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Zmartwychwstały

Wielkanoc

ielkanoc jest najstarszym
i najradośniejszym świętem
chrześcijańskim. W niedzielę
wielkanocną dzwony kościelne brzmią
w szczególny sposób. Ludzie, słysząc ten
dźwięk, wyrzucają ze swoich serc złość
i nienawiść.
Święto to poprzedza Wielki Tydzień,
w którym wspomina się najważniejsze wydarzenia wiary chrześcijańskiej. Wszystkie
symbole wielkanocne wskazują na zmartwychwstanie i odradzające się życie.
Tradycja wielkanocna nawiązuje również
do kultu zmarłych, który ma związek
z nieśmiertelnością duszy i zmartwychwstaniem. Stąd też pisankami obdarowywano zmarłych. Przynoszono je na cmentarze i toczono po grobach lub zakopywano
w ziemi.
Ważnym elementem podczas obchodów świąt Wielkanocnych jest zwyczaj
święcenia pokarmów, który pojawił się już
w VII wieku, a w Polsce dopiero w średniowieczu. Początkowo pokarmy ksiądz
święcił po domach, lecz z biegiem czasu
zaczęto przynosić je do kościoła. Koszyk
ze święconką jest najważniejszą ozdobą
wielkanocnego stołu. Co powinno się
w nim znaleźć:
- jajka, pisanki, które są symbolem odradzającego się życia. Dzielenie się jajkiem w
czasie śniadania wielkanocnego, podobnie
jak opłatkiem, podczas wigilii, umacnia
więzi rodzinne,
- baranek wykonany z ciasta, symbol
i znak Chrystusa stanowiący odwołanie do
zwycięstwa życia nad śmiercią,
- chleb – znak przemiany dokonanej w czasie ostatniej wieczerzy w Wielki Czwartek,
kiedy to Chrystus przeistoczył swoje ciało
w chleb i dzielił się nim z apostołami.
- chrzan – oznaka ludzkiej siły a zarazem
symbol goryczy i słodyczy po śmierci
i zmartwychwstaniu,
- sól – ochrona przed zepsuciem, mająca
również właściwości oczyszczające,
- wędliny – symbol zdrowia i dostatku
całej rodziny oraz oznaka kończącego się
Wielkiego Postu,
- ciasto – może to być niewielka babeczka,
ale wykonana samodzielnie, świadcząca
o naszych umiejętnościach,
- pieprz- nawiązujący do leczniczego
działania ziół, które używamy w różnych
sytuacjach.
Do wielkanocnej święconki można też
dołożyć masło, ser i miód. Wielkanocny
koszyk dekorujemy gałązkami zielonego
bukszpanu, symbolu nadziei chrześcijan na
zmartwychwstanie i nieskończoność życia.
Zaś wierzbowe bazie zdobiące koszyk
wskazują na nowe, odradzające się życie.
Święta wielkanocne rozpoczyna Msza
św. rezurekcyjna. Od XVIII wieku msze te
odprawiano nie o północy, lecz o świcie.
Towarzyszyła im zwykle głośna kanonada
ze strzelb, petard, armat i moździerzy, która
miała przebudzić świat do życia.
Po powrocie z kościoła siada się do
uroczystego śniadania, w czasie którego
wszyscy współbiesiadnicy dzielą się święconym jajkiem i składają sobie życzenia,

Ucichł płacz tego co swą Dobroć zdradził,
Już nie szlocha. Dostał przebaczenie.
Ścięto drzewo, które on zasadził,
By wypełniło się Słowa znaczenie.
Wstanie Ranek z zimną srebrną rosą,
Kur nie pieje jak to czynił stale,
Słychać dzwony. Głos swój srebrny niosą,
Gdzieś daleko odbity na Skale.
Chusty białe z odbiciem swej twarzy,
Poukładał na miejscu poczesnym.
Grzechy nasze na swej szali waży,
Żywot ludzki uczynił bezpiecznym.
Nie musimy już szukać wytchnienia,
Na tym ziemskim padole zmęczonym,
Dał nam niebo, a w chwili zmartwienia,
Poda rękę wszystkim uciśnionym.

Niech Zmartwychwstały Pan błogosławi
daje łask wszelkich obfite zdroje
zdrowie i radość, wesele, szczęście
i niech obdarza swoim pokojem
Słonko niech świeci , uczucia grzeją
a przy śniadaniu smacznym, świątecznie
niech w słowach, gestach miłość wypuszcza
nowe gałązki zielone wiecznie
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Z dziękczynieniem zaśpiewaj wesoło,
I tańcz razem z cieniem co cię goni.
W górę podnieś pochylone czoło,
Bo nie musisz już łez nigdy ronić.
Józef Szałankiewicz

Niech nadchodząca w przyrodzie wiosna
sprawi by w duszach też pocieplało
aby nadzieja i wiara rosła Niech Pan to sprawi – by tak się stało!
Dzieląc się z Wami wiarą jak jajkiem
z uśmiechem, sercem pełnym słodyczy
Świąt najpiękniejszych i najweselszych
Swym czytelnikom Redakcja życzy
podobnie jak przy łamaniu opłatkiem.
Ponieważ święta wielkanocne kończą
Wielki Post, dlatego polskie stoły
w czasie tradycyjnego śniadania i obiadu są suto zastawione.
Ze świętami wielkanocnymi
w tradycji chrześcijańskiej związane są
różne zwyczaje. Najciekawszym z nich
jest pogrzeb żuru i śledzia. Ponieważ w
dawnej Polsce bardzo surowo przestrzegano postu, dlatego pożywienie wielkopostne składało się przeważnie z żuru
i śledzi. Pod koniec Wielkiego Postu
wśród okrzyków radości i staropolskim
ceremoniale wynoszono z domów żur
i śledzie i zakopywano w głębokim dole
poza obrębem wsi, odżegnując się od tej
potrawy przez cały rok. W Małopolsce
zakopywano przy tej okazji również garnek z popiołem, symbol smutku i pokuty,
ponieważ nadchodził czas radości.
Święta wielkanocne obfitują w wiele innych pięknych zwyczajów, które
pokryła już patyna czasu i nowoczesności, dlatego staramy się ocalać je od
zapomnienia, gdyż są one odzwierciedleniem naszej pobożności i polskości
a tym samym cennym wkładem do
rozwoju naszej kultury narodowej.
Zofia Gierlach

2

Nie szukajmy drzwi trzecich, nie trzeba,
Chwalmy Pana sercem otwartym,
Dwoje drzwi wystarczy, by nieba,
Ujrzeć chwałę i dom wciąż otwarty.

Wesołego
Alleluja!

Wielkanocny Anioł
Już kamień odwalony- grób pusty
Zmartwienie!
Czyżby nie dopilnował?Co z nim teraz będzie
Miał strzec grobu Pańskiego –
Więc był tu czas cały.
Kto zabrał z grobu Pana i kto głaz odwalił?
Przecież straż także stała
Sam nie był na straży –
Kto więc kamień odwalić się przy nich odważył?
Jak teraz wytłumaczy to dziwne zdarzenie
Straże też znikły – a w grobie złożone odzienie
Chusty zwinięte osobno – położone z boku
Gdzie Pan? Co powie Bogu?
Och ! – słychać stuk kroków
To biegnący uczniowie – upewnić się chcieli
Czy to prawda? - bo oto właśnie usłyszeli,
Że widziano już Pana – zmartwychpowstał – i żyje
Tak właśnie im opowiedziały trzy dobre Maryje
Anioł słysząc te słowa rozpogodził lica
Jestem wytłumaczony……….
Chrystus Pan Zmartwychwstał!
(Rymanów 2014)

Maria Przybylska

Ku pamięci naszego drogiego
i kochanego organisty Antoniego Zająca

O

dszedłeś do Pana tak nagle, niespodziewanie, nikt nie przypuszczał, że tak zgaśniesz, bez pożegnania. Tyle lat, bo
aż prawie 50 byłeś z nami. Tego Twojego przepięknego głosu
nie zapomnimy nigdy. Te przemiłe spotkania na wikarówce – próby
chóru, który prowadziłeś od odejścia do Pana organisty Bojarskiego.
Chór się rozwiązał, bo byliśmy – nie wszyscy oczywiście – niesystematyczni, opuszczaliśmy próby i nie mogłeś z programem iść dalej.
I się do tego zniechęciłeś, ale później śpiewaliśmy z Tobą w małym
chórku. Po śmierci Miecia Nikodego – słynnego basa – chórek się
rozwiązał. Prowadziłeś chór w Besku, za co chórzyści z Beska
w osobie Kazi Ziemiańskiej Cię pięknie pożegnali. A nas zamurowało, nie umieliśmy się znaleźć w tej sytuacji: ktoś mówił – „Tak
umierają dobrzy ludzie, w cichości.” Byłeś człowiekiem skromnym
i dla wszystkich dobrym. Nie wywyższałeś się, choć mogłeś, bo stać
Cię było na to – ten Twój głos! Nie zapomnimy Cię nigdy

Pamięci naszego nieodżałowanego organisty
Dyrygenta chóru „Wawrzyniec”, wielu scholi,
kwartetów, duetów, solistów
Pana Antoniego Zająca
Janina Elżbieta Kilar

Twoi przyjaciele i koledzy
Dedykujemy Ci wiersz Jasi Kilar:
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W szary grudniowy czas
Lecz z płomykiem adwentowej nadziei
Odszedłeś od nas
Zwyczajnie ot tak
Jak przechodzień
Jakby nic się nie stało
A przecież byłeś z nami tyle lat
Pół wieku – to czasu szmat
Brakuje nam Twojego głosu
Żartu, uśmiechu i zachwytu
Wielki talencie
Skromny
Dobry człowieku

Dzień Kobiet w „Sokole”

marca 2015 r. w sali Kina „Sokół” odbył się koncert
z okazji Dnia Kobiet zorganizowany przez Gminny
Ośrodek Kultury w Rymanowie.

Uwaga ! Konkursy plastyczne !
Burmistrz Gminy Rymanów i Stowarzyszenie
„Nasz Rymanów” ogłaszają konkurs na projekt graficzny flagi Rymanowa.
Zgodnie z przyjętymi normami płat flagi ma kształt
prostokąta o stosunku boków 8 : 5. Proporcje te musi
uwzględniać projekt (przykładowe wymiary: 16 x 10 cm,
12 x 7,5 cm itd.).Podział płatu flagi na pola – dowolny
(zwykle bywa symetryczny), dowolna jest również kolorystyka i użyte symbole, ale zawsze nawiązują do historii,
tradycji czy krajobrazu. Dlatego do projektu graficznego
flagi należy dołączyć krótkie uzasadnienie idei projektu.
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” dodatkowo
ogłasza konkurs na logo stowarzyszenia, które w
sposób estetyczny i czytelny będzie informowało widza o
miejscu jego działalności.
Kształt logo dowolny, ale projekt graficzny winien
mieścić się w kwadracie 15 x 15 cm. kolorystyka i użyte
symbole – dowolne. Wskazane (ale nie obowiązkowe) jest
użycie cyfry 2000 jako daty powstania stowarzyszenia.

Na program przygotowany w szczególności z myślą
o wszystkich paniach, złożyły się wiersze i monologi
w wykonaniu pani Marii Przybylskiej, a także pełne ekspresji
i humoru układy taneczne w wykonaniu grup „Artyści za
dychę” oraz „WHISK”.
Swoje umiejętności aktorskie
zaprezentowały
panie
Grażyna
Skolarczyk i Katarzyna Rosenbajger, które wystąpiły w skeczu
zatytułowanym
„Blondynki”.
Dopełnieniem całości był koncert
ukraińskiego zespołu „Na Drabini”. Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas spotkanie
na długo pozostanie w Państwa pamięci.

Regulamin konkursu
• Konkurs dostępny jest dla wszystkich bez względu na
miejsce zamieszkania.
• Każda praca konkursowa (na flagę lub na logo)winna
być oznaczona hasłem. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną hasłem z imieniem i nazwiskiem autora w środku.
• Prace składać można osobiście do redakcji w piątki w
godz. 1800 – 2000, w rymanowskim GOK-u lub przesłać
pocztą.
• Nagrody rzeczowe i roczne prenumeraty miesięcznika
„Nasz Rymanów” ufundują organizatorzy.
• Nagrodzone prace stają się własnością organizatora
konkursu.
• Oceny prac dokona powołana komisja w skład której
wejdą artysta plastyk oraz przedstawiciele urzędu
gminy i redakcji „NR”. Komisja rozstrzygać będzie też
ewentualne spory i niejasności.
• Otwarcie kopert nastąpi 15 maja 2015 r.

Sławomir Szybka
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Wydarzyło się w kwietniu
6.IV 885 – trzy dni po Niedzieli palmowej
zmarł grecki mnich Metody, wielki apostoł
Słowian. Jego działania misjonarskie prowadzone wspólnie z Konstantynem – Cyrylem
doprowadziły do powstania liturgii słowiańskiej.
18.IV 1025 – Bolesław Chrobry koronuje
się na pierwszego króla Polski. Odbyłaby się
w 1001 roku, ale posłany do Rzymu Astryk
Anastazy (uczeń św. Wojciecha) po koronę,
zdradził i zamiast do Polski zawiózł koronę
na Węgry. W ten sposób książę Stefan został
pierwszym królem Węgier.
2.IV 1505 – ur. Mikołaj Rey z Nagłowic,
nazwany później „ojcem piśmiennictwa polskiego”. Poseł na sejm, autorytet i działacz reformacji religijnej, przez co zwalczany przez
Kościół katolicki. W rymanowskiej świątyni
znajduje się epitafium autorstwa M. Reya.
10.IV 1525 – książę Prus Albrecht Hohenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi Staremu
na rynku krakowskim. Był to akt uzależnienia
księstwa pruskiego od Polski. Albrecht był
synem Zofii Jagiellonki, siostry polskiego
króla.
2.IV 1725 – ur. największy uwodziciel
Giacomo Casanova, przyznający się do 122
romansów. Był też futurologiem, w swojej
powieści „Ikosameron” opisał podróż do
wnętrza Ziemi (100 lat przed Verne’em), oraz
przewidział wynalezienie samochodu.
9.IV 1865 – zakończenie, trwającej 4 lata,
wojny secesyjnej. Po krwawych walkach
Unia (północ) zwyciężyła konfederatów (południe), którzy chcieli się odłączyć od Stanów
Zjednoczonych.
24.IV 1895 – wyrusza z Bostonu Joshua Slocum, 11.metrowym jachtem „Spray”.
W ciągu 4 lat opłynął świat, pokonując 75 tys.
km. Książka opisująca podróż stała się bestselerem. żeglarz zginął przy próbie przepłynięcia rzeki Orinoko.
12.IV 1945 – na lubelskim zamku rozstrzelano 11 członków grupy przygotowującej
zamach na Bolesława Bieruta. Zatrzymani
(w wieku 19 – 38 lat) zostali zdemaskowani
przez kontrwywiad Armii Czerwonej. Prezydent odrzucił wniosek o prawo łaski.
15.IV 1945 – w Krakowie ukazał się 1 numer
tygodnika „Przekrój” pod red. Mariana Eilego, malarza, satyryka i publicysty. W latach
1945 – 1969 tygodnik kupowano „spod lady”.
19.IV 1995 – zakończono produkcję najdłuższej na świecie kiełbasy. W Kitchener (Kanada) kiełbasa, zrobiona dla sieci mięsnych
M&M, miała długość 46,3 km.
8.IV 2005 – 10 lat już minęło od uroczystości
pogrzebowych Jana Pawła II na Placu św.
Piotra w Rzymie. Był to największy pogrzeb
naszych czasów.
18.IV 2005 – różne, mniej lub bardziej sensacyjne domysły, pojawiły się 10 lat temu
w Rymanowie i okolicy, po tym jak spadł
brudny deszcz, który pozostawiał na karoseriach aut grudki pyłu. Powód okazał się
prozaiczny – nad środkową Europę wiatr
przywiał pył z nad Sahary.
Wybrał W. Łabuda
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Wieści z regionu
• W sanockim skansenie trwa
rekonstrukcja synagogi z XVIII
w. Wszystkie prace budowlane wykonywane są ręcznie według starych
przepisów, co samo w sobie jest
wielką atrakcją dla zwiedzających.
Kosztem 150 m3 drewna jodłowego
powstanie budowla o wymiarach
22 x 11 m, kryta gontem. Na Rynku
Galicyjskim synagoga stanie obok
kościoła i cerkwi.(w)
• W gminach bieszczadzkich leśnicy z ekologami kontynuują akcję
odnowy starych sadów leśnych
i sadzenie nowych drzew owocowych. Akcja ma zatrzymać w lesie
niedźwiedzie i odzwyczaić ich od
szukania pożywienia w zabudowaniach. Liczba niedźwiedzi na Podkarpaciu wzrosła sześciokrotnie i
wynosi ok. 150 szt. (90 % populacji
krajowej). Niebezpieczne drapieżniki
osiągają 300 kg wagi i żyją do 50
lat.(w)
• W Jaworniku Ruskim k. Przemyśla, obchodzono 200 rocznicę
urodzin ks. Michała Werbyckiego,
który zasłynął jako kompozytor
pieśni „Szcze nie wmerła Ukraina”,
która od 1992 roku jest hymnem
państwowym. Pochowany został
w Młynach k. Jarosławia, gdzie
przez wiele lat był proboszczem
parafii grekokatolickiej.(w)
• W maju ruszy budowa a za rok
produkcja trzeciej już fabryki felg
w Stalowej Woli. Firma Uniwheels
to europejski lider, a wybudowanie
(kosztem 80 mln euro) trzeciej fabryki zwiększy moce produkcyjne
do 6 mln szt. rocznie. Niemiecki producent produkuje m.in. dla BMW,
Audi, Volvo i Mercedesa. Fabryki
zatrudniają teraz 1930 osób, za rok
dołączy jeszcze 400. (w)
• W Jaśle jest 9 przedszkoli miejskich, dość kosztownych w utrzymaniu. Właścicielka prywatnego
przedszkola chciała przejąć je
wszystkie, co byłoby zyskowne
dla miasta i pomniejszyłoby koszty
rodziców. Burmistrz miasta jest
przeciwny.
• Na Podkarpaciu funkcjonuje
41 banków spółdzielczych o sumie
funduszów własnych ok. 700 mln
zł. Łącznie banki prowadzą 350
placówek. BS w Rymanowie jest
jednym z lepszych i cieszy się dobrą
opinią. (w)
• Pomysłowość i bezczelność oszustów zaskakuje. 80. letnia kobieta
z Domaradza padła ofiarą oszusta.
Nieznajomy, poznany przy bramie
kościoła, zaproponował jej korzystną
sprzedaż euro. Jak się okazało, za-

