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Być dobrą mamą…

Być dobrą mamą jest sztuka
w tym świecie tak pustym, zepsutym
recepty nie daje nauka
nie można jej kupić jak buty.
Tę rolę wyznacza ci serce
co wielką miłością bije
i każe mądrze spoglądać
na swoją kochaną dziecinę.

J

Dwie rocznice

est 13 kwietnia 2015r. Właśnie
mija 75 lat od kiedy, najwierniejsi
Synowie Polskiej Ziemi, decyzją
Stalina, strzałem w tył głowy, zostali
zamordowani. W cieniu katyńskich
i charkowskich lasów wraz z tysiącami
Polskich Oficerów pogrzebana została,
na długie dziesięciolecia, także prawda
o ich męczeństwie. Od kilkunastu lat
Stowarzyszenie Nasz Rymanów wraz
z mieszkańcami, młodzieżą szkolną oraz
władzami gminy dba o to, by pamięć
o naszych bohaterach była żywa, by
na przykładzie ich ofiary budować
tożsamość przyszłych pokoleń.
Dochodzi godzina 19:00. Wszechogarniającą ciszę rymanowskiej świątyni, wzniesionej ku czci św. Wawrzyńca,
przerywa równy, miarowy dźwięk. Jak w
wierszu Gałczyńskiego, zadudnił w starych, kościelnych murach, równy krok
kompanii honorowej złożonej z uczniów
naszego liceum. Na przedzie członkowie
„Sokoła”, tuż za nimi, równo, dwójkami
dziewczęta i chłopcy w mundurach, na
baczność, dumni i poważni. Świadomi
odpowiedzialności jaką nakłada na nich

Podziękowanie
Księdzu Proboszczowi Mieczysławowi
Szostakowi, dr. Ewie Zimce, rodzinie
Pulnarów, p. Tosi Smereckiej, p. Basi
Borucie, p. Alicji Wajdzie, p. Gieni
Zajdel
- wszystkim, którzy nas wspomagali
i uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu
naszej Mamy
CECYLII BIAŁAS
Serdeczne „Bóg zapłać”
składa Rodzina

2

NASZ RYMANÓW

ta niewielka, przyszyta do ramienia biało
czerwona flaga. Ci młodzi ludzie wiedzą,
że to za wartości zaklęte w tych dwóch
świętych kolorach zginęli Ci, którym dzisiaj oddają hołd. Msza Święta jest najdoskonalszą ofiarą jaką wierni składają
Bogu. I to właśnie Eucharystia celebrowana przez ks. proboszcza Mieczysława
Szostaka jest początkiem uroczystości
ku czci tych, którzy swą ofiarę złożyli na
ołtarzu Ojczyzny. W trakcie nabożeństwa
w imieniu mieszkańców gminy głos zabiera burmistrz Wojciech Farbaniec. Mówi
o pamięci i nauce, jaką powinna być dla
całego świata tragedia sprzed 75 lat. Apeluje o zgodę i jedność społeczeństwa w
rozstrzyganiu kluczowych dla nas spraw
i problemów. Wspomina również, tych
którzy 5 lat temu, pielgrzymując do katyńskich grobów, zginęli pod Smoleńskiem. Oddaje hołd prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, jego małżonce
Marii, podkarpackim parlamentarzystom
oraz wszystkim ofiarom tej największej
polskiej, powojennej tragedii.
Najdoskonalsza ofiara za dusze pomordowanych została spełniona, teraz
przemarsz. Na dworze jest już ciemno,
wieje silny wiatr, na kościelnym placu
formuje się kondukt pamięci. Pochodnie rozpalone przez młodzież prowadzą
kolumnę zebranych na miejsce, w którym upamiętnionych zostało 13 Synów
Rymanowskiej Ziemi. Zimny wiatr smagający twarze i zapadająca w ciemności
cisza podkreślają grozę tamtych dni. Co
myśleli Nasi Chłopcy idąc na śmierć? Co
czuli w swym młodych sercach składając
życie na szańcu Ojczyzny? Nostalgiczny
marsz zadumy dochodzi do placu, tam
rozpoczyna się kolejna część uroczystości. Początek jej daje odśpiewanie hymnu: Jeszcze Polska nie zginęła… wzmagający się wiatr porywa słowa tej świętej
dla Polaków pieśni i niesie je hen daleko,
aż na „Rajskie Wrzosowiska”, gdzie wezwani niebawem, do Apelu Poległych,
bohaterowie z dumą i wzruszeniem staną
na rozkaz.
W trakcie uroczystej musztry na
maszt wciągnięta zostaje nasza flaga –

Tak trwajmy w mądrości serca,
ciesząc się wspólną bliskością.
Wpajajmy naszym dzieciom
same szlachetne wartości,
a kiedyś plony zbierzemy
zmierzając się z ich dorosłością.
i wtedy zgodnie powiemy:
dzieci są naszą przyszłością.
Beata Litwin

symbol czystości i odwagi. Cech, które
dziś tak pięknie współgrają z pamięcią
o zamordowanych bohaterach. Znów
nastaje cisza, którą przerywa głos Artura Sołtysika, nauczyciela Zespołu Szkół
Publicznych w Rymanowie, wzywający Poległych, by stawili się do apelu!
Trzynaście nazwisk, trzynaście głuchych
wystrzałów z pistoletu, trzynaście zniczy
ustawionych przez harcerzy przy symbolizujących wieczną pamięć trzynastu
dębach. Ta podniosła chwila zdaje się nie
mieć końca, jej metafizyczna symbolika
przeszywa serca wszystkich zgromadzonych na placu. Następnie, przy dźwiękach, skromnej żołnierskiej trąbki, na tle
rozświetlających mrok bladoniebieskich
świateł, uczennica trzeciej klasy rymanowskiego liceum Joanna Litarowicz,
odśpiewuje wzruszającą pieśń „Śpij Kolego”. Jej słowa, jak w przypadku hymnu,
targane wiatrem, wywołując wzruszenie,
niosą się po okolicy.
Przedostatnim aktem uroczystości
jest złożenie kwiatów i wieńców przy pomniku upamiętniającym ofiarę żołnierzy
pomordowanych na nieludzkiej ziemi,
oraz tych osób, które przed pięcioma laty
zginęły pod Smoleńskiem. Przedstawiciele samorządu, instytucji oraz organizacji działających na terenie gminy, w ten
godny sposób demonstrują swoje przywiązanie do wartości, za które bohaterowie ponieśli śmierć. Po niespełna dwóch
godzinach uroczystość dobiega końca.
Niech jej ostatnim aktem będzie codzienna troska o naszą Ojczyznę, tę małą i tę
dużą. Niech w imię tych, których śmierć
stała się fundamentem naszej tożsamości, powstanie znów zjednoczony Naród.
Wielki i silny, taki, jakim oni chcieliby
go widzieć. Jesteśmy im to winni.
Krzysztof Buczek
Fot. W. Łabuda
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Człowiek
(z) Podkarpacia.
In Memoriam

tanisław Zając urodził się w 1949 r.
w Święcanach k. Jasła. Z wykształcenia był prawnikiem, dysponował zarówno aplikacją sędziowską, jak
i adwokacką. W okresie komunistycznym
bronił ludzi oskarżanych o działalność
opozycyjną. Był doradcą prawnym NSZZ
„Solidarność”, reprezentował także osoby
duchowne, oskarżane przez ówczesny
aparat bezpieczeństwa o działalność na
szkodę Państwa. Usługi te świadczył
całkowicie bezpłatnie. W pierwszych
wolnych wyborach uzyskał mandat posła
na Sejm I kadencji.
Całą swoją energię ukierunkował
wówczas na działalność mającą na celu
szybki rozwój Podkarpacia. To między
innymi dzięki jego staraniom powstał
Uniwersytet Rzeszowski oraz cztery inne
wyższe szkoły zawodowe. Jak wspomina
redaktor dziennika „Rzeczpospolita” Józef Matusz, Stanisław Zając był niezwykle miłym i ciepłym człowiekiem, nigdy
nie wdawał się w pyskówki polityczne,
zawsze serdeczny i lubiany nawet przez
polityków z przeciwnych obozów. Jego
słowa potwierdza były burmistrz gminy
Rymanów, Jan Rajchel, który wielokrotnie
miał okazję współpracować ze Stanisławem Zającem. Był taki czas - wspomina
- że Stanisław Zając zapraszał do War-

szawy, do ministerstwa nas wszystkich,
samorządowców, dyrektorów, lekarzy.
Ludzi różnych profesji z całej okolicy.
Zabierał nas tam i mówił: Ty idź tu, ty
tam, a tu ja pójdę z tobą, tu się na mnie
powołaj i coś załatwimy… nikomu nigdy
nie odmawiał. Dla każdego miał czas i dobre słowo. Pomógł nam pozyskać bardzo
dużo środków przedakcesyjnych. Między
innymi, dzięki niemu, gmina zdobyła
fundusze na budowę oczyszczalni ścieków, rozbudowę infrastruktury szkolnej,
remonty dróg i wiele innych inwestycji.
Były burmistrz twierdzi, że nie sposób
wymienić wszystkich zadań, przy których

Głębia życia

		

Mamie

Na horyzoncie życia rodzi się miłość,
Która rzeką zmierza ku Oceanom Szczęścia.
Droga do Nich daleka, zawiła i… piękna,
Choć woda czasem wzburzona, spieniona, mętna.
		 Trzeba zapory, by wstrzymać bieg rzeki
		
I zebrać wszystko co płynie jej prądem.
		
Przystanąć trzeba, przebaczyć, zapomnieć.
		
W głębinie utopić klucz do złych wspomnień.
Na tratwie życia niezmiennie brniesz dalej.
Choć wiry rzeczne w meandrach czyhają,
To liny wiary, w życiowych udrękach,
Belek twej tratwy rozerwać nie dają.
		
Bo na twej tratwie zawsze Chrystus stoi,
		
Bo siłę czerpiesz z Krzyża, z Jego Męki.
		
Bogu powierzasz wszystkie swoje troski,
		
U Stóp Mu składasz psalmów śpiewne dźwięki.
Dziś brzegi rzeki z oczu czasem giną,
Bo wzrok kierujesz w górę, w stronę słońca,
Jednak stałym kursem płyniesz ku dolinom,
By księgę życia wypełnić do końca.
		
Już coraz bliżej Oceany Szczęścia.
		
Spokojnym nurtem dopływasz do mety.
		
Na horyzoncie niebo z wodą się łączy…
		
Gasnące słońce z tobą się jednoczy…
(29.01.- 10.02.2012)

Zofia Kandefer

swój udział miał Stanisław Zając.
Naszą gminę odwiedzał także całkiem
prywatnie, był serdecznym przyjacielem
nieżyjącego już ks. Franciszka Mroza.
Często przyjeżdżał i wspierał na duchu Panie z Koła Przyjaciół Radia Maryja. Także
obecny burmistrz, Wojciech Farbaniec
uważa, że Stanisław Zając był politykiem
najwyższej klasy. Potrafił pochylić się nad
każdym powierzonym mu problemem,
nigdy nikogo nie zbywał i nawet w natłoku obowiązków parlamentarnych zawsze
znajdował czas na pomoc w rozwiązaniu
problemów trapiących naszą gminę. Jedną
z ostatnich kwestii, z jaką zwróciliśmy się
już wtedy do senatora Stanisława Zająca,
była prośba o interwencję w sprawie zachowania dziecięcego lecznictwa sanatoryjnego w Rymanowie Zdroju. Pismo skierowaliśmy do jego biura końcem stycznia
2010 r. niestety już nigdy nie otrzymamy
odpowiedzi - wspomina z nostalgią burmistrz Farbaniec. Wszystkie osoby, które
miały zaszczyt znać osobiście Stanisława Zająca, podkreślają, że jego śmierć
w katastrofie smoleńskiej była ogromnym
ciosem dla całego Podkarpacia. My, jako
mieszkańcy Gminy Rymanów, straciliśmy
nie tylko wielkiego orędownika naszych
codziennych spraw, ale przede wszystkim
sumiennego i niepowtarzalnego nauczyciela dobrej polityki osobę, budującą
otwartą przestrzeń dialogu i zrozumienia.
Krzysztof Buczek

Wszystkim Mamom
ślemy gorące życzenia,
dużo miłości,
uśmiechu
i wszystkiego
co najlepsze.

Drodzy Czytelnicy!
Powstaje książka-reportaż dokumentującadzieje związanej z Rymanowem i Iwoniczem rodziny Papierkowskich. Katarzyna Papierkowska
z domu Wołczańska była matką profesorów: Juliana, Zdzisława
i Stanisława oraz babką prof. Andrzeja Papierkowskiego. Bracia
Papierkowscy swoje kariery zawodowe kontynuowali na lubelskich
uczelniach.
Autorką książki jest lubelska dziennikarka Izabella Wlazłowska. Książka ukaże się w 2017 r.
Osoby, które pamiętają jeszcze profesorów lub członków ich
rodzin, które zetknęły się z nimi w życiu prywatnym lub zawodowym, może posiadają jakieś zdjęcia, proszone są o napisanie listów-wspomnień i
- kontakt z naszą redakcją (e-mail: naszrymanow@op.pl,
603-441-362)
- lub z redaktor Izabellą Wlazłowską (e-mail: iza.wla@wp.pl,
602-754-831).
NASZ RYMANÓW
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Wydarzyło się w maju
28.V 585 p.n.e. – na ten dzień mędrzec grecki Tales przepowiedział zaćmienie Słońca,
wprawiając w podziw swoich rodaków.
5.V 1505 – zm. Władysław z Gielnowa, bernardyn, kaznodzieja i pisarz religijny. Zasłynął jako płomienny kaznodzieja Męki Pańskiej i autor pieśni religijnych w j. polskim.
Beatyfikowany w 1750 r., w1962 roku św.
Jan XXIII ustanowił go patronem Warszawy.
4.V 1655 – ur. wynalazca fortepianu – Włoch
Bartolomeo Cristofori. Zachowały się trzy
zrobione przez niego instrumenty, jeden
z nich jest przechowywany na uniwersytecie
w Lipsku.
4.V 1715 – we Francji rozpoczęto produkcję składanych parasoli. Choć nazwany od
włoskiego para sole (przeciw słońcu), służy
głównie jako ochrona przeciwdeszczowa.
27.V 1905 – w bitwie pod Cuszimą flota japońska rozbiła i zatopiła rosyjską flotę, która
okazała się mniej nowoczesna i gorzej wyszkolona. Bitwa przesądziła o losach wojny.
5.V 1915 – 100 lat temu nastąpiło przełamanie frontu pod Gorlicami przez wojska
austriacko-niemieckie co spowodowało, że
do szturmu na Rymanów ruszyły: pułk bośniacki, piechota bawarska oraz 10 i 45 pułk
piechoty polskiej. Wycofujący się Rosjanie
kolejny raz zrabowali miasto i podpalili
domy pierzei wschodniej na rynku.
3.V 1945 – do tragicznej pomyłki doszło w
Zat. Lubeckiej, brytyjskie samoloty zatapiają
transatlantyk „Cap Arcona” i kilka mniejszych, w przekonaniu że wiozą uciekających
żołnierzy niemieckich. Pasażerami było
ok. 8 tys. więźniów z obozów koncentracyjnych. Uratowało się ok. 350 osób.
24.V 1945 – utworzono Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW) do zwalczania
zbrojnego podziemia. Po zakończeniu wojny
istniało w Polsce ok. 150 oddziałów leśnych
w sile 30 tys. żołnierzy.
15.V 1955 – cztery państwa okupacyjne
podpisują dokument gwarantujący Austrii
niepodległość. Gdy ostatni żołnierz sowiecki
opuścił kraj, we wszystkich kościołach przez
3 dni nieprzerwanie biły dzwony.
16.V 1975 – Japonka Yunko Tabei jako
pierwsza kobieta stawia stopę na najwyższym
szczycie świata – Mount Everest.
28.V 1975 – 40 lat temu Sejm przyjął ustawę
o nowym podziale administracyjnym kraju na
49 województw. Tym samym zostały zlikwidowane powiaty, a Rymanów znalazł się w
woj. krośnieńskim.
29.V 1985 – w czasie meczu Juventus Turyn
– Liverpool na stadionie Heysel w Brukseli
zawaliła się ścianka dzieląca kibiców obu
drużyn. Wskutek katastrofy i dalszych zamieszek zginęło 39 osób.
19.V 1995 - Balamurali Ambati z Hollis
Hills (stan N. Jork) kończy szkołę medyczną
w Nowym Jorku zostając dyplomowanym
lekarzem. Nie byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby nie fakt, że miał niespełna 17 lat.
Wybrał Wacław Łabuda
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Wieści z regionu
• Do Rzeszowa przybyło 40 pojazdów wojskowych, w tym m.
in. kołowe wozy opancerzone –
Strykery oraz około 150 żołnierzy
amerykańskich. Dragoni gościli
w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich (smakowała im kiełbasa)
wracając do swej bazy w Niemczech
po ćwiczeniach w krajach nadbałtyckich.(w)
• Agenci CBA zatrzymali 9 mężczyzn w wieku 23 – 54 lat, którym
zarzuca się wręczanie pieniędzy
(200 – 1000 zł) i alkoholu za głosy
oddane na PSL. Z tych 9 osób, dwie
miało wręczać, a siedem przyjąć
łapówki.(w)
• Dwa szpitale rzeszowskie
otrzymają status kliniki. Wymuszone to jest faktem uruchomienia na
U. Rz. od października kierunku lekarskiego. Trzeba jednak zwiększyć
liczbę lekarzy o najwyższych kwalifikacjach i tytułach naukowych.(w)
• Na poligonie k. Nowej Dęby
przez cały kwiecień prowadzone
były różnorakie ćwiczenia wojskowe
z użyciem ostrej amunicji. Mieszkańcy z sąsiedztwa i ewentualni
przybysze zostali ostrzeżeni, by
zachowali najwyższy stopień ostrożności.(w)
• Zakład doświadczalny w Odrzechowej od kilku lat odtwarza ginącą
rasę kóz karpackich. Do hodowców
trafiło już 30 zwierząt. Ta stara polska rasa została wyparta przez inne
wydajniejsze rasy, dające o połowę
więcej mleka, ale jest odporna,
niewybredna, długowieczna i dostosowana do warunków górskich.(w)
• Po wielu latach interwencji
mieszkańców firma Res-Drob
przenosi się do Sieniawy k. Jarosławia. Zakłady były b. uciążliwe
dla mieszkańców Rzeszowa ze
względu na przykry zapach (szczególnie latem). Mieszkańcy Sieniawy
cieszą się, bo wybudowane zostaną
kosztem19 mln zł. fermy i zakład
przetwórczy, które dadzą pracę ok.
650 osobom.(w)
• Wielkiego wyczynu dokonał rzeszowianin Krystian Herba, który
pokonał rowerem 3 139 schodów
wieżowca w Tajwanie w ciągu
2 godzin i 12 minut. Wyczyn śledziło
wiele stacji telewizyjnych.(w)
• Podkarpackie lasy to najbardziej różnorodne skupisko zwierząt w Polsce. W wyniku corocznej
inwentaryzacji stwierdzono, ze żyje
tu 340 żubrów, 180 niedźwiedzi, 520
wilków, 270 łosi, 10 tys. jeleni, 36
tys. saren, 9,2 tys. dzików, 9,5 tys.
bobrów, 60 czarnych bocianów, 60
puchaczy,33 orły przednie.(w)
• W czasie świąt wielkanocnych
doszło na Podkarpaciu do 14
wypadków, w których zginęły

