za jego życia obrazy zdobyły olbrzymią popularność.
13.VI 1935 – 80 lat temu, 98 uczennic ze
szkoły w Rymanowie, na 8 dużych wozach
drabiniastych, wymoszczonych słomą i sianem,
wyrusza o 730 na wycieczkę w celu zwiedzenia
szkoły tkackiej w Korczynie, zamku w Odrzykoniu i zabytków Krosna. O godz. 2030 dziewczyny z klas IV-VII powróciły do oczekujących
rodziców.
6.VI 1945 – próbny wybuch pierwszej amerykańskiej bomby atomowej. Wśród obserwujących uczonych jest również rymanowianin
Izydor Rabi.
11.VI 1955 – podczas wyścigu samochodowego w Le Mans zderzyły się na torze cztery
samochody i wyrzucone zostały w trybuny. Zginęło 80 widzów a ponad 100 zostało rannych.
30.VI 1995 – na lotnisku Heathrow w Londynie
pobito rekord dziennej obsługi pasażerskiej –
odprawiono 193 678 osób.
11.VI 2005 – skonstruowano największy na
świecie latawiec w kształcie flagi amerykańskiej – „Mega Flag” miał 700 m2 powierzchni.
Wybrał Wacław Łabuda
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Wieści z regionu
• Przykra historia spotkała pilota szybowca z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej podczas mistrzostw Polski w
Turbii pod Stalową Wolą. 22-latek
wylądował na polu z pszenicą w
miejscowości Sobów w gminie Ożarów. Kiedy poszedł wezwać pomoc,
jego szybowiec został okradziony. Z
kabiny szybowca skradziono system
antykolizyjny, rejestrator lotów,
okulary przeciwsłoneczne, zegarek
i palmtop - Wartość wszystkich
skradzionych rzeczy zgłaszający
wycenił na 6 tys. zł.
• Policjanci z Wydziału do walki
z Przestępczością Gospodarczą
Komendy Wojewódzkiej Policji w
Rzeszowie zabezpieczyli ponad 56
tys. butelek podrobionego znanego
szamponu przeciwłupieżowego. To
aktualnie jedno z największych tego
typu zabezpieczeń w Europie.
• 120 miejsc ma czekać na studentów jesienią na nowym kierunku
lekarskim, który powstał na Uniwersytecie Rzeszowskim. Nowości
będzie więcej, m.in. kierunek dla
muzyków: Jazz i muzyka rozrywkowa. Rekrutacja już się rozpoczyna.
• Od czerwca po Zalewie Solińskim będzie pływać karetka
pogotowia - wyposażona tak jak
każdy drogowy ambulans. Załoga
to ratownicy Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w
Rzeszowie.
• Tegoroczna edycja Carpathia
Festival w Rzeszowie startuje już
2 czerwca. Oprócz 18 finalistów,
wystąpią m.in. zespół RSC, legenda
polskiej sceny rockowej, Kasia Popowska, laureatka Carpathia Festival
2014 oraz Alicja Rega, finalistka
programu „Mali giganci”
• Lesko wezwało Regionalną
Izbę Obrachunkową do skontrolowania czy gminy Solina i Olszanica
zorganizowały zgodnie z prawem
dowóz dzieci do szkół. W tle jest cicha wojna o uczniów z gminy Lesko,
którzy wybrali szkoły w sąsiednich
gminach.
• Od kilku dni w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
pracuje blisko 200-osobowa ekipa
filmowców. W skansenie powstają
kolejne zdjęcia do filmu „Wołyń”
w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego.
• Kapela Tońko z Dynowa została laureatem pierwszej nagrody 37.
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel
Folkloru Miejskiego im. Jerzego
Janickiego w Przemyślu. Zwycięzcy
pokonali 15 innych kapel z różnych
stron Polski.

• Osuwisko zagraża skansenowi archeologicznemu Karpacka Troja w Trzcinicy.
Prace zabezpieczające będą trwały dwa
lata. W tym roku przeznaczono na nie
2,2 mln zł, w przyszłym roku będzie to
2,5 mln zł.
• W postać Zdzisława Beksińskiego
wcieli się Andrzej Seweryn, Tomasza
zagra Dawid Ogrodnik. W pozostałych
rolach filmu „Ostatnia rodzina” w reż.
Jana P. Matuszyńskiego zagrają Andrzej
Chyra i Aleksandra Konieczna.
• Chcecie oglądać teatr latem? Szukajcie go w Bieszczadach. Scena stanie w
synagodze, cerkwi, na specjalnej rozkładanej naczepie. Nowy projekt Teatru im.
W. Siemaszkowej „Wyżej niż połonina.
Saga w VI aktach” ma otworzyć nową
przestrzeń artystyczną.
• Osiem dywizjonowych modułów
Rak, w sumie 100 pojazdów, zamierza
kupić polskie wojsko z Huty Stalowa
Wola do 2018 r.
• W Wiązownicy obchodzono 70 rocznicę mordu, największej zbrodni UPA
dokonane w obecnych granicach Polski.
17 kwietnia 1945 roku zginęło ponad stu
mieszkańców tej wsi, dlatego, że byli
Polakami. Agresorzy nie mieli litości,
zabijając w okrutny sposób mężczyzn,
starców, kobiet i dzieci
• W Trzciańcu k. Ustrzyk Dolnych
odbyły się ćwiczenia współpracy wojska
ze strażą graniczną. Na pomoc straży
przybyli żołnierze 25 Brygady Kawalerii
Powietrznej i 3rd Royal Canadian Regiment z Kanady. Niebezpieczny, uzbrojony
nielegalny emigrant został szybko ujęty.
• W wypadku k. Kraśnika zginął duszpasterz akademicki ks. Grzegorz Maj,
który przygotowywał Światowe Dni
Młodzieży w Jarosławiu. Z niewiadomych
przyczyn zjechał na lewy pas drogi i
zderzył się z prawidłowo jadącym audi.
Dwoje pasażerów audi też zginęło, byli
to młodzi narzeczeni, którzy wieźli zaproszenia ślubne.
• Jasło ma 650 lat, 26 kwietnia 1365
roku prawa miejskie dla Jasiela nadał w
Sanoku Kazimierz Wielki. Długa jest jednak historia osadnictwa tego terenu, znalezione wykopaliska mają ok. 3 tys. lat.
• Poradnie psychologiczno-pedagogiczne przeżywają na Podkarpaciu prawdziwe
oblężenie, ponieważ rodzice składają
wnioski o odroczenia swoich 6-ciolatków z obowiązku szkolnego. Tylko w
Rzeszowie takich wniosków złożono
1 400, w Przemyślu 130, w Krośnie 120.
• Rzeszów odznaczony został międzynarodowym certyfikatem i flagą
atrakcyjności inwestycyjnej dla biznesu, przyznane przez Europejskie
Zgromadzenie Biznesu z Oxfordu. Na
gali w Londynie delegacja rzeszowska
będzie promowała Rzeszów, jako bramę
na atrakcyjne turystycznie Podkarpacie.

Zaliwskiej w 1961 r. Fortepiany tej marki szczególnie cenił
Fryderyk Chopin. Krośnieński
pleyel jest jednym z trzech
najstarszych instrumentów tej
marki w Polsce, ale spośród
Jak pięknie modlą się drzewa
nich wyjątkowym, bo jest
w majowym słońcu skąpane.
jedynym w pełni sprawnym,
Drżeniem swych młodych liści
czynnym muzycznie i zachoMaryi ślą powitanie.
wanym integralnie instrumenZefir czułością oplata
tem, pozostającym w ścisłym
wierzby płaczącej konary
związku z epoką chopinowską.
i nutą tęskną zawodzi –
• Prof. dr hab. Grzegorz
w Maryi miej zaufanie.
Przebinda - rektor PWSZ w
Po łąkach mokrych od rosy,
Krośnie odebrał z rąk prezywśród mgieł nad brzegami rzeki
denta RP Krzyż Kawalerski
szeptem snują się słowa –
Orderu Odrodzenia Polski.
…Sancta Maria, Mater Dei…
Jest rusycystą, a wyróżnienie
Dzwon z pobliskiego kościoła
otrzymał za zasługi w pracy
swym głosem ludzi przyzywa.
naukowo-badawczej. To nie
Już w górę wzlatują hymny –
jedyna jego pasja - prawdziwą
…jestem…pamiętam…czuodskocznią jest bieganie.
wam…
• FA Krosno do końca roku
Księżyc sino-srebrzysty
podwoi swoje moce produkna nieba wspiął się firmament.
cyjne. Zamówień ma tak dużo,
W Ręce Twe życie me składam,
że choć załoga pracuje 7 dni w
O Najjaśniejsza Pani !
tygodniu 24 godziny na dobę,
nie nadąża z ich realizacją.
Zofia Kandefer
• Uruchomiono w Muzeum
Rzemiosła w Krośnie stuletni
zegar z Pierwszej Krajowej
Fabryki Zegarów Wieżo• W 2014 roku Polacy najchętniej budo- wych Michała Mięsowicza. Gdy przestał
wali domy parterowe, bez piwnicy, ale z działać zdemontowano go z kościoła w
użytkowym poddaszem. Na Podkarpaciu Zręcinie i przekazano w depozyt muzeum.
koszt przeciętnego domu to 430 tys. zł, Krośnieńska manufaktura wyprodukowaprzy średniej cenie 1 m2 „pod klucz” = ła ok. 280 szt. różnych zegarów (podobno
2 674 zł. Statystyczny budynek stoi na stary zegar z rymanowskiego kościoła też
działce 10-20 arowej, ma 101-150 m2 wyprodukował Mięsowicz).
i budowany był najczęściej w trady- • Wiele problemów mają pracownicy
cyjnej technologii murowanej, z cegły. leśni z kierowcami quadów, crossów i samochodów terenowych, którzy praktykują
dziką jazdę po terenach leśnych. Straż
leśna nie próżnuje, montuje się fotopułapki i zwiększa patrole. Coraz więcej „sportowców” płaci mandaty. Pecha mieli np.
• Prokuratura Rejonowa w Krośnie w Lutowiskach gdzie w błotnym bajorze
skierowała do sądu akt oskarżenia prze- ugrzęzło 12 quadów.
ciwko Ryszardowi S., dyrektorowi Woje• Nietypową pasję ma Wiktor Kazawódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w
necki – zna dokładnie rozkład jazdy
Krośnie. Zarzuca mu złośliwe i uporczyi trasy wszystkich autobusów miejskich
we naruszanie praw pracowniczych jednej
w Krośnie. Po każdej zmianie rozkładu,
z pracownic ośrodka.
wyraża swoją opinię i MKS korzysta z
• Mieszkańcom Krosna trudno wy- jego uwag. Traktowany jest jak ekspert,
obrazić sobie majowy weekend bez mimo że chodzi do drugiej klasy II LO.
widoku balonów na niebie i charakte• W poniedziałek (18.05) po godz.
rystycznego dźwięku gazowych pal14.00, na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego
ników podgrzewających powietrze. W
i Słowackiego w Krośnie wywróciła się
czwartek(01.05) rano po raz szesnasty
czwórka motocyklistów. Poślizgnęli się
rozpoczęły się Międzynarodowe Górskie
na oleju, który wyciekł z niesprawnej
Zawody Balonowe.
koparki. Jego plama ciągnęła się przez
• Zabytkowego fortepianu Pleyela, sporą część starówki. Przez 2 godziny
ulubionej marki Chopina, nie chciał ura- ruch w tej części miasta był utrudniony.
tować minister. Dopiero dofinansowanie z
• 12 czerwca przedstawiciele Młosamorządu województwa podkarpackiego
dzieżowej Rady Miasta Krosna orgapozwoli na odrestaurowanie unikatowego
nizują „Szklaną pułapkę” – grę miejską,
instrumentu. Muzeum Podkarpackie w
dzięki której ich rówieśnicy będą mogli
Krośnie odkupiło fortepian francuskiej
poznać historię i kulturę miasta, odkryć
marki Pleyel z 1862 r. od krośnianki Marii

W ręce Maryi

Z powiatu…

jego mało znane zakątki, a przy okazji wygrać czek na 750 zł. Zapisy do
udziału w zabawie trwają do 31 maja.

Z gminy …
• W ostatnią sobotę kwietnia Andrzej
Szczęsny, którego występy w polsatowskim „Celebrity Splash” śledziliśmy przez
trzy miesiące, wygrał trudną konkurencję skoków do wody. Zadecydowały
głosy widzów i sportowiec z Sieniawy
otrzymał czek na 100 tys. zł, z czego połowę przeznaczył dla chłopca, który urodził
się bez rąk i nóg. Był na trybunie z ojcem
i kibicował razem z rodziną i znajomymi
Andrzeja, którzy przyjechali z Sieniawy.
• W ramach realizacji projektu
„E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich” w Urzędzie Gminiy w Rymanowie
powstał Punkt Potwierdzania Profilu
Zaufanego. Profil zaufany to bezpłatna
metoda uwierzytelnienia obywateli
w systemach e-administracji
(m.in. ePUAP,CEIDG, ZUS). Dzięki
profilowi zaufanemu obywatel może
załatwić sprawy administracyjne drogą
elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę,
z dowolnego miejsca.
• 3 maja w Rymanowie odbyły się Powiatowe Obchody Konstytucji 3 Maja.
Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki
pocztów sztandarowych przed Domem
Sokoła w Rymanowie i przemarszem do
Kościoła Parafialnego w Rymanowie,
gdzie odbyła się msza święta w intencji
Ojczyzny. W dalszej części obchodów
złożono kwiaty pod Pomnikiem Ofiar
Systemów Totalitarnych obok Kościoła
pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Rymanowie a uczniowie klas wojskowych
rymanowskiego Liceum Ogólnokształcącego zaprezentowali pokaz musztry
paradnej.
• W niedzielę, 17 maja 2015 roku,
w Rymanowie Zdroju odbył się międzynarodowy festiwal „Dialog Kultur”.W
festiwalu zaprezentowały się zespoły folkowe ze Słowacji - ,,Folklorna Skupina”,
Ukrainy - ,,Na Drabini”, oraz rymanowska Kapela Ludowa Rymanowianie. Imprezie towarzyszyły stoiska z rękodziełem
oraz potrawami regionalnymi.

