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Walne zebranie
Stowarzyszenia
„Nasz Rymanów”

C

o roku na przełomie stycznia i lutego różnego rodzaju organizacje
podsumowują swoją działalność
na walnych zebraniach członków. Nie
inaczej czyni Stowarzyszenie „Nasz
Rymanów”. W ostatnią sobotę stycznia członkowie Stowarzyszenia spotkali
się na sali w firmie „Bog-Mar”. Całoroczną działalność najpierw przedstawił
w swoim sprawozdaniu Przewodniczący Zarządu Czesław Szajna, a następnie
przedstawiciele poszczególnych sekcji
działających w ramach Stowarzyszenia
nieco bardziej szczegółowo przybliżyli
zebranym swoją pracę i osiągnięcia.
Po części sprawozdawczej przyszła
kolej na podejmowanie uchwał, a miała
ona szczególny charakter ze względu na
zmiany jakich dokonano w statucie Stowarzyszenia. Aby dostosować statut do
istniejących przepisów prawnych podjęto uchwałę o odwołaniu aktualnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Następnie
w głosowaniu jawnym powołano nowy
Zarząd i Komisję Rewizyjną. W skład
nowego Zarządu weszli: Czesław Szajna,

który został wybrany na kolejną kadencję Prezesem Stowarzyszenia, Kazimierz
Filar- sekretarz i wiceprezes, Wacław Łabuda - wiceprezes, Ignacy Puchta- skarbnik, oraz członkowie Barbara Haduch,
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Piotr Fałatowicz i Dariusz Królicki. Liczebność Zarządu została zmniejszona
do 7 osób. Tym samym zmianie uległa

Skolarczyk zastępca przewodniczącego
i Krzysztof Kijowski członek Komisji.

nazwa „Przewodniczący Zarządu” na
Prezes Stowarzyszenia. W skład nowej Komisji Rewizyjnej weszli: Lesław
Niemczyk jako przewodniczący, Marian

Jako zaproszony gość w zebraniu
wziął udział z-ca Burmistrza Jan Materniak, który w kilku słowach podsumował
współpracę Urzędu Gminy ze Stowarzyszeniem oraz innymi organizacjami
działającymi na terenie
gminy Rymanów oraz ważną rolę społeczną pełnioną przez Stowarzyszenie.
W sprawach różnych zwrócono m.in. uwagę na brak
bezpiecznych ścieżek do
nordic walkingu, szczególnie tych przebiegających
w terenie, a nie po asfalcie.
Następnie w sympatycznej atmosferze i skromnym poczęstunku członkowie Stowarzyszenia miło
spędzili pozostałą część
walnego zebrania.
Tekst - Deka
fot. Marcin Janowski

IV sesja Rady Miejskiej
w Rymanowie

10

lutego odbyła się pierwsza
sesja w tym roku.
Jak zwykle, każda sesja rozpoczyna się wysłuchaniem sprawozdań
z działalności międzysesyjnych, Przewodniczącej Rady Krystyny Przybyły Ostap
i burmistrza Wojciecha Farbańca z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
Tym razem w nieprzewidzianym
porządku obrad było wręczenie medalu
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”,
medal nadawany jest przez Ministra
Obrony Narodowej dla rodziców, których
przynajmniej trzech synów odbyło służbę
wojskową. Odznaczeni zostali Alicja
i Mieczysław Winniccy z Sieniawy, medal
odebrali z rąk ppłk. Andrzeja Nykiela
komendanta WKU w Jaśle.
Drugim miłym akcentem, było wręczenie nagrody „Burmistrza Gminy” dla
Wiktora Penara i Kamila Ziajki, przyznane
za wysokie wyniki sportowe w 2014 roku.
Następnie przystąpiono do wyznaczonego
porządku obrad, między innymi przyjęto

program rozwiazywania problemów
alkoholowych i narkomanii w naszej
Gminie. Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi. Zatwierdzono plan pracy
dla Rady Miejskiej w Rymanowie na rok
2015. Przystąpiono do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Rymanów.
Obszary objęte zmianą:
1. Rymanów – przy ul. Kolejowej- jeden obszar po lewej stronie w kierunku
północnym.
2. Przy ul. Nowa Wieś – dwa obszary
po prawej i lewej stronie począwszy od
krzyżówki za Urzędem Gminy w kierunku
Zmysłówki.
3. Przy przedłużeniu ul. Polnej- 1 obszar.
4. Łazy – 1 obszar pod projektowaną
farmę fotowoltaiczną.
5. Rymanów Zdrój – dwa obszary
( 1- przy drodze w kierunku na Bałuciankę po prawej stronie, 2 – od rozlewni
w kierunku północnym).
Burmistrz Gminy dokonał wręczenia
zaświadczeń o wyborze na urząd sołtysa
i przewodniczącego zarządu osiedla na
nową kadencję 2015 – 2018. Podziękował też ustępującym sołtysom za
ich wkład i pracę
na rzecz swoich
środowisk i Gminy
Rymanów.
Jak zwykle
sesję zakończono
odpowiedziami na
wcześniej zgłaszane interpelacje
i wnioski.
Szajna Czesław

Dzień Babci i Dziadka
w Tuptusiowie

D

szono babcie i dziadków na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Aneta Penar
Fot. Joanna Akslar

Z

Podziękowanie

arząd Stowarzyszenia „Nasz Rymanów” składa serdeczne podziękowania wszystkim członkom i sympatykom organizacji, którzy
1 lutego w wyborach członków Zarządu Osiedla Nr.1 w Rymanowie, oddali swój głos na naszych kandydatów.
Uznajemy ten gest za wspieranie naszej działalności na rzecz środowiska,
będzie to dla nas dodatkowa motywacja do kontynuowania naszych planów
w przyszłości.
Dziękujemy równocześnie naszym członkiniom Barbarze Haduch
i Jadwidze Krukar za społeczną pracę
w komisji wyborczej. Informujemy
jednocześnie, że spośród 14 zgłoszonych kandydatów wybrano 7 członków
zarządu osiedla, w tym 5 członków
z listy naszego stowarzyszenia. Członkowie nowego zarządu: Dariusz Królicki, Jan Łabuda, Jan Penar, Marcin
Sołtysik, Czesław Szajna, Mateusz
Szepieniec, Grzegorz Wołczański.
W dniu 9 lutego odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranego zarządu, by w obecności burmistrza Wojciecha Farbańca dokonać wyboru przewodniczącego - został nim Czesław
Szajna.
Zarząd Stowarzyszenia
„Nasz Rymanów”

Moc Życzeń
Wszystkim kobietom
dużym i małym
z okazji ich święta
życzymy pięknych,
słonecznych i wiosennych dni
przez cały rok.