2 osoby, a 16 zostało rannych. Zatrzymano
47 nietrzeźwych kierowców (o 30% mniej
niż w r. ub.).(w)
• Nasilają się przemytnicze próby na
przejściach z Ukrainą, najwięcej dotyczy
przemytu bursztynu i papierosów, ale bywają też inne, nieraz dziwne przedmioty
np. termometry, portmonetki, narkotyki
czy zwierzęta egzotyczne. Przekraczający przepisy tłumaczą się, że zmusza
ich do tego bieda.(w)
• GOPR zostało wezwane do pomocy
dwom pielgrzymom wracającym z corocznej Drogi Krzyżowej na Tarnicę.
Jeden miał uraz nogi, drugi nie miał sił
na powrót po zasypanym śniegiem szlaku.
Warunki były bardzo trudne, wiatr w porywach miał do 90 km/h, niska temperatura,
półmetrowa pokrywa śniegu.(w)
• Kościół katolicki obchodził w Wielki
Czwartek dzień ustanowienia eucharystii i
kapłaństwa. W Międzybrodziu k. Sanoka
odbyła się Droga Krzyżowa, w której
wzięli udział wierni 3 kościołów, modląc
się o pokój i jedność chrześcijaństwa.
Wierni wyznania rzymsko-katolickiego,
grekokatolickiego i prawosławnego zasadzili dąb jedności.(w)
• Urząd marszałkowski wyposażył szpital wojewódzki w Przemyślu
w 2 aparaty rentgenowskie, każdy
warty 1 mln zł. Są bezpieczniejsze dla
pacjentów (szczególnie dzieci), emitują
niskie promieniowanie, a cyfrowy przekaz trafi bez pośrednio do komputerów
lekarzy. Zmniejsza to koszty, dotychczas
odczynniki i klisze kosztowały 40 tys.
zł.(w)
• Prawie 10 mln zł przeznaczył w 2015
r. wojewoda podkarpacki na ratowanie
zabytków. Najliczniejszą grupę remontowanych zabytków stanowią obiekty
sakralne.(w)
• Wykorzystując stare dokumenty,
uczniowie Niepublicznego Gimnazjum
„Morawa” w Przemyślu, wykonali działający model średniowiecznej katapulty. Zainspirował ich do tego nauczyciel
fizyki, który udostępnił uczniom do prób
swój ogród, bo zasięg miotacza wynosi do
100 m. Takie zdobywanie wiedzy bardzo
sobie chwalą uczniowie. (w)
• 25.letnia kobieta samotnie wybrała się
z Wołosatego na Halicz. Przy nagłym załamaniu pogody (zamieć śnieżna) zgubiła
drogę. Gdy przez komórkę wezwała pomocy ratownicy rozpoczęli poszukiwania,
znaleźli ją zamarzniętą. (w)
• Andrzej Derwich, syn bieszczadzkiego goprowca, postanowił przebiec
z południa na północ Polski, od Opołonka
do Jastrzębiej Góry. 860 km trasę podzielił
na 17 etapów, bieg ukończył 19 kwietnia.
25.letni biegacz zabiegał o pomoc dla
chłopca potrzebującego przeszczepu wątroby, na co potrzeba 160 tys. franków. (w)
• Hokeiści z Sanoka mistrzami Polski!
Niestety informacja ta nie dotyczy seniorów tylko juniorów, ale sukces jest duży.
Być może za parę lat zdobędą mistrzostwo
kraju i wzmocnią reprezentację, która cały
czas czeka na sukcesy. (w)

• Łatwy sposób zarobku znalazła 53.letnia rzeszowianka. Nawiązywała kontakty przez internet z starszymi (samotnymi?) Brytyjczykami, obiecując im
małżeństwo. Ci zaś wysyłali jej pieniądze
na utrzymanie domu na okres likwidacji
spraw w Polsce, na przygotowania do
wyjazdu i bilet. Wtedy kontakt się urywał.
Jeden z oszukanych zgłosił policji, gdy
ta nagłośniła sprawę zgłosiło się kilku
dalszych.(w)
• W filmotece hiszpańskiej odkryto
pierwszy film o Sanoku. Jest to film
niemy kręcony stacjonarną kamerą,
a powstał 100 lat temu – 6 czerwca 1915
r. Krótki, bo 12 - minutowy, pokazuje
wizytę arcyksięcia Fryderyka na Podkarpaciu. Pierwsze kadry to zapis wizytacji
Sanoka, następne pokazują Przemyśl po
odbiciu go z rąk Rosjan. Widoczne są też
forty, które nie zachowały się do czasów
współczesnych. (w)
• U 29 - letniej mieszkanki Paszczyny
k. Dębicy stwierdzono 3,4 promila
alkoholu. Nie byłoby to tak bulwersujące, gdyby nie fakt, że kierowała corsą,
w której przewoziła trójkę swoich dzieci.
Zjechała z drogi i uderzyła w ogrodzenie
w wyniku tego dwie córki, 6 i 8. letnia
znalazły się w szpitalu.(w)
• W Brzozowie powstaje Wieloetniczna Wioska Dziecięca, finansowana przez
Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak, która już od 13 lat pomaga
w leczeniu i rehabilitacji dzieci chorych
i niepełnosprawnych oraz z rodzin
ubogich. Dotychczas zbudowano dwa
z planowanych sześciu domów, trwa ich
wyposażanie. Liczą na pomoc darczyńców. Trwa też weryfikacja kandydatów
na rodziców zastępczych.(w)

Wieści z powiatu
• Marzec pożegnał mieszkańców powiatu burzami i silnymi wichurami,
które miejscami przybrały postać trąby
powietrznej. Najbardziej ucierpiała gmina Korczyna, gdzie wiatr o szybkości ok.
100 km/h zerwał dachy z kilku domów.(w)
• Podregion krośnieński, pod względem
rozwoju gospodarczego, jest wg. GUS-u
na 62 miejscu w Polsce, ostatnie miejsce
(66) zajmuje podregion przemyski (pow.
przemyski, jarosławski, lubaczowski
i przeworski). Krośnieńskie osiąga
60,3% średniego krajowego PKB,
przemyskie 53,9 %. (w)
• „Karpacka Troja”, podległa Muzeum
Podkarpackiemu, coraz bardziej atrakcyjna. Kosztem 50 tys. euro zrekonstruowane zostanie domostwo kultury Otomani – Fuezosobony, wielkiej cywilizacji
epoki brązu. To wtedy powstała osada
w Trzcinicy. W chacie tej będą prowadzone warsztaty, przy czynnym zaangażowaniu widzów ( lepienie garnków, łupanie krzemienia, wykonanie i strzelanie
z łuku itp.)(w)
• Krośnieńskie Huty Szkła już siódmy
rok funkcjonują w upadłości, lecz cały
czas są firmą dochodową. Choć bez właściciela rok 2014 zakończyły z zyskiem

4 160 000 zł. dając zatrudnienie 2100
osobom. Firmą nadal zarządza syndyk
bo kolejny, 11 już przetarg nie przyniósł
kupca. W tym czasie cena za zakład
zjechała z 218 mln do 118 mln zł. Huta
zdobywa nowych klientów i uczestniczy w targach, ostatnio w Szanghaju
i Frakfurcie.
• Policja została wezwana w sprawie
pogryzienia 17-latka przez psa. Funkcjonariusze przybyli na miejsce też zostali poszczuci przez psy, a agresywna
była również 45-letnia właścicielka.
Odwaga jej wynikała z towarzystwa
wiernych czworonogów i paru promili,
które stwierdzono w jej krwi po zatrzymaniu.(w)
• W eliminacyjnym meczu do ME
w Dublinie, remis z Irlandią uratował
Sławomir Peszko. Niewiele osób wie,
że pochodzi z Jedlicza. Jako junior
przeszedł, po długich targach, do Wisły
Płock za 3 500 zł i komplet strojów
sportowych. (w)
• Do Muzeum Podkarpackiego trafiło 174 eksponatów związanych
z działalnością Solidarności w stanie
wojennym. Leszek Karcz był więźniem
Załęża, Łupkowa i Uherzec. W kolekcji są m.in. karty pocztowe i stemple
poczty obozowej, a nawet sztandar
przemycony w chlebie z Uherzec do
Krosna celem poświęcenia. (w)
• Wg. danych dyrekcji Wojewódzki
Szpital Podkarpacki zatrudnia 1 300
pracowników, którzy w ub. roku obsłużyli ponad 200 tys. pacjentów. Na
oddziale położniczym urodziło się prawie 1 200 dzieci a 28 029 osób przyjęto
na Szpitalny Oddział Ratunkowy. (w)

Wieści z gminy
• Końcem marca odbył się w Sieniawie półfinał Wojewódzkich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
dziewcząt. Reprezentantki naszej gminy ze ZSP w Posadzie Górnej pokonały

kolejno: Krosno (22 : 6), Sanok (20 : 5)
i Grabownicę (11 : 6), zajmując zdecydowanie pierwsze miejsce i awansując
do finału. Najlepszymi zawodniczkami
turnieju były Michalina Śliwka i Julia
Bolanowska. Oprócz nich w drużynie
wystąpiły: Oliwia Staroń, Nikola Zięba,
Marcelina Hanus, Zuzanna Hanus, Anna
Kuszel, Kamila Frącek, Urszula Rogula,
Maria Przybyła, Julia Szul, Adrianna
Rodzinka i Izabela Rodzinka. Drużyną
opiekuje się Grzegorz Argasiński.(w)
• W Suchodole odbył się powiatowy finał konkursu wiedzy pożarniczej. Rywalizowało 32 uczestników reprezentujących
wszystkie gminy powiatu i miasta Krosna.
Duży sukces odniósł Michał Szuba
z ZSP Wróblik Szlachecki, który zwyciężył w kategorii szkół podstawowych. (w)
• W przedświąteczną niedzielę „Jaś
Wędrowniczek” zaprosił gości na wielkanocny brunch. Oferowano ciekawe
dania z różnych krajów przygotowanych
wg. oryginalnych receptur - grecką zupę,
włoską tartę i marynaty, cytrusową paschę
i rosyjską babkę drożdżową. (w)
• Ks. Przemysław Macnar przedstawił w GOK w Rymanowie „Misterium
Męki Pańskiej”. Aktorami byli: Parafialna Grupa „Effatha” oraz młodzież gimnazjalna z Zagórza. Szkoda że nie dopisała
publiczność.
• 29 marca w wieku 105 lat zmarła
najstarsza mieszkanka naszej gminy
Cecylia Białas (w)
• 11 kwietnia Andrzej Szczęsny
w show Polsatu ”Celebrity Splash”
dotarł do półfinału. Zdobył najwięcej
głosów od jury i od widzów. Motywując
swoją ocenę Danuta Stenka nie potrafiła
ukryć łez. Szczęśliwy Andrzej pozdrowił całą Sieniawę (i wujka Tadeusza).
Z ostatniej chwili: Andrzej był pierwszy
w finale programu. (w)
(wła)
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Nowak chwali się
sukcesami jakie odnosi jako myśliwy:
- Podczas ostatniego
polowania ustrzeliłem trzy kaczki !
- Dzikie kaczki ? –
pyta sąsiad.
- Dzikie to one nie
były, ale za to ich
właścicielka…

* * * * *
- Co robiliście dzisiaj na lekcji matematyki ?
- pyta mama Jasia po powrocie do domu.
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Dziwne, jak ja chodziłam do szkoły to też
szukaliśmy, widać go jeszcze nie znaleźli.
* * * * *
- Niech pani wysiada, oblała pani egzamin –
mówi egzaminator do panienki zdającej na
prawo jazdy.
- Jak mogłam zdać, skoro nawet nie ruszyłam?
- A jak pani mogła ruszyć, skoro siedzi pani
na tylnym siedzeniu !
* * * * *
- Dzień dobry! – dzwonię z przedszkola.
Właśnie zwolniło się jedno miejsce, a pani
chciała zapisać syna !
- Dziękuję, ale on już w tym roku zdaje maturę !
* * * * *
Po powrocie z wycieczki, mama pyta syna:
- Dlaczego przysłałeś nam tylko pustą widokówkę ?
- Bo tam było tak pięknie, że aż nie do opisania !
* * * * *
W liceum uczniowie piszą wypracowanie,
które ma zawierać cztery wątki – religijny,
historyczny, miłosny i sensacyjny. Wszyscy
uczniowie piszą, tylko Czesio po 5 minutach
siedzi zamyślony.
- Czesiu, czemu nie piszesz?
- Już napisałem!
- Przecież to niemożliwe, abyś wyczerpał już
temat. Przeczytaj!
- Mój Boże! (wątek religijny) westchnęła
hrabina (wątek historyczny), jestem w ciąży
(wątek miłosny) ale nie wiem z kim! (wątek
sensacyjny).
* * * * *
Po egzaminie pisemnym rozmawiają studenci:
- Antek, czemu profesor jak odebrał ci ściągę,
to nie dość, że cię nie wywalił, to jeszcze
postawił czwórkę?
- Jaka tam ściąga, raptem dwa wzory napisane na banknocie 200. złotowym !
* * * * *
- Jaka jest różnica między Urzędem Skarbowym a zakładem fryzjerskim?
- W Urzędzie Skarbowym golą dokładniej !
Humor z zeszytów szkolnych
- Na święta kupiliśmy półtora żywego karpia.
- Franciszek Józef oprócz kobiet klepał również konie, podczas gdy inni klepali biedę.
- Obywatel po użyciu probierza zmienił kolor.
To znak, że alkohol był używany.
- Jagiełło miał z Sonką tylko czterech synów,
ponieważ możnowładcy odmówili mu poparcia.
- Rolnicy bardzo nie lubią kretów, bo obgryzają im korzenie.
Wybrał (wła)
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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.
Regulamin konkursu
• Ko n k u rs d o s t ę p ny j e s t d l a
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.