miast euro, za 2 000 zł otrzymała bezwartościowe banknoty z Zimbabwe i banknot
100 riel z Kambodży wart 90 groszy. (w)
• Plaga pożarów na Podkarpaciu –
w tym roku już spłonęło blisko 800 ha
traw, przez głupotę ludzi podkładających
ogień, strażacy mają dużo niepotrzebnej
pracy. (p)
• Wg. Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce szybko rośnie liczba rozwodów. W 2013 r. rozwiodło się 60 000
par, najmniej w województwach: podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim. Na
Podkarpaciu udzielono 2 332 rozwody,
najmniej w powiecie brzozowskim.(w)
• W parkach Jasła i Rzeszowa „pracują”
sokolnicy, których tresowane ptaki skutecznie płoszą gawrony by nie zbudowały gniazd i złożyły jaj. W Jaśle działają już
czwarty rok, przedtem co roku budowały
ok. 400 gniazd i wszystkie podejmowane
kroki były nieskuteczne.(w)
• W 29 miejscowościach pow. sanockiego trwa walka z barszczem Sosnowskiego. Wysoki do 4m powoduje silne poparzenia, a nawet martwicę skóry. Nie ma
naturalnego wroga, zajmuje już 30 ha i nie
poddaje się mimo koszenia , wykopywania i stosowania środków chemicznych.
Jedna roślina może wytworzyć nawet 40
tys. nasion. Na walkę z barszczem uzyskano 1,2 mln zł, w większości z funduszy
zachodnich. Z barszczem walczą też
mieszkańcy Zawadki Rymanowskiej.(w)
• 23. letnia studentka U. Rz. Poruszyła
serca internautów, gdy zaapelowała o pomoc dla p. Józefa, który grą na akordeonie
zarabiał na chleb. Akordeon mu skradziono. Dzięki jej interwencji bezdomny
otrzymał nowy instrument. (w)
• W Uhercach odbyła się coroczna aukcja cennych gatunków drewna
z beskidzkich lasów. Wysokie ceny uzyskiwało drewno dębowe, ale tradycyjnie
najwyższe ceny uzyskiwało drewno
jaworowe – rekord to 12 tys.za m3. Na
aukcje zjeżdżają corocznie przedstawiciele branży drzewnej z wielu krajów
Europy. (w)
• Prawie 1850 gospodarstw rolnych
utworzono lub powiększono z gruntów
54 dawnych PGR-ów w województwie.
Stale zwiększa się średnia wielkość gospodarstwa na Podkarpaciu - od 3,5 ha
w 1995 roku do 4,6 ha obecnie. Do rozdysponowania jest jeszcze 6 % zasobów
gruntów.(w)
• Z parkingu sądu w Rzeszowie usiłował wyjechać klient, który został zatrzymany przez policjantów. Rozpoznali go bo
przed chwilą stracił prawo jazdy za jazdę
po pijanemu. Okazało się, że teraz też był
nietrzeźwy (1,5 promila). Jako recydywiście grozi mu nawet 5 lat więzienia.
Oto siła miłości 53.latka do alkoholu. (w)
• Zarząd województwa zatrudnił ostatnio
6 nowych doradców (oczywiście każdy z
sekretarką). Dołączyli o rzeszy urzędników

wydziałowych, oddziałów współpracy,
6. osobowego biura prasowego, biura koordynacyjnego i. in. Jak widać z tych działań
mnożenie się urzędników trwa nadal. (w)
• Dwie 14 latki z Bączala k. Jasła uratowały życie 74 letniego mężczyzny,
który wypalał trawę. Małgosia i Weronika
wezwały pomoc a potem czuwały wśród
płomieni nad ciężko poparzonym.
• Na przejściu w Korczowej celnicy
udaremnili przemyt haszyszu wartości
900 tys. zł. Przemytnikiem okazał się obywatel Portugalii (choć posiadał również
paszport ukraiński), który wpadł mimo
sprytnie ukrytych narkotyków. (p)
• Wielką atrakcja turystyczną Woli
Sękowej stała się plenerowa galeria
sztuki. Pomysłodawcą nietypowej ekspozycji jest art. Piotr Woroniec, który razem
z kolegami z miejscowego Uniwersytetu
Ludowego wykonał rzeźby. (w)
• Kończy się budowa w Stalowej Woli
najnowocześniejszego zakładu przeróbki śmieci. Wybudowany kosztem 90
mln zł zakład, w większości z funduszy
unijnych, będzie inwestycją dochodową,
o bardzo wysokim mechaniczno-biologicznym przetwórstwie odpadów. Od lipca znajdzie tam zatrudnienie 80 osób. (w)
• 12 marca zauważono w Kraczkowej
k. Łańcuta ciężarówkę jadącą zygzakiem.
Po zatrzymaniu przez policję, okazało się
że 38 letni kierowca ma we krwi 2,7 promili alkoholu. Nie reagował na polecenia
i trzeba go było siłą wyciągać z szoferki,
a kierował kilkunastotonowym TIR-em.(w)
• 123 tys. zł zapłacił marszałek podkarpacki Władysław Ortyl kancelarii
prawnej z Poznania za „sporządzenie
analizy prawnej wskazującej możliwe
tryby wyboru operatora” Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce.
U znawców tematu decyzja ta wywołała
olbrzymie zdumienie. (w)
• Firma Polwax z Czechowic, której
80% produkcji stanowiły dotychczas
świece i znicze, wykupi za 3.5 mln zł
zakład przetwórstwa parafiny Lotos
Lab w Jaśle. Przejęcie zakładu (wraz z załogą) pozwoli znacznie rozszerzyć gamę
oferowanych produktów, w tym nawet dla
przemysłu lotniczego. (w)
• Bieszczadzkie nadleśnictwa policzyły
pogłowie żubrów żyjących na wolności.
Najwięcej żubrów przebywa na terenie nadleśnictwa Baligród – 100 sztuk
z ogólnej liczby 303. (w)
• W miejscu dawnego dworca MPK
w Sanoku powstała galeria o powierzchni handlowej ok. 7,8 tys. m2, która pomieści ok. 30 lokali handlowych i usługowych
różnych branż. Przy galerii na klientów
czeka parking na 180 miejsc.(w)
• 24 kwietnia Lufthansa wprowadza
nowy rejs na trasie Frankfurt – Rzeszów. Samolot z 90 miejscami będzie
lądował w Jasionce w piątki wieczorem a
wracał do Frankfurtu w sobotę rano. (w)

Wieści z powiatu
• Wiele gmin zainteresowanych jest
wybudowaniem łącznika torów długości ok. 10 km, z Krosna do Przybówki,
który skróci zdecydowanie czas podróży pociągiem do Rzeszowa. Dziś
podróż do Rzeszowa trwa ponad dwie
godziny, po dobudowaniu łącznika
torów czas podróży wyniesie 60 min.
Rada miasta Krosna przesłała do zarządu województwa prośbę o wsparcie
inwestycji(w)
• Na mistrzostwach świata w Falun
dobre V miejsce zajęła sztafeta biegaczek 4 x 5 km. Obok Justyny Kowalczyk bardzo dobrze na swojej zmianie
pobiegła Ewelina Marcisz z Korczyny
(zawodniczka MKS Halicz Ustrzyki
Dolne) (w)
• Do końca maja będzie czynna
wystawa „My z Napoleonem” w Muzeum Podkarpackim w Krośnie. Eksponaty pochodzą z Krakowa, Łańcuta,
Zamościa i z prywatnych kolekcji. Choć
postać Napoleona wzbudza kontrowersje u historyków, na trwałe wpisał się
w historię Polski ( jest nawet w hymnie
narodowym). (w)
• 120 mln zł zainwestowała firma
Nowy Styl w fabrykę wybudowaną
w Jaśle, dając zatrudnienie 90 wysoko
wykwalifikowanym pracownikom.
Umożliwi to wyjście firmie na I m.
w Europie, a jej 85 % produkcji trafi
do 100 krajów całego świata. Firma do
tej pory przejęła już 2 niemieckie firmy
w Turcji i Holandii, a planuje przejęcie
trzeciej.(w)
• Sąd okręgowy stwierdził, że nie
było naruszenia przepisów przy prywatyzacji krośnieńskiego PKS-u (p)
• Według danych urzędu statystycznego opublikowanych przez Starostwo
Powiatowe w Krośnie, nasz powiat
zamieszkuje 111 863 osób, w tym
54 885 mężczyzn i 56 978 kobiet. Liczba mieszkańców w ostatnich latach nie
uległa większym zmianom. (w)
• Mieszkanka Szczepańcowej usłyszała zarzut uszkodzenia ciała męża
ze skutkiem śmiertelnym, gdy po rodzinnej kłótni w ub.. roku śmiertelnie
raniła go nożem. Grozi jej kara od
2 do 12 lat więzienia. (p)
• Mieszczącemu się w dawnym Pałacu Biskupim Muzeum Podkarpackiemu grozi zniszczenie dachu co może
doprowadzić do zalania ekspozycji
i magazynów. Remont przeciekającego
dachu może kosztować nawet 1,4 mln
zł. Posiadane środki zmuszają do prowadzenia remontu etapami. (w)
• Do młodzieży wszystkich typów
szkół adresowany jest Krośnieński Festiwal Nauki i Techniki. Oferuje wiele
atrakcji dla odwiedzających – m.in.

Informacja
W związku z przeprowadzoną
reformą archiwizowania danych
osobowych i brakiem dostępu do
nich przez Urząd Stanu Cywilnego z Rymanowa, zmuszeni
jesteśmy zawiesić (mamy nadzieję że tymczasowo) stałą naszą
pozycję „Odeszli do wieczności”.
W. Łabuda

interaktywną wystawę „Eksperymentuj”
i „Tajniki ciśnienia” (p)
• Pijani „na full” rodzice „opiekowali
się” 1,5 roczną córeczką. U mamusi
stwierdzono 2,8 promila w wydychanym
powietrzu a tatuś był jeszcze lepszy – 3,0
promile. Zostali za trzymani, a sąd podejmie decyzję o możliwości ich dalszej
opieki nad dzieckiem. (w)

Wieści z gminy
• 114 prac plastycznych ze wszystkich
typów placówek oświatowych wpłynęło
na powiatowe eliminacje ogólnopolskiego
konkursu plastycznego. Eliminacje organizował Zarząd Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Krośnie. Wśród uczniów gimnazjów
3 miejsce zajął Jakub Penar z ZSP
w Klimkówce. (w)
• W 100 rocznicę urodzin władze
gminy odwiedziły w Bziance Helenę
Kazimierę Domin. Wychowała 5 dzieci,
doczekała się 17 wnuków i 14 prawnuków.
(Szerzej w oddzielnym sprawozdaniu.) (w)
• Przemalowany przepisowo na żółto
fotoradar koło stadionu już działa.
Drugi fotoradar na ul. Sanockiej nie będzie
uruchamiany, czyżby jadący od Sanoka
kierowcy zachowywali się lepiej? (w)
• W polsatowskim programie „Celebrity Splash!” wystąpił Andrzej Szczęsny
z Sieniawy, nasz znany paraolimpijczyk.
Cały czas aktywny sportowo, aktualny
mistrz Polski w narciarskim slalomie.
W konkursie skoków z wieży startuje
„by łamać stereotypy o osobach niepełnosprawnych”. Po skoku z 10 m wieży
przeszedł do dalszego etapu, uzyskując
od widzów najwięcej punktów i podziw
jurorów. (w)
Zebrali – (wła) (paz)

Reklama
Prywatny Gabinet Kardiologiczny
dr n.med. Janusz Kajdos
tel. 601 301 636
więcej informacji na:
www.kardiolg1.krosno24.pl