nia 29 stycznia 2015 roku
w zajeździe „Jaś Wędrowniczek” odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka połączona
z Jasełkami.
Dla licznie przybyłych gości dzieci
przygotowały wspaniały program artystyczny. Była to wyjątkowa okazja, aby
złożyć najbliższym najserdeczniejsze
życzenia oraz podziękować za ich miłość, cierpliwość i troskę. Nie brakowało
łez wzruszenia, radości oraz gromkich
oklasków dla naszych małych artystów,
którzy z wielkim przejęciem odtwarzali
swoje role. Po części artystycznej zapro-
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Wydarzyło się w marcu
28.III 845 – bandy Wikingów pod wodzą
Ragnara Lodbroka napadły na Paryż. Za odstąpienie od oblężenia zagarnęli gigantyczny
okup – 7 000 funtów srebra. Wg. ówczesnego
zakonnika napad był karą za grzechy –
„Wszystkie nieszczęścia spadły na nas
z przyczyny królów i duchowieństwa. Wszędzie tylko zdrada i oszustwo”.
15.III 1595 – ruszyła Akademia Zamojska,
zgodnie z przywilejem papieża miała 3 wydziały: wstępny (przygotowujący) oraz prawa
i medycyny a od 1648 r. – teologii. Miała
być „szkołą obywatelską przygotowującą
młodzież do pełnienia obowiązków w służbie
Rzeczpospolitej”.
3.III 1845 – USA zaanektowały należący do
Meksyku stan Texas. Stało się to przyczyną
wojny, po której Meksyk musiał uznać aneksję.
25.III 1905 – zm. Jules Verne, franc. klasyk
literatury przygodowej. Sławę, popularność
i majątek przyniósł mu liczący ponad 50 pozycji cykl powieściowy o potędze nauki i techniki. Przewidział wiele wynalazków.
20.III 1915 – 100 lat temu poddała się twierdza Przemyśl oblegana przez wojska rosyjskie. Wygłodzeni obrońcy skapitulowali po
oblężeniu które trwało od listopada 1914 r.
29.III 1939 – w Publicznej Szkole Powszechnej im. Marszałka J. Piłsudzkiego zuchy
odbyły ostatnią przed wojną zbiórkę przygotowującą do radzenia sobie w trudnych
sytuacjach.
19.III 1945 – A. Hitler wydaje rozkaz (Neronbefehl) nakazujący zniszczenie wszystkiego, co mogłoby posłużyć przeciwnikowi.
Hitler uważał, że Niemcy powinny umrzeć
razem z nim. Minister uzbrojenia mający
wykonać rozkaz sabotował go, pozostając
wierny krajowi, nie zaś wodzowi, który 42 dni
później popełnił samobójstwo.
18.III 1965 – radziecki kosmonauta Leonow
pierwszy na świecie opuścił kabinę statku
kosmicznego i przebywał w przestrzeni kosmicznej blisko 20 min.
3.III 1985 – 30 lat temu zakończył się roczny
strajk brytyjskich górników węgla kamiennego. Związki zawodowe sprzeciwiały się
reformom w górnictwie, które forował rząd
Margaret Tatcher. Górnicy strajk przegrali,
a związki straciły popularność w społeczeństwie.
30.III 1995 – wystawiono czek o największej
w historii wartości – 2 474 655 000 funtów.
Wystawił go N. Morris sekretarz spółki Glaxo
na rzecz Wellcome Trust Nominees w Wlk.
Brytanii. Wypisano go dopiero na maszynie
do pisania bo komputer nie dał rady.
31.III 2005 – sonda Cassini, która wystartowała z Ziemi 15.X.1997, przesłała doskonałej
jakości zdjęcia z Tytana, księżyca Saturna.
Widoczne są liczne kratery po uderzeniach
komet i „potoki” spływającego z krateru
metanu.
Wacław Łabuda
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Wieści z regionu
• ·1 mld 600 mln wydali Ukraińcy w roku 2014 w handlu przygranicznym w Polsce. Liczba przekraczających „turystów” ukraińskich
ciągle rośnie, mimo niskiego kursu
hrywny do złotego masowo kupują
żywość, tekstylia i materiały budowlane. Tu są zniżki na towary,
u nas tego nie ma, a ponadto jakość
towarów jest zdecydowanie lepsza
– mówią Ukraińcy. (w)
• Autosan został po raz czwarty
wystawiony na sprzedaż za 40
mln zł. (W poprzednich wyceniono go na 56 mln, 50 mln i 48 mln
zł). W firmie, która jest w stanie
upadłości syndyk zatrudnia 360
osób realizowane są coraz to nowe
zamówienia. Najnowsze modele
Sancity spełniają najostrzejszą na
świecie normę czystości spalin –
Euro 6.(w)
• W Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej wydano
w 2014 roku zezwolenia na inwestycje, które kosztowały
• 1 mld 800 mln zł i przyniosły
prawie 900 nowych miejsc pracy.
Powstała w 1997 r. strefa skład a się
z kilku podstref , m.in. w Radomiu
i Jaśle, rząd rozważa powiększenie
tej strefy o kolejne 43 ha, co umożliwi zainwestowanie 456 mln zł.
i utworzenie 1,6 tys. nowych miejsc
pracy.(w)
• Wystarczyło dwa dni większych
opadów śniegu i już doszło do kilku wypadków drogowych. Najtragiczniejszy wydarzył się w Boguchwale gdzie jadąca za szybko
honda wpadła w poślizg i uderzyła
w bok jadącego z przeciwka bmw.
Dwie osoby z hondy zginęły na
miejscu.(w)
• W Rzepedzi znaleziono skarb
sprzed 3,5 tys. lat. W glinianym
garnku znajdowały się przedmioty

z brązu: czekan, fragmenty spiralnego
naszyjnika oraz bransoleta. Przedmioty
te zostały wykonane przez ludy zakarpackie o wysokim poziomie cywilizacyjnym – twierdzi P. Kotowicz, archeolog z
Sanoka.(w)
• W jaśle rozpoczął się roczny kurs dla
winiarzy. W ciągu 20 zjazdów przeprowadzonych zostanie 320 godzin zajęć
teoretycznych i praktycznych, z prezentacją samodzielnie zrobionego wina. Na
Podkarpaciu jest już ponad 150 winnic
o obszarze od kilku arów do 3 ha. Tradycje winiarskie sięgają u nas X-XI wieku,
zanikły całkowicie w XVII w za sprawą
konkurencji win węgierskich.(w)
• Na odcinku autostrady A-4 Tarnów
- Korczowa ogłoszono przetargi na
dzierżawę siedmiu miejsc gdzie powstaną MOP (miejsca obsługi podróżnych).
Kilka istniejących dotychczas są I kategorii, czyli dysponują tylko parkingami
i sanitariatami. Przetargi dotyczą nowych, ale kategorii II i III. MOP –y kat.
II mają stacje paliw, stanowiska obsługi
pojazdów i obiekty gastronomiczno-handlowe, a kat. III dodatkowo obiekty noclegowe. (w)
• Ogłoszony konkurs na maskotkę
Łańcuta wzbudził wiele kontrowersji.
Wybrano rysunek diabła, nawiązujący
do postaci właściciela miasta Stanisława Stadnickiego (Diabła Łańcuckiego).
W herbie Łańcuta jest postać archanioła,
nie może zatem być maskotką diabeł –
mówi burmistrz (w)
• Wmurowano kamień węgielny pod
most w Rzeszowie na Wisłoku między
Staromieściem a Załężem. Podwieszany, długi na 482 m, będzie też jednym
z najwyższych w kraju – 108 m. Szeroki
na 23 m, będzie miał 4 jezdnie ora ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Kosztorys
wynosi 183 mln zł z czego dofinansowanie unijne wyniesie 153,5 mln zł. (w)
• W Galerii Beksińskiego w Sanoku
otwarto wystawę obrazów malowanych na szkle. Powstały w 1952 r. i ich
odkrycie stanowiło zaskoczenie dla zwo-

Odeszli do wieczności
(01.I – 15.II 2015)
03.I – Kijowski Józef (l. 83) – Milcza
04.I – Hanus Franciszek (l. 75) – Posada Górna
16.I – Gładysiewicz Edward (l.59) – Królik Polski
24.I – Wilusz Helena Maria z d. Tabisz (l. 79) – Posada Górna
28.I – Szepieniec Michał Stanisław (l. 76) – Rymanów
28.I – Prusak Józef (l. 61) – Sieniawa
30.I – Wójcik Stanisław (l. 75) – Bzianka
31.I – Bruk Janina z d. Kantor (l. 88) – Puławy
6.II – Matusz Edward Wojciech (l. 67) – Wróblik Szlachecki
6.II – Mossor Michalina z d. Nycz (l. 80) – Wróblik Szlachecki

(wła)

lenników jego talentu. Prezentowane ma
być również 40 opowiadań, które maja
ukazać się drukiem w maju. Urodzony
w 1929 r w Sanoku, wyjechał do Warszawy, gdy władze Sanoka podjęły decyzję o rozbiórce jego rodzinnego domu.
Pochowany 2005 r w Sanoku.(w)
• Regionalnej Strategii Innowacji dla
Podkarpacia – sejmik określił kluczowe sektory gospodarki – lotnictwo,
rolnictwo ekologiczne i odpowiedzialna
turystyka (z lecznictwem sanatoryjnym).
W Dolinie Lotniczej już jest skupione
120 firm dających 90 % polskiej produkcji lotniczej, dających zatrudnienie 26
tys. osób. W tych trzech branżach będzie
łatwiej uzyskać unijne dotacje. (w)
• W 2014 r. Centrum powiadamiania
Ratunkowego w Rzeszowie odebrało ponad pół mln zgłoszeń (z czego tylko 800
z krośnieńskiego). Niestety telefon 112,
który z założenia służyć ma ratowaniu
ludzi stał się obiektem głupich żartów,
prawie 80 % telefonów to zgłoszenia fałszywe. Porażająca głupota. (w)