Okładka :
I Parada Palm Wielkanocnych
w Milczy
www.facebook.com/naszrymanow

Tego nie można
wyłączyć z pamięci
„Gdziekolwiek trawy przy potokach rosły
I drogę polną krętą i rozstajną
Zmęczone wojsko szło – byłaś tam Polsko
Pachnąca wiosną, jaśminami maja…
Byłaś tam wszędzie – Polsko pachnąca
Różami z cmentarzy i pobojowisk”.

C

zasy okupacji hitlerowskiej posiały w Polsce cmentarze okrutnie pomordowanych i poległych.
Chwała im wszystkim za godność, za
krew, za ból, za noce bez snu i dni pod
bombami, za niespokojna młodość, za
najwyższą ofiarę złożoną Ojczyźnie.
Ludzie ci w okrutnych czasach grozy
i pogardy mężnie stawiali czoło hitlerowskiemu okupantowi. I nie przegrali.
Zginęli za nas i za naszą Ojczyznę. Byli
bardzo młodzi gdy pierwszego września
1939 r. wybuchła najstraszliwsza w dziejach ludzkości – wojna.. Zwyciężyliśmy.
Radość zwycięstwa mieszała się ze łzami bólu po stracie bliskich.

I nadszedł maj 1945 roku, miesiąc pachnących, kolorowych kwiatów
i wspaniałej zieleni, a wraz z nim wielka nadzieja Polaków, narodu który
szczególnie ucierpiał w czasie tej okrutnej wojny. Łzy szczęścia mieszały się
z widokiem zgliszcz, ruin i żołnierskich
mogił znajdujących się na podwórkach,
w sadach, parkach, na polach i w lasach.
Nic więc dziwnego, że w lipcu 1945
roku społeczeństwo Rymanowa i okolicy
przygotowywało się uroczystego powitania Wojska Polskiego. W tym szczególnym dniu, a była to niedziela, duże grupy
ludzi szły w kierunku stadionu sportowego, gdzie miała się odbyć ta niezwykła uroczystość. Zaś na rynku widniała
duża, powitalna brama z biało-czerwoną
flagą i napisem” „WITAJCIE RODACY”. Polscy żołnierze w zwartym szyku
przeszli z bronią na ramieniu ze stadionu na rynek, gdzie znajdował się witających ich ludzi. Tam wygłaszane były
przez władze powiatowe przemówienia
na temat niedawno zakończonej walki
z hitleryzmem. Wreszcie słuchacze usłyszeli taką wypowiedź: „Dzisiejszą niepodległość opieramy o niezłomną ścia-

znów została zraniona, a las katyński zapłonął od biało-czerwonych sztandarów.
W sercach Polaków krwawi więc nowa
rana smoleńska do końca niewyjaśniona.
Trudno jest więc wyłączyć z pamięci
to, co zdarzyło się w czasie wojny. Ślady
zniszczeń można zatrzeć, domy odbudować, ale przeżyć związanych z tragizmem wojennym nie można zapomnieć.
Musimy o nich pamiętać chociażby dlatego, by nie powtórzyły się już nigdy, by
nasze życie było twórcze, bez konfliktów
i wojen, które niosą z sobą ogrom ludzkiego cierpienia.
Zofia Gierlach

Życie…
Nikt nie obiecał nam tego,
że życie będzie łatwe,
że tylko ze szczęścia na szczęście
będziemy latać latawcem.
Na cudnych obłokach siadać
I marzyć godzinami …
A to, co złe się wydarzy
Powinno rozwiązać się samo!
My zawsze o raju marzymy
wierząc, że nam się należy,
a to egoizmu siła
co w sercu naszym leży.
Życie wymaga wysiłku
Wyrzeczeń i poświęcenia
Dewizą życia niech będzie
MIŁOŚĆ I PRZEBACZENIE!
***

Do późnej życia
jesieni

Po wojnie groby były wszędzie

Dziś, po 70 latach od zakończenia tej
okrutnej wojny, wiele polskich rodzin do
końca nie otarło łez i szuka grobów swoich
najbliższych osób, które albo zginęły na
polu walki, albo zostały bestialsko zamordowane przez niemieckich nazistów. Ta wojna
przywodzi na pamięć, zwłaszcza starszemu
pokoleniu, ból, wielkie cierpienie, tułaczkę,
lęk o najbliższych, utratę Ojczyzny i wreszcie to wszystko, czego nie można wyrazić
słowami. Przekreśliła ona ludziom wszelkie
nadzieje i plany na przyszłość.
Jakże liczne są mogiły polskich żołnierzy rozsiane po całym świecie, często
bezimienne, anonimowe.
„…Smutne groby bez nazwiska,
Nad którymi krzyż połyska.
Z białej brzozy uciosany,
Próchniejący, zapomniany – Krzyż”

Nie warto zachłannie zabiegać
O rzeczy tego świata
Bo życie trwa tylko chwilę
Tak szybko w proch się obraca
nę potężnego Związku Radzieckiego”.
Wszyscy posmutnieli dowiadując się ,
że nie będziemy mogli już decydować
sami o sobie. Tłum powoli rozchodził się
, patrząc z przerażeniem na rumowiska
powojennych zniszczeń, które wokół się
rozciągały. Zaś polscy żołnierze przygotowywali się do odjazdu.
Mówiąc o ofiarach II wojny światowej, nie wolno nam zapomnieć o tych,
którym na nieludzkiej ziemi katyńskiej
zdeptano godność żołnierską i okrutnym strzałem w tył głowy odbierano
życie dlatego tylko, że byli Polakami.
Katyńskie doły śmierci na zawsze miały ukryć ciała pomordowanych i prawdę
o zbrodni. Kłamstwo miało wymazać ją
z ludzkiej pamięci. Ale prawda o Katyniu
została ujawniona. Usłyszał ją cały świat
10 kwietnia 2010 roku, kiedy to Polska

Wystarczy spojrzeć dokoła
Tak wielu bliskich pomarło
Niech będą nam drogowskazem
Że być zachłannym nie warto!
Bo po cóż nam pieśń tryumfu
Śpiewać na co dzień mają
I po co cieszyć się zbytnią
Za życia ziemskiego chwałą?
Wszak byt nasz trwa tylko chwilę
A potem w proch się obraca
Niech naszym mottem zostanie
Nad życiem duchowym praca!
Wsłuchani w Boże Słowo
Codziennie miłości spragnieni…
Tak trwajmy w modlitwie i pracy
Do późnej życia jesieni !
Beata Litwin
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Krótkie kalendarium
życia
5.XII 1867 – w Zułowie k. Wilna przychodzi na świat Józef Piłsudski. Ojciec Józef był
uczestnikiem powstania styczniowego, matka
– Maria z Billewiczów pochodziła z rodu szlacheckiego o tradycjach patriotycznych.
1885 – zdaje maturę i rozpoczyna studia
medyczne w Charkowie. Podejmuje działalność
konspiracyjną za co skazany zostaje na pięcioletnie zesłanie na Syberię.
1892 – wraca do Wilna, wstępuje do PPS.
1899 – żeni się z Marią Juszkiewiczową
wyznania protestanckiego, aby tego dokonać
zmienia wyznanie.
1900 – aresztowany przez władze rosyjskie, ucieka z aresztu.
1908 – tworzy Związek Strzelecki i Towarzystwo „Strzelec”, które mają szkolić młodych
na potrzeby przyszłej armii polskiej. Zostaje
komendantem wojskowym Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych.
1914 – po wybuchu wojny, ze związków
strzeleckich tworzy Pierwszą Kompanię Kadrową, która wchodzi w skład Legionów Polskich.
1917 – po „kryzysie przysięgowym” uwięziony w twierdzy w Magdeburgu. Niemcy
zwalniają J. Piłsudskiego w listopadzie 1918 r.
11.XI 1918 – Rada Regencyjna powierza
J. Piłsudskiemu dowództwo nad powstającym
Wojskiem Polskim.
1919 – Sejm Ustawodawczy powierza mu
funkcję Naczelnika Państwa.
1920 – dowodzi armia polską w czasie bitwy warszawskiej.
1921 – umiera żona Maria. Poślubia Aleksandrę Szczerbińską, z którą ma dwie córki.
Z powodu politycznej dominacji endecji, rezygnuje z wszystkich funkcji państwowych, udaje
się „na emigrację” do Sulejówka.
12-15.V 1926 – rozczarowany do demokratycznych realiów dokonuje „zamachu majowego”, wprowadzając autorytarne rządy sanacji.
Piłsudski ma pełnię władzy.
12.V 1935 - umiera na raka wątroby. Pochowany na Wawelu a jego serce w grobie matki na wileńskiej Rosie.

Piłsudski ze sztabem
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W czasie żałoby, która trwała w Polsce 6 tygodni, w rymanowskim „kogutku” ustawiono symboliczny katafalk Marszałka, przy którym wartę honorową trzymali przedstawiciele wielu organizacji m.in. druhowie Sokoła i straży
pożarnej.

Marszałek w swoim gabinecie

Mowa Prezydenta
Rzeczypospolitej
nad trumną Marszałka

Z

godnie z wolą zmarłego Marszałka Piłsudskiego,
serce Jego spoczywać będzie u stóp matki. Im
większy jest człowiek, tem jest skromniejszy
i tem większą czuje wdzięczność dla tych, którzy jego
duszę kształtowali. Miłość synowska Marszałka Józefa Piłsudskiego znalazła wzruszający, głęboki wyraz
w jego ostatniej woli.
Przez całe życie wspomnienie matki i ideały przez
nią przekazane były dla Józefa Piłsudskiego busolą,
o czem sam tak mówi: „Gdy jestem w rozterce z sobą,
gdy wszyscy są przeciwko mnie, gdy nawet okoliczności są pozornie wrogie moim zamiarom, wtedy pytam
samego siebie, jakby matka kazała mi w tem wypadku
postąpić i czynię to, co uważam za prawdopodobne
zdanie, za jej wolę, już nie oglądając się na nic”.
Nieustępliwy bojownik o niepodległość Polski
w okresie Jej niewoli, wielki Wódz zwycięskiej armji,
organizator życia narodowego w czasie pokoju, pokoju
zwolennik gorący, wybitny wśród współczesnych mąż
stanu, sternik władzy państwowej, Józef Piłsudski był
wcieleniem i symbolem najszlachetniejszych idei i poczynań całych pokoleń, dla współczesnych zaś wzorem
cnót obywatelskich.
Samozaparciem, udręką, nieustannym nie zmierzonym trudem było życie tego największego Polaka,
ofiarowane w całości Ojczyźnie. Przymiotami genjalnego umysłu i wielkością serca zdobył sobie głęboką
, porywającą miłość narodu. Zgon Józefa Piłsudskiego
wstrząsnął całą Polska i okrył Ją głęboką żałobą.
Lecz im większy odczuliśmy smutek, im cięższą
okryli żałobą, tem większa jest odpowiedzialność jaka
ciąży na każdym obywatelu polskim – na każdej kobiecie polskiej za wykonanie pozostawionego nam przez Wodza testamentu.
„U bram domostw naszych postawmy warty, byśmy bezcennego kruszcu cnót przez Niego pozostawionych nie uszczuplili,
niczego z wielkiego po Nim dziedzictwa nie uronili i byśmy duchowi Jego, troską za życia o losy Polski umęczonego, spokój
w większości dali”.

Czy wiesz, że…
• Marszałek swobodnie posługiwał się
językiem rosyjskim, francuskim i niemieckim.
• Wbrew pozorom, miał wielkie poczucie humoru, lubił oglądać własne karykatury i śmiać się z siebie.
• Cenił prostotę i życie bez wygód, wiele ze swego dobytku przeznaczał na cele
charytatywne.
• Palił duże ilości papierosów, „marszałkowskie” były produkowane specjalnie dla
niego.
• Uwielbiał samotne spacery po parku,
w czasie których odpędzał ochronę.
• Dla potrzeb matrymonialnych dwukrotnie zmieniał wyznanie.
• W przygotowywanej reformie walutowej był wielkim zwolennikiem zastąpienia
marki polskiej lechem. Sejm jednak zadecydował, że nową walutą będzie złoty.
• Zamach majowy kosztował życie 215
żołnierzy i 164 cywilów, rannych zostało
920 osób.
• Był wielokrotnie odznaczany naj-

Banknot 20 zł poświęcony marszałkowi (kolekcjonerski)
ny katafalk przy którym warty honorowe
wyższymi orderami w kraju i za granicą.
wystawili m.in. Sokoły i strażacy.
Otrzymał ok. 25 odznaczeń krajowych
• Żałobę narodową po śmierci Marszałi ponad 20 zagranicznych. (W tym wiele
ka ogłosiły również Francja i Niemcy.
bardzo ciekawych, np. estoński order wo• Józef Piłsudski ma swoją ulicę we
jenny – Order Zabójcy Niedźwiedzia, czy
wszystkich chyba miastach Polski,
portugalski - Insygnia Orderu Wieży
również w Rymanowie – otacza budynek
i Szpady).
poczty i ośrodek zdrowia.
• W czasie żałoby narodowej, w rymanowskim „kogutku” ustawiono symbolicz-

Strony opracował Wacław Łabuda
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Pamiętamy
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lat temu - 2 kwietnia 2005 r. czas zatrzymał
się dla świata … Zapadła przerażająca cisza ...
Świat z niedowierzaniem patrzył w stronę papieskiego okna. Odchodził człowiek, który wydawał się
być nieśmiertelny. Każdego dnia, gdy choroba zmagała
Go coraz bardziej wszyscy nadal wierzyli, że On zawsze będzie wśród nas. Dziś jako święty patrzy z góry
i czuwa nad sterami Swojej barki.
Po śmierci Jana Pawła II powstają kolejne zwrotki
ulubionej pieśni papieża „Barki”. Pełne nadziei są słowa dopisane przez biskupa - obecnie seniora diecezji
łowickiej Józefa Zawitkowskiego:

„O Panie, dalszy rejs odwołany
Bo Sternika do Siebie wezwałeś
A nam brak siły,
Nadzieja zgasła.
(Ref.): O Chryste, przecież burze szaleją
Ratuj Barkę, bo bez Ciebie zginiemy
Nie lękajcie się, a wypłyńcie na głębię
Cała naprzód, nowy świta już dzień.
/bprus/