NASZ RYMANÓW

5

Kapral wchodzi
wieczorem do
sypialni rekrutów
i pyta:
- Który z was był
w cywilu
elektrykiem?
- Ja – zgłasza się
jeden z żołnierzy.
- W porządku, jesteś
odpowiedzialny, żeby
co wieczór
o godz. 1000 światło
w sali było zgaszone!
* * * * *
Franek spotyka swojego kolegę na klatce
schodowej.
- Co byś zrobił Stachu gdybyś zastał swoją
żonę w łóżku z kochankiem?
- Nie wiem.
- To przemyśl to, zanim wejdziesz do domu!
* * * * *
Stary mężczyzna przychodzi do czarownika
i prosi, żeby usunął klątwę, która wisi nad
nim od 30 lat.
- Owszem, usunę ale dopiero wtedy gdy
poznam dokładnie słowa klątwy.
- To brzmiało mniej więcej tak: czynię was
mężem i żoną.
* * * * *
Kapitan na statku zobaczył zbliżającą się
torpedę, mówi więc do bosmana:
- Zejdź do chłopaków i przygotuj ich
delikatnie do ewakuacji, żeby nie było paniki!
Bosman zszedł na dół i mówi do marynarzy:
- Słuchajcie! Walnę za chwilę w stół i statek
przełamie się na pół – zakład?
- Dawaj!
Bosman huknął z całej siły – statek się
przełamał. Wszyscy się ewakuowali.
Podpływa w szalupie bosman do kapitana,
a ten do niego:
- Wiesz, dziwne, ta torpeda przeszła bokiem!
* * * * *
Policjant nakrył złodzieja na gorącym uczynku
i rozpoczyna przesłuchanie.
- Jestem niewinny – tłumaczy się złodziej –
tylko niechcący zatoczyłem się na szybę
w sklepie i ona pękła…
- I co dalej?
- No, potem wszedłem do środka, żeby
przeprosić właściciela sklepu i zostawić mu
swój adres…
- To dlaczego pruł pan kasę?
- Bo szukałem ołówka!
* * * * *
Kowalski wraca do domu nad ranem.
W przedpokoju żona zamierza się na niego
wałkiem.
- Kochanie, czyś ty zwariowała? O czwartej
rano robisz makaron?
* * * * *
Starszy gość dyktuje swoją ostatnią wolę
notariuszowi:
- Ostatnim moim życzeniem jest, aby na moim
pogrzebie zagrał jakiś znany skrzypek.
- A jakie utwory życzy sobie szanowny pan
usłyszeć?

hum
o
na r
d
poc obry
zat
,ek

Humor z zeszytów szkolnych:
- Rej powiedział, że Polacy nie gęsi, ale gęgać
umieją.
- Już Rej pisał po polsku, ale dopiero
Kochanowski pokazał jaki ma język.
- „Pan Tadeusz” Mickiewicza jest
nieśmiertelny, bo są w nim opisy wschodów
i zachodów słońca, a słońce ciągle jeszcze
wschodzi i zachodzi.
Wybrał (wła)
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Fraszki różnorakie
Jana Niemczyka

Skuteczność szczepionki
Wziąłem szczepionkę przeciw grypie
i nadal smarkam i chrypię.
Weekend
Weekend, ognisko, radość w nas –
Uważaj by nie spłonął las
Oda do starości
Muszę jeszcze napisać
odę do starości,
nikt tego nie dokonał
i to mnie złości
Różnica poziomów
Człowiek na poziomie
zawsze ma wątpliwości,
nie mają ich natomiast
ludzie prości.
Zero
Zero podniesione do potęgi
zawsze będzie zerem
Zawód
Wyborcy wstawili go na piedestał,
a teraz mu życzą by długo tam nie stał.
Kopacz
Choć brak mu ku temu żyłki,
pchał się do kopania piłki.
Niech weźmie motykę i stare pantofle
i chociaż rolnikom pokopie kartofle
Odpowiedni
Nie przestrzegał etyki –
nadawał się do polityki
Sprzeczność
Choć grzechów do siebie
nie dopuszczała,
co tydzień się spowiadała
xxx
Czas jak rzeka,
choć nie chcesz - ucieka
Na stare lata
Najlepsza do łóżka
piżama i poduszka
Moja modlitwa
Modlę się za oszołomów,
by się opamiętali
i bez przerwy do oczu
sobie nie skakali

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

Numer KRS 0000015 119
Zarząd Stowarzyszenia

150 rocznica urodzin
ks. prof.
Kazimierza Waisa
„Człowiek, który nie szanuje swoich przodków,
zawsze będzie wygnańcem…
Świątynią przodków jest nasze zakorzenienie,
nasza pamięć historyczna, owa świadomość,
którą winniśmy sobie i przodkom”
(W. Budzyński)

L

udzka pamięć… pamięć o tych,
którzy odeszli, a jednak ciągle są
wśród nas, w naszych sercach,
w pozostawionych po sobie dziełach…
Każde następne pokolenie powinno pamiętać o poprzednim, czerpać z pozostawionego dziedzictwa i na nim budować
przyszłość.
4 marca 2015r. w Klimkówce odbyła się uroczystość ku czci ks. prof. Kazimierza Waisa – mieszkańca tej wioski,
cenionego profesora filozofii, rektora
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Okazją do przypomnienia sylwetki
tego wielkiego uczonego, kapłana słynącego z umiłowania prawdy i kierującego się prawdą przez całe swoje życie
była 150 rocznica jego urodzin.
Ksiądz Wais urodził się w Klimkówce 6 lutego 1865r. i tutaj zmarł 9 lipca 1934r. Szanował dziedzictwo przodków. W swoich pamiętnikach często
wspomina swoich rodziców – prostych,
pobożnych, uczciwych ludzi, którzy
przykładem swojego życia wpajali mu
wartości, którym pozostał wierny do
końca życia. O swojej rodzinnej Klimkówce pamiętał zawsze, mówił nawet
żartobliwie, że musiał się tutaj kiedyś
znajdować raj (wspomina o tym ks.
Adam Gerstmann – rektor Uniwersytetu
Lwowskiego). Do tego swojego klimkowskiego raju powracał często, spędzał tutaj każdą wolna chwilę. Rodzinna
miejscowość dawała mu siłę do pełnienia obowiązków kapłańskich, do pracy,
której owocem są imponujące dzieła naukowe z zakresu filozofii i psychologii.
Dzięki księdzu Kazimierzowi Waisowi
Klimkówka gościła ważnych hierarchów kościelnych, znane osobistości

ze świata nauki, kultury, którzy przyjeżdżali tutaj spotkać się z cieszącym się
powszechnym szacunkiem profesorem.
Wszyscy ludzie, którzy zetknęli się z ks.
Waisem podkreślają, że był to człowiek
żywej wiary, odznaczający się niezwykłą sumiennością, dokładnością, ceniący
prawdę i szanujący ludzi.
O wielkości i znaczeniu dorobku
naukowego ks. Waisa najlepiej świadczą
słowa świętego Jana Pawła II:
„Mogę powiedzieć, że w swoim
życiu miałem dwa
takie olśnienia filozoficzne. Jedno to
tomizm, a drugie to
Scheller. A więc najpierw był Wais. Zaczęło się to tak, że ks.
Kłósek dał mi Waisa
i kazał z niego zdać
egzamin. Ale ja nie
mogłem sobie z nim
poradzić. I nieraz
dosłownie
płakałem nad tą książką.
Dopiero po dwóch miesiącach, a więc
w grudniu i styczniu zacząłem coś rozumieć. W końcu otworzył mi się cały
świat. Znalazłem za jego pomocą pytania, które gdzieś we mnie tkwiły, ale
jeszcze nie bardzo uświadomione. Ukazał mi się nowy sposób podchodzenia do
rzeczywistości”.
Jan Paweł II bardzo cenił prof. Waisa, cenią go także mieszkańcy Klimkówki, którzy jego imieniem nazwali jedną z
ulic ukochanej przez niego wioski, dbają
o jego grób znajdujący się na tutejszym
cmentarzu, a w kościele parafialnym
umieszczona jest tablica upamiętniająca ks. Waisa. Zachował się także dom
rodziny Waisów, podarowany przez jej
członków siostrom Michalitkom.
Gdy z inicjatywy ks. prof. dr. hab.
Józefa Wołczańskiego – krewnego ks.
Waisa, profesora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, rozpoczęły się przygotowania do uczczenia
150 rocznicy urodzin ks. prof. Kazimierza Waisa aktywnie włączyła się do tego
szkoła w Klimkówce. Dyrektor szkoły
Marian Penar, wicedyrektor Agnieszka

Groblewska i s. Diana Jonczyk z wielkim
zaangażowaniem i entuzjazmem podjęli
się organizacji tego święta. Na lekcjach
historii prezentowano sylwetkę ks. prof.
Waisa, rozpoczęto przygotowywanie kącika pamięci poświęconego jego osobie.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza św., której przewodniczyli
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej ks. dr Adam Szal, wspomniany
już krewny ks. Waisa ks. prof. dr hab. Jó-

zef Wołczański oraz proboszcz tutejszej
parafii ks. Henryk Stec.
Poczty sztandarowe wystawił Zespół Szkół Publicznych, Ochotnicza
Straż Pożarna i Kółko Rolnicze z Klimkówki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele duchowieństwa
i sióstr zakonnych, władz świeckich
powiatowych i gminnych, reprezentanci instytucji współpracujących z organizacjami lokalnymi z Klimkówki oraz
członkowie rodziny ks. prof. Kazimierza
Waisa.Nie zabrakło również organizacji
wiejskich, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, przedstawicieli Rady
Rodziców, mieszkańców Klimkówki
oraz osób reprezentujących środki masowego przekazu.
Po mszy św. wszyscy udali się na
cmentarz. Przedstawiciele rodziny ks.
Waisa, organizacji wiejskich, społeczności szkolnej i sióstr zakonnych złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie
zmarłego jubilata. Ks. biskup Adam Szal
odmówił w intencji zmarłego krótką modlitwę. Następnie orszak przeszedł do
Domu Ludowego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości jubileuszowych,
prowadzonych przez mieszkańca Klimkówki, historyka Krzysztofa Buczka.
Zgromadzonych gości powitał dyrektor
szkoły Marian Penar, a chór szkolny
pod kierunkiem Beaty Dębiec odśpiewał
„Barkę”. Na scenie pojawili się uczniowie kl. 6, którzy pod okiem s. Diany
Jonczyk i Małgorzaty Jakubowicz przygotowali sztukę pt. „Operacja Radość”.
Opowiadała ona o chłopcu, który znalazł
się w domu dziecka, a tam był prześladowany przez innych podopiecznych
placówki. Z pomocą przyszli mu aniołowie. podsunęli mu do czytania zbiór
anegdot o Janie Pawle II – człowieku,
który w każdym potrafił dostrzec choćby
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iskierkę dobra. Ta lektura dała chłopcu
siłę, nadzieję na odmianę losu. Z czasem
zmieniło się postępowanie młodzieży
z domu dziecka. Zrozumieli swój błąd
i starali się go naprawić.
Prawdziwe historie z życia Jana
Pawła II, który, jak sam podkreślał, tak
wiele zawdzięczał książkom ks. prof.
Kazimierza Waisa, sprawiły, że w życiu
kolejnego człowieka zagościła radość.
Kolejnym, bardzo oczekiwanym
punktem jubileuszu był wykład ks. prof.
dr. hab. Józefa Wołczańskiego, w któ-

Prawda jako fundament
filozofii ks. prof.
Kazimierza Waisa

P

apież Leon XIII pełniący swą
posługę na przełomie XIX i XX
w. wezwał, w encyklice Aeterni
Patri, wszystkich katolików do zaangażowania się w pracę filozoficzną
pełnioną w duchu zapoczątkowanym
jeszcze w XIII w. przez św. Tomasza
z Akwinu. W ten sposób powstał w łonie Kościoła Katolickiego nurt filozoficzny zwany dzisiaj neoscholastyką.
W zamyśle władz kościelnych, miał
on stanowić przeciwwagę do szalejącego w tym okresie, antyreligijnego
racjonalizmu i naturalizmu.
Opierająca się na łączeniu nauki
i wiary neoscholastyka bardzo szybko znalazła wielu zwolenników
i myślicieli, którzy w jej ramach udowadniali zgodność ludzkiego rozumu
z Bożym objawianiem. Jednym z nich
był pochodzący z Klimkówki, prof.
Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie, ks. Kazimierz Wais. Jego
bogaty dorobek naukowy, zawierający
102 pozycje bibliograficzne, skupiał
się na poznaniu prawdy, jako wartości
najwyższej i przynależnej każdej dziedzinie życia. Szerokie spektrum zain-
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rym przybliżył sylwetkę swego przodka,
wskazał na jego przywiązanie do rodzinnych stron, sentyment z jakim zawsze
mówił o Klimkówce. Niezwykle ciekawie opowiedziana historia życia ks. Waisa ilustrowana była zdjęciami z różnych
okresów biografii filozofa.
Ks. Wołczański jest niejako kontynuatorem spuścizny swego krewnego
– tak jak on jest cenionym kapłanem
i profesorem Uniwersytetu Papieskiego
w Krakowie.
Na zakończenie uroczystości jubileuszowych podziękowania przybyłym
gościom złożył sołtys i zarazem radny
Klimkówki Kazimierz Kielar. Ks. prof.
Józef Wołczański podarował szkole
w Klimkówce portret ks. prof. Kazimierza Waisa w stroju rektorskim,
a Burmistrz Miasta i Gminy Rymanów
Wojciech Farbaniec ofiarował pamiątkowy zegar z motywem klimkowskiego
kościoła i szkoły. Znajdą one miejsce
w kąciku pamięci ks. prof. Kazimierza
Waisa w Zespole Szkół Publicznych
w Klimkówce.
Pamięć ludzka bywa zawodna, ale
nigdy nie zapomina się o ludziach, którzy swoim życiem dawali przykład innym, swoją wiedzę i umiejętności umieli
przekazać dalej, byli inspiracją dla następnych pokoleń, ich dumą i radością.

Takim człowiekiem był ks. Kazimierz
Wais rodem z Klimkówki, skromny kapłan, wielki filozof.
Na zakończenie warto przytoczyć
piękne słowa wypowiedziane w dniu pogrzebu ks. prof. Kazimierza Waisa przez
ówczesnego proboszcza Klimkówki, ks.
Władysława Kulczyckiego:
„A więc i my żegnamy Cię przezacny Kapłanie i nasz rodaku! Żegna Cię
cała Klimkówka – parafia Twoja. Klimkówka dumną i szczęśliwą się czuje, że
Twoje zwłoki mieć będzie na swej ziemi. Niechaj Cię szum płaczących brzóz
i świerków cmentarnych ukołysze do snu
wiecznego, niechaj te góry strzegą Twego grobu, a Boże ptaszęta śpiewają Ci
pieśń Bożą, jaką za życia ukochałeś! Odpoczywaj po trudach na naszym cmentarzu, a my powoli do Ciebie schodzić tam
będziemy. Światłość wiekuista niech Ci
świeci na wieki. Amen”.
Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce serdecznie dziękuje
wszystkim osobom, które zaangażowały
się w organizację tej wyjątkowej uroczystości: księdzu proboszczowi, sołtysowi,
przedstawicielom wszystkich organizacji działających na terenie Klimkówki
oraz nauczycielom, pracownikom szkoły
i uczniom.
Joanna Wójcik – Kaczor
ZSP w Klimkówce
fot. Krzysztof Telega

teresowań, charakteryzujące filozofię
Waisa, swój początek brało w myśli św.
Tomasza z Akwinu a dokładniej z jego
pięciu dróg (dowodów), prowadzących
do poznania Boga.
Bóg, jako pierwszy poruszyciel,
pierwsza, sprawcza przyczyna istnienia

świata, Byt konieczny w którym wszystko inne co jest i przemija istnieje, Istota
najdoskonalsza, dzięki której życie na
Ziemi rozumnie zmierza do swojego
celu, stał się dla Waisa wyznacznikiem
poszukiwanej przez niego prawdy. Nigdy nie podważał on osiągnięć nauki,
jednak z całą stanowczością sprzeciwiał się, jak określali to naturaliści,
„wyrzucaniu Boga za drzwi rozumu”. W ujęcie neotomizmu, głoszonego przez filozofa z Klimkówki to
właśnie ludzki rozum był tym czynnikiem, który prowadził do poznania
prawdy zarówno o Bogu jak i świecie. Nawiązując do klasycznej, opracowanej przez Arystotelesa definicji
prawdy, rozumianej jako „zgodność
myśli z rzeczywistością, której ta
myśl dotyczy”, posiłkując się nadto
uzupełnieniem tej definicji dokonanym przez św. Tomasza, który dodał
jeszcze, że „prawdziwe jest to, co istnieje i do prawdy prowadzi” , Wais
stworzył własną, rozszerzoną definicję prawdy.
Zawarł w niej zarówno aspekt
naukowy jak i duchowy. Połączył
w niej dwa, pozornie, wykluczające się światy. Syntetycznie, prosto
i bardzo przystępnie przekazał światu, tę myśl, która była jego życiowym
drogowskazem, spójnikiem pomiędzy nauką a wiarą. Tak pisze o tym,
w jednym ze swoich traktatów filozoficznych: „Rozum ludzki posiada
wrodzoną skłonność jedynie do praw-

Rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie w roku akademickim 1917 - 1918

dy. Stąd silne pragnienie prawdy, które
odczuwamy w sobie, stąd ustawiczne
dążenie do niej i niezmordowana za nią
pogoń, połączona nieraz z wielkimi ofiarami; stąd niezadowolenie wewnętrzne,
ilekroć nie możemy jej poznać lub przekonamy się, że jesteśmy w błędzie; stąd
wreszcie pokój błogi i niewymowna rozkosz, gdy długo poszukiwana prawda
stanie się naszym udziałem”.