Wieści z powiatu
• Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Krośnie przekazało lokatorom 15 stycznia 36 nowych mieszkań.
Przy wsparciu miasta (25 % kosztów),
mieszkanie o powierzchni 50 m2 nabyli
mieszkańcy za 50 tys. zł. (w)
• W sposób trochę naiwny próbował
wzbogacić się 24.latek z Krosna. Wydrukował banknoty 100-złotowe, które
podmienił swojemu 52.letniemu krewnemu, który nie będąc świadomy tego,
próbował zapłacić fałszywką w sklepie.
Sprawa się wydała a „drukarzowi” grozi
nawet 25 lat więzienia. (w)
• 7 lutego na autostradzie koło Brzeska doszło do dachowania samochodu
w którym jechało 5 siatkarzy Karpat
Krosno. Dwóch z nich 20.latek i 21.latek zginęli na miejscu, pozostała trójka,
w tym kierująca 21.letnia kobieta trafiło
do szpitala, ale odniesione obrażenia nie
zagrażają ich życiu.
• W Daliowej pożar zniszczył całkowicie dom w którym mieszkała 40-letnia samotna kobieta z czwórką dzieci. Kobieta, po wyprowadzeniu dzieci,
powróciła po rzeczy do domu i zginęła
w płomieniach. Po śmierci męża sama
wychowywała dzieci. Rozpoczęła się
społeczna akcja, koordynowana przez
Urząd Gminy w Jaśliskach, odbudowy domu i pomocy dzieciom, napływa
pomoc również z zagranicy. Na koncie
gminy zgromadzono już ponad 300 tys.
zł (w)
• Turyści mają chwilowy zakaz wstępu
do Rezerwatu Skalnego „Prządki”.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydała pozwolenie na
wycięcie drzew samosiejek, które naro-

sły w ciągu ostatnich lat a które zasłaniały unikalne formy skalne.
• Sebastian Kawa – jeden z najlepszych szybowników na świecie przybył do Krosna, Spotkanie miało na celu
popularyzację latania szybowcowego
wśród młodzieży szkolnej i studentów,
a także innych osób zainteresowanych
sportami lotniczymi.(p)
• Rajdowe walentynki w Krośnie,
30 załóg wystartowało na trasie rajdu,
mimo zimowej aury na trasie pojawiło
się bardzo wielu fanów tego typu sportu.(p)
• Pokazy ratownicze w Barwinku,
w ramach akcji „Bezpieczne Ferie”
strażacy OSP oraz przedstawiciele
WORD w Krośnie pokazali najmłodszym jak poruszać się po drogach
a również pokaz pierwszej pomocy.(p)
• Ponad 150 letni fortepian nie do remontu, w krośnieńskim muzeum znajduje się fortepian Pleyel pochodzący
z Francji wymagany jest remont szacowany na około 50 tys . zł. Lecz starania o dofinansowania zakończyły się
fiaskiem. (p)

Wieści z gminy
• Rekordowo niskie ciśnienie atmosferyczne notowano na Podkarpaciu
(i w całej Polsce) w dniu 30 stycznia. W Rymanowie na barometrze
odczytano wartość 728 mm, a wiele osób, cierpiących na chorobę ciśnieniową, odczuło dyskomfort tego
spadku. Niż sprowadził też, po raz
pierwszy tej zimy, obfite opady śniegu,
co z racji rozpoczynających się ferii zimowych bardzo ucieszyło młodzież. (w)
• 28 lutego w Jasiu Wędrowniczku
gościł Waldemar Czado, emerytowany nauczyciel ZSP w Posadzie Górnej,
aktywny fotografik, wielki miłośnik
gór. W góry jeździ po to by je podziwiać i cieszyć się ciszą. Autor wielu
wystaw fotograficznych. Pracuje także jako ratownik – ochotnik w Bieszczadzkiej GOPR-u.
• Według planu rozwoju, w tym roku
zrealizowane mają być w Rymanowie
Zdroju inwestycje za13,5 mln zł. Będzie to modernizacja kotłowni i wymiana linii produkcyjnej w Zakładzie
Produkcji Wód, oraz modernizacja Zakładu Fizjoterapii (dobudowa piętra,
wymiana dachu, zainstalowanie windy). Rzecznik Marszałka Województwa Podkarpackiego przypomniał, że
w skład uzdrowiska wchodzi 5 sanatoriów, 3 szpitale, przychodnia i 2 zakłady przyrodolecznicze, zakład produkcji wód i kosmetyków a w uzdrowisku
pracuje ponad 300 osób. (w)
• W Galerii Sztuki w Rymanowie
Zdroju zorganizowano wystawę zbiorowej twórczości Kobiecej Grupy
Plastycznej „Droga” przy Wojewódz-

kim Domu Kultury w Rzeszowie. Wystawa była czynna w dniach 2- 28 luty i nosiła nazwę „ Po prostu krajobraz”.
• Na początku lutego w pięknych ale
trudnych warunkach w Chyrowej k. Dukli odbyła się pierwsza edycja zimowych
biegów górskich „Zimowe Wyzwanie”
organizowanych przez Cyklokarpaty.pl.
Reprezentant sekcji biegowej „Finisz
Rymanów” działającej w ramach Stowarzyszenia „Nasz Rymanów” Dariusz
Królicki zwyciężył w kategorii 44-49 lat.
(wła)(paz)

Pamięci Naszego
Organisty
Antoniego Zająca
On znał nas wszystkich, my także Jego
On swoim graniem żegnał każdego
I On każdemu śpiewał „Requiem”
Teraz niestety On też nie żyje
Przez lat pięćdziesiąt grał nam w kościele
„Veni creator” grał razy wiele
Cieszył nas tonem głosu swojego
Teraz nam bardzo trudno bez Niego
Odszedł tak nagle – tak niespodzianie
Zdążył przed śmiercią z opłatków daniem
Dom każdy swoim byciem zaszczycił
Dając opłatki serdecznie życzył;
Błogosławieństwa, zdrowia i szczęścia
Przed narodzeniem Boga Dziecięcia
A sam na owe niebiańskie gody
Poszedł odbierać swoje nagrody
Bez odpoczynku, tak prosto z biegu
Był to cios wielki dla nas każdego
A już nie mówiąc nic o rodzinie
Dzieciach i wnukach, żonie Celinie
Dziś wyrażając ból oraz wdzięczność
Za Antoniego pracę tak wielką
Za chóru wszystkie występy, próby
Za okres pracy tak bardzo długi
Za postać, którą wciąż w oczach mamy
Chcemy powiedzieć, że pamiętamy
I że wspominać zawsze będziemy
Oraz w modlitwach nie ustaniemy
Mamy nadzieję, że tam w niebiosach
Grasz na organach i ćwiczysz w głosach
Tych, co przed Tobą już tam przybyli
A kiedyś z Tobą tutaj ćwiczyli
A więc niech płyną w niebiańskim chórze
Dźwięki organów i głosy cudne
Bo pojmujemy, że pewnie w niebie
Twoje talenty były potrzebne
Niechaj więc chwile szczęścia radości
Będą osłodą Twojej wieczności
A Matka Boża, którą to stale
Od swych organów na wprost widziałeś
Niechaj za Twoje przepiękne granie
Do swego serca Ciebie przygarnie.
(16 II 2015 dwa miesiące po śmierci
Antoniego)
Maria Przybylska

NASZ RYMANÓW

5

Zięć zbiera się do
wyjścia i pyta teściową:
- Mamusiu, wychodzę. Kupić coś?
- Tak. Mieszkanie
sobie kup!
* * * * *
Szkot wraca do
domu z zakupów,
przynosząc buty o dwa numery za duże.
- Dlaczego kupiłeś takie duże buty – pyta
żona.
- Bo kosztowały tyle samo co mniejsze!
* * * * *
Jasio niepewnym głosem
pyta ojca:
- Tato, umiesz się podpisać
z zamkniętymi oczami?
- A czemu pytasz?
- Bo trzeba podpisać kilka
ocen w moim dzienniczku.
* * * * *
Ojciec próbuje zachęcić syna do pilniejszej
nauki:
- Za każdą piątkę będę ci dawał 20 złotych.
Na drugi dzień w szkole na przerwie chłopiec zagaduje nauczycielkę:
- Mam plan na zarobienie łatwej kasy.
Chce pani zarobić 10 złotych za każdą
postawioną piątkę?
* * * * *
Rano, spotykają się na śniadanie małżonkowie:
- Ale wczoraj wróciłeś pijany! – mówi
żona.
- Ja? Wcale nie byłem pijany! – oburza się
mąż.
- Nie? A kto w łazience błagał prysznic
żeby przestał płakać!?
* * * * *
Spotykają się dwaj koledzy.
- Pożycz stówę – mówi jeden!
- Nie pożyczę, bo mi nie oddasz!
- A skąd wiesz że ci nie oddam?
- Bo ci nie pożyczę!
* * * * *
Do gabinetu prezesa wchodzi sekretarka:
- Panie prezesie, ktoś chciałby z panem
porozmawiać.
- Nie wie pani w jakiej sprawie?
- Wiem, o podwyżce.
- To niech pani powie, że mnie nie ma.
- Ależ panie prezesie, ta osoba już wie,
że pan jest.
- A któż do diabła, jest tą osobą?
- Ja – odpowiada sekretarka.
* * * * *
Fragment raportu strażnika firmowego:
„Oskarżony, będąc w stanie pijanym, dobijał się w budynku urzędu do drzwi ustępu,
i to nie do ustępu dla ludzi, ale dla pracowników”.

hum
o
na r
d
poc obry
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,ek

Humor z zeszytów szkolnych
* Po powrocie do domu Wokulski zamknął
się w sobie i nikogo nie wpuszczał.
* „Chłopi” są epopeją, która należy do
grubych.
* Nad Niemnem słychać było pranie kobiet.
* Balladynę można porównać do grobu
wyłożonego marmurem, gdyż była ładna,
ale w środku miała robactwo.
Wybrał (wła)
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Fraszki różnorakie
Jana Niemczyka

Zachowanie plotkarek
Nikomu ani słowa,
a wie o wszystkim
ludzi połowa.