I Parada Palm
Wielkanocnych
w Milczy

W

Niedzielę Palmową 29 marca
br. z inicjatywy miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich
zorganizowana została I Parada Palm
Wielkanocnych w gminie Rymanów.
Uczestników parady przywitał ksiądz
proboszcz Józef Niezgoda, który przygotował palmę – jak sam mówił – prosto
z Ziemi Świętej. Po uroczystej mszy św.
barwny korowód z palmami przemaszerował do Domu Ludowego w Milczy,
gdzie na gości czekały wystawy tradycyjnych wielkanocnych ozdób i pięknie przystrojone stoły z wielkanocnym
jadłem.
W części artystycznej przedwielkanocnej gali wysłuchaliśmy pieśni wielkopostnych i wielkanocnych
w wykonaniu chóru „Koloryt” działają-
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Święty Jan Paweł II
2 kwietnia 2015 r. minęło 10 lat od śmierci
Wielkiego Papieża Polaka
27 kwietnia br. - I rocznica kanonizacji Jana Pawła II
cego przy GOK-u w Rymanowie, KGW
z Królika Polskiego. Serca publiczności podbił duet bliźniaczek Wiktorii
i Weroniki Wielobób z Milczy oraz trio
specjalne – dyrektor i nauczyciele Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie.
Scenkę obrzędową „Jak to dawniej bywało” przygotowali uczniowie ZSP w
Milczy. Spotkaniu towarzyszył konkurs
na palmę i pisankę (lista nagrodzonych
poniżej). Organizatorzy, w tym GOK,
mają nadzieję na jej kontynuację w następnych latach – cyklicznie – na terenie
całej gminy.
Lista nagrodzonych
Kategoria „Palma”
- wyróżnienia specjalne: KGW
Milcza, Władysława Stapińska- Milcza,
Anita Prajzner - Milcza, Elżbieta Krukar
- Posada Górna, Joanna Kozimor - ZSP
Wróblik Szlachecki, Weronika Samborska - ZSP Wróblik Szlachecki, KGW
Królik Polski, KGW Wróblik, Ks. Józef
Niezgoda- Milcza.
- wyróżnienia: Maria Przybylska –
Milcza, KGW Posada Dolna, Patrycja

Barć - ZSP Klimkówka, Gabriela Bek ZSP Klimkówka, Izabela Ozimina - ZSP
Królik Polski, Dawid Penar - ZSP Królik
Polski, Piotr Romańczak - ZSP Milcza,
Jagoda Prajzner - ZSP Milcza, Marlena Kijowska - ZSP Milcza, Aleksandra
Rymarowicz - ZSP Milcza, KGW Głębokie, Stanisława Prajzner.
Kategoria „Pisanka”
- wyróżnienia specjalne: Elżbieta
Krukar - Posada Górna, Anna Jaworska
- Rymanów Zdrój, Jolanta Delimat – Ladzin, Marta Kogut - Rymanów Zdrój,
Barbara Kijowska-Gazda – Milcza, Dorota Zając - Posada Górna, KGW Wróblik, Zofia Siewiorek.
- wyróżnienia: Lila Janowska – Sieniawa, Zofia Kijowska – Milcza, Krystyna Saczewska – Milcza, Marta Komprowska, Lucyna Komprowska, Marta
Rychlicka, Krystyna Klamut - Wróblik
Szlachecki, Halina Matusz - Wróblik
Szlachecki, Zofia Smerecka – Rymanów,
Michalina Cimaj - Królik Polski.
Maria Zmarz

Edukacja

T

emat stary jak ludzkość. Ewoluuje w tak różnych kierunkach
i tak wiele poświęca się mu uwagi, dyskutują znawcy i laicy, profesorowie wyższych uczelni i politycy, jednak jak spojrzeć z dystansu i nieco z
punktu samego studenta, który czuje
się wyobcowany i pozostawiony sam
sobie, problem jawi się jako wyjątkowo złożony.
Otóż młodzi ludzie po przekroczeniu progu Uniwersytetu, przejściu do
„Pań z Dziekanatu”(zajmujących się
nagminnie malowaniem paznokci i piciem hektolitrów kawy) aby tamże złożyć stosowne dokumenty, zalogować się
w internetowym systemie rekrutacji i poczytać o inauguracji roku akademickiego
- są już totalnie pogubieni. Zagubieniu
owemu towarzyszy wiedza jaką student
przynosi ze sobą na uczelnię. Student
żyje w przekonaniu, że szkoła wyższa
zapewni mu „mistrzowską” wiedzę i
po ukończeniu tejże będzie fachowcem
i specjalistą w ukończonej dziedzinie.
Nic bardziej mylnego.
Zderzenie z rzeczywistością to
prawdziwy szok i totalne rozczarowanie.
Studiowanie nie wyucza perfekcyjnie
zawodu, nie daje gotowych recept na
radzenie sobie z wszystkimi ewentualnymi problemami w przyszłej pracy,
bo Uniwersytet jest przede wszystkim
miejscem intelektualnego rozwoju, a nie
pracownią rzemiosł różnych. Student
przyzwyczajony do dyktowania treści
wszelkich w liceum, do zeszyciku, pojąć nie może spisu bibliograficznego,
który dostaje nierzadko na adres swojego maila od profesora, którego może się
zdarzyć nie zobaczy wcale. Od wielu lat
promowanie zaś wiedzy testowej, także
w dobie sms-owej skrótowości - skutecznie, miast rozwijać, hamuje rozwój
intelektualny studenta.
Jeżeli bowiem na kierunkach humanistycznych, gdzie wiedza winna być
czerpana z książek określonych autorów,
jest czerpana garściami z Internetu lub
wszelakich „kserówek” od kolegów
z lat ubiegłych, w postaci „kartkowej” to
żaden student z książką kontaktu mieć
nie będzie. Mało tego biblioteki powyższych kierunków humanistycznych
świecą przysłowiowymi pustkami. Moja
studentka, gdyby nie pomocne krośnieńskie biblioteki nigdy nie zobaczyła by
niektórych pozycji książkowych Miłosza czy Różewicza zalecanych przez
profesora, bo jej wypożyczalnia uniwersytecka nimi nie dysponuje.
Nikt nie czyta wielkich dzieł światowej literatury, bo po co ?...skoro są
ściągawki i kserówki, po co też komu
znawstwo klasyki filmowej czy dzieł
muzycznych Chopina, Czajkowskiego
lub Mozarta. Nikt nie ma najmniejszej
ochoty poznawać i rozumieć kulturę
w której żyje, dowiedzieć się co nieco

o cywilizacji, którą być może w przyszłości ma współtworzyć. Takie podejście komputerowo-internetowe,, narzucone zresztą przez uczelnię, nie tylko nie
sprzyja refleksyjnemu pogłębianiu wiedzy i poznawaniu człowieka lecz wręcz
zniechęca.
Życie ludzkie jak by nie spojrzeć jest
całością a nie poszatkowanym zbiorem
wiedzy z jednej dziedziny życia. Bo student pedagogiki czy filologii ma wyłącznie zajęcia związane ze swoim kierunkiem i nie ma bladego pojęcia o „reszcie świata”. Człowiek Renesansu jakim
był Leonardo da Vinci dla dzisiejszego
studenta zda się być odległym indywiduum na pewno nie z planety Ziemia.
Wielokierunkowość i nie rozdrabnianie
wiedzy, jak to uczyniono tworząc wszelakie specjalizacje i zawężając myślenie,
winno być nie tylko dostępne dla tych
bardziej ambitnych, młodych ludzi ale
winno stać się obowiązkowe dla wszystkich lub przynajmniej dla maksymalnej
ilości studentów.
Komu przeszkadzała wielowątkowość studiowania?. Czekałam 4 lata, że
moja uniwersytecka studentka zabłyśnie
wiedzą na miarę człowieka oświeconego. Nic bardziej błędnego. Nadal pyta
mnie o Norwida lub wątek z Nad Niemnem dotyczący mogiły. Profesorowie
uczelniani chowający się skutecznie za
numerami telefonów komórkowych lub
poczta internetową, odwołujący zajęcia
nawet te, które są raz na 2 tygodnie i częstokroć przypominający studentom na
zajęciach „ co robicie na tych studiach,
nie zorientowaliście się, że rynek pracy
jest przesycony absolwentami waszej
specjalizacji, gdybyście trochę pomyśleli
z pewnością wybralibyście inne studia”
i co ciekawe, że powtarzają te formułki prawie na każdym wydziale. Leczą
swoje frustracje. Nie wiadomo też czy
tak kochają własne miejsce pracy, czy
sami zgorzkniali dzięki swojej pozycji
pracownika naukowego chcą przetrzymać pogubionych do reszty studentów
w imię maksymy „co nas nie zabije to
wzmocni”…i do piątego roku dotrwają
najsilniejsi. Najsilniejsi, nie mylić z najmądrzejsi.
Na dalszych latach nawet i ten kontakt z wykładowca zanika i jak wspominałam następuje wymiana „meili”.
Czytałam takowe, pisane do studentki
i przyznaje strach mnie ogarnął, bo póki
co jesteśmy jednak jeszcze ludźmi zda
się myślącymi i dzielącymi się swoimi myślami w dialogu wprost twarzą
w twarz.
Współczesne Uniwersytety zatraciły
już dawno swojego DUCHA. Onegdaj
każdy bowiem miał świadomość wybierając się na studia do Miasta Uczelnianego, że nie tylko będzie pochłaniał wiedzę
wszystkimi możliwymi zmysłami, ale
przez wówczas 4 lata stanie się częścią
życia towarzyskiego i kulturalnego miasta i, że bynajmniej nie został zesłany,
ani nie przypadła mu rola banity, ale ma

szansę poszerzyć swoje horyzonty myślowe o wszystkie możliwe dziedziny
wiedzy a przynajmniej o te, które wybierze i za które gruntownie się „zabierze”.
Współczesny student jest zagubiony,
bo nie tylko zgubił się w dużym mieście,
ale zgubił poczucie bezpieczeństwa,
które dawał dom rodzinny i rówieśnicy
z liceum. Teraz nie tylko, że odległości są
znaczne i trzeba je pokonywać tramwajami, autobusami ale dodatkowo student
zalękniony, zmuszony jest nawiązywać
nowe kontakty! a na to przerażona większość nie ma najmniejszej ochoty czekając na wytęskniony piątek by jechać do
domu. Świat się skurczył, mawia się, że
jest globalną wioską ale świat przestał
być przyjazny, nikt nie może liczyć na
ulicy na pomoc a wręcz wrogości i agresja młodych ludzi jest jawna i młodzi
sami sobie nie chcą wchodzić w drogę.
Nie mają ochoty na nowe przyjaźnie
a tym samym nie potrafią stworzyć DUCHA UCZELNI. Po zajęciach uciekają
natychmiast do swoich laptopów a poznawanie miasta jest ostatnią rzeczą na
która mają ochotę.
W moich studenckich czasach mieliśmy, okazuje się skuteczne sposoby na
integrację i były to Koła Naukowe, Dyskusyjne Kluby Filmowe czy wolontariat.
Działało się też w samorządach. Taka
wspólna praca łączyła, poznawało się
nowych ludzi a i życie towarzyskie kwitło mimo ówczesnej prohibicji. Więzi naukowe, towarzyskie i społeczne tworzyły
klimat uczelni i tego we współczesnym
studiowaniu brak. Kto ma stworzyć klimat? Komu się chce?
Wspomniani pracownicy naukowi
coraz rzadziej mają ochotę bywać na
macierzystej uczelni (jak muszą), dyżury
są krótkie i rzadkie, czują się nie doceniani i zgorzkniali a już na pewno fatalnie
opłacani. Uciekają więc w poszukiwaniu
dodatkowych funduszy w wykłady dla
zaocznych i nie w głowie im pomaganie
zagubionym studentom w odnajdywaniu
się w uniwersyteckiej rzeczywistości.
Te pięć lat życia w mieście, które dawało perspektywy a których się nie wykorzystało na własny rozwój intelektualny, to konsekwencja zasady…że po prostu jak w szkole średniej tak i tu trzeba
to całe „studiowanie odwalić”. Efektem
końcowym nie jest już nabycie wykształcenia ani wiedzy, efektem jest dyplom
ukończenia studiów wyższych. Rezultat jest mało obiecujący i raczej mierny.
Absolwent bowiem nie tylko nie posiada
wiedzy teoretycznej, bo ta jak wiadomo
po zdanym egzaminie kamforycznie się
ulatnia, ale także żadnej wiedzy praktycznej bo też studia uniwersyteckie to
nie warsztat rzemieślniczy.
Tak więc rzeczywistość w realu ,kiedy oderwani siłowo od komputerów będą
zmuszeni podjąć pracę zarobkową ,maluje się zdecydowanie w tonacjach szarości codziennej.
Lucja Urbanik
NASZ RYMANÓW
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Dlaczego nauczyciele
protestują?

18

kwietnia 2015 nauczyciele
zrzeszeni w ZNP wzięli udział
w marszu protestacyjnym
wraz z OPZZ. Dwa tygodnie później
podobną akcję planuje NSZZ „Solidarność”. O co chodzi nauczycielom
pytam szefów obydwu związków zawodowych z naszej gminy: Annę Penar
- Smerecką - prezesa oddziału ZNP
w Rymanowie i Jana Bałukę – przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” na teren powiatu
krośnieńskiego i brzozowskiego oraz
przewodniczącego Regionalnej Sekcji
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Region Podkarpacie:
J.B. To nie jest pierwszy protest,
w którym uczestniczą nauczyciele, było
ich masę. Cały czas jest zagrożona Karta
Nauczyciela. Ministerstwo pod naciskiem
samorządów próbuje zmieniać Kartę,
żeby to odpowiadało samorządom. Samorządy ciągle powtarzają, że Karta jest
przeszkodą w zwolnieniu nauczyciela.
To jest oczywista nieprawda, Karta Nauczyciela bowiem jest swoistym układem
zbiorowym, który zapewnia stabilizację
zawodową. Nauczyciel – tak jak lekarzma zajmować się swoją pracą, to znaczy
wychowaniem i uczeniem, a nie denerwować się i obawiać o swoją pracę. Kolejna
sprawa – zarzucają nam, że nauczyciel
krótko pracuje, a dużo zarabia – w porównaniu z zasiłkami dla bezrobotnych
i najniższą krajową pensją, tak naprawdę
nauczyciele są pod względem wynagrodzeń na przedostatnim miejscu przed
pielęgniarkami, a dodać trzeba, że jest to
grupa najlepiej wykształcona. Ponadto
jednostki samorządu terytorialnego - ana-

Zapomniane fakty
o budowie zapory
w Sieniawie

Z

aporę budowano w latach 1971
– 1978. Zbudowana jest na 32,2
km od źródła rzeki Wisłok i łączy brzeg Sieniawy – gmina Rymanów
i Mymonia gmina – Besko.
Przed rozpoczęciem budowy na
środku doliny Wisłoka został wykopany
kilkumetrowej głębokości szyb i poziomy
tunel długości ponad 20 m, z odgałęzieniami w obie strony, dla zbadania podłoża
na, którym stoi zapora. Wszystka ziemia
z wykopu pod fundament zapory została
zgromadzona i wyrównana przed zaporą,
a z części został zbudowany wał ziemny
długości 500 m i około 3m wysokości,
dla zabezpieczenia kilku budynków przed
podtopieniem przy najwyższym stanie
wody w zaporze, a na nim jest wąska
droga asfaltowa (dojazd do w/w budyn-
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lizując swoje budżety, w których wielkość
subwencji oświatowej stanowi niekiedy
połowę budżetu gminy – widzą w kwocie
subwencji jedyną możliwość podbierania
środków na inne zadania nieświatowe.
Od 2012 roku płace nauczycieli zostały
zamrożone, a nauczycielom narzuca się
coraz więcej zadań.
Z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie,
na zamówienie Ministerstwa Edukacji
Narodowej, dotyczących czasu pracy
nauczyciela na pełnym etacie (z 18-godzinnym pensum) wynika, że nauczyciel
pracuje 46 godzin 40 minut tygodniowo
– zgodnie z prawem tydzień pracy to
40 godzin. Nie tak dawno dołożono mu
2h tzw. kartowe, które są postrzegane
jako zwiększenie rzeczywistego czasu
pracy. Próbuje się uwolnić te godziny na
dowolne zajęcia. Został zlikwidowany
przywilej wcześniejszego przejścia na
emeryturę, nauczyciele zatem będą pracować do 67 roku życia. Jeżeli ktokolwiek
uczył w szkole prowadzonej np. przez
stowarzyszenia, czas jego pracy nie zostanie wliczony do awansu zawodowego
w szkole samorządowej. Dodatek wiejski
proponuje się zmienić z procentowego
na złotówkowy, naliczany w stosunku
do wynagrodzenia stażysty, wejdzie on
w skład wynagrodzenia, a nie tzw. socjalu.
Urlop dla poratowania zdrowia będzie
możliwy do wzięcia tylko raz po 15,
a nie 7 latach pracy. Urlop wypoczynkowy
w wymiarze 8 tygodni będzie skrócony
w okresach międzyświątecznych, a trzeba
przypomnieć, że nauczyciel ma urlop
tylko w czasie wakacji i ferii, nie może
wziąć urlopu w dowolnym czasie i nie ma
też 4 dni na żądanie. Związki zawodowe
protestują też przeciwko zwiększeniu pensum z 18 na 22 godziny, bo pociągnie to za
sobą zwolnienie 1/5 nauczycieli. Należy
zwrócić uwagę, że nauczyciel wracając
po szkole do domu nie ma czasu wolnego