To uniwersalne spojrzenie na kwestię prawdy, jako wartości nadrzędnej,
dającej poczucie spokoju i spełnienia,
pomimo upływu ponad stu lat od powstania, nie straciło na aktualności. Dzisiaj stanowi ono diagnozę wewnętrznych
potrzeb i swego rodzaju rachunek sumienia w naszej codziennej egzystencji. Bo
czy spokojnym może być ludzkie serce,
kiedy odrzuciwszy prawdę pozostaje

w kłamstwie? Czy zna ktoś uczucie piękniejsze, niż radość towarzysząca prawdzie? Ks. Prof. Kazimierz Wais, znał tę
radość i spokój uzyskiwany dzięki niej,
wiedział też, że Ojcem prawdy jest Bóg
i wszystko co prawdziwe od Boga pochodzi i do Niego zmierza.

Rozmowa
z ks. prof. dr hab.
Józefem Wołczańskim

A jakie są wrażenia Księdza Biskupa po dzisiejszej uroczystości?
Dzisiejsza uroczystość jest godna
pochwały. Dzisiejsze święto na nowo
stawia nam przed oczy tę postać i myślę,
że pamięć o tej postaci jest pielęgnowana wśród rodaków księdza profesora, bo
bywa, że pamięć ludzka jest krótka, tu
się okazuje, że pomimo 150 lat od urodzin jeszcze pamiętamy o nim i grób
– jak widziałem – jest zadbany. Cieszę
się jeszcze z jednego faktu, poza tym
sympozjum, spotkaniem i Mszą św, że
miejsce, które on przygotował dla siebie jako pewien dom - willa ks. Waisa
dzisiaj służy też siostrom, które pracują
tutaj w Klimkówce, jest to zachowanie
dziedzictwa. Pamiętam odwiedzałem
ten dom, siostry pamiętają o ks. Waisie,
myślę, że jest to kolejny pomnik jego

kówki. Na szczęście podąża Ksiądz tę
samą drogą.
Ksiądz profesor Wajs to człowiek
renesansu, zajmował się wszystkim,
uczęszczał na wykłady z wszelkich ważnych dziedzin – fizyki, chemii, matematyki itp. A co ciekawe i dla dzisiejszej
młodzieży interesował go spirytyzm,
okultyzm – kierunki modne w końcu
wieku XIX. Zagrożenia istotne dla fin de
siecle. Jak Ksiądz z dzisiejszej perspektywy ocenia sylwetkę swego antenata?
Ks. prof. Józef Wołczański: Była
to osoba, która przerastała swoje środowisko, ale z drugiej strony też odpowiadała na ducha czasu, ponieważ
przełom wieku XIX i XX był okresem
renesansu pozytywizmu, darwinizmu
i oczywiście wszystkich tych liberalizmów XIX-wiecznych, które próbowały

pamięci. Cieszę się też, że w Klimkówce jest szkoła imienia św. Jana Pawła
II, która jak słyszeliśmy przed chwilą
w programie pamięta o swoim patronie,
a przy okazji także o ks. Kazimierzu.
*
M.Z. Bardzo się cieszymy, że możemy Księdza profesora gościć na naszej ziemi, bo tylko z daleka słyszymy
i śledzimy. Ostatnio Niedziela doniosła, że 28 stycznia otrzymał ksiądz
tytuł profesora belwederskiego z rąk
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. „Jest to już szósty ksiądz
archidiecezji przemyskiej z tak wybitnym dorobkiem naukowym”.
Nie będę w tym sądzie zapewne odosobniona, gdy powiem, że jest
Ksiądz godnym następcą swego krewnego, przy okazji jubileuszu którego
prowadzimy tę rozmowę, mam na myśli ks. prof. Kazimierza Waisa z Klim-

zawłaszczyć świadomością człowieka,
rugując wartości nadprzyrodzone, Boga
osobowego albo też religię jako taką,
sprowadzając ją tylko do jakiś takich
ekstetycznych przeżyć emocjonalnych,
takie tylko ewentualne własne doświadczenia - immamentne. Natomiast filozofia neoscholastyczna, która wtedy w XIX
w. się odrodziła, próbowała przywrócić
porządek rzeczy. Wielkość Waisa polegała np. na tym, że on wcale nie negował ewolucjonizmu, negował darwinizm
–dramatycznie drapieżny, był zwolennikiem ewolucjonizmu, co dzisiaj jest powszechnie znane, ze ewolucja człowieka, zwierząt, świata następowała, miała
miejsce. Jego prace w tej dziedzinie były
niezwykle ciekawe, np. „Czy zwierzęta
mają rozum?”, inna publikacja „Myślący koń” czy „Myślący pies”. On wyszu-

P

rzybycie ks. Biskupa Adama
Szala podkreśliło wagę uroczystości. Poprosiłam o krótką wypowiedź:
Maria Zmarz: Czy pamięć o ks.
prof. Kazimierzu Waisie jest zachowana, jego idee, myśli są obecne?
Ks. bp. Adam Szal: Na pewno trzeba zauważyć taką myśl, że jest to zachęta
samego Pisma św., które wzywa nas do
tego, aby pamiętać o swych przełożonych, o tych, którzy nam dali jakieś dobra, szczególnie z kart wiary. I dobrą jest
rzeczą wspominanie tych, którzy wnieśli
coś do kultury, do historii naszej diecezji. Na pewno osobą nietuzinkową był
ks. prof. Kazimierz Wais, oczywiście,
ja go nie pamiętam ,ale pamięć o nim
w naszym przemyskim seminarium jest
kultywowana, jest tam piękną tradycją,
że kiedy patrzymy na naszą historię, to
wspominamy profesorów, na jednym
z korytarzy naszego przemyskiego seminarium jest nawet taka galeria wszystkich
rektorów i profesorów z XIX w. i XX w.
pracujących w seminarium. A chlubą
naszej przemyskiej diecezji, nie tylko
seminarium, jest to, że ksiądz profesor
dał się poznać jako naukowiec nie tylko na arenie przemyskiej, jego wysokie
kompetencje skłoniły władze Uniwersytetu Jana Kazimierza, aby go powołać na
stanowisko rektora, był też formatorem,
czyli wychowawcą alumnów lwowskiego seminarium. Chciałem odesłać do
jednej jego rzeczy, niedawno natrafiłem
na jego książkę niewielkich rozmiarów,
stąd niech ona zachęca do sięgnięcia po
nią, książka, która jest niezwykle aktualna, tragiczna i piękna w swojej wymowie, mianowicie opowiada ona o jego
wspomnieniach z okresu I wojny światowej, a więc sprzed dokładnie 100 lat.
Jest to książka przejmująca, ja czytałem
mając także na względzie 100. rocznicę
śmierci, myśląc sobie, jak wiele musiał
wycierpieć ksiądz profesor, przebywający w Klimkówce, uciekający z uchodźcami, wracający, to musiała być dla
niego rzeczywiście trauma, ale wyszedł
z tego zwycięsko. Często odwoływał się
w tych wspomnieniach do Lwowa, do
tego, co tam zostawił i do Klimkówki,
która była jego małą ojczyzną.

Krzysztof Buczek
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kiwał w zjawiskach świata fizycznego
elementy, które łączyły świat materialny
ze spirytualnym. Do tego dochodziła
jeszcze pasja, którą wyniósł ze studiów
w Belgii, włączenia do filozofii scholastycznej wyników badań nauk szczegółowych – fizyki, astronomii, chemii, matematyki. On jako student, ksiądz już po
doktoracie korzystał ze wszystkich pracowni zupełnie nowoczesnych, a więc
i medycyna, i astronomia, i fizyka, i chemia, i matematyka. To wszystko razem
wzięte, jego pasja poznawcza, a przy
tym niemiecka dusza – systematyczna,
solidna, rzetelna wydała takie wspaniałe owoce, które się miały zmaterializować w formie publikacji, jego nauczania
i jego występu na uniwersytecie.
Dzisiaj już nie da się ogarnąć tak
szerokiej dziedziny wiedzy. Jesteśmy
jednak bardzo ciekawi, czym Ksiądz
profesor się obecnie zajmuje?
Ja się wyrodziłem o tyle od księdza
Waisa, że nie jestem filozofem tylko historykiem, natomiast mnie bp Tokarczuk
chciał na siłę wysłać na studia filozoficzne, ponieważ bp Tokarczuk był uczniem
Lwowa, tam kończył studia, a tam funkcjonowały w latach przedwojennych jeszcze podręczniki Waisa. Kiedy ja napisałem pracę magisterską o księdzu Waisie,
miałem kiedyś występ w kole naukowym
przy obecności biskupa i biskup mnie
skojarzył, że ja zajmuję się filozofią, już
po święceniach po studiach magisterskich
i kiedy przyszło do wyboru moich studiów specjalistycznych biskup wskazał
mnie na filozofię, więc ja byłem przerażony trochę, ponieważ ja bym te studia chyba odbył, natomiast nie pasjonowała mnie
filozofia w żadnym przypadku, może
byłaby to historia filozofii. Udało mi się
z trudem biskupa przekonać, że ja jednak
wolę być historykiem niż filozofem, co
uprawnia mnie do ukazywania historii
filozofii, albo też historii filozofów, np.
Waisa czy innych profesorów, którzy coś
tworzyli, ja patrzę na nich z punktu widzenia historyka. Natomiast moją pasją
naukową są badania Polaków i Kościoła
na wschodzie, Kresach wschodnich.
Ksiądz uprzedził moje pytanie.
To jest moja pasja od 30 bez mała
lat. Po raz pierwszy pojechałem tam
w roku 1985 do Lwowa, z wycieczką
z TPPR i od tej pory – a Lwów znałem
z opowieści babci, która była siostrzenicą ks. Waisa, znała Lwów z autopsji,
bywała u wuja. Gdy ja przyjechałem do
Lwowa, to chodziłem tam, jakbym się
tam urodził, wiedziałem, gdzie są ulice, oczywiście ulice były sowieckie, ale
prospekty były te same, te same gmachy,
ten sam uniwersytet, to samo seminarium, czułem się tam jak ryba w wodzie. Odkrywałem z pasją ślady rodziny,
a później zająłem się dziejami kościoła
i Polaków na wschodzie Ukrainy, Litwy,
Łotwy, Rosji i Estonii.
Wielu rymanowian ma w swoim
domu księdza album „Świątynie na
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Wołyniu” przepięknie wydany. Wiem,
że ksiądz to zrobił dla ratowania tamtych zabytków. Czy coś się w tej sprawie udało zrobić?
Z chwila powstania Ukrainy niepodległej jest coraz trudniej, stan zabezpieczenia zabytków jest właściwie niemożliwy, to znaczy, że władza robi wszystko,
żeby te zabytki zniszczyć, za Sowietów
to jeszcze było względnie tolerowane,
natomiast teraz Ukraina próbuje wszystkie elementy polskiej kultury, zachodniej
kultury usuwać, niszczyć, dewaluować,
dewastować. Nie było tam Polski, nie
było Zachodu, to było Bizancjum, to była
Ukraina, Ruś i nic więcej. Nie ma tam Polaków, ale w oparciu o archiwalia, resztki
wspomnień osób tam żyjących, pamiątki
rodzinne, które można jeszcze zobaczyć,
zabezpieczyć je jakoś dla przyszłości i ja
to robię, jest to praca u podstaw, zabezpieczanie resztek tego, co jest do zrobienia jeszcze.. To są ostatnie godziny, potem
tam będzie totalna Ruś i albo rosyjskość,
albo ukraińskość. Polski tam nie ma.
Naród ukraiński też dopiero się
tworzy, jednoczy, buduje go wojna
z separatystami .
To jeszcze daleki proces. Jest tam
kilka opcji, zachodnia Ukraina – tu,
gdzie była Polska, województwa lwowskie, stanisławowskie, jest świadoma,
natomiast wschód jest prorosyjski albo
bezideowy zupełnie. Tu, gdzie była Polska, choć mówią, że byli ciemiężeni, naród ukraiński jest skonsolidowany, jest
język ukraiński, jest cerkiew ukraińska
unicka, jest kultura ukraińska, są książki, publikacje. Tam gdzie była wolność
pod Sowietami - nie ma nic, pustka, jałowość i próżnia. Dlatego jeżdżę na części
zachodnie, które przed
wojną były polskie, żeby
jeszcze co się da zbadać, uchwycić, zabezpieczyć, opisać przede
wszystkim. Ostatnio odkryłem ogromne archiwalia dotyczące wojny
ukraińsko-polskiej 191819, które były do tej
pory całkiem zamknięte
w zbiorze niedostępnym do badań od 1939
r. Pewne fakty są niewygodne dla Ukraińców, bo przecież oni
tę
wojnę
wywołali
i przegrali, więc nie chcą
tego pokazywać, bo to
świadczy o ich barbarii,
ja to robię, póki mam
jeszcze siłę i ochotę, nie
wiem jak długo.
Czyli Ksiądz uważa, że trzeba prawdę
wydobywać na światło
dzienne, nawet jeśli ta
prawda jest okrutna
i stawia obydwa narody w niezbyt korzystnym świetle?