Zebrali – (deka), (wła)
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U psychologa skarży
się młody facet:
- Właściwie
wszystko już mam.
Zbudowałem
piękny dom, mam
kochającą żonę i
dwójkę udanych
dzieci, dobrze
prosperująca firma
przynosi mi dużo

kasy.
- To czego panu brakuje?
- Brak mi silnych emocji.
- Niech pan znajdzie sobie kochankę.
- Mam trzy kochanki!
- To niech pan o nich opowie żonie!
* * * * *
Wycieczka po długiej wspinaczce dociera na
Giewont. Przewodnik pokazuje panoramę i
zachwala:
- Patrzcie państwo jak tam na dole jest
pięknie!
Mocno zdyszana kobieta komentuje:
- Tak pięknie… to po kiego diabła właziliśmy
wszyscy na szczyt?
* * * * *
Zięć obserwuje teściową i z udawaną troską
pyta:
- Coś mamusia dzisiaj nie w humorze?
- Głowa mnie boli!
- Jak mnie ząb bolał, to wyrwałem!
* * * * *
Żona z wyrzutem do męża:
- Pijesz i pijesz to piwsko, a wcale nie
wychodzi ci to na zdrowie!
- A ty stoisz przed lustrem i stoisz, a wcale
nie jesteś piękniejsza!
* * * * *
Do wydziału komunikacji wpada gość:
- Przepraszam! Gdzie mogę zrobić prawo
jazdy na czołg?
- Panie! Możesz pan jeździć! Kto pana
zatrzyma?
* * * * *
Kłócą się małżonkowie z wieloletnim stażem.
- Gdyby nie moje pieniądze, nie byłoby
tu telewizora, stołu ani krzesła, na którym
siedzisz – krzyczy żona.
- Tak, masz rację! Mnie też by tu nie było,
gdyby nie twoje pieniądze!
* * * * *
Cyganka wróży dziewczynie.
- Dwóch chłopaków się o mnie stara – mówi
dziewczyna – któremu się z nich poszczęści?
- Poszczęści się Konradowi, a Romek się z
tobą ożeni!
* * * * *
Mąż pyta żonę o nowo narodzone dziecko:
- Kochanie, do kogo nasz synek jest
podobny?
- Aa, nie znasz…
Humor z uczniowskich zeszytów
- Zygier miał ospowatą sylwetkę kulturysty,
a jego wyłupiaste oczy ładnie przylegały do
twarzy.
- Ten płyn to także w pewnym sensie ciecz.
- Królowa Bona sprowadziła do Polski seler,
kalafiory i makaroniarzy.
- Koalicja w Sejmie polega na bliższych
stosunkach w ławach.
- Matejko namalował „Bitwę pod
Grunwaldem” chociaż ani razu jej nie widział
w telewizji.
Wybrał (wła)
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GOK Rymanów i GOT „Tabor”
z Rymanowa Zdroju
zapraszają na

Jarmark Staroci
i Rzemiosła Artystycznego
w Parku nad Czarnym Potokiem
w Rymanowie Zdroju
w każdą czwartą niedzielę
miesiąca
Kolejne jarmarki:
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Prywatny
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www.kardiolog1.krosno24.pl

OGŁOSZENIE
SPRZEDAM PILNIE !!!
Skuter Aprilia SR 50
Cena do uzgodnienia
tel. 505 661 630

Masz zbędne rzeczy?
- stare meble,
- sprzęt AGD,
- sprzęt audiowizualny,
- wszelkie inne rzeczy w stanie
użytkowym
- myślisz o ich wyrzuceniu ?
Daj lepiej ogłoszenie do „Naszego
Rymanowa” do rubryki „Za darmo”
Zgłoś! – podając swoje
azwisko i numer telefonu, wiele
osób czeka na taką okazję!
Dzwoń na telefony:
609 026 061, 603 441 362,
602 855 458

VII sesja Rady
Miejskiej w Rymanowie

S

esja odbyła się 24 kwietnia 2015r.jak zwykle po przedstawieniu
porządku obrad przez przewodniczącą Rady p. Krystynę –Przybyła
Ostap i zaakceptowaniu przez radnych,
przystąpiono do sprawozdań z okresu
międzysesyjnego przez przewodniczącą
Rady i burmistrza p. Wojciecha Farbańca. Również została podana wiadomość
o złożeniu mandatu radnej Małgorzaty
Macnar- Michnowicz z Posady Górnej w
dniu 9 kwietnia 2015r. W celu uzupełnienia stanu Rady w dniu19 lipca 2015r. odbędą się wybory uzupełniające w Posadzie Górnej, mieszkańcy w późniejszym
terminie będą informowani o kalendarzu
wyborczym. Z ważniejszych punktów tej
sesji było składanie informacji z działalności:
1. Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Rymanowie za 2014 rok, którą przedstawił dyrektor Jan Rajchel. Informacja
dotyczyła ilości wykonania świadczeń
zdrowotnych podstawowej opieki dla
mieszkańców Gminy Rymanów, a także
innych osób zamieszkałych poza gminą. W roku 2014 lekarze POZ udzielili
łącznie 65.356 świadczeń zdrowotnych
w warunkach ambulatoryjnych oraz wykonali 892 wizyty domowe, oraz wiele
świadczeń w poszczególnych poradniach. Na zakończenie usłyszeliśmy, że
działalność SPG ZOZ w Rymanowie za
rok 2014 została zakończona dodatnim
wynikiem finansowym.
2. Następna informacja to z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Rymanowie za rok 2014, którą przedstawił dyrektor Damian Rygiel. Niepokojącą informacją była wiadomość, że ZGK
zakupiło od MPGK w Krośnie 142tyś.
m3 wody, z czego sprzedał 105tyś.
m3, a straty na wodociągach wyniosła
37tyśm3. Przyczyną tych strat jest nieszczelność wodociągów, wcześniejsze
straty były o wiele większe, ale ZGK
systematycznie stara się wszelkimi sposobami wymieniać nieszczelności, które
powstały już od początku budowy wodociągów z materiałów nieszczelnych i
ulegających szybkiej korozji. Dyrektor
ZGK zapewnił, że w miarę możliwości
będzie robił wszystko aby te straty wody
zdecydowanie pomniejszyć. Ponadto w
2014r. zostało oczyszczonych 562tyś m3
ścieków. ZGK- kontynuował zbiórkę odpadów komunalnych, realizował zadania
w zakresie remontu i utrzymania dróg
gminnych i chodników, oraz wiele robót
niezbędnych dla funkcjonowania życia
ludności Gminy Rymanów.
3. Informację z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Rymanów za 2014r. przedstawił Jan Kilar
– Prezes Zarządu Powiatowego i Gmin-

nego OSP. Na terenie Gminy mamy 18
jednostek OSP najwięcej w powiecie
krośnieńskim. W ubiegłym roku na terenie Gminy miały miejsce 125 zdarzenia
– 48 pożarów, 73 miejscowe zagrożenia
i 4 alarmy fałszywe.
4. Informacja z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie za rok 2014. Ośrodek realizuje
zadania zlecone oraz własne z zakresu
pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych.
Prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wypłaca
dodatki mieszkaniowe i energetyczne
dla mieszkańców Gminy Rymanów.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2014r. na realizację w/w zadań łącznie z
kosztami utrzymania ośrodka wydatkowano kwotę 6 341 812zł. W tym dotacja
Wojewody – 5 175 215 zł. Dotacja na PO
KL – 227 069zł. Środki własne Gminy
– 939 528 zł. Środki te rozdysponowano według potrzeb: 1- Pomoc społeczna,
2 – Świadczenia rodzinne. 3 – Fundusz
alimentacyjny. 4 – Pozostałe zadania.
GOPS w Rymanowie wykonuje wiele
usług dla mieszkańców Gminy, których
nie sposób przedstawić w tak krótkim
sprawozdaniu.
Kolejnym ważnym punktem obrad było
powołanie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie.
1 –Farbaniec Wojciech – Przewodniczący
2 - Sobieraj Dariusz – Przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego
3 – Guzylak Krzysztof – Radny Rady
Miejskiej
4 – Kijowski Józef - Radny Rady Miejskiej
5 – Oberc Józef – Radny Rady Miejskiej
6 – Pitrus Andrzej – Radny Rady Miejskiej
7 – Przybyła – Ostap Krystyna – Radna
Rady Miejskiej
8 – Śliwka Ignacy – Radny Rady Miejskiej
9 – Urbanik Tadeusz – Radny Rady Miejskiej
10 – Wołczański Grzegorz – Radny Rady
Miejskiej
Po odpowiedziach na wcześniej
zgłaszane wnioski przez radnych, sołtysów i przewodniczących Osiedli, burmistrz Wojciech Farbaniec odpowiedział
także na wcześniej złożony wniosek
przez Cz. Szajnę w imieniu Stowarzyszenia „Nasz Rymanów” dotyczący
wprowadzenia ulg przez zmniejszenie
opłat o 50% za ścieki i śmieci dla rodzin
wielodzietnych tj. 2+3 i więcej.
Odpowiedź Burmistrza.
Od 1 stycznia 2015r. uprawnienia dla rodzin wielodzietnych reguluje
ustawa z dnia 5 grudnia 2014r.,o Karcie
Dużej Rodziny. Zadania wynikające z
w/w ustawy na terenie Gminy Rymanów realizuje Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Na koniec marca 2015roku
wydano 382 Karty Dużej Rodziny dla
74 rodzin. W naszej ocenie na terenie

naszej gminy mieszka ok. 200 – 250 rodzin o liczbie dzieci 3+. Ogólnopolska
Karta uprawnia do zniżek ,które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne , dokładny
wykaz zniżek znajduje się na stronie
www.rodzina.gow.pl i jest na bieżąco
aktualizowany. Obecnie wykaz obejmuje ok. 250 podmiotów na terenie całego
kraju, które oferują ulgi dla posiadaczy
KDR. Ustawa gwarantuje posiadaczom
–KDR m.in.:- 37 % ulgi na przejazdy
publicznym transportem kolejowym na
bilety jednorazowe oraz 49% ulgi na bilety miesięczne . – 75%dla dzieci i 50 %
dla rodziców ulgi w opłacie paszportowej—zwolnienie z opłat za wstęp do paków narodowych . Rodziny wielodzietne z terenu naszej gminy mogą również
otrzymać Wojewódzką Kartę Dużej Rodziny, którą realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.
KDR tak ogólnopolska, wojewódzka jak
i gminna uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje publiczne jak i firmy prywatne .W związku
z tym, że na terenie naszej gminy nie
ma podmiotów publicznych oferujących
odpłatne usługi, przed wprowadzeniem
karty gminy konieczne byłoby zebranie
od podmiotów prywatnych (np. sklepy ,
zakłady fryzjerskie kosmetyczne, banki
itp.) deklaracji przystąpienia do programu i propozycji ewentualnych zniżek na
towary czy usługi. W powiecie krośnieńskim na dzień dzisiejszy tylko Miasto
Krosno wprowadziło Kartę samorządową, która uprawnia mieszkańców Krosna (rodziny wielodzietne) do zniżek i
ulg dot. np. wejść na basen, lodowisko,
do kina czy muzeum. Pozostałe gminy
nie podjęły jeszcze działań w tym zakresie. Odpowiadając dalej na wniosek,
informuję, że na obecnie obowiązujący
stan prawny brak jest możliwości zastosowania ulg wyłącznie dla rodzin wielodzietnych dotyczących opłat za ścieki
i odpady komunalne. Znowelizowana
tzw. Ustawa śmieciowa daje możliwość
zastosowania ulg, bądź zwolnień tylko
dla rodzin spełniających kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń
pomocy społecznej. Brak jest jednak
na dzień dzisiejszy w Polsce podjętych
i zalegalizowanych uchwał rad gmin w
tym zakresie. Sprawy dotyczące udzielenia możliwej pomocy rodzinom wielodzietnym z terenu naszej gminy będą
przedmiotem prac komisji stałych Rady
Miejskiej w drugim półroczu br. celem
uwzględnienia ewentualnych propozycji
w projekcie budżetu na rok 2016.. Koniec odpowiedzi.
Podziękowaniem radnym i zaproszonym gościom za udział w sesji przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna
Przybyła Ostap zakończyła obrady sesji.
Czesław Szajna
NASZ RYMANÓW
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Dotyk
żywej historii

T

aki tytuł nosi artykuł w „Gazecie Sanockiej” poświęcony naszemu rodakowi ojcu
Andrzejowi Deptuchowi. Kilka
lat temu w naszym miesięczniku
Wacław Łabuda przedstawił obszerny wywiad z ojcem Andrzejem
(trzyczęściowy artykuł pt. „Życie dla
Kościoła i Ojczyzny” w numerach:
grudzień 2010 oraz styczeń i luty z
2011 roku). Takich bohaterów nie
wolno zapominać, trzeba ich przypominać, dlatego też pozwolę sobie
przytoczyć fragmenty artykułu z
wspomnianej gazety napisanego
przez Anetę Skóbel.
Ojciec Andrzej Deptuch, prześladowany i torturowany w czasach
PRL, był bohaterem sesji przygotowanej przez uczniów „ekonomika”.
Młodzież w ramach konkursu organizowanego przez IPN przypomniała sanoczanom dramatyczną historię
duchownego.
Uczniowie Zespołu Szkół nr.1
pod opieką Joanny Albigowskiej,
nauczycielki historii, biorą udział w
konkursie IPN w Białymstoku, zatytułowanym „Kamienie Pamięci. Z
modlitwą ojczyźnie” Jego celem jest
odszukanie w środowisku lokalnym
bohaterów, których nazwisk nie ma
w szkolnych podręcznikach. Tematyka tegorocznego konkursu objęła
kapłanów, siostry zakonne i osoby
duchowne, które w czasie II wojny
światowej i PRL-u pozostały wierne
wyznawanym ideałom i nie dały się
złamać panującym systemom. – Niecodziennie mamy szansę rozmawiać
z bohaterem, który przeżył okrucieństwa wojny i komunistycznego
ucisku – mówi Joanna Albigowska. –
Możliwość wysłuchania historii ojca
Andrzeja była niesamowitym przeżyciem. Młodzi pasjonaci historii przez
kilka miesięcy gromadzili materiały
o duchownym. Zwieńczeniem ich
prac była przygotowana w Sanockim
Domu Kultury sesja. – Bohater, o
którym trzeba pamiętać.
Uczestnikom projektu udało się
skontaktować między innymi ze Stanisławem Bogaczewiczem – pracownikiem wrocławskiego oddziału IPN.
Naukowiec pisze prace na temat ojca
Andrzeja. Ciekawostek oraz fotografii z czasów młodości dostarczyli
młodzieży krewni i przyjaciele duchownego. Zgromadzone materiały
pozwoliły przedstawić losy franciszkanina od dnia narodzin w Łazach aż
do dzisiaj.
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Jestem pod wrażeniem ogromu pracy wykonanej przez młodzież – mówi
Maria Pospolitak, dyrektorka Zespołu
Szkół nr. 1.- Uczniowie naszej szkoły
spisali się na medal. Mimo różnicy kilku
pokoleń bez problemu odnaleźli wspólny język z ojcem Andrzejem. Darzył ich
ogromną życzliwością i ciepłem. Zupełnie inaczej uczy się historii, rozmawiając
z bohaterem, który to, o czym możemy
przeczytać tylko w książkach, mówi na
żywo.
Lekcja historii dla wszystkich. Na
sesji pojawili się reprezentanci władz
lokalnych, naukowcy, historycy, młodzież z sanockich szkół, a także rodzina
duchownego. Sam bohater, mimo sędziwego wieku i złego samopoczucia,
zaszczycił zgromadzonych swoją obecnością. – Jesteśmy dumni, że mamy takiego członka rodziny - mówią Albert
i Barbara Kąccy, krewni ojca Andrzeja.
– Cieszymy się, że uczniowie „ekonomika” zdecydowali się przedstawić jego
historię. My wiemy ile wycierpiał, natomiast wiele osób w ogóle nie ma pojęcia kim on jest, mimo że od ponad 40
lat mieszka w Sanoku. Cieszymy się, że
młodzież zwróciła uwagę na lokalnego
bohatera. Mamy nadzieję, że dzięki temu
żywa pozostanie pamięć o jego poświęceniu dla ojczyzny.
Przykład prawdziwego patrioty –
Zorganizowana sesja jest ważnym wydarzeniem dla Sanoka i młodego pokolenia
– mówi historyk Andrzej Romaniak z
Muzeum Historycznego w Sanoku. – Ojciec Andrzej Deptuch jest postacią nietuzinkową. Jest ostatnim żyjącym w Sanoku, kapłanem z tak zwanego „pokolenia
Kolumbów”, czyli ludzi urodzonych po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Były to trudne i niestabilne czasy. Trwała wojna z Ukrainą, a czekało nas jeszcze starcie z Rosją bolszewicką. Przez
całe swoje życie ojciec Andrzej dążył
do prawdy. Była dla niego najważniejsza. Przez swoją patriotyczną postawę
był prześladowany przez przedstawicieli
systemu komunistycznego. Był członkiem Armii Krajowej, później należał do
stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość.
Właśnie za to został aresztowany i skazany. W ciężkich więzieniach spędził
przeszło pięć lat. W tym czasie poddawany był najwymyślniejszym torturom.
Stosowano wobec niego elektrowstrząsy
i wielogodzinne nocne przesłuchania.
Przez cały ten czas się nie załamał i nikogo nie zdradził. Ojciec Andrzej całym
swoim życiem zaświadcza o patriotyzmie.
Wrażenie na historyku wywarła też
ogromna wiedza franciszkanina. – Homilii wygłaszanych przez ojca słuchało
się z przyjemnością. Potrafił z pamięci
cytować sentencje łacińskie i pisarzy
francuskich – dodaje Andrzej Roma-