    Cnota
Z cnoty nie wyżyła,
więc się wypuściła
Prawda historyczna
Kobieta jest jak historia,
ma jasne i ciemne strony.
     Co?
Coś w sobie miała,
bo rzesza panów się w niej kochała.
     Ideał
Kobieta ze snów –
Przedmiot pożądania, miłości,
Powinno tak być
Od chwili poznania do starości.
XXX
Żyć w cnotliwości
Nie miała sposobności
Jak dzwon
Język jak dzwon miała,
Często z niego korzystała.
    Gdyby był wybór
Wolałbym mieszkać na pustyni
Niż z żoną,
Która kłótnie czyni.
Bezsilni
Jak dziewczyna się nie ustrzeże,
Nie pomogą baty ojca
Ni matki pacierze.
XXX
Była potulna do czasu zamążpójścia,
Później na mężu szukała złości ujścia.
Podstęp
Ciało Rusałki miała
I na mnie czyhała.
      Charakter kobiety
Charakter miała co dzień inny,
Ale wygląd zawsze niewinny.

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

Miejsce urodzenia

K

iedy uczyłam j. polskiego obcokrajowców w Szkole Letniej Kultury i Języka Polskiego
w Krakowie, razem z innymi pracownikami gromadziliśmy różne ciekawostki
czy „wpadki” językowe przytrafiające się
naszym partycypantom. Wśród nich pojawiła się urzędowa adnotacja z formularza
przyjęć – w rubryce „miejsce urodzenia”
ktoś wpisał „St. Mary Hospital” – zbyt dokładnie, a przez to zabawnie, precyzując
to, co dosłownie znaczy słowo „miejsce”.
Powszechnie na świecie w takiej rubryce
podajemy miejscowość, w której ujrzeliśmy świat albo raczej świat ujrzał nas.
Kiedyś miejsce urodzenia było nierozłącznie związane z pochodzeniem,
ludzie rodzili się w domu w miejscowości, która była ich gniazdem rodzinnym
i w której czasami spędzali całe swoje życie, wyłączając czas na edukacje i podróże
czy wojny. Stąd znaczące i uzasadnione
było mówienie Spytko z Melsztyna, Janko z Czarnkowa, Dobiesław z Oleśnicy,
Paweł z Krosna, przy tym niektórzy z nich
tylko z tych miejscowości pochodzili,
a inni byli ich właścicielami.
A jak jest dzisiaj? Kiedy zdobycze
medycyny zapewniają bardziej bezpieczny poród w szpitalu niż w domu, prawie
wszyscy rodzimy się na oddziałach
położniczych umiejscowionych blisko
późniejszego miejsca „wychowania”.
Rymanowianie więc w rubryce miejsce
urodzenia mają wpisane najczęściej
Krosno, rzadziej Brzozów czy Sanok.
Wobec powyższego znane rymanowskie
przywiązanie do swego miasta, z lekka
zabarwione pewną dozą niechęci czy
obawy przed obcymi, podkreślane przy
okazji identyfikowania mniej znanych
osób przez grupę rozmawiających: „A on/ona to rymanowski/a?” budzi
uzasadnione wątpliwości natury logicznej. Czy „rymanowski” to taki, który się
tutaj urodził, czy ten, który tu mieszka
od urodzenia i ile lat trzeba mieszkać
w naszym mieście, by na to miano zasłużyć, jeśli się tutaj nie urodziło?
Wydaje się też, że skądinąd pochlebny epitet „rymanowski” - świadczący
o niewątpliwym przywiązaniu do grodu Reymana - niekiedy pojawia się
w kontekście deprecjonującym osoby
pochodzące spoza Rymanowa, ale dłużej
lub krócej tu mieszkające, a przecież
osoby takie tym bardziej powinny być
uznane za mocno związane z miastem,
ponieważ Rymanów został przez nich
świadomie wybrany ( poprzez mariaże
lub inne „zrządzenia losu”) na miejsce
stałego zamieszkania. Często bardzo to
miejsce pokochały i dużo dla niego robią,
niech za przykład posłuży tu świetlana
postać hrabiny Potockiej, której losy
nierozłącznie wiążą się z Rymanowem.
Obecnie w mieście mieszka też kilku
obcokrajowców, nawet o innym kolorze
skóry – otwartości na innych i tolerancji

mamy więc okazję uczyć się na co dzień.
Istnieją też sytuacje odwrotne.
W Rymanowie urodzili się ludzie kompletnie z tym miejscem niezwiązani, znam
takie przypadki, kiedy nawet najbliższa
rodzina nie potrafiła przez wiele lat ustalić, w jakich okolicznościach do tego
doszło. Mam na myśli Bolesława Sariusz
– Skąpskiego zamordowanego w Katyniu,
urodzonego w Rymanowie, a związanego
z Krakowem, sytuację tę omawiałam
z jego wnuczką Izabelą Sariusz – Skąpską, której ojciec Andrzej do swojej
śmierci w katastrofie smoleńskiej nie był
w stanie wyjaśnić przyczyny urodzenia
się jego ojca w naszym miasteczku.
Do kilku osób związanych z Rymanowem miejscem urodzenia obecni mieszkańcy podchodzą - określmy to eufemistycznie – z pewną rezerwą. Wśród nich
jest najsłynniejszy rymanowianin Izaak
Izydor Rabi - noblista, który jako malutkie dziecko wyemigrował z rodzicami
do USA i zapewne w wyniku tej przeprowadzki udało mu się zdobyć dużą wiedzę
i zaszczytny tytuł. Rabi zachował pamięć
o rodzinnym miasteczku, odwiedził je
kiedyś, będąc już w podeszłym wieku,
bo pragnął zadbać o żydowskie dziedzictwo, cenił swoje korzenie, a w naszym
miasteczku nie ma nawet ulicy swojego
imienia. Zupełnie innym przykładem urodzonego w Rymanowie pozostaje znany
polityk pewnego ugrupowania z „roślinnym” emblematem, obecnie urzędujący
w polskim Las Vegas, czyli związał swoje
losy z odległym Słupskiem. Nic mi nie
wiadomo jakoby czuł się z miejscem swojego przypadkowego ( szpital w Krośnie
był w remoncie, w Rymanowie działała
przez pewien czas tzw. „porodówka” obok
dawnego ośrodka zdrowia) urodzenia
w jakiś widoczny sposób związany.
O Robercie Biedroniu – z racji chyba także jego orientacji seksualnej – nie mówi
się z większą dumą, jako o rodaku.
Niezmierne i romantyczne wręcz
przywiązanie do - parafrazując słowa
wieszcza „miejsca lat dziecinnych”
- widoczne jest prawie u wszystkich
„nieprzypadkowych” rymanowian rozsianych po Polsce i świecie, z oddali
i czasowej, i przestrzennej widzi się tylko
zalety. Przejawia się ono jako tęsknota za
podmuchami rymanowskiego wiatru, zielenią przyrody czy dźwiękiem dzwonów
rymanowskiego kościoła, o tym ostatnim
pisała w swoim pamiętniku Frida Fogel
Stary. Prawa do tego uczucia nie można
odmówić żadnemu dawnemu mieszkańcowi naszego miasteczka, również innego
wyznania.
A na koniec przywołam postać dziennikarza TVN Bogdana Rymanowskiego
– z racji swego nazwiska powinien być
jak najbardziej „rymanowski” . Jednak
o istnieniu takiego miasteczka i ewentualnym związku z nim dowiedział się
dopiero podczas nadawanej na żywo
z Rymanowa relacji – komentarza Jacka
Kurskiego goszczącego wówczas u nas.
Kurski stwierdził wtedy, że skoro on jest

w Rymanowie, to Rymanowski powinien
być… w Kursku. Rozbawiony dziennikarz oczywiście gorąco pozdrowił cały
Rymanów, co ja również czynię, ceniąc
lokalny patriotyzm jego mieszkańców.
Garść refleksji do przemyślenia spisała urodzona w Krośnie rymanowianka
Maria Zmarz