Trzeba, my tutaj w Polsce mówimy
o pojednaniu i przebaczeniu, ale muszą
być dwie strony gotowe do przebaczenia i przyznania się do win, jeżeli Polska chce się pojednać z Ukraińcami, to
Ukraina musi się przyznać do rzezi podczas II wojny, ale te rzezie uchodzą na
Ukrainie za element państwowotwórczy.
Jedna z podstawowych sprzeczności, kontrowersji dotyczy postaci Stepana Bandery, Polakom trudno go traktować jako bohatera. I na koniec proszę
powiedzieć coś o swoich zajęciach.
Nadal pracuję na Uniwersytecie
Papieskim, dawnym PAT. Mieszkam
w Krakowie, tam pracuję, mam zajęcia
na Wydziale Historycznym, głównie zajmuję się historią kościoła na Wschodzie,
Polakami na Wschodzie i to są moje
przedmioty badań. Wydaję teraz źródła
dotyczące wojny ukraińsko –polskiej,
wydałem 2 tomy mające razem ok. tysiąca stron druku „Kościół i naród polski
w czasie wojny ukraińsko – polskiej
18-19. Będą 2 następne tomy dotyczące działań operacyjnych, wojskowych.
To są o tyle ciekawe rzeczy, że w roku
19, kiedy ta wojna wygasła, przyjechała
do Lwowa komisja sejmowa badająca
represje na Polakach przez Ukraińców
czynione, ta komisja pracowała tam kilka miesięcy, stworzyła mnóstwo protokołów, które wysyłano do Lwowa i Warszawy, a niektóre zostały we Lwowie,
mogę je więc teraz badać i publikować.
Dziękuję za rozmowę, życzymy
błogosławieństwa Bożego w pracy naukowej.
Do zobaczenia w galaktyce Oriona.
Rozmawiała Maria Zmarz

Wielkanocna ankieta

Z

tegorocznego badania PAYBACK Opinion Poll, wynika,
że 66% Polaków rozpocznie
przygotowania do Wielkanocy od
wiosennych porządków. Co drugi Polak na zakupy wielkanocne wyda od
200 do 500 zł. 28% osób deklaruje,
że wyda mniej niż w poprzednich latach. Natomiast 66% ankietowanych
zamierza oszczędzać na przedświątecznych zakupach. Po produkty na
świąteczny stół udamy się głównie do
hipermarketów i dyskontów. Ponad
połowa Polaków zamierza wesprzeć
w tym czasie najuboższych.
Polacy lubią sprzątać!
66% ankietowanych planuje zacząć
porządki z początkiem wiosny. Ponad
połowa respondentów (53%) uważa tą
czynność za przyjemną. Prawie wszyscy
będą sprzątać sami lub z rodziną. Najważniejsze wiosenne „misje” to gruntowne wysprzątanie mieszkania (43%),
auta (41%) i odświeżenie szafy oraz garderoby (46%). To panie (63%) raczej niż
panowie (33%) wybiorą się na zakupy
w poszukiwaniu nowych ubrań. Wiosenne porządki wg kobiet, to również
czas zadbania o siebie, dlatego planują
zainwestować w zabiegi pielęgnacyjne
(30%), zajęcia ruchowe (36%) i kulturalne(22%). Panowie z zadań wiosennych najbardziej lubią sprzątanie auta
(24%). Jednogłośnie zarówno dla pań,
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jak i panów najmniej lubianym punktem
wiosennych porządków jest mycie okien
(36% kobiet, 40% mężczyzn).
76% zapytanych przez PAYBACK
respondentów deklaruje, że chemię gospodarczą kupi w hipermarketach i dyskontach. Z usług sklepów online oraz
dostawy bezpośrednio na wskazany adres skorzysta zaledwie 2% osób. Poziom
wydatków na artykuły czyszczące jest
taki sam jak w 2014 roku1. 31% ankietowanych wyda na chemię gospodarczą od
51 do 100zł. Prawie połowa natomiast
zainwestuje więcej niż 100zł.
Rodzinny czas
Najważniejszą wartością świąt wielkanocnych dla większości Polaków jest
czas spędzony z rodziną (70%). Przy
stole Wielkanocnym zasiądziemy przeważnie w gronie najbliższych (74%),
we własnym domowym zaciszu (64%),
z więcej niż pięcioma osobami (50%). Dla co drugiej
ankietowanej osoby wymiar
religijny jest bardzo istotny.
Dodatkowo 32% zapytanych uznaje, że Wielkanoc,
to doskonały czas na wypoczynek.
Świąteczne wydatki
Na wielkanocne zakupy spożywcze co drugi
Polak zamierza przeznaczyć podobną sumę jak
w roku ubiegłym- od 200 do
500zł. 28% osób deklaruje,
że wyda mniej niż w po-

20 marca 2015

o zaćmienia Słońca dochodzi wtedy, gdy Księżyc obiegając naszą planetę
po swojej orbicie znajdzie się między Ziemią a Słońcem i rzuca na powierzchnię Ziemi cień. Gdybyśmy mogli porównać wielkość kuli ziemskiej do kartki papieru A4, to cień Księżyca byłby wielkości kropki zrobionej
długopisem. Jeśli ktoś znajdzie się w obszarze tej kropki (cienia) – może obserwować zaćmienie całkowite,
zaś pozostali, którzy są w pobliżu mogą obserwować zaćmienie
częściowe. Jest ono równie spektakularne i piękne.
Dzięki wielkości Księżyca
i jego odległość od Ziemi może
on całkowicie przesłonić tarczę
Słońca i dochodzi wtedy do
całkowitego zaćmienia. Częściej
jednak możemy obserwować
zaćmienie częściowe. Ostatnie
widziane z terenu Polski było
obserwowane cztery lata temu,
a następne będziemy mogli
podziwiać za sześć lat.

tekst i fot. Artur Krukar

przednich latach.2 Poza artykułami spożywczymi, kupimy również akcesoria
świąteczne: palemki oraz kwiaty ozdobne (50%), słodycze ze świątecznych edycji (63%) oraz akcesoria do dekorowania pisanek (44%). Słabnie popularność
kartek świątecznych. W tym roku wyśle
je 40% ankietowanych, to o 6 punktów
procentowych mniej niż w 2014.
Sprawdzone metody Polaków na
oszczędzanie
Z przeprowadzonej ankiety wynika,
iż dwie na trzy osoby stara się oszczędzić
na zakupach wielkanocnych. Najpopularniejszym sposobem jest przygotowanie listy niezbędnych rzeczy i ścisłe jej
przestrzeganie w markecie, sklepie czy
to na bazarku (63%). Innymi metodami
są korzystanie z wyprzedaży i promocji (56%); wykorzystanie punktów zebranych w programach lojalnościowych

(28%); kupowanie tańszych produktów
np. marki własnej sklepu (44%); rozłożenie wydatków w czasie (41%); unikanie kuszących ofertami miejsc i sytuacji
(19%); zaopatrzenie się w mniejszą ilość
rzeczy, za to markowych (15%).
Wolę pomóc, niż znaleźć się w takiej sytuacji
Ponad połowa osób wesprze uboższych w okresie około świątecznym.
Przeważnie kupi konkretne produkty ze
sklepów (48%) lub marek (40%) biorących udział w specjalnych akcjach charytatywnych. Co trzecia osoba przekaże
datki pieniężne, a co czwarta przygotuje
paczki z żywnością. 6% osób natomiast
przekaże punkty zebrane w programach
lojalnościowych na dane organizacje lub
akcje charytatywne.
(inf.pras.)
1.
Wg wyników ankiety nt. wielkanocnych wydatków Polaków przeprowadzonej w 2014 roku
w ramach PAYBACK Opinion Poll. Kolejne dane
dot. zeszłego roku podano także na podstawie wyników tejże ankiety.
2. W tegorocznej ankiecie umożliwiono odmowę
udzielenia odpowiedzi na pytanie dot. kwoty przeznaczonej na produkty spożywcze. Z opcji tej skorzystało 12% ankietowanych.
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Przepis na długie życie
2 łyżki ruty
2 łyżki rozmarynu
2 łyżki tataraku (szuwarka ze stawu)
2 łyżki Bożego drzewka
Wszystkie
składniki
zalewamy
spirytusem (szczegółowy przepis
w archiwum rodzinnym).

T

o sprawdzona i skuteczna metoda na to, by otrzymać życzenia
od Burmistrza i Zarządu Gminy
- tak wesoło skomentowała pani Helena – Kazimiera Domin, nasza mama,
babcia i prababcia swoje setne urodziny.
Urodziła się 2 marca 1915 roku we wsi
Strachocina. Nasza Czcigodna Jubilatka,
była ósmym dzieckiem w rodzinie Patroników. Był
to czas I wojny
światowej i tragedia wojenna
dotknęła także jej rodzinę,
ranny na froncie ojciec z powodu odniesionych ran umarł.
Jako młoda dziewczyna
musiała podjąć
obowiązek służby u bogatego gospodarza w Jaćmierzu, któremu prowadziła
gospodarstwo, a następnie otrzymała
zatrudnienie we dworze pana Grodzickiego w Bziance. W Bziance poznała
także swojego męża Edwarda i w 1941
roku wzięli skromny ślub w kościele parafialnym w Trześniowie. Zamieszkała
w domu męża, tutaj przyszły na świat
jej dzieci; 3 synów i 2 córki. Doczekała
się 17 wnuków i 14 prawnuków. Zawsze
była osobą pełną energii i pozytywnego
patrzenia w przyszłość.

Naszym zdaniem

W

itaj - Stachu – jedna czwarta
roku za nami, przeleciało to
jakoś dość spokojnie a jedynym
tematem zastępczym, którym odciągano
ludzką uwagę od ważnych spraw naszego
kraju, to straszenie nas wydarzeniami
na Ukrainie i Putinem oraz ewentualną
wojną z nami. Taką strategię prowadzi (partia afer) i trzeba im przyznać,
że część ludzi udaje się im na takie chwyty
nabrać, zresztą jest to ich specjalnością.
Nadchodzący czas będzie bardzo ważny
dla naszej przyszłości, to znaczy dla naszej ojczyzny. Już prawie za miesiąc będą
bardzo ważne wybory na nową kadencje
prezydenta naszego państwa, państwa,
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II Wojna Światowa zastała ją
w Biance, przeżyła przemarsz wojsk
niemieckich, rosyjskich uciekinierów ze
wschodu.
Niemcy zorganizowali w jej domu
szpital polowy, wysiedleńcy ze wschodu, którzy mieli przystanek w Biance
otrzymywali od niej wsparcie i pomoc.
Po okropieństwach wojny wydawało się że nastał nareszcie czas spokoju,
że będzie mogła spokojnie żyć, wychowywać dzieci. Ale los nadal postanowił
ją doświadczyć w 1963 roku po śmierci
męża została sama z piątką dzieci, gospodarstwem i koniem Gniadym, który
stał się ogromną pomocą. Pamiętamy jak
mama zaprzęgała go do wozu i jechała w
pole .nie było taryfy ulgowej dla nikogo,
także dla nas. Wszyscy musieli pomagać
,każdy miał obowiązki na miarę swoich
sił i umiejętności.
Trzy zasady, którymi kierowała się
nasza mama to:
- Bez Boga ani do proga,
- Nauka na pierwszym miejscu,
- Praca by nigdy nie być głodnym,
Te trzy zasady uparci wprowadzała

w życie. Pasją naszej mamy było zielarstwo. Znała prawie wszystkie zioła
w okolicach Bianki, zbierała je suszyła
aby w razie potrzeby służyły za lekarstwo. Do niedawna robiła różne mikstury na dolegliwości. Jej pasje nieraz wywoływały uśmiech na twarzy dzieci czy
wnuków, a jej przepisy jako anegdoty są
cytowane w czasie rodzinnych spotkań.
Skuteczności leczniczych jednak nikt nie
kwestionuje.
Dnia 7.03.2015r.odbyła się uroczystość jubileuszowa na którą przybyła
cała rodzina Jubilatki oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w Rymanowie
w osobach; Przewodnicząca Rady Pani
Krystyna Przybyła – Ostap, Z-ca Burmistrza Gminy Pan Jan Materniak, kierownik USC Pan Jan Malinowski, ks. proboszcz Witold Szmyd. Z tej jubileuszowej okazji wręczono kwiaty, prezenty
i życzenia długich lat życia w dobrym
zdrowiu i rodzinnym gronie.

które powinno być godnie reprezentowane wśród narodów świata, który stanie na
straży ładu i porządku w naszej OJCZYŹNIE i potrafi zwalczyć zło, które objęło
już niemal każdą dziedzinę naszego
życia, a przestępcy żyją sobie spokojnie
i bezkarnie. Najgorsze, że ci przestępcy
i złodzieje to często ludzie władzy wszystkich szczebli. Obecny prezydent to albo
tej ogólnej patologii nie potrafi z różnych
powodów zwalczyć, albo jest nieudolny,
aby temu złu się przeciwstawić. Niektórzy
ludzie mówią – w tym kraju nie da się żyć
– należy mówić – w naszym kraju nie da
się żyć. Widząc do czego nasza ojczyzna
została doprowadzona i przewidując
naszą czarną przyszłość, należy ogłosić
„alarm” aby starać się zapobiec tragicznej
przyszłości naszego narodu.
Franio – tym skutecznym alarmem,
będzie wybór nowego prezydenta, odpowiedniego człowieka na nowego i odpo-

wiedniego gospodarza kraju i uważam,
że godnym tego tak odpowiedzialnego
stanowiska jest Andrzej Duda. Marcin
Wolski w jednej z gazet proponuje taką
powiedzmy zabawę w punktowaniu
kandydatów na stanowisko prezydenta.
Andrzej Duda w porównaniu z pozostałymi kontrkandydatami: Punkty za:
1- młodość, 2- znajomość języków
obcych w mowie i piśmie (z uwzględnieniem języka ojczystego) 3 – osobistą
energetyczność, aktywność w działaniu
(punkty ujemne za spanie na ważnych
uroczystościach) 4 – empatię wobec ludzi
skrzywdzonych, słabych, niezaradnych,
słuch społeczny) 5 – osobistą odwagę
przy podejmowaniu trudnych decyzji,
wobec pomówień i ataków. 6 – stosunek
do przestępczości, korupcji, samowoli
stałych i nowych służb specjalnych
7 – osiągnięcia sportowe. Tych punktów
było więcej, ale przynajmniej na te kilka

Dzieci, wnuki i prawnuki.

niech każdy sobie sam odpowie, który
z konkurentów mu dorównuje?
Stachu – należy sobie przypomnieć
ile to wpadek, które nie przystają do
najważniejszej osoby w państwie – nie
bądźmy tu złośliwi i nie będziemy je
czytelnikom przypominać, nie mówiąc
już o braku skuteczności w podejmowaniu
ważnych decyzji dla naszego państwa.
Franio, dwa słowa o SLD – sami doszli do wniosku, że wśród nich wszyscy
są już wypaleni i wystawiają na kandydatkę – ładną kobietę. Oni chyba pomylili wybory prezydenckie z konkursem
piękności, bo tu pewnie miałaby szanse.
Kiedyś ministrem sportu też była ładna
kobieta – p. Mucha, jak się okazało, tyle
znała się na sporcie co my na gwiazdach.
Do pełnienia roli prezydenta trzeba mieć
wszechstronne predyspozycje, strategie
działania a uroda też pomaga ale może
być tylko dodatkiem do tych zalet wcześniejszych. Dlaczego te wybory dla nas są
ważniejsze od wyborów parlamentarnych,
które odbędą się w jesieni, październik
– listopad. Chociaż sondaże są jakie są,
można im dawać wiarę czy też nie, to wątpię aby Prawo i Sprawiedliwość wygrało
wybory do parlamentu z takim wynikiem
aby rządzić samodzielnie a wchodzenie
w koalicję też jest raczej niemożliwe
w obecnym układzie politycznym.
Z resztą – czym tu można jeszcze rządzić,
kiedy jak znani ekonomiści wypowiadają się, że Polski to jeszcze mamy 15%,
zresztą potwierdzają to sami rządzący,
pamiętamy ich wypowiedzi – już o tym
kiedyś pisaliśmy, że (Polska to d…a
i kamieni kupa). Czy takich ludzi należy
dalej trzymać przy władzy i oddać nasze
przyszłe losy w ich ręce? W przyszłym
prezydencie mamy mieć pełne zaufanie,
który potrafi wrócić nam nadzieję w naszą
suwerenność i godność wśród innych
narodów, który sprawi, że jak to śpiewamy w pieśni Jana Pietrzaka „Aby Polska
była Polską” ludzie czuli się bezpiecznie
i w przyszłość patrzyli obiecującą nadzieją.
Stachu – dzisiaj nie mamy żadnego
wzorca ani autorytetu, bo kiedy to nie
wierzymy w niezawisłe sądy i inne państwowe instytucje – nie będę tu więcej
wyliczać, aby nie zanudzać, to sam nie
wiem, gdzie jesteśmy prowadzeni jako
NARÓD. Już kiedyś ten z (wielkimi
uszami) powiedział, „my rząd zawsze
się wyżywimy” przecież ci obecnie robią
to samo – a mają jeszcze większe możliwości, bo tu nagrabią i wyjadą tam gdzie
mają zdeponowane majątki a nas zostawią
z hasłem, „ratuj się kto może” Stachu, ja
głosuję na Andrzeja Dude, a Ty – ja tak
samo. No to cześć.
Stacho i Franio