niak.- Przez takie spotkania jak to dzisiejsze trzeba pokazywać sanoczanom
wielkość kapłana, który od wielu lat żyje
wśród nich. Za swoje zasługi i zaangażowanie patriotyczne duchowny 11 stycznia 1995 roku został odznaczony przez
Lecha Wałęsę Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, zaś 3 maja
2006 roku z rąk Lech Kaczyńskiego odebrał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski.
Czesław Szajna

Byli z nami
Byli z nami, odeszli, pozostał blask
Jaki czynili wokoło,
Są gdzieś w oddali, chronią nas,
Pomogą podnieść czoło.
Wokoło słychać: Wstań, już czas,
Bo pociąg życia cię zostawi,
Czekamy, może jeszcze raz
Ich święta dłoń pobłogosławi.
Ojcowskie ręce jak bochny chleba,
Warkocz matczyny jak życia sploty,
Czekają na nas w przestworze nieba,
Tam się spotkają serca tęsknoty.
Dziś słychać jeszcze kaszel ojcowy,
Zdrowaśki matki za nas szeptane.
Mówił mi ojciec, będziesz zdrowy,
Jak palić szybko przestaniesz.
Mama mówiła: Ubierz ten szalik
Bo zimny wicher na dworze wieje.
Oczy błyszczały jak mały medalik,
W nim miała swoje wielkie nadzieje.
Widzę jak równo ścielą zbóż snopy
Złoto pszeniczne święte dywany.
Bocian ciekawy zlatuje z kopy
Oglądać snopów złote rydwany.
Biel matki chusty na złotym łanie
Jak żagiel w bezmiarze morza.
A ruchy kosy jako głaskanie
Ojcowskie, nim ustanie zorza.
Wszyscy się kiedyś razem złączymy
Gdzieś na niebieskim łanie.
Oni zaś sprawią, że ich dzieciny
W radosny uśmiech zamienią łkanie.

Józef Szałankiewicz

Tydzień z Erasmusem
w rymanowskiej szkole

W

dniach 11.05. – 17.05. 2015
w Zespole Szkół Publicznych
w Rymanowie odbyło się drugie spotkanie projektowe szkół partnerskich, na które przybyło w sumie 45
uczniów oraz 10 nauczycieli z trzech
szkół z Niemiec, Austrii i Węgier. Było
to dla nas bardzo ważne wydarzenie,
którego celem była nie tylko realizacja
działań projektowych ale przede wszystkim lepsze poznanie się młodzieży ze
wszystkich państw, wymiana doświadczeń, związanych z realizacją projektu
i poznanie kraju i szkoły partnera. Główne zagadnienia naszego projektu to integracja społeczna, czyli proces polegający na włączaniu się do społeczeństwa
mniejszościowych grup społecznych np.
mniejszości narodowych, emigrantów
i uchodźców oraz inkluzja społeczna, czyli proces włączania się do społeczeństwa osób niepełnosprawnych.
Tygodniowy program pobytu uczniów
został tak ułożony, aby poruszyć obydwa te ważne w dzisiejszych realiach,
a zarazem trudne tematy. Uczniowie
odwiedzili szkołę polsko – ukraińską w
Przemyślu, gdzie mieli okazję zobaczyć,
jak funkcjonuje szkoła dla mniejszości narodowych. Kolejne ważne punkty
programu to wizyta w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym
w Rymanowie, gdzie zostaliśmy bardzo
miło przyjęci i mieliśmy okazję spędzić czas z osobami niepełnosprawnymi
uczestnicząc w warsztatach muzycznych
i plastycznych oraz przyjrzeć się z bliska działalności tego ośrodka. Następne
ważne wydarzenie to wizyta w Domu
Dziecka w Sanoku i wspólnie spędzone
popołudnie z dziećmi. W szkole zostały zorganizowane spotkania z osobami
niepełnosprawnymi, które mimo swoich
niepełnosprawności prowadzą intensywny tryb życia i osiągają sukcesy. Nasi
goście poznali również historię Rymanowa i zobaczyli najważniejsze miejsca
w naszym mieście w towarzystwie ks.
Proboszcza, zapoznali również z celami
projektu Burmistrza Gminy na spotkaniu zorganizowanym w nowej siedzibie
urzędu. Wspólne wycieczki, warsztaty,
wykłady i dyskusje spowodowały, że
każdy dzień był bardzo intensywny i
kończył się zwykle bardzo późno. Takie
spotkanie projektowe nie byłoby możli-

we gdyby nie rodziny goszczące naszych
uczniów, które przyjęły 45 osób do siebie i otoczyły je opieką w ciągu całego
tygodnia. Bardzo dziękujemy wszystkim
rodzicom uczniów, którzy zechcieli wziąć
na siebie taką odpowiedzialność i pokazać, co to znaczy otwartość i gościnność.
Jednym z najważniejszych, najbliższych działań realizowanych w ramach
naszego projektu odbędzie bieg charytatywny - Laufwunder, którego pomysłodawcą jest nasza szkoła partnerska,
gimnazjum w Gmunden w Austrii. Bieg
planowany jest w tym samym czasie
czyli 10 czerwca 2015 roku we wszyst-

kich krajach uczestniczących w projekcie. W biegu mogą wziąć udział wszyscy
uczniowie. Każdy musi przebiec co najmniej jedną rundę czyli 800 m, za którą
otrzymuje od sponsora biegu określoną
sumę, którą następnie przekazuje na
cele charytatywne. Mamy nadzieję, że
uczniom uda się znaleźć sponsorów tej
akcji i będą mogli pobiec i tym samym
pomóc potrzebującym. Szczegółowo o
wszystkich działaniach realizowanych
w tygodniu z Erasmusem opowiemy w
kolejnych relacjach.
Magdalena Piotrowska
fot. Maciej Czado

W wyniku wprowadzenia od 1 marca 2015 r. nowego centralnego Systemu Rejestrów Państwowych, uzyskanie informacji o osobach zmarłych w urzędzie gminy stało się utrudnione. W związku
z powyższym redakcja gazety umieszczała będzie tylko te dane osób
zmarłych, które są wiadome urzędowi gminy, redakcji i administratorowi rymanowskiego cmentarza.
Jeśli jakieś osoby będą pominięte w wykazie, rodzina może zgłosić zmarłego do redakcji (dane zamieścimy wtedy w kolejnym numerze).
W czerwcowym numerze zamieszczamy uzupełnione dane
z ostatnich 3 miesięcy, począwszy od lutego 2015 r.
(redakcja)

Odeszli do wieczności
(15.02 – 25.05.2015 r.)

09.02 – Reptak Józef Jan (l. 56) – Rymanów Zdrój
15.02 – Capko Józefa (l. 81) – Sieniawa
17.02 – Śliwka Kazimiera – (l.84) – Rymanów Zdrój
18.02 – Kuśnierczak Tadeusz – (l.62) – Królik Polski
22.02 – Folcik Stanisław – (l.88) – Bzianka
24.02 – Prorok Sylwester (l. 86) – Wróblik Królewski
25.02 – Penar Wilhelmina (l.59) – Klimkówka
26.02 – Kłos Genowefa Sabina – (l.86) – Wróblik Królewski
01.03 – Kuś Danuta – (l.54) – Posada Górna
01.03 – Itner Andrzej Karol – (l.62) – Klimkówka
04.03 – Kindlarski Jan – (l.49) – Łazy
06.03 – Samiec Eugeniusz (. 86) – Bzianka
11.03 – Trela Józef – (l.88) – Klimkówka
11.03 – Kostka Halina Zofia – (l. 76) - Wróblik Królewski
14.03 – Stawarz Jan – (l.55) - Wróblik Królewski
29.03 – Iwanicka Stanisława – (l. 82) – Wróblik Królewski
29.03 - Białas Cecylia - (l.106) - Rymanów
02.04 – Pelczar Józef – (l.67) - Wróblik Królewski
04.04 – Przybylska Emilia (l.89) – Milcza
05.04 – Bolanowska Anna (l. 84) - Posada Górna
06.04 – Walus Elżbieta Janina – (l.91) Głębokie
10.04 – Wasylik Helena – (l.85) – Sieniawa
12.04 – Zięba Zuzanna Władysława – (l.89) Rymanów Zdrój
12.04 – Dmitrzak Zofia Aniela – (l. 72) – Milcza
15.04 – Krupa Krystyna – (l.47) – Zmysłówka
17.04 – Mazurek Jan – (l. 87) – Ladzin
18.04 – Łoś Maria – (l.79) – Bałucianka
21.04 – Błaż Edward Antoni (l.84) - Wróblik Szlachecki
21.04 - Bobusia Euzebiusz (l. 64) - Wróblik Królewski
22.04 – Kijowska Stefania – (l.90) – Milcza
23.04 – Wiernasz Antoni Józef – (l.76) – Rymanów Zdrój
06.05 – Kijowska Diana Janina – (l.23) – Milcza
09.05 – Korona Adolf – (l.80) Rymanów
09.05 – Grysztar Maria – (l. 93) – Klimkówka
14.05 – Schimanek Stanisława Helena – (l. 99) Wróblik Szlachecki
14.05 – Niemczyk Józef – (l. 80) – Posada Górna
17.05 – Rajchel Maria (l.79) – Klimkówka
24.05 – Rabada Maria – (l.79) Rymanów
NASZ RYMANÓW
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Ortograficzne potyczki

19

kwietnia 2015r. w Zespole
Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim odbył się
II etap XII Gminnego Konkursu Ortograficznego.
W zmaganiach konkursowych brali
udział uczniowie klas III ze szkół podstawowych z gminy Rymanów.Organizatorami konkursu były nauczycielki:
Klaudyna Lipińska-Smoleń, Elżbieta
Staroń, Iwona Śliwka i Anna Szymańska. Do II etapu - gminnego zgłoszonych
zostało 21 uczniów. Komisja pod przewodnictwem p. Elżbiety Staroń skrupulatnie sprawdziła prace i wyłoniła najlepszych uczestników konkursu.
Tytuł ,,Mistrza Ortografii” zdobyło
dwoje uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Milczy: Sara Buczek i Szymon
Penar. I miejsce wywalczył Krystian
Wiernasz z ZSP w Króliku Polskim, II
miejsce przyznano Oli Hanus, uczennicy ZSP w Posadzie Górnej, natomiast
III miejsce równocześnie zajęli: Maria
Tomkiewicz, Karolina Szarota i Urszula

Cypcar - cała trójka to uczniowie z ZSP
w Rymanowie. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane i wręczone przez Burmistrza Miasta
i Gminy Rymanów p. Jana Materniaka.