Czas
Żeby tak można cofnąć czas
I zatrzymać go w biegu,
Wiedziałby wtedy każdy z nas,
w którym stawać szeregu.
Czas, który nigdy nie stanie,
A my pędzimy razem z nim,
Może się kiedyś, jak w zaraniu
Wszyscy zmęczymy razem z nim.
Wiem! Panem czasu to jest ten,
Co oczy nam otwiera,
Oświeca słońcem każdy dzień
Co go trwonimy nie raz.
Wiatry przegonią ciemne chmury,
Co nam nieboskłon zasłoniły,
Świat się stanie pięknym. Zło ponurym
Szykiem odejdzie w mrok mogiły.
Czas nieraz będzie dusił cię,
Jak łachman Dejaniry,
I będziesz płakał, bronił się,
By nie uczynić z życia szmiry.
Marzeniem naszym jest, by czas
Stanął raz kiedyś z nami,
By czekał na nas, by z nami wraz,
Otworzyć drzwi sercami.
Nadejdzie kiedyś taki dzień,
Że przyjdzie za czas rozliczenie,
I zadrwi z nas nasz własny cień,
A reszta będzie milczeniem.
Odpocznij czasie, wstrzymaj bieg!
Rozejrzeć daj się ludom.
Abyśmy mogli dobro nieść,
Nie dzielić się tanią ułudą!
Józef Szałankiewicz

Sprostowanie
W lutowym numerze naszego
miesięcznika, w artykule dr Wojciecha
Krukara pt. „Tabor, Taba, Morwawa…”
korekta przeoczyła wykreślenie technicznej uwagi Autora do redakcji. Za
popełnioną niezręczność przepraszamy
Autora a Czytelników archiwizujących
miesięcznik prosimy o wykreślenie
w podpisie zdjęcia nr.6 fragmentu:
” - w tekście brakuje roku, proszę
o uzupełnienie”.
Red.
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,,Bal Karnawałowy
w Krainie Królowej
Śniegu”

K

arnawał to miła
tradycja, przepełniona
muzyką i zabawą, gdzie
ważnym
elementem
tego okresu są bale. Bal
karnawałowy dla podopiecznych z Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie to
dzień niezwykły, często
wyczekiwany
przez
wiele tygodni. Jest
atrakcją bardzo lubianą
przez naszych wychowanków dostarczającą im wielu przeżyć i radości.
Dnia 29 stycznia, 2015 r. w Domu
Kultury odbył się ,,Bal Karnawałowy
w Krainie Królowej Śniegu”. Gospodarzem byli wychowankowie i opiekunowie OREW. W tym roku gościliśmy
uczniów, nauczycieli i Panią dyrektor
z Zespołu Szkół Publicznych w Milczy.
Jak tradycja polska każe nasz bal
rozpoczęliśmy staropolskim tańcem –
polonezem. W pięknej zimowej scenerii
pojawiła się wspaniała Królowa Śniegu,
która powitała wszystkich, zaprosiła do
swego,,Śnieżnego Królestwa” życząc
miłej zabawy. Wiele radości dostarczyły specjalnie przygotowane konkursy:,,Klejnoty dla królowej”,,Taniec z bryłą
śniegu”,,,Balonikowy taniec”, w których
wszyscy chętnie brali udział. Królowa
Śniegu bacznie obserwowała taneczne
poczynania i sportowe zaangażowanie
uczestników konkursów oraz częstowała i nagradzała słodkościami i drobnymi
upominkami.
Niespodzianką balu był pokaz mody
zimowej i karnawałowej -,,Najnowsza
kolekcja 2015”. Przygotowania do niego
trwały wiele dni. Nasi wychowankowie
prezentowali pomysłowe i wyjątkowe
stroje oraz odpowiednio dobrane dodat-
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ki. Czuli się jak na prawdziwym
pokazie mody. Publiczność była
zachwycona nagradzając ową
kolekcję gromkimi brawami.
Specjalną nagrodą były słodkie,
własnoręcznie pieczone serdusz-

Lustereczko powie przecież
całą prawdę o kobiecie
Według kolegi Józka przedtem były lepsze lustra
Patrzę w lustro – czy to zjawa?
Miast mnie, jakaś stara baba
W dodatku wciąż mnie małpuje
Jak ja – to i ona szminką się maluje
Skąd się tu wzięła ta baba druga?
Jak mrugam okiem – ona też mruga
Żeby, choć jak ja, ładna i miła
Ta ze zmarszczkami, stara i siwa
Trudno wytrzymać tą maskaradę
Zaraz z tą babą dam sobie radę
Wiem już ! O wałkiem w głowę ją huknę
Oj! Coś się stało z tym moim lustrem.
- Jak uderzyłam tę babę w głowę
Lustro w kawałki sypło się drobne.
Trudno! Bez lustra trochę źle - bieda
Lecz cóż, tak dalej dręczyć się nie dam.
……………Teraz mam spokój
W dzień, w wieczór, z rana
Tamta została zlikwidowana.
Ps.
Tak . Tak! Nie ma się co dziwić temu
przypadkowi
bo jak Józek z przekonaniem mówi i nikt mu, jak dotąd, niestety nie przeczy,
za młodości to lustra były po prostu do
rzeczy;
człowiek się widział jako; młody, ładny,
przystojny i z bujną czupryną
A teraz co? No; stary z wielkim brzuchem,
siwy w dodatku z łysiną
No więc! Lustereczko teraz przecie
resztę złudzeń z ciebie zmiecie.

ka, rozdawane osobiście z rąk
Królowej Śniegu.
Na parkiecie królował taniec we wszystkich swoich
odmianach. Razem z Królową
Śniegu tańczyliśmy Twista,
Sambę, Rumbę, Rock end rolla.
Oprawę muzyczną bezinteresownie zapewnił profesjonalny
DJ Wodzirej Dusiek, który idealnie trafił w gusty muzyczne
uczestników zabawy. Doskonale dobierał utwory, nawiązywał
kontakt z dziećmi, wspólnie się
z nimi bawił, zachęcał wszystkich do zabawy. Nasi wychowankowie i zaproszeni goście
wyginali ciała przy dźwiękach
znanych przebojów disco oraz
poruszali się wdzięcznie i spontanicznie w rytm najnowszych
muzycznych hitów. Powodzeniem cieszyły się tańce w parach,,,pociąg do lodowej krainy”,,,śnieżny wąż”,,,kaczuszki”. Była to wspaniała okazja do integracji i wzajemnego poznania się z nowymi
kolegami i koleżankami z zaprzyjaźnionej szkoły. W przerwach między tańcami
delektowaliśmy się pysznymi posiłkami
przygotowanymi przez nasze panie kucharki. Bal zakończyliśmy pożegnalnym

Maria Przybylska
tańcem integracyjnym ,,Sally Garden”.
Zabawa karnawałowa dostarczyła wszystkim wielu niezapomnianych
wrażeń i miłych przeżyć. Cieszymy się,
że,,Bal z Królową Śniegu” przyniósł
tyle dziecięcej radości i mamy nadzieję,
że na długo pozostanie w naszej pamięci.
Mariola Sokołowska
(oligofrenopedagog OREW)