Zaproszenie do Galerii Sztuki w Rymanowie Zdroju

G

aleria Sztuki w Rymanowie Zdroju w dniu 28 lutego 2015 r. gościła Stanisława Orłowskiego - przewodnika turystycznego, gawędziarza oraz
autora wielu publikacji krajoznawczych i regionalnych. Tematem spotkania były: „Bieszczady mniej znane – szlakami ikon: dolinami Sanu, Solinki i Osławy oraz wokół Gór Słonnych”. Zgromadzeni słuchacze mieli okazję
obejrzeć fotografie
przedstawiające zabytkowe
obiekty,
które nie zawsze
opisane są w popularnych przewodnikach oraz wysłuchać
wielu ciekawostek
czy legend o atrakcjach turystycznych
i przyrodniczych rejonu Bieszczadów.
Na
zakończenie
spotkania pan Stanisław podpisywał chętnym swoje książki. Znakomity gawędziarz i przewodnik
turystyczny przybliżając historię Bieszczadów, zachęcił publiczność do zwiedzania i poznawania regionu.
Kolejnym gościem Galerii 4 marca 2015 r. był Edward Marszałek - rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, przewodnik beskidzki, ratownik GOPR, rzeźbiarz, fotograf oraz autor wielu publikacji.
Pan Edward jak przystało na Mistrza Mowy Polskiej (tytuł otrzymał w 2014 r.)
pięknie i zajmująco opowiadał
„O drzewach,
krzewach i siekierach”. Dodatkową atrakcję
stanowiła prezentacja zdjęć,
przedstawiająca
rodzime,
często zapomniane
gatunki drzew
i krzewów. Ciekawa opowieść
przeplatana była wierszami autorstwa pana Edwarda. Na zakończenie spotkania
można było zakupić książki i zdobyć podpis autora. Książki obydwu autorów
dostępne są w Biurze Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdroju.
Również w marcu (12-go) w Galerii odbyła się prelekcja Piotra Babinetza.
Ten polski polityk, samorządowiec, historyk, poseł na Sejm VI i VII kadencji
poprowadził wykład pt. „Żołnierze wyklęci – żołnierze niezłomni”. Niezwykle
zajmująco przedstawił losy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego, żołnierzy AK i ruchu partyzanckiego, stawiającego opór sowietyzacji Polski, toczącemu walkę
ze służbami bezpieczeństwa ZSRR
i
podporządkowanymi im służbami
w Polsce.
Zapraszamy na
kolejne ciekawe spotkania w Galerii Sztuki oraz do zwiedzania
wystaw okresowych.
W kwietniu prezentujemy wystawę malarstwa zatytułowaną
„Damska jazda z litewskim akcentem”. Wystawa stworzona została z inicjatywy kobiet, które łączy przyjaźń nawiązana podczas plenerów i wystaw.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców i gości przebywających na terenie naszej gminy, do śledzenia informacji o odbywających się w Galerii Sztuki spotkaniach oraz wystawach i do aktywnego w nich uczestnictwa. Wstęp zawsze
wolny!
Ewa Lipka (BIT Rymanów Zdrój)
NASZ RYMANÓW
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T o w a r z y s t w o S p o r t o w e „PRO FAMILIA”
38-471 Wojaszówka 59 tel. 134385095 kom.511496054
P.B.S.w Sanoku o/Krosno nr: 24864210832002837078240001
www. pro-familia.net jerzy.kaleta@pro-familia.net

Zapraszamy wszystkich chętnych, dzieci, młodzież z szkół podstawowych, gimnazjalnych wraz z rodzicami z Gminy Rymanów i powiatu krośnieńskiego na :
XVI Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym
PRO FAMILIA – CUP 2014
1. Miejsce i czas: Frysztak – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Wybickiego 25
( za gimnazjum publicznym nr.1 ). Turniej odbędzie się w dniu - 31.05.2015
2. Zasady uczestnictwa:
- w turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie drużyny - ( rodziny ) w konfiguracjach rodzic + dziecko – tzn.: ojciec + dziecko,
matka + dziecko, dziadek + wnuczek
- w turnieju nie uwzględniamy rodzin w składzie dziecko + dziecko, rodzic + rodzic
Kategorie wiekowe:
1. Kategoria amatorska rodzic + dziecko do 16 lat
2. Kategoria amatorska rodzic + dziecko powyżej 16 lat
Kategorie dla zawodników ( dziecko, rodzic ) wystepujących w III, IV, V lidze
3. Kategoria OTWARTA - OPEN
Kategorie dla zawodników ( dziecko, rodzic ) grających na codzień zawodowo- oprócz ekstraklasy.
Do udziału w kategorii dopuszczani są wszyscy chętni, zarówno zawodowcy jak i amatorzy
4. Kategoria amatorska - rodzic + dziecko do 13 lat
5. Kategoria amatorska - rodzic + dziecko powyżej 13 lat , bez ograniczeń
Nowe kategorie dla wszystkich chętnych nie grających w ligach – WYJĄTEK STANOWIĄ zawodnicy grający w ligach
amatorskich.
(Kategoria 4- 5 skierowana do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ich rodziców. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału)
Nagrody sportowe – 4 najlepsze rodziny w poszczególnych kategoriach otrzymują - deski, okładziny (profesjonalny sprzęt do
tenisa stołowego ), grawerowane puchary szklane,dyplomy.
Wartość nagród I miejsca - 500 zł, II miejsca – 350.00 zł, III miejsca – 250.00 zł, IV miejsca – 150.00 zł
Dla wszystkich rodzin którzy ukończą zawody po rozgrywkach grupowych nagrody pocieszenia od sponsorów, władz samorządowych, organizatorów
Szczegółowe informacje o Turnieju- cele imprezy, harmonogram, nagrody: www.pro-familia.net - www.pozts.pl
Zakładka : galeria – zdjęcia. Informacje, komunikaty z poprzednich turniejów.
Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta pod numerem 13-43-850-95 kom. 511496054
Jerzy Kaleta
Prezes Towarzystwa

Gminny Turniej
Trampkarzy

25

lutego 2015 w Hali Sportowej w Sieniawie odbył się
I Turniej Trampkarzy
o „PUCHAR DYREKTORA GMINNEGO
OŚRODKA
KULTURY
W RYMANOWIE”. Zgłosiło się trzy
kluby sportowe, które wystawiły po
dwie drużyny. Występujące kluby to
„Florian” Rymanów Zdrój , „Start” Rymanów oraz „Wisłok” Sieniawa.
Po zaciętych bojach w grupie
A zwyciężyła ekipa z Rymanowa Zdroju, drugie miejsce zajął Rymanów II .
W grupie B trzy ekipy miały taką samą
ilość punków ale bramkami okazali się
lepsi zawodnicy „Floriana” Rymanów
Zdrój. Na drugim miejscu uplasowali
się młodzi piłkarze „Startu” Rymanów.
Po emocjonujących półfinałach w finale zameldowali się zawodnicy „Startu”
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Rymanów I, którzy po dogrywce i po rzutach karnych
pokonali „Floriana” Rymanów Zdrój.
Uczestnicy turnieju zostali ugoszczeni przez organizatorów skromnym poczęstunkiem. Na zakończenie
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Rymanowie pani
Danuta Litarowicz wręczyła dyplomy dla wszystkich
uczestników turnieju oraz puchary dla pierwszych trzech
drużyn. Zawodnikiem turnieju został gracz „Startu” Rymanów Bogdan Pojnar, który
otrzymał pamiątkową statuetkę. Dziękujemy serdecznie
wszystkim uczestnikom za
sportową walkę oraz zapraszamy wszystkich za rok.
Ze sportowym
pozdrowieniem
pracownicy Hali Sportowej
w Sieniawie

8 medali Spartana
Rymanów
na XV Mistrzostwach
Polski w Armwrestlingu

W

dniach 27 luty – 1 marzec
2015 w Gdańsku odbyły
się XV Mistrzostwa Polski
w Armwrestlingu, zarazem eliminacje
do Mistrzostw Europy i Świata 2015.
Wystartowało ponad 200 zawodników z całego kraju, Spartan Rymanów wystawił 6 zawodników w tym,
5 juniorów do 18 lat oraz 1 zawodnika
w najbardziej prestiżowej kategorii senior. Spartanie również i tym razem nie
zawiedli, zdobywając 8 medali, w tym
2 mistrzostwa kraju. Kadrę Polski zasili
w tym roku 4 zawodników z Rymanowa:
Grzegorz Nowotarski – Mistrz Polski w kat senior 80kg
Damian Biega – Mistrz Polski w kat
junior 18 lat
Bogdan Pojnar – v-ce Mistrz Polski
w kat junior 18 lat
Adrian Biega – v-ce Mistrz Polski
w kat junior 18 lat
W rozmowie sam trener oraz zawodnik Grzegorz Nowotarski przyznaje
iż nie spodziewał się tak wielu medali
oraz zdobycia 2 tytułów Mistrza Polski
- „ Zawody odbyły się w Gdańsku, więc
mieliśmy do przebycia całą Polskę, pierwszego dnia ( piątek ) odbyło się ważenie
zawodników oraz przydziały do kat wagowych i wiekowych. W sobotę odbyły
się eliminacje oraz finały ręki lewej, gdzie
zostałem mile zaskoczony przez moich
podopiecznych, którzy zdobyli 3 medale,
ja sam uplasowałem się na drugiej pozycji
i zostałem v-ce Mistrzem Polski ręki lewej.
W niedzielę 1 marca rozegrano eliminacje
oraz finały ręki prawej, gdzie również
juniorzy Spartana zdobyli 3 medale, ja
w seniorach wszedłem do finału bez
żadnej porażki i czekałem na wyłonienie
mojego przeciwnika, był to pierwszy mój

Szymon Rygiel
brązowym medalistą

W

dniach 6-8 marca 2015 r.
w Białce Tatrzańskiej na trasach biegowych przy wyciągu
narciarskim Kotelnica Białczańska zostały rozegrane Ogólnopolskie Igrzyska
i Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w narciarstwie biegowym.
W pierwszym dniu zawodów przy
pięknej, słonecznej pogodzie najlepsi
zawodnicy z eliminacji wojewódzkich
przystąpili do rywalizacji w biegach
stylem klasycznym. Zespół Szkół Publicznych w Klimkówce reprezentował
uczeń klasy V Szymon Rygiel, który
w zawodach wojewódzkich zajął I miej-

finał Mistrzostw Polski w karierze, który również wygrałem
i zdobyłem upragniony złoty
medal Mistrzostw Polski.”
Tym samym 4 Spartanów
będzie reprezentować nasz
kraj na Mistrzostwach Europy w Bułgarii oraz Świata w
Malezji, liczymy iż uda się
wyjechać wszystkim zawodnikom lecz wszystko zależy od
sponsorów oraz samej Gminy
Rymanów. Koszty wyjazdu
niestety muszą pokryć kluby
…Oczywiście nie można zapomnieć o sponsorach którzy
już wspierają nasz klub oraz
rozwój sportu w naszej gminie Rymanów,
mowa w szczególności o firmach: Sklep
Auto-Części Marcin Bolanowski oraz
Zajazd Jaś Wędrowniczek. To dzięki
nim, nasz klub rozwija się dynamicznie
oraz ma możliwość finansowania wyjazdów młodzieży na zawody krajowe jak
i międzynarodowe.
Relacje z zawodów oraz walki można
pooglądać na youtube.pl, wpisując XV
Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu.
Oficjalne wyniki naszych zawodników w
XV Mistrzostwach Polski w 2015 roku.
JUNIOR18 MEN LEFT 55 KG
1 miejsce – Damian Biega – Kadra
Polski 2015
3 miejsce – Bogdan Pojnar
JUNIOR18 MEN LEFT 60KG
4 miejsce – Adrian Biega
JUNIOR18 MEN LEFT 65KG
7 miejsce – Konrad Litwa
JUNIOR18 MEN LEFT 75KG
3 miejsce – Grzegorz Biega
SENIOR MEN LEFT 80KG
2 miejsce – Grzegorz Nowotarski – Kadra Polski 2015
JUNIOR18 MEN RIGHT 55 KG
2 miejsce – Bogdan Pojnar – Kadra
Polski 2015
3 miejsce – Damian Biega
JUNIOR18 MEN RIGHT 60KG
2 miejsce – Adrian Biega – Kadra Polski
2015

JUNIOR18 MEN RIGHT 65KG
8 miejsce – Konrad Litwa
JUNIOR18 MEN RIGHT 75KG
6 miejsce – Grzegorz Biega
SENIOR MEN RIGHT 80KG
1 miejsce – Grzegorz Nowotarski – Kadra Polski 2015

Wszystkie osoby zainteresowane
treningami lub sponsoringiem prosimy o
kontakt na adres mailowy:
spartanrymanow@poczta.onet.pl
bądź telefonicznie 509 412 196.
(inf. klubu)
(foto armpower.net)
sce zdobywając tytuł mistrza województwa podkarpackiego. Na zawodach
ogólnopolskich Szymek również spisał
się znakomicie, zajmując III miejsce
w biegu na dystansie 2 km - podtrzymał
tym samym wielkie tradycje narciarskie
naszej szkoły i miejscowości.
W drugim dniu rozgrywanych zawodów biegi odbywały się stylem dowolnym. Szymon startował na dystansie
3 km i pomimo bardzo ambitnej postawy
nie zdołał powtórzyć osiągnięcia z dnia
poprzedniego, ale zajął wysokie IX miejsce. Zawody te miały rangę ogólnopolską i startowali w nich najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach wiekowych,
więc osiągnięcia Szymona Rygla należy
uznać za wybitne.
Jacek Penar
NASZ RYMANÓW

15

„Żołnierze wyklęci żołnierze niezłomni”

P

od takim hasłem odbyło się spotkanie 12 marca 2015 roku, w Galerii
Sztuki w Rymanowie Zdroju z panem Piotrem Babinetzem. Wykład miał
na celu przedstawić kim są żołnierze wyklęci, jaką rolę odegrali w dziejach Polski
oraz jak bardzo byli wytrwali w swych
dążeniach do walki o niepodległość. Na
spotkanie przybyło sporo osób z Gminy
Rymanów, a również młodzież z Liceum
w Rymanowie klasa wojskowa. Pan Piotr
Babinetz przedstawił takie informacje jak:
Żołnierze Wyklęci (także: Żołnierze Niezłomni). Polskie powojenne
podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne – antykomunistyczny,
niepodległościowy ruch partyzancki,
stawiający opór sowietyzacji Polski
i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący
walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR
i podporządkowanymi im służbami w Polsce. W największym okresie działalności
organizacja liczyła 150-200 tyś. ludzi.
Prezesi „Wolność i Niezawisłość”
Prezesami obszarów nowo powstałej
organizacji zostali dawni dowódcy DSZ.
Jako pierwszy tego zaszczytu dostąpił płk
Jan Rzepecki(1) , którego kadencja rozpoczęła się 2 września 1945 roku, a zakończyła 5 listopada tego samego roku. Jego
miejsce zajął mianowany na prezesa WiN

i aresztowany jednego
dnia (5 listopada 1945 r.)
ppłk Jan Szczurek-Cergowski(2). Pozostawione
przez nich stanowisko
objął płk Franciszek Niepokólczycki(3), kierując
organizacją od listopada
1945 do 18 października
1946. Między październikiem 1946, a 5 stycznia
1947 prezesem WiN-u
był płk Wincenty Kwieciński(4). Ostatnim podpułkownikiem
obejmującym funkcję zarządcy „Wolność i Niezawisłość” został ppłk Łukasz
Ciepliński(5) (od stycznia 1947 do 27
listopada 1947).
„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla
żołnierzy drugiej konspiracji za świa-

dectwo męstwa, niezłomnej postawy
patriotycznej i przywiązania do tradycji
niepodległościowych, za krew przelaną
w obronie Ojczyzny” -- Lech Kaczyński
3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił
ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca
Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Ostatni członek ruchu oporu –
Józef Franczak ps. „Lalek”
z oddziału kpt. Zdzisława
Brońskiego „Uskoka” –
zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod
Piaskami (woj. lubelskie)
osiemnaście lat po wojnie –
21 października 1963 roku.
Paweł Zychowicz
fot. Grzegorz Wołczański