Sukcesy młodego
pianisty

U

talentowany, pochodzący z Rymanowa młody pianista Kacper
Żaromski może w tym roku
szkolnym pochwalić się wieloma sukcesami.
Jest uczniem III klasy gimnazjum
Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie
w klasie fortepianu mgr Doroty Skibickiej. Wiosną tego roku piął się stopniowo po najwyższe laury w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach
pianistycznych.
Najpierw w II grupie wiekowej w
XXIII Jasielskich Spotkaniach Muzycznych zajął III miejsce, a następnie
w XI Ogólnopolskim Forum Młodych
Instrumentalistów w Rybniku zdobył II nagrodę, notabene – pierwszej
nie przyznano. Kacper był chwalony
za wybitną kulturę wykonawczą przez
przewodniczącego jury prof. Andrzeja
Jasińskiego.
Wprost z Rybnika młody pianista
udał się do Berlina gdzie w Międzynarodowym Konkursie Ars Duo wywalczył II nagrodę rywalizując z pianistami ze Szkół Talentów z Czech, Rosji
i Rumunii.
Zwieńczeniem tych sukcesów było
zdobycie I miejsca na międzynarodowym konkursie Internet Music Competition w Belgradzie gdzie otrzymał
98 punktów na 100 możliwych. Maksymalną ilość - 100 punktów uzyskał
od wybitnej pianistki i pedagog Olgi
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Beer z Centralnej Szkoły Talentów
w Moskwie. Warto wspomnieć, że w
tym konkursie wzięło udział około 300
uczestników z całej Europy.
To nie wszystkie sukcesy w tym
roku. W lutym Kacper brał udział w XX
Ogólnopolskim Turnieju Pianistycznym im. H. Czerny-Stefańskiej w Żaganiu. Jest to jeden z najpoważniejszych
konkursów pianistycznych w Polsce.
Młody wirtuoz spisał się na medal i zdobył II miejsce. Jury podkreślało ogromny postęp w grze naszego pianisty (w zeszłym roku uzyskał on w tym konkursie
wyróżnienie).
Młodego pianistę z Rymanowa doceniono na Międzynarodowym Forum
Pianistycznym w Sanoku – otrzymał
stypendium im. M. Kullandy. W Sa-

Drodzy Czytelnicy!
Powstaje książka-reportaż dokumentującadzieje związanej z Rymanowem i Iwoniczem rodziny Papierkowskich. Katarzyna Papierkowska
z domu Wołczańska była matką
profesorów: Juliana, Zdzisława
i Stanisława oraz babką prof. Andrzeja Papierkowskiego. Bracia
Papierkowscy swoje kariery zawodowe kontynuowali na lubelskich
uczelniach.
Autorką książki jest lubelska
dziennikarka Izabella Wlazłowska. Książka ukaże się w 2017 r.
Osoby, które pamiętają jeszcze
profesorów lub członków ich rodzin,
które zetknęły się z nimi w życiu
prywatnym lub zawodowym, może
posiadają jakieś zdjęcia, proszone
są o napisanie listów-wspomnień i
- kontakt z naszą redakcją (e-mail:
naszrymanow@op.pl,
603-441-362)
- lub z redaktor Izabellą Wlazłowską (e-mail: iza.wla@wp.pl,
602-754-831).
noku Kacper korzystał z mistrzowskich
lekcji takich pedagogów jak prof. Andrzej Jasiński z Akademii Muzycznej
w Katowicach, prof. Wiera Nosina ze
Szkoły Talentów w Moskwie oraz prof.
Jarosław Drzewiecki z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Dodać należy, że to nie pierwszy rok
z tak dużymi osiągnięciami. Od 2011
roku Kacper otrzymał kilkanaście nagród na konkursach międzynarodowych
i ogólnopolskich. Jak widać niezwykły
jego talent rozwija się bardzo harmonijnie. Nie przeszkadza mu to w osiąganiu
bardzo dobrych wyników w szkole i
rozwijaniu zainteresowań typowych dla
szesnastolatka.
Zbigniew Sierpiński

Sportowa Akademia
Bobasa

G

rupa wolontariuszy Aktywni
dla maluchów współpracująca z
Stowarzyszeniem Aktiv Pro ruszyła z nowym projektem adresowanym
tym razem do najmłodszych dzieciaczków. Sportowa Akademia Bobasa to
projekt poświęcony realizacji cyklu zajęć dla dzieci w wieku od 18 miesięcy
do 36 miesięcy, w których uczestniczy
będzie rodzic wraz ze swoim dzieckiem. Zajęcia odbywają się dwa razy
w tygodniu. Raz w tygodniu są to zajęcia sportowe – kształtujące prawidłowy
rozwój fizyczno – intelektualny dziecka,
następnie druga godzina zajęć poświęcona jest zajęciom na basenie krytym.
Zajęcia prowadzone są na terenie Gminy
Rymanów przez instruktorów obowiązkowo z udziałem jednego z rodziców.

Naszym zdaniem

C

ześć – Stachu - Redakcja Naszego
Rymanowa przyjmuje artykuły tylko do 20 każdego miesiąca, dlatego
piszemy to co możemy napisać jeszcze
przed drugą turą wyborów prezydenckich.
Jak się okazało nasze przewidywania
pierwszej tury się spełniły, co będzie
dalej to się okaże, bo polityka jest często
nieprzewidywalna, 24 maja będziemy
wiedzieć wszystko i wtedy będziemy snuć
nasze plany na przyszłość. Okres między
turami sprzyja do zastanowienia się nad
cechami naszego „Narodu” jakimi jesteśmy – ludźmi, obywatelami, patriotami,
katolikami itd., oczywiście nikogo nie
mamy zamiaru obrażać, bo jak wszędzie
są dobre i złe strony, każdy z nas ma coś
dobrego a także i coś co należałoby w
sobie poprawić, każdy z nas chciałby czy
próbuje swoją osobowość kształtować na
wzór wybranego jakiegoś autorytetu, z
pośród znanych sobie ludzi.
Franio – ale kiedy dzisiaj szukam
w myślach obecnie żyjącej osoby, którą
chciałbym postawić sobie za wzór do
naśladowania, to uwierz mi, że trudno
jest mi taką osobowość znaleźć. Weźmy
z górnej półki – politycy – obserwując
ich zachowanie, wcześniej, obecnie i po
wyborach to co będziemy od nich słyszeć
i co będziemy oglądać to czy będzie
to godne do naśladowania? Będziemy
świadkami wielu chamskich wypowiedzi
po wyborach prezydenckich, a szczególną uwagę należy zwrócić na słynnego
z takich wypowiedzi Niesiołowskiego i
jemu podobnych, - może będzie nawet
piana na ustach. Zrobili oni dla Polski
zdecydowanie więcej złego jak dobrego,
podzielili Naród, pod fałszywym hasłem
„zgoda”- właśnie wprowadzili „niezgodę”
tą niezgodę wprowadzili w całym kraju
między znajomych, sąsiadów a nawet

Zajęcia obejmują zajęcia z nauki pływania – prowadzone na basenie krytym w
Pensjonacie Szajna Spa – godzina zajęć
w tygodniu oraz zajęcia ruchowe – prowadzone na sali lub świeżym powietrzu.
Łącznie w ramach projektu będzie zrealizowanych 20 godzin zajęć. Zajęcia
pilotażowe są bezpłatne i obejmą 15
rodzin, które wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie oraz spełnią kryteria
naboru. Projekt dofinansowany jest ze
środków: Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. Operatorami Projektu
są: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji,
Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD
Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi
Niżańskiej”
Zajęcia pozwalają rodzicom wspólnie ze swoją pociechą i innymi rodzicami i dziećmi spędzić wolny czas – kształtować rozwój psychofizyczny malucha,
uczą go zabawy w grupie i pozwalają od
rodziny, aby tylko sami mogli zapewnić
sobie korzyści. Politycy, którzy często
wywodzą się z jednego „gniazda” dzisiaj
kalają to gniazdo, obrażają wcześniejszych
kolegów, przyjaciół nie mając w ogóle
honoru, nie zważając na sprawy Polski,
aby tylko samemu udało się wypłynąć
na wierzch, czy to są ludzie czy zwykłe
„szuje”, Kiedyś wielu z nich działało na
szkodę Polski, dzisiaj wielu z nich czyni
to samo tylko pod innym płaszczykiem i
w rękawiczkach, odpowiednio podszkolili
się w tym kierunku.
Stachu – tacy ludzie nie powinni
tam być, należy zrobić wszystko, aby jak
najwcześniej wyeliminować ich z życia
publicznego, wiem, że nie jest to łatwe,
gdyż oni już mocno zdążyli usadowić się
na wcześniej przygotowanych stołkach
i już w nie wrośli, a często nawet ich
dzieci. To właśnie tacy ludzie skłócili i
podzielili nas, aby swoje pozycje umocnić, bo wiedzą doskonale, że połowę będą
zawsze mieć po swojej stronie. Jedynie
przez uświadomienie ludzi i mądre wybory można to całe „zło” wykluczyć,
zniszczyć.
Franio – jakie wybory, skoro tu
znowu mamy takich „obywateli”, że
nawet połowa z nich nie bierze udziału
w głosowaniach, po prostu (olewają)
swoje własne sprawy, taka jest właśnie
świadomość obywatelska, którzy swoją
niewiedzą i obojętnością wspierają to całe
zło, są to także owoce naszego podzielenia. Podzielenie NAS jest także przyczyną
upadku patriotyzmu, to właśnie im udało
się go ośmieszyć drwinami i wmówić
wielu młodym, że to już niemodne i po
prostu przeżytek. Trudno jest też mówić
o patriotyzmie, kiedy stworzono takie
warunki, że we własnej ojczyźnie młodzi
nie mają warunków do normalnego życia,
to właśnie też jest zasługą tych samych,
bo oni wiedzą, że mądrymi i młodymi
ludźmi jest trudniej rządzić, a właśnie

najmłodszych lat spędzać czas ze swoimi
rówieśnikami. Razem z Grupą Aktywni
dla Maluchów i Stowarzyszeniem Aktiv
Pro pokażemy najmłodszym prawdziwy
świat, nauczymy go odwagi oraz zabawy
z rówieśnikami!!!!!
Szczegółowa relacja z zajęć na stronie Stowarzyszenia Aktiv Pro www.aktivpro.eu. Zajęcia ze względu na duże zainteresowanie będą kontynuowane także po zakończeniu realizacji projektu.

Fraszki
z życie wzięte
Jana Niemczyka
Szyk
Szyk wywodzi się z prostoty,
A nie z dumy czy głupoty
Cena towarów
Cóż z tego, że w marketach gra muzyka,
Skoro cena towarów oddech zatyka
Letnie noce
W dzisiejszej erze,
Modne biesiady w plenerze
przeważnie tacy ojczyznę opuszczają,
tam żyją, pracują, rozwijają się, a Polska
upodobni się do wioski, z której młodzi
wyjechali, zostali staruszkowie, domy
do sprzedania, następnie – staruszkowie
odejdą – a jakie będą dalsze losy naszej
Polski - dopowiedzmy sobie sami. Ci sami
usiłują odebrać nam WIARĘ, i widzimy,
że częściowo im się to udaje poprzez
środki masowego przekazu, które są w
ich władaniu i ludzi przeciwnych naszej
wierze. Tym ludziom należy odebrać to
wszystko co zdobyli w sposób nieuczciwy, przez grabież wspólnego dobra i
wykorzystują to wszystko dla własnych
korzyści, nie patrząc na skutki i przyszłość
całego Narodu.
Franio – to tylko w małym procencie
pokazaliśmy to „zło”, którego doznajemy
na co dzień i doznamy w przyszłości,
jeżeli nie nastąpi zwrot w przeciwnym
kierunku. Jest jeszcze wiele spraw, które
należałoby tu przedstawić, ale wiadomo,
że jest to nie możliwe, z wielu powodów.
Stachu – jestem przekonany, że z tym
wszystkim co tutaj napisaliśmy połowa
ludzi z nami się zgodzi i są podobnego
zdania a druga połowa pewnie widzi to
inaczej, - to jest właśnie demokracja.
Natomiast wszyscy jesteśmy zgodni, że
złodziejstwo, kłamstwo, oszczerstwo,
fałsz, butę, arogancję i wszystkie złe
cechy niegodne szlachetnego człowieka,
powinniśmy wspólnie zwalczać, wtedy
życie nasze stanie się zdecydowanie lepsze i stosunki międzyludzkie przyjazne.
Takie jest „nasze zdanie”.
Stacho i Franio
NASZ RYMANÓW
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Uratowana kapliczka

M

ieszkańcy Królika Polskiego
oraz zaproszeni goście zebrali się by uczestniczyć w
uroczystości przywrócenia do dawnej
funkcji, nieczynnej i niszczejącej, ponad stuletniej kapliczki.
Jej historię przedstawił inicjator odbudowy, architekt Stefan Stempin. Wybudowana została na początku XX wieku przez mieszkańca Królika Wołoskiego o nazwisku Nec. Wyjechał w celach
zarobkowych do Ameryki i w czasie dramatycznej podróży obiecał, że wotum za
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ocalenie będzie kapliczka w rodzinnej
wiosce. Tak też się stało, powstała okazała kapliczka wybudowana w tradycyjny sposób z kamienia rzecznego.
Burzliwa historia II wojny i lat powojennych (działalność band i wysiedleńcza Akcja Wisła) spowodowały, że z
mapy regionu zniknęły całe wsie. Nieliczne budowle, często również zabytki,
niszczały. Los ten dotknął również o mawianą kapliczkę. Niszczały mury, była
bez okien i drzwi.
Dzięki sponsorom, zainteresowaniu
zdrojowych plastyków oraz fachowcom, którzy kultywują tradycje starego
rzemiosła, można było doprowadzić kapliczkę do obecnego stanu.

Ceremoniału poświęcenia przywróconej do kultu kaplicy dokonał proboszcz ks. Wiesław Słotwiński. Otrzymał od organizatorów odnowy (razem z
delegacją uczniów) symboliczne klucze
Ciekawym pomysłem uczniowskim było
wykonanie kapsuły czasu z przesłaniem
do potomnych. Umieszczono w niej
oprócz opisania rzeczywistości również
problemy i niepokoje współczesnej młodzieży.
Uratowanie niszczejącej kapliczki
było znaczącym wydarzeniem dla społeczeństwa Królika Polskiego.
Tekst i fot. W. Łabuda

„Majówka, wędrówka
i dobry humor”

czyli o tym jak dostać wiele,
za tak niewiele….

T

ak naprawdę wystarczy tylko skorzystać z propozycji, którą nam
ktoś podaje „na tacy”, żeby mieć
udany i aktywny wypoczynek, wydając
przy tym ledwie kilkanaście złotych.
Trzeba tylko złapać okazję i z niej skorzystać. Dlatego kiedy otrzymałam na
maila newslettera z informacją o tym,
że Biuro Informacji Turystycznej w
Rymanowie Zdroju organizuje RAJD
PIESZY ścieżką spacerową „DO
PRZEŁOMU WISŁOKA W RUDAWCE RYMANOWSKIEJ” było dla mnie
oczywiste, że z tej propozycji koniecznie
trzeba skorzystać.
To drugi taki Rajd i myślę, że ta impreza wejdzie już na stałe do kalendarza
bo jest to znakomita propozycja. Po raz
kolejny, uczestników Rajdu gościnnie
przyjął Ośrodek Wczasów Zdrowotnych w Rudawce Rymanowskiej, który
był współorganizatorem imprezy. W tym
roku Ośrodek zaskoczył nas miłą niespodzianką – to wiata grillowa z rusztem do
pieczenia kiełbasek. Można powiedzieć,
że powstała ona na terenie Ośrodka w
samą porę bo tegoroczny, rajdowy 1 Maj
był nieco deszczowy.
Ścieżka spacerowa „Do Przełomu
Wisłoka” rozpoczyna się przy Leśniczówce znajdującej się nad Czarnym
Potokiem w Rymanowie Zdroju. Dalej
wędrujemy na Wołtuszową, a następnie
idziemy w lewo, na wschodni szczyt
góry Dział, gdzie możemy chwilę odpocząć na ławeczce, podziwiając piękne
widoki na Wzgórza Rymanowskie. Dochodzimy do ściany lasu i dalej już drogą
leśną cały czas idziemy schodząc lekko
w dół, aż do Rudawki Rymanowskiej.
Ścieżka w tym miejscu wychodzi przy
Ośrodku Wczasów Zdrowotnych gdzie
możemy chwilę odpocząć ale to nie koniec wędrówki, bo jeszcze największa
atrakcja turystyczna przed nami. Koniecznie trzeba dojść do Przełomu Wisłoka żeby mieć pełnię wrażeń, właśnie
tutaj ukazuje nam się największa w Karpatach odkrywka łupków menilitowych,
zwana „Ścianą Olzy” - to wyjątkowo
piękny finał trasy, która ma około 8 km.
* Jeżeli jednak wędrujesz z grupą „rajdowców”, których prowadzi doświadczony przewodnik beskidzki – pan Jan
Tomkiewicz, to dowiesz się i zobaczysz
znacznie więcej. Pan Jan, to skarbnica
ogromnej wiedzy o tym terenie, do tego
potrafi z pasją i humorem podzielić się tą
wiedzą z innymi, zna wiele ciekawostek
historycznych, geologicznych i geograficznych.