i nic go już praca nie interesuje, wprost
przeciwnie, żyje szkołą do późnych
godzin nocnych, dopiero wtedy czyta,
przygotowuje lekcje, sprawdza prace,
nierzadko pracuje też w soboty i niedziele,
gdy tego wymaga życie szkoły czy udział
w imprezach środowiskowych.
Nasz Rymanów: Największe kontrowersje i protesty naszego środowiska
w ostatnich latach budzi przekazywanie
szkół stowarzyszeniom.
Rzecznik Praw Obywatelskich skontrolował i potwierdził nasze zarzuty
w tej sprawie wobec samorządów.
W pierwotnym założeniu ustawa przewidywała, że można było tego dokonać tylko
w przypadku, gdy gmina nie posiadała
warunków do prowadzenia placówki.
Subwencja oświatowa zabezpiecza pełne
wynagrodzenie nauczycieli, niewiele zostaje na tzw. rzeczówkę, prąd, gaz, szczególnie gdy są nieliczne klasy. Samorządy
próbują „zarobić” na subwencji, mają
obowiązek prowadzić klasy „O” i przedszkola jako zadanie własne gminy, na to
przeznaczone są pieniądze z PIT i CIT-ów
w kwocie 38%. W praktyce okazuje się, że
chcą to zadanie realizować z subwencji,
stąd też nacisk na przyjmowanie 6-latków
do szkoły, wcześniej na nie idzie subwencja. Solidarność przyjęła stanowisko, że
w oparciu o ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych będzie wchodzić w spory
zbiorowe z tymi szkołami, w których jest
wiele niedociągnięć.
Co Pan ma na myśli?
Spory będą dotyczyć m. in. podwyższenia płac o 9%, a obsłudze o 20%,
poprawy warunków pracy poprzez określenie ilości dzieci w klasie tam, gdzie te
klasy są przeładowane itp. Solidarność
organizuje protest 28 kwietnia przed
Urzędem Rady Ministrów. Zapraszamy
inne związki.
Maria Zmarz - Dziękuję za rozmowę

ków. Skały były kruszone materiałem
wybuchowym zakładanym w około 1m
głębokości, otwory wiercone wiertarkami
udarowymi.
Równocześnie z budową zapory
został zbudowany piętrowy hotel robotniczy w większości dla operatorów
różnego sprzętu (koparek, spychaczy,
dźwigów itd.) pochodzących z różnych
stron województwa, a obecnie mieści się
w nim szkoła podstawowa i gimnazjum
w Sieniawie.
Zbudowana została też duża betoniarnia, warsztaty, magazyny i inne obiekty
dla potrzeb budowy zapory. Woda do
betoniarni była tłoczona rurą do okrągłego betonowego zbiornika (stoi pusty
obok nowego kościoła) a stamtąd płynęła
pod własnym ciśnieniem do betoniarni
i na inne potrzeby budowy. Kruszywo do
betonu składające się z 4 frakcji (piasek,
żwir drobny, średni i gruby) było ważone w odpowiednich proporcjach przed
wsypaniem do betoniarki podobnie jak
i cement i woda. W zimie kruszywo było

ogrzewane parą z kotłowni jak również
świeży beton był ogrzewany gorącą parą
doprowadzaną gumowymi wężami pod
plandekę przykrywającą beton.
Betonowana część zapory zwana blokiem, miała długość 12 lub 14m (długość
jednej z sekcji zapory) i wysokość dokładnie (?) co do 1- 2 cm, tylko szerokość
była różna od 1,5 m do 5m. Praca przy
budowie była w systemie trójzmianowym.
Na pierwszej zmianie, cieśle stawiali
szalunki, zbrojarze wykonywali zbrojenia
i po dokładnym oczyszczeniu poprzedniego twardego betonu, wodą ze sprężonym
powietrzem, naznaczeniu przez geodetę
na szalunku wysokości betonowania i zezwoleniu na betonowanie przez inspektora
nadzoru, przeważnie II i III zmiana pracowała przy wyrównywaniu i zagęszczaniu
betonu. Warstwa betonu około 70cm,
była zagęszczana ciężkim prawie 100 kg
ręcznym wibratorem obsługiwanym przez
dwóch betoniarzy.
Do oświetlenia w nocy miejsca
betonowania służyły duże reflektory

zamontowane na wysokich metalowych
wieżach na obu brzegach Wisłoka. Przy
betonowaniu były stosowane różne
techniki. Na początku beton był transportowany taśmociągiem, lecz wadą było
to że, był podawany na około 1/3 część
bloku i trzeba było go przemieszczać łopatą mechaniczną (ciągniętą linką przez
wciągarkę z silnikiem elektrycznym)
i łopatami ręcznymi co wydłużało czas
betonowania. Później na gąsienicowych
koparkach do robót ziemnych zamontowano długie wysięgniki z podnoszoną
i opuszczaną na linie tak zwaną łyżkę
chwytakowo – szczękową, którą koparka nabierała beton z dużego pojemnika
dowożonego przez wywrotki i koparka
obracając się o 180 stopni podawała beton
w odpowiednie miejsce otwierając łyżkę.
Następnie beton podawany był dźwigiem
samochodowym o ponad
20 m wysięgu, który podnosił pojemniki z betonem mające otwierane dno.
Przy końcu budowy zapory stosowano
pompy do betonu (samochodowe) jakie
stosuje się przy betonowaniu do dziś.
Betonowanie koparkami zaniechano
z powodu 2 wypadków, w których zginęli operatorzy. W pierwszym, koparka
przewróciła się przy podawaniu betonu
na, bok na kabinę operatora przygniatając
go – zginął na miejscu, zostawiając żonę
i kilkoro małych dzieci. Nazywał się
Adam Moźdżyński, pochodził z Widełki
k. Kolbuszowej. W drugim wypadku zginął młody operator Stanisław Mroczka,
(po służbie wojskowej) z Jasionki k. Dukli, gdyż koparka przewracając się spadła
z 20 metrowej wysokości. Nie wiadomo
co było przyczyną tych wypadków, czy
błąd operatorów czy wina sprzętu, a może
brak podpór jakie mają dźwigi i koparki
kołowe. Dla upamiętnienia tych wypadków, grupa betoniarzy wykonała metalowy krzyż wielkości 1m i zabetonowała go
w nocy bez wiedzy kierownictwa, który
został odsłonięty (po dłuższym okresie)
po zdjęciu szalunków. A, że był w niedostępnym miejscu nie został usunięty,
ale obecnie jest niewidoczny, bo został
zasłonięty betonowymi elementami zamontowanymi kilkanaście lat temu, które
zapobiegają rozpryskiwaniu się wody na
boki wypływające z górnego przelewu.
Przy zaporze jest wybudowany basen
o ponad 30 m długości i około 5m głębokości, w którym wypływająca z ogromną
siłą z przelewów woda, traci swój pęd.
Na całą budowę zapory zużyto 68 800
m3 betonu i setki ton stali zbrojeniowej o
przekroju od 0,8cm do 4cm. Zapora ma
172 m długości i 38 m wysokości z fundamentem. W zbiorniku wodnym mieści się
ponad 15 mln. m3 wody. Jest to zbiornik
nieduży w porównaniu z największym w
Polsce w Solinie 472 mil.m3.
Równocześnie z budową zapory
został zbudowany duży ponad 100 m
długości most, na 20 m wysokości na podporach na potoku Czernisławka i 2,5 km
nowej drogi w ciągu obecnej drogi powiatowej Rymanów – Bukowsko. Zbiornik

wodny od strony Sieniawy i Mymonia
został częściowo odgrodzony. Został
zbudowany kolektor ściekowy dł,1,5km,
odprowadzający brudną wodę deszczową
z przydrożnego rowu od Głębokiego aż
poza zaporę. Po wybudowaniu zapory
zastał zbudowany zakład Uzdatniania
Wody w miejscu gdzie przed wojną stał
dwór z parkiem właściciela części ziemi
w Sieniawie – Poźniaka. Z powodu budowy budynków w większości położonych
przy starej drodze na południe od starej
szkoły w Sieniawie.
Głównym wykonawcą budowy
zapory i częściowo ZUW była firma
„Hydrobudowa Rzeszów”. Kierownikami budowy byli, na początku mgr inż.
Paweł Reiss, potem przez niedługi okres
mgr inż. Tadeusz Guzik, a najdłużej kie-

Z

rował budową mgr inż. Roman Harpula.
W czasie budowy zapory był z krótką wizytą premier Piotr Jaroszewicz. W czasie
budowy był też kręcony odcinek serialu
tv o tytule „Dyrektorzy”.
Jest w planach budowa drugiej zapory
w Rudawce Rymanowskiej ( mówili o tym
niedawno w Tv Rzeszów) o podobnej ilości wody, która bardziej by zabezpieczała
przed powodzią miasta i wioski leżące
nad Wisłokiem, a w razie dużej suszy
byłaby większa rezerwa wody, która jest
rozprowadzana rurociągiem do części
3 powiatów – krośnieńskiego, sanockiego
i brzozowskiego. Może będzie zbudowana w przyszłości, bo obecnie jest na to
brak funduszy.
Kazimierz Walus

Podsumowanie zbiórki makulatury

akład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie serdecznie dziękuje wszystkim Dyrektorom Szkół za zaangażowanie i umożliwienie przeprowadzenia akcji zbiórki makulatury na terenie Szkół Gminnych, a także za pomoc
w organizacji tego przedsięwzięcia w związku z „DNIEM ZIEMI”. Już po raz
szósty akcja zbiórki makulatury zorganizowana przez Zakład i Nadleśnictwo pokazała, iż mieszkańcy naszej Gminy przywiązują dużą wagę do ochrony środowiska, czego efektem było zebranie 13,7 ton makulatury.
Zakład pismem z dnia 18.03.2015 r. ustalił, że Szkoła, która uzbiera największą ilość makulatury w przeliczeniu na ucznia, otrzyma nagrodę.
Poniżej przedstawiamy wyniki zbiórki makulatury:
1. Szkoła w Klimkówce – 2890 kg = 13,31 kg/ucznia
2. Szkoła w Rymanowie – 2815 kg = 6,4 kg/ucznia
3. Szkoła w Króliku Polskim – 2400 kg = 26 kg/ucznia
4. Szkoła w Posadzie Górnej – 1850 kg = 6,16 kg/ucznia
5. Szkoła w Głębokiem – 1410 kg = 22,74 kg/ucznia
6. Szkoła we Wróbliku Szlacheckim – 1220 kg = 6,19 kg/ucznia
7. Szkoła w Bziance – 435 kg = 9,88 kg/ucznia
8. Szkoła w Milczy – 380 kg = 2,58 kg/ucznia
9. Szkoła w Sieniawie – 270 kg = 1,6 kg/ucznia
10. Szkoła w Rymanowie Zdroju/ Desznie/ - 100 kg = 4,0 kg/ucznia
Szkoła Podstawowa z Królika Polskiego zebrała największą ilość makulatury
w przeliczeniu na ucznia. Chcemy docenić również Szkołę w Klimkówce, która
zebrała największą ilość makulatury – 2,9 tony, dlatego Zakład dla uczniów tej
szkoły również ufunduje nagrodę.
Jeszcze raz gratulujemy i liczymy na dalszą współpracę.
Dyrektor ZGK Rymanów
Damian Rygiel
NASZ RYMANÓW
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Rusz się człowieku!
pierwsze starty Sekcji
Biegowej „Finisz Rymanów”
za nami
12. Półmaraton Marzanny w Krakowie.
Miało być topienie Marzanny na
powitanie kalendarzowej wiosny, która
już przecież do nas zawitała, tymczasem zima nie pozwoliła się tak łatwo
pożegnać. Temperatura bliska zera, porywisty wiatr i wirujące w powietrzu
pojedyncze płatki śniegu towarzyszyły
dzisiaj biegaczom podczas 12. Półmaratonu Marzanny. Wiele wskazuje na to,
że to właśnie pogoda odstraszyła część
chętnych. Organizator informował
o 4100 zapisach elektronicznych oraz
kolejnej ich puli w biurze zawodów.
Tymczasem półmaraton ukończyło
3247 osób, a bieg „Z Dystansem do
wiosny” na 10 km - 606.
Trasa biegu należała do bardzo malowniczych. Zarówno półmaratończycy, jak i startujący na dystansie 10 km,
mogli biegowo zwiedzić urokliwą krakowską starówkę, zobaczyć Sukiennice
czy Kościół Mariacki oraz pobiec bulwarami wiślanymi. Start i mata biegu
została zlokalizowana na krakowskich
Błoniach. Z powodu odwołania zawodów nordic walking Finisz Rymanów
reprezentował tylko Dariusz Królicki,
który na trasie półmaratonu uzyskał
czas 01:56:36 plasując się w połowie
stawki biegaczy.
I Tarnobrzeski Biathlon Nordic
Walking.
28 marca 2015 roku w Tarnobrzegu w Lesie Zwierzyniec odbył
się „I Tarnobrzeski Biathlon Nordic
Walking”. Na starcie tych nietypowych
zawodów stawiło się ponad sześćdziesięciu zawodników z całej Polski, którzy przy deszczowej pogodzie mieli do

pokonania około 5 km
po bardzo zróżnicowanym podłożu. Następnie,
każdy miał do oddania
osiem strzałów do tarczy
z odległości 50 m w pozycji leżąc, z których było
punktowanych pięć najlepszych. W ten sposób
wyłoniono zwycięzców
tych zawodów.
Finisz Rymanów reprezentowało cztery osoby- Elżbieta Puchalska,
Kazimierz Cetnarski, Jerzy Skwirut oraz Dariusz
Królicki. Wszyscy nasi
reprezentanci stanęli na
podium: II miejsca zajęli
E. Puchalska, K. Cetnarski i D. Królicki. Jerzy
Skwirut był tym razem
trzeci.
Najszybszy i z rekordową frekwencją - taki był 8.PKO Półmaraton
Rzeszowski.