N

Zaufać

asze życie publiczne i społeczne zda się wykazywać   coraz
większy deficyt w materii wielu
dotychczas docenianych cech, wartości
i zalet. Własną emocjonalność pozytywną zamieniamy  na nieufność, lękliwość i szeroko pojęty strach częstokroć  
nie mający żadnego pokrycia w rzeczywistym świecie.
Wydawałoby się ,że wszechogarniający rozwój w każdej dziedzinie życia
społecznego i wiedza jaką natychmiast
uzyskujemy gdy cokolwiek wydarzy się
na „końcu świata” winny nas uspakajać
dając poczucie komfortu .Nic bardziej
mylnego. Szybkość przepływu informacji jest błyskawiczna ale jak łatwo zauważyć większość tychże ma oddźwięk
negatywny. Dowiadujemy się o nowych
konfliktach zbrojnych , o walkach narkotykowych gangów w Ameryce Środkowej
czy kataklizmach powodzi i huraganów.
W przypadku ,gdy te ostatnie mieliśmy
w nadmiarze we własnym kraju, informacje światowe nie nastrajają, a oględnie
mówiąc niosą przygnębienie i utratę poczucia bezpieczeństwa.
Tracimy go coraz więcej i podszyci strachem tudzież nowymi obsesjami
zamykamy się na innych, na kolegów
z uczelni, na sąsiadów, na wszystko co jakoś nie wiedzieć, kiedy stało się złowrogie. Tendencje zanikowe obserwujemy
w kwestii poruszanej onegdaj już w innych felietonach : wdzięczności, ufności
czy otwartości na innych i otwieramy się
na lęki zarażając nimi wszystko co się da.
W tempie zawrotnym tracimy zaufanie.
A ufać zwyczajnie musimy.
Bez ufności bowiem nie wyszlibyśmy z domu, nie weszli do żadnego
urzędu czy banku bo coś złego mogłoby się nam przytrafić. Faktem jest,
że coraz mniej wierzymy i ufamy mediom,
dziennikarzom wietrzącym i szukającym
sensacji w każdej niewinnej nawet informacji. I nic nie zmieniają kolejne procesy
o zniesławienia. Agresywność i nastawienie wyłącznie na uliczne plotkarstwo, skutecznie manipuluje nami a my świadomie
czy nie, podlegamy całemu procesowi
„dziwowania się” w temacie - jakiż to ten
świat okropny.
Pytanie komu ufać? skoro istnieje
prawdopodobieństwo, że zostaniemy wykorzystani? No tak ale nie ufać nikomu?
Tak się nie da. Jadąc samochodem ufamy
innym kierowcom, ufamy w ich umiejętności zachowania się na jezdni, ufamy
politykom wierząc, że dotrzymają słowa
przed wyborczego. Gdy z problemem automobilu udajemy się do autoryzowanego
serwisu, wierzymy, że obsługa będzie nie
tylko uprzejma ale i skuteczna. Podobnie
gdy kupujemy samochód dobrej, uznanej
marki nie spodziewamy się, że za pół roku
coś nawali. Po prostu ufamy, że ta marka
nawalić nie może.
Miałam podobną sytuację, gdzie po
roku wydawało się dobry samochód zwy-

czajnie stanął na ulicy i już. Serwisanci
tłumaczyli…a że to
może się zdarzyć w
każdym nowym egzemplarzu, wszak
nowiutkie maszyny
także się psują. Ja
jednak stałam na
stanowisku, że auto
kupiłam w tym,
nie innym serwisie
i miałam zaufanie
do tejże marki. Tłumaczenie więc zupełnie mnie nie satysfakcjonowało. Moje zaufanie nieco przybladło i zszarzało. Ale wracajmy do filarów
zaufania czyli m.in. reputacji i wizerunku.
Nad pozyskaniem reputacji nieźle się
trzeba nabiedzić, ale stracić można błyskawicznie i nie odwracalnie. Wierzymy
autorytetom, przekazujemy sobie różnoraką wiedzę w materii kompetencji tego
czy tamtego fachowca od powiedzmy
płytek, malowania czy szukamy opinii
o dobrym lekarzu. Dobry lekarz to zapewne nie ten, którego gabinet tonie w masie
certyfikatów po jedno czy paro-dniowych
szkoleniach, ale one na pacjentach robią
zazwyczaj wrażenie na początek. Kiedy
lekarz zawiedzie to i cały ten ścienny
pokaz na nic się zda. Osiągnięty jednak
zostaje cel, symbolika i pozory reputacji
tudzież kompetencji. Podobnie ma się
sprawa z wizerunkiem, który nieodłącznie łączy się z autoprezentacją.
I w czasach gdy nad „image” osoby
publicznej pracuje sztab specjalistów do
tegoż powołany - podobno z każdego
zrobić można prezydenta. Rzeczywistość
wykazuje, że nie do końca. Schematy,
które do nie dawna były dość czytelne
społecznie, obecnie jakby się lekko zachwiały. Bo nie ulega wątpliwości, że nasze zaufanie wzbudzał dyrektor w dobrze
skrojonym garniturze ze skórzaną torbą
i odpowiednią prezencją. Różni hochsztaplerzy i kombinatorzy wykorzystywali
ten obiegowy osąd i uprawiając swoje
pokrętne procedery wyglądali elegancko
i garniturowo, tudzież starali się powściągliwie dozować swój intelekt. Takowa
schematyczność świetnie się sprawdzała.
Sprawdzała się także przy okazji np.
seryjnego mordercy T. Bundy’ego, będącego uosobieniem szarmanckiego i wyjątkowo eleganckiego młodego mężczyzny
o którego zniewalającym uroku mówiły
2czy 3 ofiary, które przeżyły jego napaść.
Tak więc nie zawsze ufność, w ogólnie
przyjęte sposoby zachowań, bywa miernikiem pozytywnym. Należy również
mieć na uwadze, że nie zawsze też noszący garnitur, umie go nosić. Groteskowo
wyglądają studenci, którzy na egzaminy
wkładają miast nieodłącznych dżinsów
garnitury. Pochyleni, z lekka niedbali,
wyglądają mało wiarygodnie i mimo starań zaufania nie wzbudzają. Nie bez racji
mawiało się, iż ten czy tamten wygląda
jakby urodził się w garniturze, lub ona
chodzi jakby 24 godziny na dobę chodzi-

ła w szpilkach. Otóż elegancki i ekskluzywny strój od Armaniego tudzież Prady
nie czyni z nas gentelmana ani damy.
Mawiało się o Monroe, że nawet ubrana
w worek elektryzowała erotyzmem.
Nam jednak szaraczkom ciągle pozostaje ufność schematyczna. Wprawdzie powoli z niej wychodzimy z racji, że
pozory coraz częściej mylą, ale też sami
zapominamy o fakcie dostosowania się
do otoczenia w którym się znajdujemy.
Onegdaj wspominałam o mojej siostrze
przebywającej w Nowym Jorku i korzystającej z metra, gdzie spotkać można przeróżniste typy o takiż zamiarach.
A więc „wyelegancona” ze skórzaną
torebką i biżuterią palcową zupełnie nie
zauważyła zainteresowania jakie wzbudziła w rosłym afroamerykaninie. Zapewne gdyby nie pomoc i uświadomienie
jej tegoż faktu przez młodą parę białych
ludzi, torebka zmieniłaby właściciela.
Wyobraźnia mojej siostry nie zadziałała.
Nie przyjęła do wiadomości, że metro nie
jest miejscem w którym koniecznie należy wyglądać jak dama i zwracać na siebie
powszechna uwagę. Jak mam nadmiar
brylantów na szyi i palcach, wokół mam
także kilku ochroniarzy z bronią. Zawsze
przestrzegałam odpowiedniej prezencji
czy to w autobusie czy w teatrze czy
u …cioci na imieninach.
Ale jak wspomniałam zbrodniarze
mają również taką wiedzę i inwestują w dobre ubrania, markowe obuwie
i eleganckie parasole, nie wspominając
o „wyjściach” z odpowiednich miejsc
czyli np. banków lub korporacji. Nasze
zaufanie jest wystawiane na niezłą próbę. To jednak nie oznacza, że po jakiejś
doznanej krzywdzie mamy już nigdy nie
zaufać. Ciągle ufamy .
Ufamy kolejnym politykom i rządom
mimo, że zazwyczaj jesteśmy w czasie
późniejszym mocno rozczarowani. Ciągle dajemy kredyt zaufania i często się
rozczarowujemy. Ale budując własne
zaufanie, co jest procesem bardzo długotrwałym i wymagającym wielu działań konsekwentnych, budujemy zaufanie
o solidnym fundamencie i musimy o nie
dbać. Jakikolwiek nieprzemyślany ruch,
nadwątlenie wiarygodności i po naszej
reputacji. Reputacja to bezcenny nabytek,
ale zapewne wszyscy doskonale wiemy
jak bardzo kruchy . I o ileż trudniej ją
zdobyć i utrzymać niż stracić i spróbować
odbudować.
Lucja Urbanik
NASZ RYMANÓW
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„Maleńka Miłość
zbawi świat”

Projekt integracyjno –
terapeutyczny zrealizowany
w OREW w Rymanowie

W

październiku 2014 roku rozpoczęliśmy w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno
– Wychowawczym przygotowania do
kolejnego już projektu świątecznego
pt. „Maleńka Miłość zbawi świat”. Jego
celem było kształtowanie u wychowanków wrażliwości, umiejętności wchodzenia w role, pozytywnego spojrzenia
na siebie i innych oraz przede wszystkim
ukazanie widzom za pomocą tej małej formy teatralnej istoty Bożego Narodzenia.