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Osiedle 40, 38-480 Rymanów
NIP 684-000-10-97
tel. 0134355106; 0134356125; 0134356766

Fundacja „Jaś Wędrowniczek
AKCJA – WIOSENNE PORZĄDKI NA TERENIE GMINY RYMANÓW – 2015r.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie składa serdeczne podziękowania za możliwość włączenie się do akcji „Wiosenne Prządki” zorganizowanej przez „Fundację Jaś Wędrowniczek w Rymanowie”. Szczególne podziękowania kierujemy do
Pań: Justyny Szepieniec oraz Marzeny Szepieniec, które były głównymi organizatorkami akcji. Pomysł jak i sposób przygotowania akcji jest godny naśladowania.
W ramach przeprowadzonej akcji pracownicy Zakładu zebrali 428 worków śmieci. Były to głównie odpady z przydrożnych
rowów i koryta rzeki Tabor z terenu Gminy Rymanów. W przeliczeniu na tony zebranych zostało 4,5 ton odpadów. Akcja okazała
się więc być bardzo pożyteczną i potrzebną. Z pewnością przyczyniła się do lepszego wizerunku naszego miasta i gminy. „Wiosenne
Porządki” to akcja niebywale potrzebna, gdyż zachęca ludzi do działania, uczy odpowiedzialności, pobudza inicjatywę i pomysłowość. Jesteśmy przekonani, że tego typu akcje owocują chęcią dbania o środowisko i udowadniają, że są niezwykle istotnym
narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia.
Poniżej przedstawiamy szczegóły co do ilości i lokalizacji zebranych odpadów:
Rowy:
1. Rowy na odcinku drogi powiatowej Rymanów – Sieniawa przez Bartoszów - 40 worków/80l,
2. Rowy na docinku drogi powiatowej Rymanów – ul. Nowa Wieś – 50 worków/80l,
3. Rowy na docinku drogi wojewódzkiej 887 Rymanów – Rymanów Zdrój – 18 worków/80l,
4. Rowy na odcinku drogi wojewódzkiej 887 Rymanów – Ladzin – 30 worków/80l,
5. Rowy na odcinku drogi krajowej 28 Rymanów – Klimkówka – 50 worków/80l,
6. Rowy przy drogach gminnych – 40 worków/80l.
Koryto rzeki:
1. Odcinek koryta rzeki Tabor na odcinku Rymanów Zdrój – Rymanów – 200 worków 80l.
Jeszcze raz dziękujemy organizatorom akcji i mamy nadzieję na dalszą współpracę w podobnych inicjatywach na rzecz
ochrony środowiska.
Z poważaniem
Damian Rygiel
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Sto procent
powodzenia akcji !

A

ż miło popatrzeć co się działo.
Przy niezbyt sprzyjającej pogodzie, 14 marca w sobotę w akcji
„Rymanów czysty i przejrzysty” organizowanej przez Fundację „Jaś Wędrowniczek” wzięło udział około osiemdziesięciu osób. Każdy uczestnik otrzymał
koszulkę z logo, rękawice, worki, lunch
boxy. Działo się, było nas widać, wszyscy zadowoleni, na koniec dla każdego
zasłużony obiad w Jasiu Wędrowniczku.
Najważniejsze było to, że wszyscy wyszli z domów i robiliśmy coś wspólnie
dla naszej okolicy.
• Bardzo dziękujemy dzieciom i młodzieży z Posady Górnej, kółko PCK,
które wzięły udział w akcji pod
opieką p. Bernadetty Michnowicz.
30 osób.
• Radni i pracownicy Gminy Rymanów z Posady Górnej z dzielnymi
dziećmi dla których nie było przeszkód :) - sprzątali okolice rzeki, ul.
Nadbrzeżna.
• Kolejne podziękowania dla ZAAZ
Rymanów Zdrój - 30 osób wraz z
instruktorami, którzy sprzątali Park
Zdrojowy.

Młodzież ze Szkoły w Rymanowie
z p. Barbarą Kułak z Nadleśnictwa
Rymanów - od Kościoła w kierunku
Cmentarza Żydowskiego, Kalwaria,
ul. 3-go Maja.
• Michał Parys, Justyna Szepieniec,
Marzena Szepieniec, Tymoteusz
Oczoś - okolice Szkoły, ul. Zielona.,
okolice Biedronki. Tymek wpadł do
rowu ...
• Magdalena Bolanowska z dziećmi ul. Zielona (jak na 9-ty miesiąc ciąży, 4 wory to jest rekord :))
• Nie możemy zapomnieć o ZGK Rymanów. Dyrektor Damian Rygiel
w akcję sprzątania włączył się kilka dni przed 14 marca, a porządki
zakończył 23 marca sprzątaniem
rzeki. Pełny ‚raport’ ile zostało zebranych śmieci, poniżej.
• Ponadto wspierają nas; Gmina Rymanów, Nadleśnictwo Rymanów, Nasz
Rymanów, Lokalne Stowarzyszenia.
Bardzo dziękujemy wszystkim za
wzięcie udziału w projekcie.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
będzie jeszcze więcej chętnych osób do
sprzątania i mniej śmieci.
Sprzątanie było ostatnim etapem
projektu dofinansowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Podkar•

packiego pt. „Organizacja warsztatów
oraz promocja aktywnego trybu życia”.
Przez trzy miesiące grupy warsztatowe
spotykały się w celu ułożenia questów co to jest, będzie wiadomo już niedługo.
Questy zwane inaczej deptajami będą
dostępne w Biurze Informacji w Rymanowie Zdroju oraz w Jasiu Wędrowniczku.
Grupy warsztatowe:
Grupa I - quest Rymanów - Śladami
miejsc których nie ma. - p. Alicja Kurylak, p. Krzysztof Zięba, Natalia Skubel,
p. Agnieszka Niemczyk, Małgorzata
Ziemiańska, Klaudia Maśnik, Weronika
Kurylak.
Grupa II - Deptaj na Przymiarki
- p. Czesław Szajna, Monika Niemczyk,
p. Maria Przybylska, p. Jan Tomkiewicz,
p. Ryszard Krukar
Grupa III - Deptaj na Wołtuszową p. Barbara Kułak, Magdalena Bolanowska,
p. Krzysztof Smerecki, p. Maciej Szpiech,
Marzena Szepieniec, Karolina Niemczyk,
Klaudia Kindlik, Michał Macnar, Waldemar Moskal, Justyna Szepieniec.
www.fundacjajaswedrowniczek.pl
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W harmoni z naturą –
promocja bioróżnorodności
Polski południowo wschodniej

B

ioróżnorodność (różnorodność
biologiczna) jest to rozmaitość
form życia wraz z całą ich zmiennością na poziomie genów, gatunków,
ekosystemów. Bioróżnorodność jest pojęciem złożonym i dotyczy wielu aspektów
środowiska naturalnego. Oznacza ona
zróżnicowanie roślin i zwierząt występujących na Ziemi zarówno w ekosystemach
lądowych, jak i wodnych. Obejmuje
różnorodność w obrębie jednego gatunku,
pomiędzy gatunkami oraz różnorodność
ekosystemów.
W 2014 roku rzeszowskie Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii HORYZON-

TY rozpoczęło realizację projektu
„W HARMONII Z NATURĄ – promocja
bioróżnorodności polski południowo
wschodniej”, którego głównym celem jest
podniesienie świadomości społecznej na
temat bioróżnorodności oraz ekonomicznej wartości ekosystemów w Polsce Południowo-Wschodniej, w szczególności na
obszarach chronionych. Projektem objęte
zostały województwa: podkarpackie
i lubelskie.
Wybór obszaru objętego projektem
nie był przypadkowy. Polska południowo – wschodnia to obszar o ogromnym
potencjale przyrodniczym. Szata roślinna
w Bieszczadach, Beskidzie Niskim czy na
Roztoczu, z licznymi gatunkami i zespołami roślinnymi, a szczególnie rozległe
kompleksy leśne i półnaturalne tereny
nieleśne są miejscem bytowania różnorodnych i licznych gatunków zwierząt.
Szczególną cechą fauny i flory omawianego obszaru jest udział gatunków zachodnich, wschodnich i południowych, w tym
wielu rzadkich i zagrożonych.
Bogactwo i unikalność walorów
przyrodniczych woj. podkarpackiego
sprawiło, iż około 45% jego powierzch-
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ni objętych zostało prawnymi formami
ochrony. Wśród nich są dwa parki narodowe Bieszczadzki i Magurski, Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty
Wschodnie”, 10 parków krajobrazowych,
17 obszarów chronionego krajobrazu,
94 rezerwaty przyrody, 24 stanowiska
dokumentacyjne, 308 użytków
ekologicznych,
ponad 1400 pomników przyrody, 9 zespołów
przyrodniczo –
krajobrazowych
i 62 Obszary
Natura 2000.
W województwie lubelskim
natomiast, obszary objęte
ochroną stanowią jedynie
około 23% jego
powierzchni,
w tym również dwa parki narodowe Poleski
i Roztoczański, 17 parków krajobrazowych (w tym trzy leżące na pograniczu
z woj. podkarpackim), 17 obszarów
chronionego krajobrazu, 87 rezerwatów przyrody, 4
stanowiska dokumentacyjne,
1148 użytki ekologiczne, ponad
1500 pomników
przyrody, 2 zespoły przyrodniczo – krajobrazowe oraz
71 Obszarów
Natura 2000.
Od chwili
rozpoczęcia realizacji projektu
(lipiec 2014 r.)
zrealizowane zostały następujące działania:
− organizacja dwóch konferencji:
w Rzeszowie, otwierającej pt. Promocja bioróżnorodności szansą dla rozwoju Polski Południowo-Wschodniej,
oraz w Sanoku pt. Możliwości wykorzy
stania walorów bioróżnorodności w Polsce Południowo-Wschodniej,

− organizacja
trzech warsztatów (w Dukli,
w Rudawce Rymanowskiej oraz
Ustrzykach Dolnych) dla władz
samorządowych,
działaczy społecznych i lokalnej społeczności
pt. Ekonomiczne
wykorzystywanie ekosystemów
i bioróżnorodności oraz Ochrona
i zrównoważone
użytkowanie różnorodności biologicznej,
− opracowanie i promocja dwóch tras
questingowych dla Puław Górnych,
wydanie ulotek oraz przeprowadzenie
warsztatów nt. questingu – innowacyjnego produktu turystycznego na obszarach
przyrodniczo cennych.
W marcu br. został ogłoszony konkurs fotograficzny pn. „Bioróżnorodność
Polski Południowo-Wschodniej w obiektywie” dla mieszkańców województwa podkarpackiego oraz lubelskiego.
Zdjęcia na konkurs można nadsyłać do
23.05.2015r. Do końca 2015r. w ramach
projektu planowane jest przeprowadzenie
kolejnych warsztatów w Bolestraszycach,
Horyńcu oraz Zwierzyńcu oraz opracowanie dwóch ścieżek questingowych
na terenie Roztocza. Na zakończenie
projektu zostanie opracowana publikacja
pt. Bioróżnorodność Polski Południowo-Wschodniej, która zostanie zaprezentowana na konferencja w Zamościu
pn. „Turystyka przyrodnicza – szanse
i ograniczenia eksploatacji ekonomicznej obszarów chronionych”. Informacje
o projekcie można uzyskać na stronie
https://www.facebook.com/wharmoniiznatura. Udział we wszystkich wydarzeniach projektowych jest bezpłatny.

** Projekt „W HARMONII Z NATURĄ – promocja bioróżnorodności Polski Południowo-Wschodniej” korzysta
z dofinansowania w kwocie 212 500,00 zł
pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu
i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Teresa Mitura
Karolina Szwed
fot. Karolina Szwed

Questing* – innowacyjny

P

produkt turystyczny
w Puławach Górnych

uławy Górne to niewielka wioska
w Beskidzie Niskim znana przede
wszystkim narciarzom i snowboardzistom. Miejscowość ta położona jest
w atrakcyjnym przyrodniczo terenie,
idealnym dla wypoczynku rodzinnego
oraz wypoczynku młodzieży szkolnej.
Mieszkańcy dalszy rozwój społeczny
i ekonomiczny wsi dostrzegają w rozwoju
różnorodnych form turystyki, nie tylko
narciarskiej. Wychodząc naprzeciw tym
oczekiwaniom rzeszowskie Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu
Technologii HORYZONTY w ramach
projektu „W HARMONII Z NATURĄ –
promocja bioróżnorodność Polski Południowo – Wschodniej”**, przygotowało
dla Puław Górnych, innowacyjne produkty turystyczne, jakim są questingi. Questy
opracowane zostały przez dr Małgorzatę
Buczek – Kowalik, dr Teresę Mitura
oraz mgr Krzysztofa Buczka, który jest
autorem tekstów. Opiekunem terenowym

Gminny Turniej
Halowej Piłki Nożnej
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.02.2015 roku na Hali Sportowej w Sieniawie odbył się
II Turniej Halowej Piłki
Nożnej o „Puchar Burmistrza Gminy Rymanów ‘’ adresowany do klubów
sportowych działających na terenie Gminy Rymanów.
Zawody oficjalnie rozpoczął Burmistrz Gminy pan Wojciech Farbaniec,
który życzył wszystkim zawodnikom
powodzenia oraz dobrej zabawy w sportowej atmosferze. Na liście startowej rywalizujących w turnieju znalazło się 11
drużyn. Po dwa zespoły zgłosiły „Florian’’ Rymanów Zdrój, „Iskra” Wróblik,
„Orzeł” Milcza, „Beskid” Posada Górna
oraz po jednej „Start” Rymanów, „Wisłok” Sieniawa, Sołectwo Królik Polski.
Rozgrywki toczyły się na początku

i przewodnikiem po Puławach Górnych
był Pan Daniel Brózda, prezes Beskidzkiego Towarzystwa Turystycznego „Przełom Wisłoka”.
Trasy questingowe stanowią uzupełnienie istniejącej już bazy turystycznej
oraz są innowacyjną formą poznawania
przyrody, kultury i historii, pierwszą tego
typu w gminie Rymanów. W Puławach
Górnych wytyczone zostały dwie trasy,
letnia, łatwa, przeznaczona dla całych
rodzin oraz zimowa, trudniejsza, dla
bardziej wymagających turystów, którą
można pokonać pieszo, na nartach biegowych lub skitourowo.
Obydwa szlaki, poza odkrywaniem
piękna i tajemnic Puław Górnych, mają
również charakter edukacyjny. Korzystając z nich turysta może poznać florę
i faunę tej części Beskidu Niskiego,
historię współczesnych mieszkańców,

w trzech grupach, z których pierwsze
dwie drużyny awansowały do półfinału. Z grupy pierwszej zwycięsko wyszły
drużyny „Floriana” II i Królika Polskiego; z drugiej „Orzeł” Milcza II i „Start”
Rymanów; z trzeciej „Wisłok” Sieniawa oraz „Beskid” Posada Górna II .
W pierwszym półfinale „Wisłok” Sieniawa uległ po dogrywce 3 : 4 „Florianowi”
Rymanów Zdrój II. W drugim zaciętym
półfinałowym pojedynku po rzutach karnych „Orzeł” Milcza II wygrał z „Beskidem” Posada Górna II. W trzecim meczu
w walce o awans do finału „Start” Rymanów pokonał Królik Polski
2 : 1 . Zatem w rundzie finałowej pojawiły się trzy drużyny, które rozegrały
swoje mecze systemem „każdy z każdym‘’ . Zwycięsko z tej rywalizacji wyszła drużyna „Floriana” Rymanów Zdrój
II wygrywając grupę jedynie większą
różnicą bramek. Drugie miejsce w całym
turnieju zajęła ekipa „Orła” Milcza II,
a trzecie „Start” Rymanów .