Ponad 1100 biegaczy i 23 sztafet
pojawiło się na linii startu 8. PKO
Półmaratonu Rzeszowskiego, który odbył się w niedziele 12 kwietnia
2015 roku. Wygrali Kenijscy biegacze
z bardzo dobrymi rezultatami. Pierwsze miejsce zajął KIMAIYO HILLARY
KIPTUM MAIYO z czasem 1:03:50,
drugi był ARTUR KOZŁOWSKI z czasem 1:04:07, który zwyciężył w dodatkowej kategorii „Najlepszy Polak”, trzeci na mecie był LASHYN DMYTRO
z Ukrainy z czasem 1:05:40Wśród kobiet
zwycięstwo odniosła KIMUTAI HELLEN JEPKOSGEI z czasem 1:15:52,
druga była koleżanka z węgierskiego
teamu Benedek Team CHEBET AGNES
z czasem 1:20:00 i trzecia Ukrainka
JAROTSKA OLGA z czasem 1:22:11.
W Półmaratonie Rzeszowskim wziął
udział znany dziennikarz Maciej Kurza-
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jewski, który był gościem specjalnym tej
imprezy biegowej.
Najlepiej z członków Finisz Rymanów zaprezentował się Krzysztof
Wiernusz , który z czasem 01:21:58
zajął 15 miejsce w swojej kategorii wiekowej. Pozostali członkowie
Sekcji tj. Kamil Kardach i Arkadiusz Ślączka zaliczyli pierwszy w
sezonie udany start w biegach ulicznych, uzyskując odpowiednio 102
i 209 miejsca w kategorii.
Perły Małopolski w Skale.
W niedzielę 12 kwietnia
ruszyła trzecia edycja jednej
z najlepszych imprez cyklicznych
w Małopolsce, ale i całym kraju.
Pierwsze zawody „Pereł Małopolski” podobnie jak w zeszłym roku
zorganizowano w Skale na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Dla starszych przygotowano
trzy trasy biegowe. Krótką – 6 km,
średnią - 13,7 km oraz - dla ambitnych - 21,3 km. Nie zapomniano też
o fanach nordic walking, którzy
rywalizowali na trasie krótkiej

i II w kategorii,
Aleksandra Królicka I miejsce w
kategorii, Monika
Hryma II miejsce w kategorii,
Mateusz Królicki
II miejsce open
wśród mężczyzn
i I miejsce w kategorii. Kolejny
start w cyklu Perły Małopolski już
31 .05. w Szczawnicy.
Wiosenne zmagania z zimowymi
„zapasami” w Kolbuszowej.
Również w niedzielę 12 kwietnia
część członków Sekcji Biegowej Finisz
Rymanów reprezentująca przedstawicieli nordic walking rywalizowała
w zawodach w Kolbuszowej. Tutaj
zmagano się z dystansami 5 km, 10 km
i 21 km czyli półmaratonem. Rymanów
reprezentowali- Elżbieta Puchalska na dystansie 21 km,
na 10 km Kazimierz Cetnarski, Jarzy Skwirut oraz
reprezentujący Straż Miejską w Krośnie mieszkaniec
Rymanowa Mateusz Wajda. Wyniki: Mateusz Wajda
i Kazimierz Cetnarski I miejsce w kategorii, Jerzy Skwirut
II miejsce w kategorii oraz
Elżbieta Puchalska II miejsce
w kategorii.
Skywayrun- bieg po lotnisku.
Ponad 800 osób wzięło
udział w nocnym biegu po
pasie startowym lotniska
w Jasionce. Wśród uczestników był m.in. Aleksander
Doba, pierwszy człowiek na
świecie, który przepłynął
samotnie kajakiem Ocean
Atlantycki. Skywayrun to
pierwszy w Polsce cykl biegów na czas po pasie startowym lotniska. Inauguracyjny bieg odbył się na terenie

na lotnisku w Jasionce z soboty
na niedzielę (18/19.04.2015r.)
Uczestnicy biegu mieli do
pokonania 5 km. Musieli się
zmieścić w czasie 50 minut.
W zawodach wzięło udział 830
zawodników. Najmłodszy miał
16 lat, a najstarszy 69. Bieg po
pasie startowym lotniska nie jest
polskim pomysłem. Podobne imprezy odbywają się w różnych
miejscach na świecie. Gdy w Jasionce uczestnicy biegu wystartowali, w tym samym czasie identyczny
bieg odbył się na lotnisku JFK w Nowym
Jorku. Kolejna tego typu impreza w Polsce odbędzie się na początku czerw-

ca w 23. Bazie Lotniska Taktycznego
w Mińsku Mazowieckim. Z reprezentantów Finisz Rymanów bardzo dobrze
zaprezentowała się Karina Dębiec, która
zajęła ósme miejsce open wśród kobiet
i uzyskała czas 21:40. Pozostali reprezentanci czyli Elżbieta Puchalska przebiegła dystans 5 km w czasie 25:57,
a Dariusz Królicki w 21:35.
Opracował na podstawie relacji internetowych
deka

i średniej, pod czujnym okiem sędziów,
dbających o przestrzeganie prawidłowej
techniki chodu. Na trasie nie zabrakło
solidnych podbiegów, zarówno biegacze
, jak i nordic walkingowcy mieli gdzie się
zmęczyć.
Na tych zawodach Finisz Rymanów reprezentowali – w biegu na 21,3
km Bronisław Dobrowolski( z czasem
02:09:12 zajął 18 miejsce w kategorii) oraz Dariusz Królicki ( z czasem
02:05:28 zajął 61 miejsce w kategorii),
oraz Aleksandra Królicka, Iwona Królicka, Monika Hryma na dystansie 6
km nordic walking. Na 13,7 km nordic
walking startował Mateusz Królicki.
Przedstawiciele nordic walkingu opanowali całe podium- Iwona Królicka
zajęła III miejsce open wśród kobiet
NASZ RYMANÓW
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Rymanowianin na
Marsie?

na Marsie i rozpoczną dalsze działania ści. Mają to być filmy, książki i gry kompuadaptacyjne. Teraz co dwa lata będzie terowe którymi zapełni czas podróży. A gdy
dołączała nowa grupa kolonistów. Wśród wyląduję, zabiorę polską flagę i uroczyście
trójki Polaków za- ją rozwieszę. Chciałbym przez to udowodył czas, że nie
kwalifikowanych do nić, że Polska może polecieć w kosmos.
tylko dzieci stradalszej selekcji jest
Zdobywanie pożywienia może być
szono Marsjanaposiadający ryma- najtrudniejszą rzeczą na Marsie. Z Ziemi
mi. Współcześnie Mars,
nowskie korzenie trudno będzie transportować ilości pożyz racji swojej najlepszej
30-letni Maciej J. wienia potrzebnej przez całe życie licznych
dostępności, jest od dawW porannym progra- mieszkańców kolonii, dlatego projekt przena wymieniany przez fumie tvn24 „Wstajesz widuje utworzenie plantacji roślin, które
turologów na miejsce ląi wiesz” przedstawił byłyby hodowane w warunkach szklardowania człowieka. Akces
motywy swojego niowych. Do czasu rozwinięcia produkcji
udziału w takiej wyprawie
działania.
wystarczyć musi żywność liofilizowana.
zgłosiło setki tysięcy osób.
Ta m j e s z c z e
Uczestnicy projektu są optymistami,
„Mars One” to prynie było człowieka, ale dużo osób śledzących te poczynania,
watny projekt kolonizacji
Mars na nas cze- wysuwa wiele wątpliwości co do możliMarsa opracowany przez
ka. Zdobycie Marsa wości realizacji projektu przy obecnym
Mars – zdjęcie zrobione
holenderskiego przedsięmoże być impulsem, stanie techniki. Ale w naszym życiu jesteprzez sondę Vicking 1
biorcę. Na razie organizaktóry pchnie ludzkość śmy świadkami odkryć, które jeszcze nasi
torzy prowadzą selekcję przyszłych kodalej na ścieżce rozwoju, tak samo jak rodzice uważali za niemożliwe.
lonistów Czerwonej Planety. Wyłoniono
kiedyś odkrywaliśmy nowe lądy, nowe
Amerykanie nie są takimi optymijuż 100 osób z różnych krajów całego
kontynenty. Jest to zadanie bardzo trudne, stami i uważają, że lądowanie człowieka
świata, którzy poddani zostaną dalszej
dlatego kandydaci muszą być wszech- na Marsie nastąpi między 2030 a 2035
selekcji, wśród nich jest trójka Polaków.
stronnie sprawdzeni. Do tej pory spraw- rokiem.
Jeżeli wszystkie przygotowania przebiedzano nasze zdolności
Podstawowe ingną zgodnie z planem, pierwsi Ziemianie
indywidualne – jak reformacje o Czerwonej
maja szansę znaleźć się na Marsie już
agujemy na stres, jakie
Planecie
w roku 2025. Czworo pierwszych ludzi
są nasze kompetencje
Mars jest czwarpoleci w pierwszej kolejności
do pracy z osobami z
tą planetą w naszym
Wstępne przygotowania podjęte
różnych środowisk i
układzie słonecznym
mają być już w roku 2016, wysłane
różnych kultur.
a jego masa stanowi
satelity komunikacyjne będą utrzymySprawdzano też
tylko ok. 10% masy
wać stałą łączność. W 2018 r. wysłany
wiedzę kandydatów,
Ziemi, ze względu na
zostanie duży łazik, który przeprowadzi
ale najwybitniejsi
małą gęstość skał. Bywa
selekcję terenu pod względem przydatniekoniecznie muszą
widoczny gołym okiem
ności dla przyszłych osadników. W 2020
sprawdzić się w pracy
z Ziemi, duża zawartość
roku firma wyśle materiały na jednostki
w grupie w tak trudnych
żelaza w skałach pomieszkalne, które wybuduje automat.
warunkach. I to jest
wierzchniowych nadaje
Pierwszy kompleks mieszkalny zaopakolejny etap selekcji –
im czerwoną barwę
Czapa lodu na marsjańskim
trzony zostanie w żywność i wszystko to
trzeba pokazać swoje
Okres obrotu Marsa
biegunie
co potrzebne będzie do życia ludziom.
umiejętności w zespołowokół swojej osi jest
Czterech pierwszych astronauwej pracy w samotnej bazie, gdzie trzeba porównywalny z ziemskim i wynosi
tów wyruszy z Ziemi gdy osada będzie
będzie spędzić resztę swojego życia. Kan24 h 37 min., ale obieg planety dow pełni sprawna i gotowa do przyjęcia ludydaci podzieleni zostaną na 4.osobowe okoła Słońca, czyli rok marsjański, trwa
dzi. Po 7- miesięcznej podróży wylądują
drużyny, ta która poradzi sobie najlepiej, 687 ziemskich dni.
być może wyląduje na
Marsie już w 2025
roku.
Każdy kolonista będzie miał swój
własny zakres działań. Będą tam osoby
zajmujące się opieką
medyczną, opieką nad
systemami podtrzymywania życia, będzie też
osoba od badania geologii Marsa oraz od
poszukiwania śladów
marsjańskiego życia.
Ja chciałbym zająć się
poszukiwaniem życia.
Porównanie planet
To jest to co ludzkość
w Marsie najbardziej
Na powierzchni notuje się temperapociąga i emocjonuje. tury od -93o C do 27oC. Zdecydowanie
Na 7 - miesięczną różni się marsjańska atmosfera, zawiera
podróż Maciej zabierze 95% dwutlenku azotu, a tlen i para wodna
z sobą czytnik z tysią- występują w śladowych ilościach. Wyniki
cem pozycji dorobku badań wielu sond marsjańskich obaliły mit
kulturowego ludzko- o istnieniu cywilizacji marsjańskiej.
Powierzchnia Marsa – zdjęcie wykonane przez sondę
Wacław Łabuda
Pathfinder
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Naszym zdaniem

C

ześć – Franio – dzisiaj idziemy do
p. Michała, który zaprosił nas do
siebie. Już kiedyś przedstawialiśmy osobę p. Michała, a jest to człowiek
starszy z życiowym doświadczeniem
i trafnie przewidujący przyszłość. Już
wiele razy przekonaliśmy się, że tak
szlachetnych i godnych zaufania ludzi jest
bardzo mało. – Dzień dobry p. Michale
– Chłopaki cieszę się, że przyjęliście
moje zaproszenie, będziemy mogli sobie
porozmawiać o wielu aktualnych sprawach. Dobrze się składa, że jesteście na
kilka dni przed wyborami prezydenckimi
i ta okazja niech będzie głównym tematem dzisiejszej naszej rozmowy. Stachu,
wiem, że obydwaj głosujecie na Andrzeja
Dudę, bo jakże by inaczej, wiele ludzi
kierujących się rozsądkiem i wizją naszej
przyszłości zdaje sobie sprawę, że tylko
A. Duda jest w stanie zatrzymać to „zło”,
które roztacza co raz to szersze kręgi i to
w każdej dziedzinie naszego życia,
a jeszcze gorzej, bo doświadczać tego
będą przyszłe pokolenia, które dzisiaj
zbytnio skutkami tego się nie martwią. Ja
jako człowiek, starego pokolenia, czuję
się z obowiązku przestrzegać młodych
ludzi przed tym co gotuje im obecna
władza na przyszłość. Chłopaki – ja
bardzo się cieszę, że w tym miesięczniku
„Nasz Rymanów” czasami piszecie nasze
wspólne przemyślenia, jestem pewien,
że kiedyś i myślę , że to w niedługim
czasie będzie przyznana nam racja, że my
zwykli ludzie potrafiliśmy przewidzieć,
że droga, którą jesteśmy prowadzeni
jest zła i należałoby z nie jak najszybciej
zawrócić. My patrzymy daleko przed
siebie, inni idąc patrzą tylko pod nogi i nie
będzie odwrotu, kiedy staną przed przeszkodą nie do pokonania. Rządy innych
państw a szczególnie zachodnich dbają
o swoich obywateli, u nas jest odwrotnie.
Na przestrzeni mojego życia mam na to
wiele dowodów – bo dane było mi to
przeżyć – w powojennych latach (czasy
stalinowskie) – Żołnierze Niezłomni
– tysiące prawdziwych Polaków zamordowano za przyzwoleniem ówczesnej
władzy – czy ci mordercy byli Polakami?
Czasy - komuny – też nie były o wiele
lepsze – spadkobiercy poprzednich,
przejęli władzę i żyli jakby Polska była
ich własnością, stali się wszechwładnymi
panami a pozostały naród traktowali jako
zwykły motłoch. – Ruch Solidarnościowy
– zginęło wielu Polaków, którzy chcieli
lepszej i prawdziwej Polski – tysiące młodych, wykształconych ludzi wypędzono
z własnej ojczyzny, dzisiaj winnym tej
tragedii urządza się pogrzeby z pełnymi
honorami a ci co jeszcze żyją mają się
dobrze – dziś spadkobiercy ich pchają się
do władzy i robią wszystko aby otumanić
nas do końca, że wszystko co robią to dla
naszego dobra. Podobnie i obecna „władza” w niby delikatny sposób zmusiła miliony tak samo młodych i wykształconych

ludzi do opuszczenia ojczyzny, własnych
rodzin, domów i wszystkiego co było im
bliskie, nie dając im możliwości godnego
życia i rozwoju w miejscu do, którego
będą zawsze tęsknic. Każdy z nich wolałby być we własnym domu, pracować,
ułożyć sobie spokojne życie i żyć wśród
najbliższych.
Trzy miliony młodych, wykształconych ludzi zdolnych do pracy we
wszelkich zawodach, począwszy od
lekarzy a skończywszy na robotnikach
budowlanych czy opiekunkach osób
starszych, wyzbycie się tylu ludzi to
także wielka strata dla Polski, skutki
tego będą odczuwalne za kilka lat a może
i wcześniej. Słuchając wypowiedzi wielu
młodych ludzi, wyrażają oni chęć powrotu
do swojej ojczyzny, ale powrót ich uniemożliwia sytuacja jaką mamy w kraju
i nic nie wskazuje na to aby w najbliższym
czasie nastąpiła jakaś poprawa a na pewno
nie przy obecnej władzy, bo od kilku lat
w tym kierunku nic nie poczyniono. 18
kwietnia odbyła się ogólnopolska manifestacja przeciwko rządowi, który w wielu
dziedzinach naszego życia kulturalnego
i gospodarczego nie potrafi sprostać podstawowym wymaganiom oczekujących
Polaków, a w wielu przypadkach cofnięto
się do tyłu, pogarszając naszą i tak ubogą
sytuację materialną. Demonstracja licząca
od 40 -60 tysięcy uczestników reprezentująca niezadowolenie zdecydowanej
większości Narodu – ma swoją wymowę
– uczestniczyli w niej – począwszy od
nauczycieli, górnicy, kolejarze, pracownicy poczty, metalowcy, rolnicy itd. To nie
jest tak, że zorganizował tą demonstrację
jakiś tam związkowiec, to było pospolite
ruszenie ludu pracującego przeciwko tej
szkodliwie działającej na rzecz Polski
obecnej władzy. Słyszeliśmy okrzyki –
oszuści – złodzieje – sabotażyści itp. – co
często jesteśmy naocznymi świadkami
oglądając odpowiednie programy w tv.
O słuszności tych określeń. Domagano
się głownie podwyżek płac, ochronę
polskiego przemysłu (chociaż tego co
jeszcze do końca nie zdołano zniszczyć)
przywrócenie wieku emerytalnego i 35lat
pracy dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.
Franio – Andrzej Duda przyrzekł, że
będąc prezydentem RP wiek emerytalny
przywróci do wcześniejszych zasad i przez to samo warto na niego głosować.
Niemcy wiek emerytalny ostatnio obniżyli a u nas podwyższają – ktoś zapytał – jak
długo pracują Niemcy – odpowiedziano
– do emerytury, a w Polsce – do Śmierci.
Obecna władza arogancka i zadufana
w sobie nie licząca się z wolą NARODU
– miliony podpisów złożonych do sejmu
wrzucono do kosza jak najzwyklejsze
śmieci – poniżając godność obywateli,
oni nie chcą służyć narodowi, oni uważają
Polskę za swoją własność, a to dlatego bo
mają od krótkowzrocznych popleczników
przyzwolenie, czas najwyższy z tym
skończyć, też takim zauroczeniem dla
wielu był sam D. Tusk i też sami widzimy
jak się nam odpłacił. Tą butę i arogancję