* Jeżeli w czasie wspólnej wędrówki rozmawiasz z ludźmi, to dowiesz
się jak potrafi zachwycić ich piękno naszych okolic - zarówno tych,
którzy przyjechali tutaj z daleka,
z Mazowsza, Śląska czy z Warmii i Mazur jak i tutejszych mieszkańców, którzy
wciąż odkrywają i dowiadują się czegoś
nowego o bogactwie turystycznym okolic Rymanowa.
* Jeżeli nad organizacją i przebiegiem Rajdu czuwają panie – Ewa
Lipka
i
Danusia
Hajduczek
z Biura Informacji Turystyczne w Rymanowie Zdroju, to możecie być pewni
że wszystko pójdzie sprawnie, ciekawie, że będziecie bezpieczni i nawet dla
was deszcz przestanie
padać.
* Jeżeli gospodarz
Ośrodka
Wczasów
Zdrowotnych w Rudawce Rymanowskiej
– pan Wojciech Kulasa, przywita gości
z właściwą sobie serdecznością i życzyć
będzie dobrej zabawy,
to tak właśnie będzie i
można być pewnym, że
chętnie tu zaglądniesz
w przyszłości.
* Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak „rajdowcy” biesiadują przy
ognisku, jakie pieśni
i piosenki turystyczne
śpiewają, o czym opowiadają i z czego się
śmieją – to w przyszłości nie przegap takiej
okazji i weź udział w
Rajdzie Pieszym do
Przełomu Wisłoka w
Rudawce Rymanowskiej.

Za udział w tej turystycznej imprezie zapłaciłam 15 zł. W pakiecie oprócz
opisanych wyżej atrakcji turystycznych
i towarzyskich, organizatorzy zapewnili
transport powrotny – standardowy bus z
sympatycznym kierowcą.
Ale kto wie, może w przyszłym roku
wrócimy do domu konno ;)
Małgorzata Kardach
fot. Tomasz Dziubaszewski
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Konkurs o Puchar
Dyrektora WORD

W

czwartek 7 maja 2015 roku w
Zespole Szkół Publicznych w
Milczy odbył się Gminny Konkurs o Puchar Dyrektora Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.
Wzięli w nim udział uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu
gminy Rymanów. Celem konkursu jest
popularyzacja wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego, kształtowanie
nawyków właściwego uczestniczenia w
ruchu drogowym, propagowanie kultury
komunikacyjnej wśród dzieci i młodzieży
szkolnej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  W konkursie wzięły
udział trzy reprezentacje gimnazjum;
z Milczy, Królika Polskiego i Posady
Górnej oraz pięć reprezentacji szkół podstawowych; z Milczy, Królika Polskiego,
Wróblika Szlacheckiego, Bzianki i Głębokiego. Pani dyrektor Beata Kozerska-Szewczyk powitała zaproszonych
gości, uczestników konkursu i ich opiekunów. Konkurs składał się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. W części
teoretycznej uczestnicy rozwiązywali test,
składający się z 25 pytań dotyczących:
znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych, pierwszeństwa

II runda OMWP 2015
- czyli bieszczadzkie Cross
Country za nami!!!

Po dłuższej przerwie w przepiękne Bieszczady znów zawitały motocykle oraz
quady, aby wziąć udział w drugiej rundzie
Otwartych Mistrzostw Województwa
Podkarpackiego w Cross Country. Tym
razem to nie Stężnica, a Czarna Górna
gościła uczestników. Trasa zupełnie nowa,
cudowny krajobraz, dyscyplina zawodników podczas ścigania. To wszystko sprawiło, że debiutanckie zawody w Czarnej
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przejazdu przez skrzyżowania oraz zasad
udzielania pierwszej pomocy. W części
praktycznej wykazywali się umiejętnością
jazdy na rowerze w ,,mini miasteczku
ruchu drogowego’’ oraz pokonywaniem
przeszkód ustawionych na placu tj. slalom
z ograniczeniem, rynna, równoważnia,
żmijka, ósemka. Zacięta rywalizacja
uczestników towarzyszyła do samego
końca konkursu. W kategorii szkół podstawowych: I miejsce zdobyła SP w
Króliku Polskim, II miejsce przypadło dla
SP z Milczy, a trzecie dla SP z Wróblika
Szlacheckiego. W kategorii gimnazjów: I

miejsce zdobyło Gimnazjum w Milczy, II
miejsce przypadło dla Gimnazjum z Królika Polskiego, a trzecie dla Gimnazjum w
Posadzie Górnej. Na zakończenie konkursu rozdano puchary, dyplomy i nagrody
rzeczowe, a pan Burmistrz Jan Materniak
podkreślił, że bezpieczeństwo na drodze
jest sprawą najważniejszą i pogratulował
uczestnikom konkursu za wspaniałą rywalizację, a opiekunom podziękował za
przygotowanie do konkursu.

Górnej należy zdecydowanie uznać za
bardzo udane, co potwierdzają opinie
zawodników oraz kibiców…
Ponad stu zawodników ścigało się na
ciekawej i zróżnicowanej trasie i rozstrzygało między sobą podział punktów
do klasyfikacji generalnej. Jako pierwsze
tradycyjnie wystartowały Quady. Niezwykle ciekawa rywalizacja wywiązała
się w klasie Quad 2K, gdzie Przemysław
Dąbek zaciekle, przez cały czas trwania
wyścigu, bronił pozycji lidera przed
atakami Sławomira Ulana. Ostatecznie
wygrał Przemysław, który z sukcesami
startuje również w Mistrzostwach Polski
Cross Country 2015. Oto pierwsze trójki
w poszczególnych klasach:
Quad 2K:
1. Przemysław Dąbek – ATV Racing Team
2. Sławomir Ulan
3. Mirosław Ślęzak
Quad 4K:
1. Karol Gerlach
2. Radosław Bilski
3. Janusz Bokota
Quad Weteran:
1. Norbert Filipczak

umocnił się na prowadzeniu klasyfikacji
generalnej OMWP 2015.
Oto pierwsze trójki poszczególnych klas:
Licencja:
1. Jakub Maślany – KM ETER
2. Jacek Psiuk – ORS Biłgoraj
3. Szymon Turek – KM ETER
Junior:
1. Damian Moskalik – Bieszczadzki Klub Motorowy
2. Damian Filipczak
3. Hubert Jania – KM ETER
Junior 85:
1. Mateusz Zięba – AK Gliwice
2. Marcin Zwolak – AK Biłgoraj (
ORS Biłgoraj )
3. Eryk Turek – KM ETER
Kobiety:
1. Agnieszka Smolińska – WMKS
Włodawa
Senior 1:
1. Gabriel Wdowiarz – KM ETER
2. Emil Kuna – ORS Biłgoraj
3. Krystian Zaniewicz
Senior 2:
1. Łukasz Grabowski – MKM
Myślenice
2. Grzegorz Palusiński – KM Cross
Lublin
3. Sławomir Poziomkowski – KM
Cross Lublin
Weteran:
1. Robert Rozpędowski – KM
Cross Lublin

Po zakończeniu rywalizacji przez quady
do akcji wkroczyły jednoślady. Tutaj również emocji nie brakowało. Szczególną
uwagę należy zwrócić na fakt, iż zwycięzca klasy Licencja oraz najszybszy zawodnik tego dnia, Jakub Maślany, jechał
z defektem motocykla. Mimo to wygrał i

Tekst i fot. Tomasz Kowalczuk

Jacek Roman – ORS Biłgoraj
Wojciech Przytuła – ORS Biłgoraj
Ciekawie zapowiada się również rywalizacja klubów. W tym momencie wyraźnie
na czoło stawki wysunęły się trzy. Oto
pierwsza trójka klasyfikacji klubowej po
II rundach OMWP:
1. KM ETER – 916 pkt.
2. AK Biłgoraj – 819pkt.
3. KM Cross Lublin – 443 pkt.
Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników wszystkim startującym, a kibicom
dziękujemy za pomoc oraz gorący doping
dla swoich faworytów.

W szczególności chcemy wyróżnić
sponsorów, którzy walnie przyczynili
się do zorganizowania imprezy: firma
MARZAN Consulting Marek Zaniewicz,
firma Inox-Instal z Brzeska, firma rodziny
Szelców „Słodki Domek” z Leska oraz
Zajazd „Krzemień” z Czarne Górnej.
Dziękujemy również za patronat Wójtowi Gminy Czarna, Panu Bogusławowi
Kochanowiczowi. Za pomoc dziękujemy
Strażakom z Czarnej Górnej, Bieszczadzkiemu Oddziałowi Straży Granicznej
Placówka w Czarnej Górnej, miejscowej
policji, firmie Eurat Sanok za opiekę
medyczną, firmie „Jaś Wędrowniczek”

Działo się…

udany debiut! Kazimierz Cetnarski zajął
trzecie miejsce w swojej kategorii, a reprezentujący miasto Krosno mieszkaniec
Rymanowa Mateusz Wajda był piąty.
W biegu na 7 km Karina Dębiec tym
razem tuż za podium ( piąte miejsce), ale
z poprawionym rekordem życiowym na
tym dystansie.
II Bieg Pszczelim Szlakiem
W miejscowości Kamianna znanej
chyba wszystkim pszczelarzom 10.05.
odbyły się zawody w biegu górskim na
dystansie 10 km. Pomimo padającego
deszczu i bardzo dużej ilości błota zawody ukończyło ponad 220 osób nie licząc
startujących również na krótszych dystansach dzieci. Biegi odbywały się w pięknej
scenerii lasów nadleśnictwa Nawojowa,
a wymagająca trasa dała wiele powodów
do satysfakcji tym, którzy ukończyli
zawody. Duży sukces wywalczyła nasza
zawodniczka Karina Dębiec, która zajęła
szóste miejsce open wśród kobiet, a w
swojej kategorii uległa tylko utytułowanej
ultrasce Ewie Majer. Wzrastająca forma
Kariny pozwala mieć nadzieję na zajęcie
dobrego miejsca w legendarnym Biegu
Rzeźnika na początku czerwca. Bronisław
Dobrowolski zakończył zawody na 144
miejscu open i 15 w swojej kategorii,
a Dariusz Królicki na 114 open i 25
w swojej kategorii. Następne starty to zawody w Wysowej 24.05. i w Szczawnicy
31.05. w ramach Pereł Małopolski

2.
3.

Cyklokarpaty.pl w Przemyślu

C

ykl maratonów rowerowych
Cyklokarpaty 2015 został zainaugurowany 02.05. w Przemyślu.
Na starcie zawodów stanęło blisko 500
zawodniczek i zawodników. Jak podsumować ten start? Błoto, błoto i jeszcze
raz błoto… Szczegóły można obejrzeć na
zdjęciach. MTB Rymanów reprezentowali
Dawid Stanisz, Rafał Stanisz, Daniel Stanisz, Dariusz Królicki i Jan Potasiewicz.
Sukcesem w tych warunkach było samo
ukończenie zawodów, jeszcze większym
zajecie dobrego miejsca. Dawid Stanisz
na dystansie Hobby był drugi, Jan Potasiewicz na dystansie Mega wygrał swoją
kategorię wiekową, pozostali zawodnicy
z mniejszym lub większym szczęściem
dotarli do mety.
XVII Bieg Konstytucji w Krośnie
Jak co roku trzeciego maja z okazji
święta Konstytucji odbyły się zawody
w biegu ulicznym na dystansie 7 km
i zawody w nordic walkingu. Sekcja Finisz
Rymanów tym razem wystawiła większą
ilość zawodników w nordic walkingu,
dwie z nich debiutowały na zawodach.
Urszula Niemczyk wygrała kategorię
30-39 lat, a Izabela Cetnarska-Czyż była
druga w kategorii 40-49 lat- to się nazywa

z Rymanowa za catering oraz DJ Kris,
który tego dnia dostarczył sporych emocji
związanych z oprawą muzyczną. Po raz
pierwszy natomiast naszą imprezę sędziował Pan Lech Wiśniewski z Lublina, który
czuwał nad wszelkimi szczegółami przebiegu zawodów i na pewno jeszcze nieraz
zobaczycie go na naszych imprezach.
Przed ETER-em teraz intensywny okres,
ponieważ do kolejnej rundy OMWP 2015,
która odbędzie się 28-ego czerwca, trzy
wyjazdy na Mistrzostwa Polski Cross
Country. Trzymajcie za nas kciuki i do
zobaczenia w czerwcu!!!
red. Karol Strycharz
fot. Klaudia Lipczewska

Ultramaraton Podkarpacki
w Rzeszowie
W sobotę 09.05. w godzinach porannych rozpoczęli zmagania uczestnicy II Ultramaratonu Podkarpackiego
w Rzeszowie. Biegi odbywały się na trzech
dystansach: 52, 70 i 116 km. Gotowość do
startu na dystansie 70km wyraziło czterech członków ekipy Finisz Rymanów.
Jednak tym razem los nie był łaskawy
dla naszych biegaczy. Piotr Cisek musiał
wycofać się ze startu z powodu kontuzji,
natomiast typowany do zdobycia pierwszego miejsca Krzysztof Wiernusz musiał
zrezygnować z powodów osobistych.
I w ten oto sposób na rzeszowskim rynku
o 5:00 zameldowało się dwóch zawodników Finiszu: Kamil Kardach i Arkadiusz
Ślączka. Jednak jak się okazało parę
godzin później, pech dalej nie ustępował.
Z powodu kontuzji na 54km, bieg musiał
zakończyć Arek. Za to w przeciwieństwie do roku poprzedniego, szczęście
tym razem sprzyjało Kamilowi, który to
ukończył bieg ze znakomitym czasem 9h
i 4min na 66 miejscu open na 142 startujących. Zwycięzcą został Tomasz Komisarz
z czasem 6h 16min. Co ciekawe, Tomek
wystartuje początkiem czerwca w parze
z Krzysztofem Wiernuszem w kultowym
już biegu Rzeźnika Może zaowocować to
niezłym wynikiem.
Kamil Kardach i deka
NASZ RYMANÓW
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Mieczysław
Orłowicz,
ur.17.
XII.1881 roku, absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, z
wykształcenia dr prawa, z zamiłowania krajoznawca i propagator turystyki.
Ponieważ jego ojciec był notariuszem,
rodzina Orłowiczów często zmieniała
miejsce zamieszkania w zależności od
otrzymanego przez ojca skierowania do
pracy. Przenoszą się kolejno do Dębicy,
Jarosławia, Sambora i Rymanowa. Do
gimnazjum uczęszczał w Jarosławiu i
Samborze. Wspomina:

Akademickiego Klubu Turystycznego
we Lwowie oraz organizował pierwszy
Komitet Olimpijski w Polsce. Był autorem ponad stu przewodników turystycznych, szczególnie propagował turystykę
w Bieszczadach wschodnich, projektując tam część Głównego Szlaku Beskidzkiego. W uznaniu zasług nazwano
jego imieniem przełęcz w Bieszczadach
i Główny Szlak Sudecki. Odznaczony
został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1929 roku. Zmarł 4
października 1959 roku, pochowany został w Alei Zasłużonych Cmentarza Powązkowskiego. (wła)

Moje wspomnienia
turystyczne
(Pobyt ojca w Rymanowie
wraz z rodziną w latach
1895 -1904)

R
Z gimnazjalnych nauczycieli samborskich najbardziej utkwił mi w pamięci
katecheta wyższego gimnazjum ks. Watulewicz z tego powodu, iż był to kolega
mojego ojca z gimnazjum w Przemyślu,
gdzieś z lat 60.tych, który lubił ze mną
rozmawiać o młodości mojego ojca i
opowiadać o różnych przygodach z tego
okresu. Pewnego razu, a było to 16 marca 1895 roku wywołał mnie i powiada –
Słuchaj Orłowicz, muszę ci zakomunikować bardzo przyjemną wiadomość. Oto
w dzisiejszej gazecie wyczytałem, że twój
ojciec, a mój kolega został notariuszem
w Rymanowie. Zapewne już wkrótce
skończy się wasza bieda i przeniesiecie
się do Rymanowa.
Naturalnie, gdy tylko doczekałem do
godz. 13, popędziłem do domu niemal
biegiem, aby tę przyjemną wiadomość
zakomunikować matce. I rzeczywiście,
wkrótce potem zabraliśmy się do pakowania rzeczy w Samborze, aby zaraz
po rozdaniu świadectw w połowie lipca
porzucić Sambor i wyjechać na wiele lat
do Rymanowa. Dzięki temu w lecie 1895
r. zaczął się nowy okres mojego życia, a
stanowiły go lata 1895 – 1904, okres w
którym ojciec mieszkał stale w Rymanowie jako tamtejszy notariusz.
Podczas pobytu Orłowiczów w Rymanowie młody Mieczysław co roku
spędzał tu wakacje. Wykorzystując austriackie mapy sztabowe i przewodniki
turystyczne, planował swoje pierwsze
samodzielne wycieczki górskie i podróże krajoznawcze po pobliskiej okolicy,
wykazując szczególne zainteresowania
geografią, historią, architekturą i etnografią okolic które zwiedzał. W latach
późniejszych był współzałożycielem
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ymanów, miasteczko położone na
wzgórzach, jak wszystkie miasta
na Podkarpaciu, na przestrzeni
gdzieś od Czchowa i Wiśnicza po Sanok
i Lesko, nie był dla zamieszkałego tutaj
notariusza złotą żyłą. Dlatego też w takich mieścinach dostawali posady tacy
kandydaci notarialni, którzy jeszcze tytułu notariusza nie mieli. Za życia mojego
ojca dla absolwentów prawa, którzy pełnili praktykę adwokacką w kancelariach
notarialnych, coraz trudniejsze były warunki uzyskania posady notariusza. Gdy
ojciec skończył prawo około 1872 roku,
notariuszem zostawało się po 3 latach
praktyki. Zrozumiałe, że nie mogło być
więcej notariuszów aniżeli posad, z tym
że w większości miejscowości bez sądu
obwodowego był tylko jeden notariusz.
Nawet w miejscowościach o tak dużych
dochodach ze względu na przemysł
naftowy, jak Drohobycz, był również
tylko jeden notariusz. Miejscowości, w
których były siedziby sądów obwodowych, jak np. w Przemyślu, pracowało
dwóch notariuszy, a np. Jarosław utrzymywał tylko jednego notariusza, bo był
tu zaledwie sąd powiatowy, Lwów miał
czterech notariuszy. Oczywiście, na takie posady, jak we Lwowie, Przemyślu,
Drohobyczu, z dochodami kilku tysięcy
guldenów miesięcznie, dostawali się tylko notariusze z posad w mniejszych miastach i przy mniej dochodowych sądach.
Dzięki temu opróżniały się posady w
miejscowościach tego typu, jak Rymanów, gdzie mogli prawnicy, będąc zaledwie kandydatami notarialnymi, dostać
na początek posadę notariusza.
Kilka lat przedtem rozlicznymi
awansami ci starsi kandydaci dostawali
się do pierwszego szeregu w wykazach
kandydatów notarialnych, jako najbliżsi
awansu, i o takich mówiono, że są „na
turze” do awansu. Niestety ojciec „na tu-

rze’ był kilka lat, mniej więcej przez cały
okres mego pobytu w niższym seminarium, gdyż wówczas żyjący notariusze
nie kwapili się do opróżniania swych posad i żyli długo i szczęśliwie w zdrowiu
i humorze oraz odpowiednim dostatku,
budząc zazdrość głodomorów spośród
kandydatów notarialnych.
Z daleka wydawał się Rymanów
złą posadą jako miasteczko położone w
okolicy bardzo ubogich wiosek łemkowskich w Beskidzie Niskim, w gruntach
tak nędznych i klimacie tak zimnym, że
rodziły się tu zaledwie 3 rośliny: owies,
trawa i ziemniaki, nawet żyto nie rodziło
się , a o owsie mówiono, że tutaj tylko
„brat rodzi brata”, czyli jedno ziarno
zasianego owsa wydaje równie tylko
jedno jako plon dorocznej pracy. Ale
i w tej okolicy powstało dla notariusza
znaczne źródło zysków, a mianowicie z
kontraktów naftowych. W okolicy Rymanowa, na terenie tutejszego sądu, w
wielu wsiach wytrysnęły źródła naftowe,
co prawda niezbyt wydajne, ale dawało
okazję zatrudniania notariusza przy pisaniu niemal jednakowych kontraktów
z setkami, a nawet tysiącami chłopów,
jako właścicielami gruntów, na których
pojawiła się ropa. Trzeba więc było prowadzić rurociąg rozmaitych wiosek w
górach do sieci kolejowej Rymanowa,
a to wymagało spisania z każdym właścicielem gruntu kontraktu za określoną
opłatą. Chłopi również z tego ciągnęli
zyski, bo udostępniali swoje grunty na
prowadzenie rurociągu. Wielu właścicieli tych gruntów wyemigrowało do Ameryki i trzeba było spisywać kontrakty z
osobami zamieszkałymi „za oceanem”,
korzystając z pomocy tamtejszych adwokatów i notariuszy, za co także liczyło
się według taryfy urzędowej odpowiednie rachunki obliczane w dolarach.
Ojciec pracował bez kandydata
notarialnego, prawnika, który by był
jego zastępcą. Miał tylko 2 pisarzy,
pochodzących z rodzin rymanowskich
mieszczan, a kancelistę Pieczonkę jako
kierownika kancelarii, który w drobniejszych sprawach zastępował ojca.
To, że ojciec nie miał zastępcy prawnika, zmniejszało jego wydatki na kancelarię, na prowadzenie biura, ale czyniło
go niewolnikiem stałego przebywania
przez 9 lat z rzędu w Rymanowie i pilnowanie kancelarii w godzinach urzędowych ze względu na protesty wekslowe;
z tego powodu ani razu przez 9 lat nie
mógł sobie pozwolić na wyjazd na urlop
gdziekolwiek. Jak widać, ta „róża” miała
i sporo cierni. Ja te ciernie odczuwałem
w tej postaci, że w okrasie, kiedy młody
człowiek jest najbardziej ciekawy i najbardziej żądny wiedzy i podróżowania,
nigdy i nigdzie nie wyjechałem z ojcem
wspólnie na urlop.
Rymanów, jak już wspomniałem,
był miasteczkiem leżącym w powiecie
sanockim, położonym na wzgórzu, dominującym nad w miarę równą okolicą

na północ od miasteczka. Okolica ta zaliczona była do tzw. Podola sanockiego,
urodzajnej kotliny, sięgającej od Rymanowa poprzez Krosno aż w okolicę Jasła. Rymanów leżał nad rzeczką Tabą,
dopływem Wisłoku. Taba wypływała na
południe od Rymanowa wśród wzgórz
Beskidu Niskiego i płynęła ku północy,
gdzie wpada do Wisłoka, zmieniając nazwę na Morwawa.
Nad Tabą leżał nie tylko Rymanów, ale także zakład kąpielowy Rymanów Zdrój. Rzeczka była mała, w
dniach letnich toczyła niewielką ilość
wody, i to zanieczyszczonej często ropą
naftową ze źródeł naftowych w górnym
biegu Taby. Dno było kamieniste, nieprzyjemne do kąpieli. W okresie letnich
ulew, które często przybierają postać
oberwania chmury, Taba stawała się na
kulka godzin nawet groźna i niebezpieczna. Zalewała i obrywała brzegi,
znosiła chaty wiejskie i stodoły, zabierała z przybrzeżnych łąk sterty siana, zrywała mostki. Wyrządzała duże szkody
nie tylko w Rymanowie, mieście położonym na górze, ale w jego obydwu przedmieściach, które leżały wzdłuż Taby
na południe i na północ od Rymanowa.
Przedmieście północne miało wygląd
wsi, która ciągnęła się od miasteczka
w kierunku dworca kolejowego, i nazywało się Posadą Dolną. Przedmieście
górne ciągnęło się wzdłuż Taby powyżej
Rymanowa-Miasta w kierunku zakładu
kąpielowego Rymanów-Zdrój i nosiło
nazwę: Posada Górna. Nadmieniam, że
w powiecie sanockim i jego okolicy słowo „posada” oznaczało w ogóle przedmieście, miasteczko w typie wiejskim.
Istniały zatem Posada Sanocka, Posada
Jaćmierowska, koło miasteczka Jaćmierz, są Posady Rymanowskie i inne o
tej samej nazwie.
W okresie pobytu ojca w Rymanowie należało ono do tych nielicznych
miasteczek b. Galicji, które miały dużą
przewagę ludności żydowskiej. Mniej
więcej 80 % ludności Rymanowa-Miasta stanowiła ludność żydowska, natomiast ludność polska to niemal chłopi,
zamieszkujący obydwa przedmieścia.
Rymanów-Miasto było w tych czasach
siedzibą jednego z najsłynniejszych rabinów-cadyków b. Galicji. Ściągały tu
więc tłumy pielgrzymów żydowskich z
całej Galicji.
W Rymanowie ojciec wynajął
mieszkanie nadające się również na prowadzenie kancelarii notarialnej. Mieszkanie to znajdowało się w sąsiedztwie
rynku, bardzo blisko sądu. Właścicielem
był mieszczanin Białas. Mieszkaliśmy
tutaj około 7 lat, a dopiero na ostatnie 2
lata trzeba było sprowadzić się do innego
mieszkania, o wiele mniej wygodnego
zarówno ze względu na położenie, jak
i na rozkład pokoi. Kamieniczka Białasa miała od frontu mały ogródek oraz
8 pokoi z kuchnią, w tym 6 pokoi na
parterze i 2 kawalerskie na pięterkach,

które zajmowałem ja jako jeszcze uczeń
gimnazjalny, a tym a bardziej później,
kiedy byłem studentem i przyjeżdżałem tutaj na wakacje. Kancelaria ojca
znajdowała się na parterze, tamże była
jeszcze kuchnia, pokój sypialny rodziców, salonik i pokój do kart między salonikiem a pokojem jadalnym. Resztę
miejsca zabierały rozmaitego rodzaju
piwnice, składy, magazyny i strychy. W
każdym razie miejsca było dość, każdy
miał dla siebie jakoś pokoik, a dla gości
również można było urządzić specjalny
pokój, choć nie bardzo na nich liczono
w Rymanowie, gdzie życie towarzyskie
ograniczało się tylko do wizyt dość ceremonialnych i bardzo pretensjonalnych,
nudnych i kosztownych przez kilka dni
w roku. Na ogół wizyty miejscowej inteligencji, złożonej zaledwie z kilkunastu osób, ograniczały się tylko do kilku
dni w roku.
Najbardziej etykietalne były obowiązkowe wizyty na święta Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy, natomiast mniej
etykietalne, ale bardziej sute były wizyty w dniu imienin pana czy pani domu.
Zresztą o życiu towarzyskim napiszę
jeszcze później, kiedy już podrosłem i
jako student zacząłem być pełnoprawnym członkiem „rymanowskiego towarzystwa”. Nie byłem nim absolutnie w
okresie nauki gimnazjalnej, gdyż według
poglądów galicyjskich uczeń gimnazjalny nie zaliczał się do dorosłego towarzystwa, nie miał żadnych względów u płci
pięknej, jako kandydat na narzeczonego.
Rymanów, jako małe miasteczko,
liczące ok. 3 tysiące mieszkańców, nie
miało gimnazjum. Najbliższe gimnazja
były w Sanoku (25 km) i Jaśle (30 km).
Tak się osobliwie zdarzyło, że zarówno
wśród inteligencji, jak wśród mieszczan
nikt nie miał syna w wieku wyższego
gimnazjum w żadnym z wymienionych
gimnazjów. Czy to na wakacje, czy to na
ferie świąteczne byłem jedynym uczniem
wyższego gimnazjum (ze złotymi paskami na kołnierzu), który przyjeżdżał do
Rymanowa. Musiałem więc stykać się z
dorosłymi osobami albo małymi dziećmi. Nie odpowiadało mi ani jedno, ani
drugie towarzystwo. I stąd dotychczas
jeszcze ziewam na samo wspomnienie
Rymanowa i spędzonych tu wakacji.
Zostały więc codzienne przechadzki z
Rymanowa do Rymanowa-Zdroju i z powrotem, które wynosiły tam i z powrotem 10 km. Ale wędrówki stale tą samą
drogą, w dodatku utrzymaną licho, pełną
kurzu pokrywającego ubranie i obuwie,
a w razie małego nawet deszczu pełną
głębokiego jasnego błota, nie należały
do przyjemności. W dodatku droga-szosa, o ile można ją tak nazwać, biegła
wzdłuż rowów, prawie całkowicie pozbawionych drzew, a zatem nie dających
cienia przed upałem. Co gorzej, Rymanów słynął z wichrów jeszcze gorszych
niż halniak zakopiański. Nosiły one
nazwę „wiatru rymanowskiego” i wiały

właściwie przez cały rok, przez wszystkie jego pory. Wiały one z południa, tj.
węgierskiej strony, wdzierały się na tereny b. Galicji przez Przełęcz Dukielską w
okolice 3 miasteczek: Rymanowa, Dukli
i Krosna. Wichry te nie napędzały ciepła,
jak halny wiatr w Zakopanem, przeciwnie – zimno. Jak były one silne, świadczy następujący fakt. Pewnego razu
jesienią wikary z Iwonicza pojechał do
Krosna chłopskim wozem zaprzężonym
w dwa konie, mając przy tym na wozie
woźnicę, organistę i wikarego, razem 4
osoby i ponadto załadowaną w Krośnie
100.litrową beczkę z winem. W drodze
powrotnej z Iwonicza jechał szosą równolegle do kierunku wiatru z Przełęczy
Dukielskiej, w pewnej chwili na skutek
silnego podmuchu wiatru cały wóz wywrócił się do rowu.
W okresie dziewięciu zim spędzonych w Rymanowie stwierdziłem, że
nigdy nie było tam śniegu. Śnieg padał
każdej zimy, ale równocześnie wichry
rymanowskie zgarniały szybko cały
świeżo spadły śnieg w ogromne zaspy
np. do wysokości chałup. Zaspy te, bardzo głębokie i wysokie, chłonęły całą
ilość świeżego śniegu z pól. Spod wywianego śniegu wyzierała goła ziemia.
Żadnych więc atrakcji dla narciarzy.. nic
dziwnego, że przy takiej aurze turyści
ani narciarze nie zapuszczali się nigdy w
zimie w okolice Rymanowa, Przełęczy
Dukielskiej i Sanockiego Podola. W lecie zaglądali tutaj rzadko i tylko do kilku
określonych miejscowości. Cdn.