oraz tych, którzy byli tutaj przed wiekami. Obydwie trasy opisane są w formie
rymowanych zagadek i zadań, dzięki czemu pokonywanie ich to również świetna
zabawa.
Foldery questingowe dostępne są
w Centrum Informacji Turystycznej w
Rymanowie Zdroju oraz w dolnej stacji
kolejki linowej w Puławach Górnych
(restauracja „Amadeus”)
*Questing – turystyka z zagadkami, odkrywanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru w oparciu
o nieoznakowane w terenie ścieżki i trasy, według
wierszowanych wskazówek, zagadek i map. Questy dają możliwość samodzielnego zwiedzania
i poznawania, nie narzucając norm czasowych.
Ukończenie questu najczęściej potwierdzane
jest pieczątką.
** Projekt „W HARMONII Z NATURĄ – promocja bioróżnorodności Polski
Południowo-Wschodniej” korzysta z dofinansowania w kwocie 212 500,00 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu
i Norwegii w ramach funduszy EOG

Krzysztof Buczek

Na zakończenie imprezy zastępca
Burmistrza Gminy pan Jan Materniak
wręczył wszystkim występującym zespołom okolicznościowe dyplomy oraz
puchary dla pierwszych trzech drużyn .
Wyróżnieni zastali także: Michał Samborski - najlepszy bramkarz turnieju
(„Start” Rymanów ); Marek Huta - najlepszy zawodnik turnieju („Florian” Rymanów Zdrój ) oraz Mateusz Stapiński
- najlepszy strzelec („Orzeł” Milcza).
Zawody zostały zorganizowane przez
Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie
– Halę Sportową w Sieniawie.
Dziękujemy także panu Józefowi
Krzysztyńskiemu za sprawne sędziowanie zawodów. Wszystkich uczestników
oraz drużyny nieobecne zapraszamy na
następną edycję zawodów.
Ze sportowym pozdrowieniem
pracownicy Hali
Sportowej w Sieniawie
NASZ RYMANÓW
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Sukcesy
rymanowskich pianistek

2

lutego 2015 roku odbył się w Sanoku VI Międzynarodowy Konkurs
Pianistyczny „Młody Wirtuoz”,
w którym wzięły udział trzy pianistki ze
Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie. Impreza odbywała się w ramach
X Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez Granic”.
Wydarzenie to corocznie przyciąga
pianistów z całej Polski i z zagranicy, bowiem mistrzami forum są takie
sławy jak Jarosław Drzewiecki, Andrzej Jasiński, Philippe Giusiano, Viera Nosina oraz Andrzej Tatarski, który
przewodniczył komisji konkursowej.
W przesłuchaniach wzięło udział 79 dzieci
z Polski, Ukrainy oraz Rosji w wieku od
6 do 13 lat. Uczennice ze Szkoły Muzycznej w Rymanowie zagrały wyjątkowo i zostały nagrodzone. Dobromiła
Bałut z klasy I otrzymała wyróżnienie
dla najmłodszego uczestnika konkursu,
Karolina Szarota z klasy II otrzymała
nagrodę „Złotego Wirtuoza”, a Elwira
Szturc z klasy I - „Srebrnego Wirtuoza”.
Dobromiłę i Elwirę przygotowała Anna
Skibicka, a Karolinę Dorota Skibicka.
Inne młode adeptki sztuki pianistycznej z klasy Anny Skibickiej: Izabela Golowska i Lena Wołczańska zdobyły nagrodę specjalną dla najmłodszych
uczestniczek III Podkarpackiego Konkursu Duetów Fortepianowych w Rzeszowie. To wydarzenie o randze ogól-
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Pianistki - Iza Golowska i Lena Wołczańska

nopolskiej zorganizowane zostało przez
Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Kilara w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie
„Wszystko dla muzyki”. W konkursie
wzięło udział 31 zespołów z całej Polski
m.in. z Poznania, Krakowa, Warszawy
i Lublina. Poziom trudności wykonywanych utworów oraz ich prezentacji
był bardzo wysoki. Uczennice Szkoły
Muzycznej I st. w Rymanowie były najmłodszymi uczestniczkami konkursu.
Wykonały dwa utwory współczesnych
kompozytorów czym zaskarbiły sobie
sympatię międzynarodowego jury.
Uczennicom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Dariusz Krzok
fot. Anna Skibicka

Wypełnij PIT
za darmo
Deklaracje PIT za rok 2014
wypełnione zostaną bez żadnych
opłat w Stowarzyszeniu „Nasz
Rymanów”
istnieje w zamian możliwość
przekazania 1% podatku
na rzecz Stowarzyszenia
„Nasz Rymanów”
Dokumenty rozliczeniowe można
składać w każdy piątek
w godz. 18.30 – 20.00
w siedzibie stowarzyszenia
w Domu Sokoła przy ul.
Grunwaldzkiej 11
lub codziennie w kiosku KROKUS
w parku

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

Zdrowych, pogodnych Świąt
Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei
i miłości.
Radosnego, wiosennego
nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja

Życzą
Burmistrz Gminy Rymanów ………………………Wojciech Farbaniec
Zastępca Burmistrza Gminy Rymanów …………….Jan Materniak
Przewodnicząca Rady Miejskiej ………………….Krystyna Przybyła – Ostap
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„ZBIÓRKA MAKULATURY NA TERENIE GMINY RYMANÓW”
Dzień Ziemi to nazwa akcji prowadzonej corocznie wiosną. Jej celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą
uświadomić mieszkańcom, jak kruchy jest ekosystem naszej planety. Na obchody
tego Dnia składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. 				
W tym roku gmina Rymanów po raz szósty dołączy do wielu gmin i miast, w których odbywają się różnorodne akcje służące zwróceniu uwagi mieszkańców na większą
dbałość o ochronę środowiska. Jak co roku akcja cieszy się dużym zainteresowaniem ze
strony mieszkańców. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie przy współpracy
Nadleśnictwa włączył się w obchody Święta Ziemi poprzez zorganizowanie akcji zbierania makulatury. W roku ubiegłym zostało
zebranych ok. 6 ton makulatury, a w zamian mieszkańcy otrzymali 800 sztuk drzewek. Dzień 22 kwietnia jest datą obchodów
Międzynarodowego Dnia Ziemi, dlatego właśnie w bieżącym roku po raz szósty na terenie wszystkich szkół w gminie dnia 15
kwietnia br. będą zorganizowane punkty, do których mieszkańcy będą mogli dostarczyć każdą ilość makulatury. W zamian za
włączenie się do akcji wszyscy zainteresowani mieszkańcy za każde dostarczone 10 kg papieru otrzymają 1 drzewko. Dodatkowo Szkoła, która uzbiera największą ilość makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia otrzyma nagrodę. Fundatorem drzewek,
które rozdawane będą podczas akcji, jest Nadleśnictwo w Rymanowie. Zbiórka odbędzie się 15 kwietnia 2015 roku (środa)
w godz. od 800 do 1300. Akcja prowadzona będzie przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej. Poprzez to działanie
wpłyniemy na poprawę ekosystemu na naszym terenie. Oddając makulaturę, przyczynimy się również do możliwości przetworzenia i ponownego wykorzystania papieru, który nam już nie przyniesie żadnych korzyści. Serdecznie i gorąco zachęcamy do
wzięcia udziału w naszej akcji.
Wszelkich informacji dotyczących powyższej akcji będzie można uzyskać pod nr telefonu 13 43 55 106.
Damian Rygiel (Dyrektor ZGK Rymanów)

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie - II etap”
Trwają prace związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Rymanowie. Przedsięwzięcie realizowane
jest dzięki wsparciu z Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 1.1
Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków w Rymanowie - II etap”.
W wyniku prowadzonych prac zostaną zmodernizowane oraz wykonane nowe obiekty i instalacje, takie jak:
OBIEKTY ISTNIEJĄCE DO REMONTU:
• Piaskowniki,
• Osadnik Imhoffa,
• Zbiornik retencyjny
OBIEKTY ISTNIEJĄCE DO PRZEBUDOWY:
• Pompownia ścieków i osadów z halą
dmuchaw,
• Komora rozprężania z kratą schodkową,
• Porcjowy reaktor biologiczny,
OBIEKTY NOWE:
• Piaskowniki
• Porcjowy reaktor biologiczny II
• Stacja koagulanta II
• Stacja zlewna
• Filtr powietrza
Wraz z w/w obiektami zostaną wykonane
niezbędne przewody międzyobiektowe oraz
instalacje elektryczne i aparatura kontrolno –
pomiarowa.Wykonawcą robót budowlanych jest
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno Handlowe „OTECH” Sp. z o.o. z Gorlic. Nadzór
inwestorski na realizacją zadania pełni Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji. Sp. z o.o. z Krosna, która posiada w swoim składzie
inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich branż, jakie są niezbędne do wybudowania i uruchomienia oczyszczalni ścieków.
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Inwestycja obejmuje również zakup samochodu do mycia i udrażniania przewodów instalacji kanalizacyjnych na terenie
oczyszczalni. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony
Wykonawca, którym jest KanRo LTD Sp. z o.o. z Białegostoku.

V sesja Rady Miejskiej
w Rymanowie
Była to pierwsza sesja w nowo
wybudowanym budynku Urzędu Gminy
w Rymanowie, jest to budynek o wysokim standardzie, wyposażony zgodnie z
wymogami tego urzędu, będzie służył
przez wiele lat mieszkańcom naszej
gminy. Jak każda sesja tak i ta rozpoczęła
się od sprawozdań z okresów międzysesyjnych przez przewodniczącą Rady
Miejskiej Krystynę- Ostap Przybyła
i burmistrza Wojciecha Farbańca, oraz
informacji z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji i o sposobie
załatwienia wcześniej zgłoszonych
wniosków. Obrady sesji zostały na
krótko przerwane najpierw przez radną
Sejmiku Podkarpackiego Dorotę Chilik
a następnie przez wiceprzewodniczącego
Sejmiku Podkarpackiego Jerzego Borcza.
Po krótkich wypowiedziach, burmistrz
Wojciech Farbaniec wręczył im prośby
dotyczące remontu nawierzchni drogi
887 to jest, Brzozów – Rymanów – Dalio-

Zebranie samorządu
mieszkańców
OSIEDLA NR.1
w RYMANOWIE
18 marca odbyło się zebranie mieszkańców w Gminnym Ośrodku Kultury
(Rymanów miasto) gdzie burmistrz
Wojciech Farbaniec zdał sprawozdanie
z realizacji budżetu gminy za rok 2014.
Ogłoszenia – afisze informujące o dacie,
miejscu i godzinie zebrania były wywieszone trzy tygodnie wcześniej. Rymanów
miasto to 35 ulic, w tym około 2000
pełnoletnich mieszkańców. W zebraniu
uczestniczyło 17 osób w tym 7-miu członków Zarządu Osiedla. Można zadać sobie
pytanie, czy jest sens w ogóle robić jakiekolwiek spotkania, czy aż do tego stopnia
naszym mieszkańcom obojętne jest, co
dzieje się w Rymanowie, co chcieliby

wa, oraz budowę brakujących chodników
przy tej trasie na odcinku naszej gminy,
od Bzianki do Królika Polskiego.
Prośby te przez gości zostały przyjęte
i potwierdzone zobowiązaniami, że będą
robić wszystko, aby w możliwie niedługim czasie doprowadzić do przecinania
wstęgi. Czy i kiedy obietnice te się spełnią – zobaczymy. W porządku obrad było
wyodrębnienie „Funduszu Sołeckiego”,
którym to rozporządzają Rady Sołeckie
i Zarządy Osiedli. Następnie przystąpiono
do zmian Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów – Rymanów
i Rymanów Zdrój. Rada pozytywnie
ustosunkowała się do pisma – „Caritas Archidiecezji Przemyskiej”, która wystąpiła
z prośbą o sprzedaż z bonifikatą działki
z przeznaczeniem na wybudowanie domu
mieszkalnego dla osieroconych dzieci
z Daliowej(w pożarze zginęła matka).
Działka znajduje się obok cmentarza,
koło domu byłych Tercjarek, ma około
13 arów i ma być zbyta z 90% bonifikatą.
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
zgłosiło wniosek o wprowadzenie
w naszej gminie „Karty Dużej Rodziny”
tj. 2+3 i więcej. Stowarzyszenie propo-

nuje dla tych rodzin obniżenie opłat za
śmieci i ścieki o 50%. Odpowiedź zostanie udzielona na następnej sesji, gdyż
wymaga to wszechstronnych obliczeń, co
wiąże się z poniesieniem odpowiednich
kosztów w budżecie gminy.
Rada Gminy liczy 15 radnych, część
z nich wystąpiła z wnioskiem o podwyżkę
diet dla radnych. Po przeprowadzonym
głosowaniu wniosek został odrzucony
ponieważ 7 radnych głosowało za podwyżką, a 8 było przeciw.
Po udzieleniu odpowiedzi przez burmistrza Wojciecha Farbańca na wcześniej
zgłoszone wnioski i interpelacje, V sesja
została zakończona.
Czesław Szajna

zmienić, co konkretnego zrobić, jakie są
plany na przyszłość itd.
Zastanawia mnie, co jest przyczyną
tego marazmu, tej obojętności, braku
zainteresowania przyszłością własnego
miasta, miejsca zamieszkania. Czy nam
już nic nie potrzeba, czy chcemy zostawać w tyle za innymi miejscowościami,
gdzie zainteresowania ludzi są naprawdę
duże i sami są chętni do współudziału w
różnych przedsięwzięciach. Taka mała
miejscowość Bałucianka - w zebraniu
uczestniczyło około 40 osób. Marszałek
Józef Piłsudski, powiedział „Dla Polaków
można zrobić wiele, z Polakami nic.”
Kiedyś nie zgadzałem się z tym powiedzeniem, dzisiaj to się potwierdza. Amerykański prezydent słysząc wypowiedzi
z pretensjami do swojego kraju – zapytała co ty zrobiłeś dla swojej ojczyzny?
Podobnie jest z nami, nie stać nas
poświęcić tych 2 godzin i okazać odrobinę
zainteresowania co wokół nas się dzieje,
to właśnie na takich spotkaniach, możemy
dużo zrobić dla naszego środowiska. Na

Przepraszamy obu panów za to
przeoczenie.

Uzupełnienie
W wykazie sołtysów miejscowości
w Gminie Rymanów, zadziałał w ostatnim numerze chochlik i wyciął z tekstu
nazwiska dwóch osób:
Ziajka Józef – sołtys Posady
Górnej
Zając Jan – sołtys Królika Polskiego

(red.)
rynku i zwykłych pogaduszkach nic nie
załatwimy. Zadaję sobie pytanie, czy
kiedyś nasze zachowanie zmienimy,
czy dalej ta oporność w nas pozostanie?
O tym, że lubimy narzekać na wszystko
i wszystkich to jest już naszą specjalnością, zimy nie ma, źle – zima normalna –
niedobrze, słońce świeci – za gorąco, nie
świeci – dlaczego nie świeci itd. Czy będziemy kiedyś zadowoleni i szczęśliwi?
Szanowni Państwo – zastanówmy się
nad tymi liczbami – mieszkańców 2000
– zainteresowanych 17, czy to jest normalne, jak to rozumieć? Trochę wstyd.
Czesław Szajna

Przewodniczący Zarządu Osiedla
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