widać na każdym kroku – tylko Andrzej
Duda jest w stanie powiedzieć im STOP –
temu złodziejstwu, kłamstwu, bezkarności
i działaniu na szkodę NASZEJ POLSCE.
Jeden z demonstrantów powiedział – „
nie chcę aby tak było, że jeżeli będę
chciał widzieć własnego wnuka – to
będę zmuszony jechać za granicę” a w
wielu przypadkach już tak jest - czy to
normalne? Czy tu za kilka lat ludność
pozostająca w Polsce to w większości
będą babcie i dziadkowie? I na czyim
będą utrzymaniu? Tusk – emeryturę ma
pewną i będzie żył jak car, ci co obecnie
przy „żłobie” też zdążyli się odpowiednio zabezpieczyć, dlatego my pozostali,
normalni zwykli ludzie musimy wszyscy
myśleć o przyszłości naszego NARODU
i losach POLSKI.
Pan Michał – często zastanawiam
się, jakim to my jesteśmy narodem, kiedy
zwalczamy się wzajemnie, rząd ma pełnić
rolę służebną wobec swojego NARODU
tu jest odwrotnie, wątpię czy to prawdziwi
Polacy nami rządzą, albo są nieudolni
a jeżeli tak to powinni ustąpić. Mamy
korzenie chrześcijańskie, jak można
ufać władzy kiedy oni zwalczają naszą
religię, patriotyzm jest wyśmiewany, jako
niemodny przeżytek. Ci u góry bezkarnie
kradną na wszelkie sposoby, policjant jest
karany za złapanie złodzieja(ale są osoby
nietykalne – ponad wszelkim prawem)
karani są tylko drobni złodziejaszkowie.
Społeczeństwo nie jest informowane
o istotnych sprawach naszego kraju, czas
antenowy zapełnia się nam –serialami,
wiadomościami małoważnymi o wypadkach i który kierowca miał ile promili.
Panie Michale – skutki tego wszystkiego pewnie są już nieodwracalne, więc
co można zrobić aby tą złą politykę rządu
powstrzymać? Właśnie jest okazja aby
pełzające zło powstrzymać – temu może
zapobiec tylko Andrzej Duda, to tylko on
ma predyspozycje temu się przeciwstawić,
to on będąc prezydentem Rzeczpospolitej
Polskiej jest wstanie torpedować złe ustawy dla Polski, które uchwala nieudolny
i nieodpowiedzialny sejm. To on jeden
z tych wszystkich kandydatów na naszego
prezydenta, jest człowiekiem „czystym”
poza wszelkimi układami, człowiekiem
wszechstronnie wykształconym, konsekwentnym, gorącym patriotą i całkowicie
oddanym sprawom Polski. Chłopaki –
w nim pokładamy całą nadzieję na naprawę Polski, bo jeżeli pozostaną stare układy
– przyszłość naszą widzę w czarnych kolorach. Miejmy nadzieję , że ludzie w końcu
się obudzą – wszystkie wcześniejsze
i obecne niegodziwe wydarzenia staną im
przed oczyma i podejmą słuszną decyzję
głosując na Andrzeja Dudę. Panie Michale
– bardzo dziękujemy za miłą i pouczającą
rozmowę i z niecierpliwością czekamy na
wyniki wyborów.
Stacho i Franio
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Wizyta uczniów ZSP
Rymanów w Niemczech

w ramach projektu Erasmus +

W

dniach 07.03 – 14.03.2015
grupa 15 uczniów wraz
z opiekunami przebywała
w Schwäbisch Gmünd niedaleko Stuttgartu. Udaliśmy się tam w ramach
realizowanego w naszej szkole projektu : „ Pupils for integration end
inclusion in the spirit of European citizenship.”
Dla większości uczniów była to
wielka przygoda już od samego początku, ponieważ niektórzy uczniowie po
raz pierwszy lecieli samolotem lub po
raz pierwszy wybrali się na wycieczkę zagraniczną. Po podróży samolotem i pociągiem dotarliśmy na miejsce
i zostaliśmy przywitani przez rodziny
goszczące, które niecierpliwie czekały
na uczniów. Następnego dnia wszyscy
uczniowie ze szkół partnerskich z Węgier, Niemiec, Polski i Austrii wybrali
się na niedzielną wycieczkę integracyjną do położonego nieopodal miasteczka uniwersyteckiego Tübingen. Każda
grupa została oprowadzona w swoim
ojczystym języku po pięknym miasteczku, gdzie mogliśmy rozkoszować się
spacerem po malowniczych uliczkach
i cieszyć się promieniami wiosennego
słońca.
Nasz każdy roboczy dzień zaczynał się już o 7.45. Prawie każde przedpołudnie wypełnione było zajęciami
integracyjnymi, tworzeniem słownika
we wszystkich językach uczestników
projektu oraz warsztatami przygotowanymi samodzielnie przez uczniów Hans
Baldung Gymnasium, czyli szkoły goszczącej, których celem było wprowadzenie wszystkich do tematu i zagadnień
projektu czyli m.in. integracji z osobami niepełnosprawnymi oraz wyrównywaniem szans pomiędzy azylantami
przebywającymi z różnych powodów
w Niemczech. Naczelne hasła projektu
czyli: Integration - Inklusion towarzyszyły wszystkim przez cały okres pobytu i były zarówno w sposób teoretyczny, jak i praktyczny omawiane. Jednym
z ważniejszych punktów programu było
przedstawienie działań realizowanych
w ramach projektu w każdej ze szkół
i wymiana doświadczeń z tym związanych. Okazało się, że w każdej ze szkół
nie brakuje chętnych młodych ludzi do
angażowania się do pracy społecznej
i pomysłów na organizowanie różnych
akcji charytatywnych.
Ponieważ na naszym terenie w Polsce problem uciekinierów nie występuje, bardzo ciekawym przeżyciem dla
nas wszystkich było wysłuchanie relacji
Nigeryjczyka, który w obawie o swoje
życie zmuszony był uciekać do Europy.
Zarówno pozostanie w ojczyźnie, jak
i ucieczka z niej wiążą się z niesamowi-
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tym niebezpieczeństwem, o którym my
na szczęście nie mamy pojęcia.
Kolejnym cennym doświadczeniem
było zobaczenie miejsc, gdzie przebywają na stałe i pracują osoby niepełnosprawne, były to ośrodki, gdzie osoby
takie otrzymują kompleksową opiekę,
ale też na przykład kawiarnie, gdzie samodzielnie obsługują gości, co z kolei
było dla nas zaskoczeniem.
Kolejnym ważnym dniem pełnym
nowych wrażeń była całodniowa wycieczka do Stuttgartu. Przed południem
w trzech grupach odbywały się różne
warsztaty, których temat związany był
z miejscem, gdzie one się odbywały,
były to: Centrum Aktywnej Młodzieży,
Muzeum Historyczne i Muzeum Sztuki
Współczesnej w Stuttgarcie. Po obiedzie zjedzonym na ogromnej stołówce
studenckiej i spacerze
po centrum miasta,
wszyscy udali się do
Muzeum Mercedesa,
ażeby poznać historię
przemysłu motoryzacyjnego Niemiec oraz
zobaczyć najstarsze i
najnowsze modele samochodów tej marki.
Ostatni
dzień
pobytu upłynął na
podsumowaniach,
wymianie
wrażeń
oraz próbach wyrażenia tematu projektu poprzez ruch.
Wszyscy uczniowie
ubrani w niebieskie
koszulki z napisem
Erasmus + próbowali
na podwórku szkolnym stworzyć układ
ruchowy obrazujący
temat naszego projektu, a następnie go
sfotografować, co nie
było wcale łatwym
zadaniem. Warsztaty,
różnego rodzaju zajęcia teatralne, wizyta
w ratuszu miasta, wy-

cieczki, muzea to jedna strona tego typu
pobytu, a druga strona mniej oficjalna to
wspólne spacery po mieście, dyskoteki,
zakupy, zajadanie się smakołykami rodzimej kuchni i niekończące się rozmowy.
Zmęczeni ale dumni z tego, że mimo
wielu trudności, udało się nam przeżyć
wspaniałą przygodę i poznać wielu nowych ludzi, wróciliśmy do domu. Myślę,
że każdy z uczniów wyciągnie po tym
wyjeździe cenne wnioski dla siebie. Dla
nas nauczycieli była to kolejna okazja,
żeby przekonać się o tym, że warto zabiegać o realizację tego typu projektów,
nie tylko ze względu na korzyści językowe, zdobywanie cennych doświadczeń
i umiejętności ale przede wszystkim
żeby poznawać się lepiej i działać razem.
Magdalena Piotrowska

Nauka nie musi być
nudna
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marca 2015 roku uczniowie
szkoły w Bziance brali udział
w III Krośnieńskim Festiwalu Nauki i Techniki organizowanym we
współpracy z Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie oraz Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii Zespołu Szkół Ponad-

Gminna Olimpiada
Tenisa Stołowego
Dnia 07.03.2015 r. w Hali Sportowej
w Sieniawie odbyła się Gminna
Olimpiada Tenisa Stołowego. Została
ona podzielona na kategorie wiekowe
i płeć. Zawodnicy wystartowali w 6
kategoriach.
Kategoria do 13 lat - chłopcy
I miejsce: Chentosz Kacper (Milcza)
II miejsce: Wojtasik Dominik (Głębokie)
III miejsce Chentosz Kamil (Milcza)
Kategoria do 13 lat - dziewczyny
I
miejsce:
Dąbrowska
Amelia
(Rymanów)
II miejsce: Wacławska Dominika
(Sieniawa)
Kategoria 14-16 lat - chłopcy
I miejsce: Litwin Maciej (Klimkówka)
II miejsce: Wiernusz Patryk (Klimkówka)
III miejsce Ozimina Sebastian (Królik
Polski)
Kategoria 17-19 lat – chłopcy
I miejsce: Chudziński Sebastian
(Klimkówka)
II miejsce: Tomkiewicz Maciej (Puławy)
III
miejsce
Penar
Aleksander
(Klimkówka)
Kategoria 17-19 lat – dziewczyny
I miejsce: Tomkiewicz Magdalena
(Puławy)
Kategoria 20-44 lat – chłopcy
I miejsce: Wilusz Łukasz (Klimkówka)
II miejsce: Gubała Paweł (Posada Górna)
III miejsce Chentosz Krzysztof (Milcza)
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy, medale i puchary. Wszystkim

gimnazjalnych nr 3 „Mechanik” im. ks.
Stanisława Staszica.
Festiwal odbył się pod honorowym
patronatem Prezydenta Miasta Krosna
i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Pracownicy Centrum Kopernik przygotowali mnóstwo atrakcji i zabaw, podczas
których uczniowie zdobywali wiedzę
z różnych dziedzin nauki. Ogromnym
zainteresowaniem cieszyła się interaktywna wystawa „Eksperymentuj”
i „Tajniki ciśnienia” oraz inne pokazy.

Przy okazji festiwalu zaprezentowano szkolne pracownie, w których uczniowie odbyli wirtualny lot samolotem, jak
również podziwiali Muzeum Motoryzacji.
Imprezie przyświecała idea nieustannego ożywiania nauki, dzięki której
można poznawać świat poprzez zabawę,
eksperymenty, doświadczenia. Niewątpliwie takie przedsięwziecia dowodzą,
że nauka nie musi być nudna.
Małgorzata Wojtuń

zawodnikom
dziękujemy
za udział w zawodach.
Nagrodzonym
życzymy
dalszych
sukcesów.
Do
szczebla powiatowego z
Gminnej Olimpiady Tenisa
Stołowego zakwalifikowały
się osoby, które zajęły I i II
miejsca.
Bardzo dziękujemy za
pomoc w przeprowadzeniu
zawodów pani Małgorzacie
Jakubowicz i panu Michałowi
Nyczowi
nauczycielom
wychowania
fizycznego
w ZSP Klimkówka.
Danuta Litarowicz

NASZ RYMANÓW
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Warsztaty z rękodzieła

14

kwietnia 2015 r., na zaproszenie pani dyrektor, gościła
w szkole w Bziance pani
Krystyna Ryba, działająca w Stowarzyszeniu Ludzi Twórczych w Brzozowie, które skupia artystów i twórców
rękodzieła. Rękodzielnictwo jest sztuką,
które zyskuje coraz więcej popularności
w dzisiejszych czasach, gdyż ludzie poszukują czegoś tradycyjnego, wykonanego ludzką ręką, a nie drogą produkcji
masowej.
Pani Krystyna od ośmiu lat jest
wolontariuszką wspierającą misje i na

Kolejne sukcesy
Jakuba Litarowicza

ucznia Szkoły Muzycznej I st.
w Rymanowie

W

dniach 25-27 marca 2015 w Jaśle odbyła się dziesiąta jubileuszowa edycja Konkursu Młodych Instrumentalistów im. Stefanii Woytowicz. Konkurs, jak corocznie, zgromadził dużą liczbę uczestników w trzech
kategoriach wiekowych. Jakub rywalizował z wieloma koleżankami i kolegami
ze szkół muzycznych z Polski. Odniósł
spektakularny sukces zajmując I miejsce.
Natomiast 18-19 kwietnia 2015
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Krakowie odbył się IX Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych JUPITER 2015 pod honorowym patronatem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. W konkursie wzięło
udział 176 uczestników z całej Polski.
Rywalizowali w dwóch grupach wiekowych. Najlepszym w młodszej grupie
okazał się Jakub Litarowicz uzyskując
I miejsce. W zmaganiach konkursowych
towarzyszył mu przy fortepianie wspa-
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prośbę Sióstr Klawerianek z Krosna
wykonuje prace artystyczne. Głównie
szyje lalki o czarnych buziach, w różnokolorowych, afrykańskich strojach
i fantazyjnych nakryciach głowy. Od
osiemnastu lat udziela się jako wolontariuszka w Stowarzyszeniu Dzieci Niepełnosprawnych w Brzozowie.
Nasi uczniowie mogli podziwiać
wystawę lalek w afrykańskich strojach, rekwizyty: duże i małe bębenki oraz grzechotki. Wzięli też udział
w pokazie wykonywania lalek. Sami
spróbowali swoich sił i przy współudziale pani prowadzącej warsztaty zrobili
lalkę z turbanem na głowie. Natomiast
najmłodsi przygotowywali elementy do

torebek, które będą wysłane dla dzieci w Afryce. Uczniowie przekonali się,
że trzeba poświęcić sporo czasu, aby
wykonać dowolną zabawkę. Wszyscy
uczestnicy zajęć otrzymali w prezencie
torebeczki, ręcznie wykonane przez panią Krystynę.
Takie spotkania i prezentacje tworzą
swoistą atmosferę do nawiązania bezpośredniego kontaktu między twórcą, a odbiorcą m. in.: poprzez pokazy rękodzielnicze i otwartość artystów względem
wszystkich zainteresowanych barwnym
światem sztuki ludowej.

niały pianista Pan Daniel Eibin. Jakuba
przygotował Pan Michał Rymarz. Serdecznie gratulujemy Kubie, nauczycielowi i akompaniatorowi.
Warto przypomnieć, że w tym roku
szkolnym Jakub Litarowicz zdobył już
wyróżnienie na XI Międzynarodowym

Festiwalu Saksofonowym w Przeworsku. Niebawem wystąpi w Pierwszym
Ogólnopolskim Konkursie Uczniów
Klas Instrumentów Dętych w Wadowicach.