Anioł I
Przez błękitne jeziora
płyną wiosenne anioły,
wiozą swe czyste skrzydła
w małych łódeczkach z kory.
Jeszcze chłodne poranki,
jeszcze pióra zdrętwiałe.
Biedne niebieskie ptaki
od zimy posiwiałe.
Myśli całkiem nieświęte,
nie ma gdzie ogrzać dłoni,
anielski ogień nie w każdej
człowieczej duszy płonie.
Przyjdzie i na nie pora,
by kolorami zakwitnąć,
zdjąć z jodeł włosy anielskie,
harfy nastroić, i zniknąć.
I znowu będę samotnie
brodzić przez trawy zroszone.
Aż urosną mi skrzydła.
I odlecę. Jak one.
Przez błękitne jeziora
odpłynęły anioły.
Odpłynęły i skrzydła
w małych łódeczkach z kory.
Marta Hanus
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Czasy na dobro?

M

awiano onegdaj, że na świecie jest zdecydowanie więcej dobra aniżeli zła. Patrząc
jednakże wokół, bacznie obserwując
codzienność niekoniecznie trzeba być
„natchnionym” badaczem by wysnuć
tezę, że dobra to raczej za wiele nie ma
a już na pewno występuje jego poważny deficyt.
Rzecz jasna, absolutnie wszystkim
marzy się świat pozostający w Utopi, czyli piękno, harmonia ,szlachetność i ogólnie pojęta miłość. Ile w nas jest nie dobra
a tego „bezinteresownego” zła, zbadał
w powszechnie znanym i notorycznie
przypominanym eksperymencie profesor
z Kalifornii Philip Zimbardo. Prowadził
swego czasu eksperyment na powiedzmy „grzecznych” studentach, ułożonych,
wychowanych w „cywilizowanych” warunkach. Podzielił całe to „koleżeństwo”
na „żandarmów i złodziei” i dość powiedzieć, że byliby się „pozabijali” na serio,
mimo że eksperyment był na niby. Sam
profesor tak wszedł w rolę eksperymentatora, iż nie zauważył, że coś nie gra,
że wiele rzeczy wyszło poza kontrolę
i przyznał, że przerwał całą zabawę na
żądanie żony, widzącej całość z pozycji
obserwatora.
Wyzwalanie bowiem w ludziach celowo okrucieństwa jest moralnie złe i niepożądane społecznie. Jak widać, ze złem
idzie nam całkiem dobrze. Jak idzie nam
z dobrem? a to gorzej, znacznie gorzej.
Naukowcy różnie podchodzą do powyższego tematu i podają teorie do wyboru.
Dominujące bywa przekonanie o przewadze egoizmu. Czyli czynimy dobro,
bo oczekujemy rewanżu, bo oczekujemy,
że ktoś zaspokoi nasze własne potrzeby.
I nie ma tu znaczenia jaki rodzaj potrzeb
zostanie zaspokojony. Może to być poczucie bezpieczeństwa, uwagi, zyskania
władzy - to zwyczajnie motywator naszego dobra. Czy do końca? No, nie bardzo.
Dając cokolwiek, prezenty z okazji
lub datek na ulicy, nigdy nie oczekuję rewanżu. Trudno bowiem takiego oczekiwać od siedzącego „na ulicy” grajka lub
dziecka sąsiadki .Wiele osób ,które znam
obdarowują swoich znajomych wyłącznie dlatego, że obdarowany się ucieszy,
że zabłyśnie radością i bynajmniej nie ma
tu żadnego wektora zwrotnego./chyba że
uśmiech i radość /
Dalej jednak badacze twierdzą że
czynimy dobro, bo chcemy być dumni z
własnych czynów. To takie z lekka traktowanie przeciętnego człowieka jak półgłówka –na zasadzie „jestem mądra niesłychanie, najpiękniejsze mam ubranie”.
Jestem szczodra ,szlachetna i daję dla
własnej satysfakcji. Nie sądzę, aby Matka Teresa cokolwiek, kiedykolwiek czyniła z racji własnej satysfakcji. Podobnie amerykańscy aktorzy kinowi, którzy
mają doskonale świadomość ,że nikt ,ab-
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solutnie żaden dziennikarz nie zaintere- „świadomości społecznej”. Otóż jeden
suje się zbytnio faktem ile milionów do- mimo piastowanego wysokiego stanolarów dali na cele charytatywne, bo woli wiska w hierarchii nie zatrudnia sztabu
/dziennikarz/ uganiać się za informacja- pielęgniarek i nie jeździ porsche /też za
mi „sprzedajnymi” czyli- ile kochanków nim nie tęskni/, drugi mimo niższego
ma dany aktor lub nieślubnych dzieci. standardu finansowego –musi zapokazać
Przykładem są chociażby Angelina Jolie „samochodowy” status i nie tylko. Jei Brad Pitt . Informacje o „chudości” i den czyta klasyków mimo nawału pracy,
anoreksji Angeliny zdominowały media, drugi „preferuje ploteczki”. Każdy z nas
zaś te o pomocy dzieciom poza Ameryką ma świadomość, na ile osoby ogólnie
nie są interesujące dla „tłumów”, czyli znane w środowisku są w stanie zmienie niosą pieniędzy dla „zdziczałych” nić myślenie , oddziałując społecznie jak
dziennikarzy. Oczywiście można zarzu- zrobił to chociażby u nas Lucjan Rydel
cać darczyńcom –jak robią to badacze-że poeta młodopolski, żeniąc się z chłopką,
łatwiej jest pomóc niż wspomagać roz- wchodząc w chłopskie nawyki i przywój. Ale taki zarzut, jest ze wszech miar zwyczajenia .To jego wesele było kanwą
niedorzeczny. Bo czy wspomniana Jolie powstania WESELA Wyspiańskiego.
czy chociażby Madonna mają porzucić Podobnie Lew Tołstoj - hrabia i arystoswoje profesje i przenieść się na stałe krata porzucił „wielki świat” i wszedł
do Afryki lub Serbii, gdzie wspomaga- między chłopów rosyjskich. Może to
ją finansowo tamtejsze przedszkola czy dość spektakularne zachowania, ale
domy sierot?. Każdy przeciętny czytel- właśnie takich oczekuje większość sponik, przeciętnego kolorowego czasopi- łeczeństw. Nie tylko uznania za własne
sma nie dowie się o milionach dolarów ideały czy idee ale realizowanie ich we
ofiarowanych przez twórców Micro- własnym działaniu. Każde pokolenie
softu na rzecz np. młodych talentów ,o do pojęcia dobra podchodzi wciąż odmilionach jakie wydawała zmarła kilka miennie bowiem różni przedstawiciele
lat temu Liz Taylor na walkę z AIDS. tychże pokoleń ,uznawani we własnym
Nie sądzę, aby ci ludzie oczekiwali na otoczeniu bądź to artystycznym bądź
„oklaski społeczne”. Sama próbowałam politycznym zmieniają oblicze dobra.
poszperać w powyższym temacie –kto Dobro, które przychodzi ciężej potrzew jakiej dziedzinie czyni dobro—i nie- buje zmiany zarówno myślenia jak i nastety przyznaję nie tylko szło opornie, wyków. A jak wiemy niezwykle trudno
ale odnalezienie „czyniących dobro” na zmienić cokolwiek w naszym codzienpewnym etapie „przystopowało”. Nale- nym ,od lat takim samym myśleniu ,myży się lekko natrudzić, by uświadomić śleniu wyłącznie o sobie o tym „żeby
sobie, że wielu finansistów, artystów czy mnie było dobrze”. Dobro społeczne zaś
szarych obywateli /z pieniędzmi/ obcho- to zupełnie odmienny stan, szeroki wadzi tak zwyczajnie po ludzku przyszłość chlarz ,otwarcie się na potrzeby ogółu i
świata –inne ,nieznane kraje ich bieda i postawa prospołeczna, która się wyraźniedostatek. Bardzo możliwe, że wspo- nie zagubiła w naszym „JA”. Zdaję somniana Ameryka i jej mieszkańcy ci z bie sprawę ,że gdy po raz kolejny wysywiększymi kontami poczuwają się nie- łam datek na chore dzieci do CLOWNA,
jako w obowiązku pomagania innym i lub na rzecz Fundacji Matki Teresy czy
patrząc na siebie wzajem –czynią dobro. ofiaruję komuś pod drzwiami „coś do jePodobnie wygląda sprawa dość dziw- dzenia” nie zbawię świata ,ale zapewne
nej bo jakby ukierunkowanej, adopcji nieco go „ucieszę”, bo jak wiemy nawet
dzieci azjatyckich, afrykańskich czy eu- dobre słowo często wystarczy by mieć
ropejskich, jakby mówiąc między nami dobry dzień –a za to nie płacimy wszak
nie było na terenie obu Ameryk biedy i nic.
nieszczęść oczekujących wsparcia bogaŁucja Urbanik
tych. Dość spojrzeć co dzieje się
w niedalekim Meksyku na granicy z Texasem .
Dobro jednak, a i z nim nieodłączna dobroczynność bywa
bardzo różnie rozumiana. Dla
jednych to spokojne życie i wydawanie pieniędzy na swoje
wyłącznie potrzeby, dla innych
rozwój przedsiębiorczości, a tym
Jakże niewiele potrzeba,
samym kształtowanie kryteriów
by serce zaczęło śpiewać.
dobra bardzo szeroko rozumianeNasze dłonie w uścisku splecione,
go. Zwyczajnie nie kończącego
dwoje oczy w mą duszę wpatrzone.
się na własnym podwórku. Istota
Wszechobecny czar ocalenia.
tkwi w świadomości społecznej,
I nadzieja, bezbrzeżna n a d z i e j a…
postępie moralnym co oczywiście wymaga umiejętności odZofia Kandefer
niesienia się do rzeczywistości.
Znam pewnych lekarzy, którzy
różnią się bardzo w tejże kwestii-

Nadzieja

Człowiek-najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Finał edycji projektu systemowego
„Czas na aktywność w gminie Rymanów” realizowanego przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
już po raz ósmy realizuje projekt „Czas
na aktywność w gminie Rymanów” w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet VII – Poddziałanie 7.1.1
– Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany z budżetu Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. W roku bieżącym projekt realizowany jest od 1 stycznia 2015 i potrwa do 30 czerwca 2015.
Zgodnie z wcześniejszymi założeniami celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób
korzystających z pomocy społecznej w
wieku aktywności zawodowej, będących
mieszkańcami naszej gminy, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
pomoc w przezwyciężaniu trudności
osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej. W tym roku dla uczestników projektu zaplanowano realizację
następujących form wsparcia :
· Warsztaty „szkoła dla rodziców”
· Spotkania w ramach grupy wsparcia
· Zajęcia grupowe z psychologiem
· Trening kompetencji społecznych i
komunikacyjnych
· Kontynuacja podnoszenia poziomu
wykształcenia
· Wsparcie asystenta rodziny
· Pomoc finansowa w formie zasiłków celowych
· Praca socjalna
W styczniu 2015 roku wsparciem objęliśmy 10 osób, w tym 9 kobiet i 1 mężczyznę.
Tym samym w ramach projektu zostało podpisanych 10 kontraktów
socjalnych określających ogólne zasady
współpracy pomiędzy beneficjentami
projektu a pracownikami socjalnymi.
Każdy z uczestników został objęty co
najmniej 3 instrumentami aktywnej integracji. Pięć rodzin korzysta z wspar-

cia asystenta rodziny, który odwiedza je
regularnie pomagając w rozwiązywaniu ich codziennych trudności. Jedna z
uczestniczek projektu kontynuuje naukę
w Policealnej Szkole dla Dorosłych w
Krośnie na kierunku „Opiekun w domu
pomocy społecznej” i jest to ostatni z
czterech semestrów nauki. Od stycznia
rodziny biorące udział w projekcie otrzymują wsparcie finansowe z tutejszego
ośrodka w formie zasiłków celowych.
W lutym 2015 zostały zorganizowane
dwudniowe wyjazdowe warsztaty edukacyjno-integracyjne dla rodziców i
dzieci pn. „Szkoła dla rodziców” które
odbyły się w Sanoku. Poruszono m.in.
tematykę z zakresu budowania pozytywnych postaw rodzicielskich, sposobów
wychowania bez przemocy czy współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży. Z
informacji uzyskanych od rodziców wiemy, że wyjazd wspominają bardzo dobrze i są zadowoleni z nabytych umiejętności i wiedzy.
W marcu 2015 serię spotkań rozpoczęła
grupa wsparcia. Spotkania grupy odbywały się w siedzibie GOPS Rymanów,
poruszano tematykę zaproponowaną
przez samych uczestników projektu.
Rodziny objęte wsparciem asystenta
skorzystały z poradnictwa psychologicznego.
W kwietniu 2015 beneficjenci wzięli
udział w treningu grupowym z zakresu
podniesienia kompetencji społecznych
i komunikacyjnych. Na zajęciach omówiono m.in. komunikację interpersonalną w sytuacjach społecznych, trening
zachowań asertywnych, budowanie
pozytywnego obrazu samego siebie,
wzmacnianie poczucia własnej wartości
i motywacji do działania, autoprezentację i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, negocjacje
w porozumiewaniu się z innymi ludźmi.