P

Wigilia Karoliny

rawdziwą radość przeżywania
Świąt Bożego Narodzenia daje
nam odkrywanie prawd jakie przekazuje narodzony Zbawiciel. Jednak
w życiu współczesnej rodziny, skupionym wokół wartości materialnych, zagłuszających radość i sens przeżywania
świąt brak jest miejsca na dostrzeżenie
potrzeb drugiego człowieka.
O tym co tak naprawdę jest ważne
w naszym życiu przypomniały nam,
oparte na współczesnym scenariuszu
jasełka „Wigilia Karoliny” odegrane 25
stycznia w kinie Sokół w Rymanowie.

Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu osób pracujących przy jego organizacji jak i bezpośrednio
biorących w nim udział
a także dzięki przychylności osób i instytucji z nami
współpracujących (szczególne ukłony w stronę
Dyrekcji i pracowników
Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie a także
w stronę panów: Rafała Piłatowskiego oraz Adriana
Litwina) po raz pierwszy
udało nam się zaprezentować na scenie już 17 grudnia w sali rymanowskiego
kina przy okazji spotkania
przy wigilijnym stole wraz
z rodzicami wychowanków i zaproszonymi gośćmi. Dzień później zaprosiliśmy na nasze przestawienie okoliczne szkoły
i przedszkola. Ostatni raz
wystąpiliśmy 6 stycznia,
w Święto Objawienia Pańskiego przed publicznością rymanowską
i gośćmi przybyłymi z okolicznych miejscowości przy okazji organizowanego
przez GOK Rymanów finału konkursu
kolęd i pastorałek.
Za każdym razem spotkaliśmy
się z ogromnym aplauzem i wyrazami
wdzięczności za piękną grę aktorską
naszych wychowanków i pracowników
oraz oddanie głębokiego sensu Bożego
Narodzenia. Dziękujemy wszystkim,
Jasełka przygotowała schola oraz ministranci parafii Rymanów, pod opieką siostry Bożeny Fuk.
Zabiegana rodzina nie znajduje czasu aby usiąść przy wigilijnym stole. Nie
ma choinki, brak świątecznej atmosfery. Tylko najmłodsza Karolinka marzy
o „ niezwykłych” prawdziwych świętach
i chce aby było „jak dawniej”. Z pocą
dziewczynce przychodzi jej Anioł Stróż.
Przywołuje on swoich niebiańskich kolegów i wspólnymi siłami sprawiają, że
w wigilijną noc dom Karoliny odwiedza
Maryja, Józef i mały Jezus. Przybywają trzej królowie – biznesmeni, aby pokłonić się narodzonemu Zbawicielowi,
pasterze oddają hołd Dzieciątku rapując
w hip-hopowym stylu. W niezwykły spo-

którzy zechcieli przeżyć z nami te niezapomniane chwile, za Waszą przychylność, miłe gesty i słowa. Mamy nadzieję,
że w następnym roku będziemy mogli
spotkać się na nowo. Już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy:
Agnieszka Kindelska, Beata Szopa
Magdalena Wilczyńska, Beata Litwin
sób do domu wracają wszyscy członkowie rodziny, aby przy blasku pierwszej
gwiazdki złożyć sobie życzenia i połamać się opłatkiem. Rodzina doświadcza
prawdziwego cudu Bożego Narodzenia.
Ostatnia scena jest żywym obrazem, który tworzą biorący udział w przedstawieniu jasełkowym aktorzy.
Młodzież świetnie wcieliła się w swoje
role, muzyka i oświetlenie sceny dopełniły wyjątkowy nastrój. Spotkanie
jasełkowe zakończone zostało śpiewem
kolęd.
Jasełka we współczesnym stylu
z wplecionym motywem biblijnym miały skłonić widza do refleksji nad obecnością Boga w naszym codziennym
życiu i przypomnieć, że mimo upływu
ponad dwóch tysięcy lat prawdziwe
wartości nie zmieniają się, musimy
tylko zatrzymać się
aby móc je dostrzec
w naszej rzeczywistości.
B. Pruś
fot. M.Wołczańska
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Noworoczny Koncert
Szkoły Muzycznej

K

olejny już raz w Auli Zespołu
Szkół Publicznych w Rymanowie miał miejsce niezwykły koncert muzyczny. 29 stycznia 2015 roku
licznie zgromadzeni widzowie obejrzeli
profesjonalnie przygotowany i doskonale wykonany Koncert Noworoczny.
Swoją obecnością zaszczycili nas panowie: Główny Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Krzysztof Szczepaniak
oraz Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec. Tradycyjnie zgromadziła się liczna widownia złożona z rodziców, mieszkańców Rymanowa i okolic,
nauczycieli i uczniów.
Głównymi artystami byli podopieczni Szkoły Muzycznej I st. w Rymanowie,
którzy na różnych instrumentach wykonywali nie tylko znane i lubiane kolędy
i pastorałki, ale również utwory muzyki
klasycznej. Panie prowadzące konferansjerkę – Maria Putrzyńska i Anna Skibicka, oprócz zapowiedzi informowały
o licznych sukcesach uczniów w konkursach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Warto
podkreślić, że dotyczą one dzieci, które
dopiero drugi rok są uczniami szkoły
muzycznej.
W kolejnym punkcie programu
wystąpił chór pod dyrekcją Pani Iwony
Tylki, który zachwycił widownię swoim
profesjonalizmem i ciekawą interpretacją wykonywanych utworów. Orkiestra
dęta prowadzona przez Pana Tadeusza
Półchłopka brawurowo wykonała kilka kolęd. W auli rozbrzmiewały piękne
dźwięki, ciekawe interpretacje utworów granych na różnych instrumentach.
Wspaniałym zwieńczeniem muzycznej
uczty był występ nauczycieli szkoły muzycznej i zaproszonych gości. Podczas
wcześniejszych koncertów mieliśmy już
okazję podziwiać instrumentalny kunszt
naszych pedagogów, teraz dodatkowo
zachwyciliśmy się wokalnym popisem
tercetu w składzie Iwona Tylka, Magdalena Szybka i Dariusz Krzok, któremu
towarzyszył wieloosobowy skład instrumentalistów. Wykonali oni trzy kolędy
w sposób niezwykle piękny i wzruszający. Nie obyło się bez bisów.
Pan Wizytator w końcowym wystąpieniu podkreślił wysoki poziom artystyczny prezentowany przez uczniów
Szkoły Muzycznej I st. w Rymanowie
i zwrócił uwagę na znaczący postęp od
ubiegłego roku.   Pogratulował uczniom
i nauczycielom oraz rodzicom zapewniając, że ich dzieci prowadzone są przez
doskonale wykwalifikowanych pedagogów, którzy zapewniają właściwy rozwój artystyczny młodym adeptom sztuki muzycznej. Zarówno Pan Wizytator
jak i Pan Burmistrz oraz Pani Dyrektor
Elżbieta Nadziakiewicz nie kryli wzru-

szenia i zasłużonych pochwał, podkreślali wielką rolę rodziców w procesie
edukacji muzycznej dzieci.  Była to niezaprzeczalnie kolejna wspaniała uczta
duchowa, która na długo pozostanie

jącą dźwiękami muzyki. Jeśli ktoś chciałby ponownie poczuć atmosferę tego
koncertu, może obejrzeć go na stronie
www.facebook.com/szkolamuzycznarymanow

w pamięci odbiorców coraz liczniej odwiedzających szkolną aulę rozbrzmiewa-

Anna Smerecka
Fot. Maciej Czado

Uwaga ! Konkursy plastyczne !
Większość miast (a nawet większych wsi) ma swoje flagi, które
wywieszane w dniach świąt państwowych i uroczystości lokalnych dodają
kolorytu miejscowościom. Czy Rymanów też może mieć swoją flagę?
Oczywiście, że tak! Dlatego powracamy do idei konkursu.
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
Wstępnie ustalony termin rozstrzygnięcia konkursów – 15 maja.
Uszczegółowiony regulamin konkursów oraz przewidziane nagrody za
wybrane projekty, zamieścimy w numerze kwietniowym.
(wła)