Małgorzata Wojtuń

Dariusz Krzok
Fot. Michał Rymarz

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

SPORT, ZDROWIE, REKREACJA
w Rymanowie-Zdroju
Większość z nas dokładnie wie, że sport to zdrowie. Aktywność fizyczna i ćwiczenia na świeżym powietrzu przyczyniają się do poprawy kondycji i wydolności organizmu. Systematyczne, ale niemęczące ćwiczenia fizyczne chronią serce,
zapobiegają otyłości, budują tężyznę i poprawiają samopoczucie. Korzyści zdrowotne i estetyczne z regularnego uprawiania
sportu są wymierne. Aktywność fizyczna to nie tylko chwilowy
trend, którym żyje dziś niemal cały świat. Ruch daje nam energię, dynamikę i siłę do działania.
Zważając na powyższe, Gmina Rymanów wraz z Nadleśnictwem Rymanów przystąpiła do reaktywacji dawnej trasy
zdrowia, która kiedyś była trasą uzdrowiskową,. W jej miejsce Burmistrz Gminy Rymanów zakupi zestaw przyrządów do
ćwiczeń, żeby zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogli dbać o
swoje zdrowie. Nadleśnictwo Rymanów udostępni w tym celu
grunt oraz wykona niezbędne prace terenowe. Ścieżka niewątpliwie zwiększy potencjał turystyczny naszej gminy, ale co
najważniejsze, przyczyni się do poprawy kondycji zdrowotnej
mieszkańców, jeśli Ci tylko zechcą z niej korzystać.
Trasa ścieżki rozpoczynać się będzie nieopodal sanatorium
Anny i Staś, następnie kierować się będzie na Krokusową Polanę, gdzie drogą utwardzoną minie mostek na Czarnym Potoku
i skręci w lewo w kierunku Wołtuszowej. Z Wołtuszowej trasa
pobiegnie na północ w kierunku Domu Wczasów Dziecięcych,
gdzie będzie się kończyć. Całość trasy obejmuje około 5 km.
Nowopowstała trasa zastępująca dawną ścieżkę zdrowia będzie Trasą Fitness, obok której, mamy nadzieję, przy wsparciu
Fundacji PZU powstanie autorska Trasa Zdrowia, bowiem nasza gmina zgłosiła swój udział w ogólnopolskim konkursie na
wykonanie 30 autorskich tras zdrowia. Organizatorem konkursu jest Fundacja PZU. Spośród 134 zgłoszonych do konkursu
gmin, Gmina Rymanów znalazła się w wytypowanej 35-tce
jako jedyna lokalizacja na Podkarpaciu.
Oto lista wytypowanych gmin:
Bolesław (małopolskie), Brzeg (opolskie), Bychawa (lubelskie), Dąbrówno (warmińsko-mazurskie), Dobre Miasto
(warmińsko-mazurskie), Fabianki (kujawsko-pomorskie),
Głogówek (opolskie), Iwkowa (małopolskie), Karpacz (dolnośląskie), Miasto Braniewa (warmińsko-mazurskie), Miasto
Oława (dolnośląskie), Miasto Łeba (pomorskie), Miasto Wałcz
(zachodniopomorskie), Mogilno (kujawsko-pomorskie), Mrozy (mazowieckie), Myszków (śląskie), Namysłów (opolskie),
Gmina Rymanów (podkarpackie), Sawin (lubelskie), Sianów (zachodniopomorskie), Stawiguda (warmińsko-mazurskie), Susiec (lubelskie), Trzcianka (wielkopolskie), Wolbórz
(łódzkie), Wolsztyn (wielkopolskie), Zator (małopolskie),
Ząbkowice Śląskie (dolnośląskie), Gorlice (małopolskie),
Grabów nad Prosną (wielkopolskie), Pleszew (wielkopolskie),
Łuków (lubelskie), Siemiatycze (podlaskie), Wodzisław Śląski
(śląskie), Żyrardów (mazowieckie), Sępólno Krajeńskie (kujawsko-pomorskie).
Czym jest PZU Trasa Zdrowia?
PZU Trasa Zdrowia to mini kompleks rekreacyjno-sportowy,
którego centralnym elementem jest wytyczona, oznakowana
i wyposażona w proste instalacje ścieżka, przystosowana do
bezpiecznego uprawiania sportu na co dzień. Trasa umożliwia

aktywność w dyscyplinach między innymi takich jak bieganie,
nordic walking, spacery, czy narty biegowe. PZU Trasy Zdrowia będą wykonane w określonym standardzie, wspólnym dla
wszystkich lokalizacji. Modelowa Trasa będzie miała kształt
pętli, o długości od 2 do 3 km, wytyczonej na obszarze leśno-parkowym. Na Trasie znajdą się: duża tablica startowa z regulaminem, mapą i numerami alarmowymi; 9 instalacji treningowych wraz z tablicami informacyjnymi, zawierającymi propozycje ćwiczeń dla dzieci, dorosłych i seniorów; duży kierunkowskaz wielofunkcyjny oraz dwa mniejsze kierunkowskazy.
Program obejmuje nie tylko wybudowanie Trasy, ale także
przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych, prowadzonych
przez doświadczonych moderatorów, wypracowanie Planów
Animacji PZU Trasy Zdrowia oraz przyznanie grantów na działania animacyjne. Fundacja PZU daje więc nie tylko narzędzie,
ale i swoistą „instrukcję obsługi” Trasy, bo celem Programu
jest przede wszystkim umożliwienie organizacji atrakcyjnych
i innowacyjnych form aktywności fizycznej, odpowiadających
potrzebom lokalnej społeczności oraz wprowadzających pozytywne zmiany w środowisku lokalnym.
Każda grupa społeczna ma własne potrzeby i oczekiwania, a każdy człowiek preferuje inny rodzaj aktywności fizycznej. Czy da się połączyć te wszystkie społeczne interesy? PZU
Trasa Zdrowia posiada taki potencjał. Jest narzędziem, które
może być wykorzystane w różny sposób, zależnie od pomysłów i potrzeb. PZU Trasa Zdrowia została zaprojektowana
tak, aby każda z osób chętnych do aktywności fizycznej miała
szansę skorzystania z niej w najlepszy dla siebie sposób - czy
to uprawiając poranny jogging, czy realizując trening siłowy,
wytrzymałościowy bądź szybkościowy. Komplet instalacji treningowych został dobrany w taki sposób, aby umożliwić początkującym przyjemne rozpoczęcie przygody z aktywnością
fizyczną, a doświadczonym sportowcom dać możliwość wykonania pełnowartościowego, profesjonalnego treningu.
Kompleks ma przeznaczenie nie tylko sportowe, ale i rekreacyjne. Może warto zaplanować sobotni spacer połączony
z piknikiem i grą w badmintona, wspólnie z dziećmi poćwiczyć na jednej z instalacji, albo nauczyć syna lub córkę jazdy
na rowerze? Aktywny czas spędzony na świeżym powietrzu
wspólnie z rodziną pozwoli się zrelaksować i poprawi ogólne
samopoczucie. PZU Trasa Zdrowia to nieograniczone możliwości aktywności fizycznej i rekreacji dla wszystkich grup społecznych i wiekowych. Wystarczy znaleźć na nią swój sposób!
PZU Trasę Zdrowia charakteryzuje:
Uniwersalność - urządzenia pozwolą nie tylko na wykonywanie wielu wariantów treningów. Posłużą też jako plac zabaw dla
dzieci i młodzieży, zachowując przy tym wymagany poziom
bezpieczeństwa.
Interdyscyplinarność - w oparciu o dostępne darmowe programy treningowe, montowane instalacje pozwolą na realizowanie specjalistycznych ćwiczeń, ukierunkowanych na konkretne dyscypliny sportowe.
Ekologiczność - instalacje zbudowane są z materiałów przyjaznych dla środowiska.
Intuicyjność - prostota wykonania instalacji sprawia, że każdy
użytkownik bez problemu wykorzysta ich podstawowe funkNASZ RYMANÓW
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cje. Dodatkowo, przy każdym z urządzeń stanie tablica informacyjna, obrazująca przykładowe ćwiczenia.
Ponadpokoleniowość - dzięki stworzonym przez Fundację
PZU kilkunastu programom treningowym z instalacji w łatwy
sposób będą mogły korzystać osoby z każdej grupy wiekowej.
PZU Trasa Zdrowia ma służyć przede wszystkim lokalnej społeczności. Będzie miejscem do uprawiania aktywności fizycznej, ale również przestrzenią do spotkań, rekreacji czy edukacji
prozdrowotnej, służących integracji środowiska lokalnego.
Warsztaty konsultacyjne – 4 maj 2015 r. godz. 17.00 Galeria Zdrój!!!
Warsztaty poprowadzi delegowany przez Operatora Krajowego Programu moderator, który będzie dbał o odpowiedni
rytm spotkań oraz wypracowanie wspólnych decyzji grupy.
Przy pomocy moderatora, mieszkańcy:
• zadecydują o ostatecznej lokalizacji i przebiegu Trasy,
• wypracują Plan Animacji na PZU Trasie Zdrowia,
• wybiorą Operatora Lokalnego Trasy.
Animator jest osobą, która swoją energią, kreatywnością
i pozytywnym nastawieniem zachęca, angażuje i skłania ludzi
do aktywności fizycznej i zabawy na świeżym powietrzu. To
osoba z pasją, która chce dzielić się nią z innymi. Takich animatorów chcemy zatrudnić na PZU Trasach Zdrowia.
Udział w Programie PZU Trasy Zdrowia to nie tylko
możliwość stworzenia w wybranej lokalizacji mini kompleksu
rekreacyjno-sportowego. Żadnej z gmin, w której powstanie
PZU Trasa Zdrowia, Fundacja nie zostawia bez opieki.
Przy pomocy doświadczonych moderatorów, którzy poprowadzą proces konsultacji społecznych, powstanie trzymie-

sięczny plan wykorzystania Trasy. Zawarte zostaną w nim
wszystkie obszary istotne dla danej lokalizacji – zarówno jeśli
chodzi o zaangażowanie konkretnych grup społecznych, jak
i formy aktywności realizowane na danej Trasie, dostosowane
do potrzeb mieszkańców.
Trasa ma być obszarem, po którym można spacerować,
biegać, uczyć dzieci jazdy na rowerze, na którym można ćwiczyć nordic walking, organizować pikniki, festyny, zawody,
lekcje wychowania fizycznego, a nawet treningi okolicznych
drużyn sportowych.
Każdy Plan Działania PZU Trasy Zdrowia wiąże się
z grantem animacyjnym, wspomagającym jego realizację.
Pieniądze te będzie można przeznaczyć m.in. właśnie na zatrudnienie Animatora, który zorganizuje mieszkańcom czas
wolny na Trasie.
Fundacja PZU daje zatem doskonałe narzędzie i wskazuje
możliwe kierunki działania, ale to od Nas wszystkich - okolicznych mieszkańców, urzędników, organizacji społecznych,
czy instytucji zależy, jaki będzie ostateczny kształt PZU Trasy Zdrowia. Od Nas zależy, czy oferta będzie skierowana do
wszystkich grup społecznych i czy działania animacyjne będą
dynamicznie odpowiadać na potrzeby otoczenia.
Zapraszamy wszystkich Państwa (mieszkańców, kuracjuszy, urzędników, władze i pracowników uzdrowiska, przedstawicieli organizacji pozarządowych, nauczycieli, seniorów
i juniorów) na pierwsze spotkanie z Animatorem Fundacji
PZU w dniu 4 maja 2015 r. o godz. 17.00 w Galerii Zdrój.
Chcesz coś zrobić dla siebie i innych, nie narzekaj tylko
przyjdź na spotkanie.

WYBORY PREZYDENCKIE

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW
z dnia 08 kwietnia 2015 r.
Na podstawie art.16 § 1-2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ) oraz
uchwały Nr XXXIII/342/12 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału gminy Rymanów na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych i uchwały Nr V/51/15
Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania dla
przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Burmistrz Gminy Rymanów
podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach
Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015
roku.
Nr obwodu
Siedziba obwodowej komisji
Granice obwodu głosowania
Uwagi
głosowania
wyborczej

1.

2.

Osiedle Nr 1 w Rymanowie obejmujące
ulice:Bartoszów, Bieleckiego, Boczna,Boh.
II Wojny Światowej, Dworska, Garbarska,
Gospodarska,Grunwaldzka, Jasna, Kalwaria,
Kilińskiego, Konopnickiej, Krzywa, Mała,
Mitkowskiego od nr 1 do nr 11a , Ogrodowa,
Osiedle, Paderewskiego, Parkowa,
Piekarska, Piękna, Piłsudskiego, Podgórze,
Polna, Roweckiego, Rynek, Sanocka,
Sienkiewicza, Sikorskiego, Słowackiego,
Swobody, Szkolna, Wesoła, Wola, Zielona.
Osiedle Nr 2 w Rymanowie obejmujące
ulice : Jesionowa, Kolejowa, Mickiewicza,
Mitkowskiego od nr 15 do końca ulicy,
Nadbrzeżna, Nowa Wieś.

3.

4.
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Sołectwo Klimkówka

Sołectwo Wróblik Szlachecki

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie
ul. Grunwaldzka 11
Tel. 13 4355067

Dom Ludowy w
Rymanowie(Posada D.)
ul .Mickiewicza 46
tel.535614434
Zespół Szkół Publicznych w Klimkówce
ul. Zdrojowa 49
Tel. 134355393
Zespół Szkół Publicznych we Wróbliku
Szlacheckim
Ul. Szkolna 5
Tel. 134358127

Lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Lokal przystosowany do
głosowania korespondencyjnego

Lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Lokal przystosowany do
głosowania korespondencyjnego

Sołectwo Bzianka

Dom Ludowy w Bziance
Tel. 535614435

6.

Sołectwo Sieniawa

Dom Ludowy w Sieniawie
Tel. 535614436

7.

Osiedle Rymanów Zdrój i Sołectwo Deszno

Galeria „Zdrój” w Rymanowie Zdroju
Ul. Zdrojowa 40
Tel. 134357190

8.

Sołectwa: Milcza, Łazy, Zmysłówka

9.

Sołectwa: Głębokie, Puławy z wsią
Rudawka Rymanowska, Wisłoczek

10.

Sołectwa: Bałucianka, Królik Polski

5.

11.

Sołectwo Posada Górna

12.

Sołectwo Ladzin

13.

Sołectwo Wróblik Królewski

14.

Szpital Uzdrowiskowy
„Eskulap” w Rymanowie Zdroju

15.

Szpital Uzdrowiskowy
„Zimowit” w Rymanowie Zdroju

16.

Szpital Uzdrowiskowy
„Polonia” w Rymanowie Zdroju

17.

Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne
„Stomil” Sp. z o. o. w Rymanowie Zdroju

Zespół Szkół Publicznych w Milczy ul.
Szkolna 1 Tel. 134358117
Szkoła Podstawowa w Głębokiem Nr 68
Tel. 134359151
Zespół Szkół Publicznych w Króliku
Polskim ul. Bieszczadzka 137
Tel. 134357408
Zespół Szkół Publicznych w Posadzie
Górnej
ul. 3 Maja 164
Tel. 134356414
Dom Ludowy w Ladzinie
Tel. 796614434
Dom Ludowy we Wróbliku Królewskim
Tel. 535614433
Szpital Uzdrowiskowy „Eskulap”
Rymanów Zdrój ul. Parkowa 5
tel. 134357464
Szpital Uzdrowiskowy „Zimowit”
Rymanów Zdrój, ul. Leśna 4
tel. 134357231
Szpital Uzdrowiskowy „Polonia”
Rymanów Zdrój, ul. Anny i Jana
Potockich 1 tel. 134357418
Przedsiębiorstwo SanatoryjnoTurystyczne „Stomil” Sp. z o. o., ul.
Świerkowa 1 tel. 134357113

Lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Lokal przystosowany do
głosowania korespondencyjnego
Lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Lokal przystosowany do
głosowania korespondencyjnego

Lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Lokal przystosowany do
głosowania korespondencyjnego

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niesprawności w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może
głosować przez pełnomocnika. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę Burmistrzowi
Gminy Rymanów do dnia 25 kwietnia 2015 roku.
Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 10 maja 2015 roku w godz. od 7 00 do 21 00
		
		

BURMISTRZ GMINY RYMANÓW
WOJCIECH FARBANIEC
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