Działania realizowane w tegorocznym projekcie planujemy zakończyć w
czerwcu. W tym samym miesiącu zaplanowano dla wszystkich uczestników
projektu uroczyste spotkanie podsumowujące.
Tegoroczny projekt jest już ostatnią edycją projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie. Od 2008r udział
w projektach wzięło około 157 osób
korzystających z pomocy tut. Ośrodka. Podkreślić należy też, że z wsparcia
skorzystały także osoby z otoczenia.
W zdecydowanej większości beneficjenci zadowoleni są z uczestnictwa w
projekcie. Dzięki ukończonym kursom
zawodowym 76 beneficjentom projektu udało się podjąć zatrudnienie (prace
stałe i dorywcze), a dwie osoby odbyły
staż zawodowy. Jedna osoba miała możliwość podniesienia poziomu swojego
wykształcenia. W ramach działań w
projekcie beneficjenci mieli możliwość
podniesienia kompetencji społecznych i
zawodowych oraz skorzystania z poradnictwa specjalistycznego.
Należy podkreślić, że dzięki wsparciu
Europejskiego Funduszu Społecznego
było możliwe zrealizowanie szeregu
działań dla klientów tut. ośrodka. Wiedza nabyta podczas zajęć ze specjalistami z pewnością zwiększy ich atrakcyjność na rynku pracy i przyczyni się
do zmniejszenia zjawiska wykluczenia
społecznego.
Wszystkim beneficjentom ośmiu edycji
projektu dziękujemy za udział i życzymy
samych sukcesów
Zespół projektowy
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Czytelnicy piszą
Zbiórka makulatury - smutna refleksja
Niedawno na łamach „Naszego Rymanowa” można
było przeczytać materiał o zbiórce makulatury w
szkole. Na prośbę dzieci w naszej rodzinie ruszyło
gromadzenie niepotrzebnej makulatury. Dodam, że
dzieci głównie zachęciła obietnica otrzymania drzewka za każde 10 kg zebranych materiałów.
Zebrane ponad 50 kg makulatury Dziadzio musiał
spakować do auta i odwieźć na miejsce zbiórki.
O godzinie 9:30 sadzonek drzew już nie było. Niby
została sporządzona lista oczekujących na drzewka i
dzieci miały być powiadomione w szkole o odbiorze
- do dzisiaj cisza. Dodam, że trudno wytłumaczyć
dzieciom, ze w Nadleśnictwie zabrakło drzewek.
Jeśli tak postępuje Gmina , Nadleśnictwo Rymanów,
Zakład Gospodarki Komunalnej to szczerze wątpię,
żeby dzieci za rok tak się zaangażowały w zbiórkę, a
to właśnie to pokolenie ma szansę nauczyć się zasad
ekologii od podstaw.
Proszę o odpowiedź co mam dzieciom powiedzieć , bo
jeszcze o tych drzewkach nie zapomniały, zwłaszcza,
że w ostatnim wydaniu miesięcznika było podsumowanie zbiórki.
Jednym słowem wstyd drodzy Państwo !!!
Mieszkanka Rymanowa
P.S.
Nie mam maila do ZGK, proszę Redakcję „Naszego
Rymanowa” o przekazanie im tej informacji. Z góry
dziekuję.
Pozdrawiam
liczę na jakikolwiek pozytywny odzew
**********
W nawiązaniu do Pani pisma w sprawie niedostarczenia drzewek w zamian za zgromadzoną makulaturę
przez Pani dzieci, chciałem przeprosić za zaistniałą
sytuację. Prawdą jest, że w dniu zbiórki drzewek
zabrakło, ponieważ zainteresowanie akcją było o
wiele większe niż w ubiegłym roku. W Szkole w
Rymanowie zabrakło 132 drzewka i na tą okoliczność została sporządzona lista osób, które nie zostały
wynagrodzone. W dniu następnym po akcji  zbiórki
makulatury pracownicy ZGK dostarczyli brakująca
ilość drzewek / w liczbie 150 szt./, którą przekazali
pracownikowi Szkoły.  Akcję uważałem za zakończoną, gdyż   obietnicę dostarczenia brakujących
drzewek spełniłem, i nie miałem żadnych sygnałów
o nieprawidłowościach.
Żałuję, że informacja taka nie dotarła do ZGK we
wcześniejszym terminie, ponieważ załatwiona byłyby
w trybie natychmiastowym, ponieważ jak Pani pisze,
zależy nam na młodym pokoleniu, które będzie
rozwijało działania ekologiczne i dbało o ochronę
środowiska na terenie gminy.Pani dzieci zebrały 50
kg makulatury co odpowiada 5 drzewkom.
W związku z powyższym proszę o wskazanie miejsca,
do którego należy dostarczyć brakujące drzewka.
Zobowiązuje się do szybkiego załatwienia sprawy.
Z poważaniem
Damian Rygiel
Dyrektor ZGK Rymanów
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Puste miejsce po krzyżu

„kradzież?? krzyża w Rymanowie Zdroju”
Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o nagłośnienie sprawy związanej z prawdopodobną kradzieżą żelaznego krzyża (wg
źródeł pochodzącym z kopuły cerkwi w Lipowcu koło Jaślisk),
a znajdującym się do nie dawna na symbolicznej mogile radzieckiego
dywersanta znajdującej się na stokach góry Mogiła w Rymanowie
Zdroju koło budynku Gozdawy.
Taka informacja pojawiła się na Facebook-owym profilu «Rymanów
- dawniej i dziś” w dniu 23 marca 2015 r.
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / r y m a n o w d a w n i e j i d z i s /
posts/361307647390802
Ostanie dostępne zdjęcie w wątku:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=341175982674135&set=o
.295077237434&type=1&hc_location=ufi

„Na stoku (Mogiła, 606 m) w pobliżu sanatorium „Gozdawa” symboliczna mogiła radzieckiego dywersanta poległego 2 lipca 1944 r.,
z żelaznym krzyżem pochodzącym z kopuły cerkwi w Lipowcu koło
Jaślisk”, za: „Mapa turystyczno-nazewnicza Rymanów Zdrój i okolice”
autorstwa Wojciech Krukara, skala 1:40 000, wydanie z 2009.
Z poważaniem,
W. Adamczyk

Czerwiec 2015
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

APEL DO MIESZKAŃCÓW
W ostatnim okresie stwierdza się liczne przypadki wrzucania do ścieków bytowych części stałych nienadających się do
odprowadzenia przez kanalizację sanitarną. Są to resztki ubijanych zwierząt, szczątki ptactwa domowego (pióra, trzewia, kości,
itp.), ale również inne odpady z gospodarstw domowych np. odpady kuchenne, ziemniaki, folie, itp.

fot. nr 1 - wnętrzności zwierzęce, prawdopodobnie ptasie
							

fot. nr 2 obrazuje wnętrze pompy ze zmielonymi kawałkami
szmat, mopa, folii

fot. nr 3 obrazuje zmielone kawałkami szmat, mopa, folii (po wyciągnięciu z pompy)

Zdarzenia te powodują awarie kanalizacji i przepompowni ścieków z powodu zatykania się rurociągów, blokowania pomp
w przepompowniach i zalewanie niżej położonej sieci kanalizacyjnej oraz wylewanie ścieków przez włazy studzienne.
Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej gnojowicy z hodowli zwierząt, która zawiera
tysiące niebezpiecznych substancji organicznych i nieorganicznych, co w konsekwencji może doprowadzić do zachwiania życia
biologicznego na oczyszczalni, czego rezultatem może być katastrofa ekologiczna.
Niekorzystne warunki higieniczno - sanitarne przy pracach nad usuwaniem tych awarii, zakup części zamiennych oraz ich
naprawa są powodem dodatkowych zbędnych kosztów.
Mając na względzie prawidłowe i nieawaryjne działanie dobra wspólnego, jakim jest kanalizacja sanitarna w Gminie
Rymanów - prosimy o korzystanie z niego zgodnie z zasadami wynikającymi z jego przeznaczenia i nietraktowanie kanalizacji jako wysypiska wszelkich odpadów.
									
Z poważaniem
									
DAMIAN RYGIEL
									
Dyrektor ZGK Rymanów
NASZ RYMANÓW
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Jan Chłap,
wybitny uczeń Zespołu Szkół Muzycznych
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krośnie,
mieszkaniec Rymanowa
Jan Chłap z klasy fletu mgr Dariusza Krzoka, uczeń klasy III Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej II stopnia w Krośnie wykazuje niezwykłe zdolności muzyczne i odniósł już sukcesy na wielu konkursach. Jasiu, mimo swoich 16 lat, zdobył już nagrody na 32 konkursach
z czego: sześć na konkursach międzynarodowych, kilkanaście na konkursach ogólnopolskich. Jan Chłap jest laureatem pierwszego miejsca Ogólnopolskich przesłuchań Centrum
Edukacji Artystycznych uczniów klas instrumentów dętych drewnianych w Warszawie. Jest
również stypendystą „Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci”. Przeszedł pierwszy test i zakwalifikowali się do fazy konkursowej programu „Mała Orkiestra, czyli muzyczna zmiana
warty” pod kierownictwem Waldemara Malickiego. W październiku 2014 roku otrzymał
Stypendium Prezydenta Miasta Krosno SEMPER IN ALTUM.
Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, oprócz nauki udziela się w zajęciach
pozalekcyjnych i chętnie bierze udział w różnych koncertach dla środowiska zewnętrznego,
bierze również udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę i gminę Rymanów, w której mieszka. Trudno by było zliczyć koncerty, na których zagrał.
Jan Chłap pracował już z wieloma cenionymi pedagogami z kraju i zza granicy. Między innymi: prof. Peter-Lukas Graf
( Szwajcaria), dr. Ewelina Zawiślak (AM Łódź), prof. Antonii Wierzbiński, (AM Łódź), prof. Carlos Brueel ( Belgia ), prof. Elżbieta Dastych Szwarc (AM Warszawa), prof. Wissam Boustany ( Wielka Brytania ), prof. Barbara Świątek-Żelazny (AM Kraków).

W dniu 23 maja br. Jan Chłap przyjął z rąk Marszałka Województwa Podkarpackiego – Władysława Ortyla - nagrodę
Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych NAJZDOLNIEJSZA MŁODZIEŻ PODKARPACIA, jako
jedyny z terenu powiatu krośnieńskiego. Jankowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych wspaniałych sukcesów.

Wyniki wyborów prezydenckich w Gminie Rymanów
Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki wyborów prezydenckich, które odbyły się
w dniu 24 maja 2015 r.
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Nazwa obwodu

Bronisław Komorowski

Andrzej Duda

Uprawnieni

Liczba głosujących

1

Rymanów

403

851

2090

1267

2

Rymanów

142

425

912

576

3

Klimkówka

171

702

1496

877

4

Wróblik Szlach.

114

332

785

449

5

Bzianka

45

241

470

288
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6

Sieniawa

89

336

894

429

7

Rymanów Zdrój

249

504

1224

769

8

Milcza

112

448

993

562

9

Głębokie

97

253

811

352

10

Królik Polski

85

299

706

388

11

Posada Górna

220

561

1276

785

12

Ladzin

48

166

386

214

13

Wróblik Królewski

84

197

616

287

14

Eskulap

45

71

187

116

15

Zimowit

70

120

369

193

16

Polonia

20

64

166

84

17

Stomil

34

61

209

96

2028

5631

13590

7732

Razem

Podsumowując, Bronisław Komorowski zdobył 27% wszystkich ważnie oddanych głosów, natomiast Andrzej Duda 73 %
ważnie oddanych głosów.

Medale dla seniorów

W

e wtorek, 12 maja, wybrani
seniorzy z naszej gminy zebrali się w kościele parafialnym w Rymanowie, by uczestniczyć w
Mszy św. odprawianej w ich intencji.
Wszystkich łączył jeden fakt – 50 lat
temu brali ślub.
Z kościoła zaproszeni goście udali
się do Gminnego Ośrodka Kultury. Gospodarzami uroczystości byli włodarze
gminy: burmistrzowie Wojciech Farbaniec i Jan Materniak oraz przewodnicząca rady Krystyna Przybyła-Ostap. Oni
to właśnie przywitali gości serdecznymi
słowami i lampką szampana. Zasadniczym punktem uroczystości było od-

znaczenie przybyłych par medalem Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które
na wniosek Burmistrza Gminy przyznał
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
Na tą okoliczność zaproszeni zostali: Wilhelmina i Kazimierz Ziajka, Agata
i Józef Pelczarski, Zofia i Michał Niemczyk, Maria i Antoni Koperstyński, Krystyna i Stanisław Solecki - wszyscy z Posady Górnej, Józefa i Jan Bolanowski,
Aniela i Władysław Bolanowski z Głębokiego, Joanna i Władysław Krępulec
z Bzianki, Anna Szepieniec, Zofia i Józef Litwin, Janina i Antoni Michnowicz,
Janina i Jan Niemiec, Stefania i Adam
Jaklewicz, Barbara i Zbigniew Oberc,
Zofia i Tadeusz Olszyński – wszyscy
z Rymanowa, Maria i Jan Podleśny z
Ladzina, Zofia i Józef Białas, Krystyna

i Zdzisław Przybylski z Łazów, Teresa
i Eugeniusz Rodzinka z Sieniawy, Teresa i Stanisław Prorok, Henryk Mossor,
Eugenia i Jan Wojtoń, Maria i Jan Nabywaniec – wszyscy z Wróblika Szlacheckiego, Kazimiera i Tadeusz Krukar, Helena i Franciszek Klimkiewicz
z Rymanowa Zdroju, Joanna i Marian
Kopczyk z Wróblika Królewskiego. W
imieniu odznaczonych głos zabrał Adam
Jaklewicz, który podziękował za pamięć
i za stworzenie miłej atmosfery spotkania.
Po dekoracji włodarze gminy przekazali jubilatom szczere życzenia – za
przeżyte razem 50 lat, poświęcone wychowaniu dzieci i wnuków, za przekazanie im swojego doświadczenia życiowego. Za to wszystko jesteśmy wdzięczni
naszym seniorom. Chóralne „sto lat” zakończyło oficjalną część spotkania.
Na koniec dostojni goście podjęci
byli obiadem przy wtórze „znajomych
kawałków” niezawodnej kapeli rymanowskiej.
(wła), zdj. Marcin Janowski
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