Przekaż nam swój 1%
Jeżeli doceniasz naszą pracę społeczną przekaż nam 1% podatku należnego
na wsparcie naszej statutowej działalności:
- wydawanie miesięcznika „Nasz Rymanów”,
- renowację nagrobków na rymanowskim cmentarzu,
- prowadzenie Historycznej Izby Regionalnej,
- prowadzenie sekcji: kolarskiej, turystycznej, tradycji i szachowej,
- organizowanie turnieju piłkarskiego drużyn podwórkowych
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” posiada od 2004 roku statut Organizacji
Pożytku Publicznego.
Numer KRS 0000015 119
Zarząd Stowarzyszenia
NASZ RYMANÓW
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Anna z Działyńskich
Potocka - cz. XII

U

wagi dotyczące wychowania religijnego
W swoim Pamiętniku Anna
Potocka wspomina swoje spotkania z religią, przestrzega ona rodziców i wychowawców przed nadmiernym wpajaniem
wiedzy religijnej dzieciom, przed nadmiernym zmuszaniem dzieci do praktyk
religijnych. Działania te mogą przynieść
skutki wręcz odwrotne. …dzieci prawdziwie świętobliwych matek, a nawet
córki ich nie tylko są niepobożne, ale
wprost niereligijne. …co do mnie, dorosłą już będąc, przez wiele lat jeszcze widok kościoła dreszczem wstrętu
mnie przejmował; bo się tam namarzłam, nanudziłam, nagłodziłam srodze
przez lat wiele.
Co dotyczy nauczania religii w szkołach Anna też miała pewne spostrzeżenia,
które pojawiły się w czasie pobytu jej
dzieci w szkole.
Zwracała uwagę na kilka aspektów
prowadzenia religii:
- metodę,
- podręcznik - katechizm,
- nauczyciela – księdza katechetę.
Po pierwsze – mocno krytykowała
powszechnie stosowane nauczanie religii polegające na nauce na pamięć całych
stron katechizmu. Obawiała się, że prowadzić to może tylko do znienawidzenia
religii i odejścia od wiary. Za przykład
podawała wielu studentów lub ludzi, którzy kończąc studia stali się ludźmi pozbawionymi wiary. Zachęcała do nauczania
religii przez urozmaicanie jej (zwłaszcza
małym dzieciom) opowiastkami, obrazkami, pytaniami, dyskusją, by wpajane
wiadomości dobrze się utrwaliły.
Po drugie – rzeczą na którą zwracała
uwagę rodziców to dobór katechizmów
dla dzieci. Katechizm używany wówczas w Galicji w tłumaczeniu Schustera
był bardzo trudny, mało czytelny. Można
było przeczytać całą kartkę siekaniny
zdań drobnych,   a nie znaleźć zdania
głównego.  Można było nawet dorosłej
osobie nie wiedzieć po przeczytaniu takiej kartki, o co właściwie chodzi, do
czego to zmierza i nic się pamięci z tego
nie czepiało. Interweniowała nawet w tej
sprawie przez księżną Sapieżynę u konsystorzów (dawniej stosowane określenie kurii biskupiej jako zbioru doradców
biskupa, pomagających mu w sprawach
administracyjno-sądowniczych). Uzyskała odpowiedź: „uwagi tej przezacnej
matki są najsłuszniejsze! Ale episkopat
zajęty jest tylu ważniejszymi sprawami, że trudno z tem dziś rozpoczynać”
długo myślałam jakie to mogą być te
sprawy ważniejsze jak ta, że dzieciom
od pierwszej klasy starają się uczynić
religie wstrętną.
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Po trzecie – to katecheci, którzy powinni być głęboko religijni, wykształceni, kulturalni i odpowiedzialni. Powinni
być przykładem dla młodych ludzi, których mają wychowywać na dobrych katolików. Karygodne jest jeśli przychodzą
na lekcje pijani.
Kolejna sprawa, która Annę nurtowała, to życie religijne młodych ludzi
w szkołach. Mocno krytykowała sposób odbywania spowiedzi w określone z
góry dni u sprowadzonych kilku księży
z pobliskiego klasztoru. Od każdego
chłopca wymagano podpisanej kartki, że
odbył spowiedź. Przy tym systemie często dochodziło do wypaczeń, kiedy to
na przykład jeden chłopiec deklarował,
że zbierze kilka kartek i chodził do spowiedzi od jednego do drugiego księdza.
Anna będąc kobietą bardzo religijną, dla
której sprawy wiary i przykazać zawsze
stały na pierwszym miejscu, nie mogła
przeboleć lekkomyślności duchownych,
którzy w ten sposób postępowali z młodymi ludźmi.
Podobnie bulwersowała ją sprawa
prowadzenia rekolekcji w ostatnim tygodniu przedświątecznym. Jak można
zmuszać w tym czasie młodych ludzi do
zastanowienia się nad własnym życiem,
jak można im mówić „o piekle, sądzie
ostatecznym”, gdy ci myśleli już tylko
o powrocie do domu, a czas między
kazaniami rekolekcyjnymi spędzali na
zabawie (były już ferie). Rekolekcje według Anny powinny być przeprowadzane na początku lub w trakcie postu. Przy
takich rekolekcjach chłopcy powinni
spędzać w szkole chwile pomiędzy kazaniami, prócz obiadu i kolacji zachowując
milczenie, robiąc na przykład wypracowania na temat wysłuchanych kazań.
W późniejszym życiu, kiedy była
już matką, doświadczyła czterech śmierci swoich dzieci. Bardzo przeżyła śmierć
drugiego Piotrusia. Rozpacz po stracie
dziecka spowodowała, że straciła swoją
wiarę. Bardzo to przezywała, nie chodziła do kościoła, do spowiedzi. Nadszedł
jednak okres wielkanocny, a ponieważ
z powodu nieobycia spowiedzi wielkanocnej mogła być wykluczona z kościoła, poszła bez przekonania do spowiedzi.
Wspomina swoją spowiedź i księdza
Koleńskiego, który powiedział jej, że
wiara to nie cnota tylko łaska dana
od Boga.  Jeżeli ktoś bardzo zuchwale
domaga się cudu od Boga, łamie jego
przykazania, Bóg może mu tę łaskę
odebrać i starci on swa wiarę. Najprostsza i najbezpieczniejsza to wiara
prosta, oparta na przekonaniu, że tak
Bóg powiedział tak musi być… komu
zaś ta wiara nie wystarcza, kto chce
dociekać i badać – dobrze! Wiara nie
boi się światła i wiedzy: ale w takim
razie niech będzie uczciwy i sumienny… idzie drogą sumiennej pracy
i badań… .
Wspominając tę swoją historię napomina rodziców, by wychowywali

dzieci w wierze prostej, która ustrzeże je
przed zawiłościami w rozumieniu religii
z naukowego punktu, w prostej wierze,
która da siłę w tragicznych chwilach życia.
Kim była Anna Potocka?
Córka Tytusa i Celestyny Działyńskich, która gdyby nie „Mój Pamiętnik”
prawdopodobnie przeszłaby niezauważona przez potomnych.
Hrabiną, która naocznie poznała
sławną „biedę galicyjską”, głód, choroby trapiące ludność wsi i miasteczek,
a także jej ciemnotę i zacofanie.
Kobietą, która doświadczyła biedy
i u siebie: gospodarstwo oleszyckie okazało się nie rentowne, majątek rymanowski, na skutek niepomyślnych operacji
finansowych, był przez wiele lat bardzo
zadłużony. Kobietą, która samotnie (po
śmierci męża) walczyła z wierzycielami
o utrzymanie Rymanowa i równocześnie
budowała zdrojowisko, wychowywała
dzieci i działała społecznie.
Matką, która urodziła dziewięcioro
dzieci i przeżyła śmierć czterech swoich
synów, żoną opłakująca śmierć męża.
Mimo to nigdy nie zaświtała jej myśl, by
zrezygnować z „miłosierdzia”, tak krytykowanego przez rodzinę jak i okolicznych sąsiadów.
A jak Anna rozumiała to „miłosierdzie” – „moją jałmużną było leczenie
chorych i uczenie ludzi przemysłu domowego… dostarczanie roboty tym,
co jej nie mieli, dostarczanie gazetek
i książek do podniesienia poziomu ich
inteligencji i moralności. Stasia miłosierdziem było zakładaniem towarzystw
zaliczkowych…, zakładanie sklepików
chrześcijańskich i towarzystw zarobkowych rzemieślniczych. Miłosierdziem
było dla nas obojga używać tylko swoich miejscowych rzemieślników w zakładzie, by ich kształcić i wzbogacić.
Miłosierdziem było ratowanie w czasie cholery, gotowanie zupy pożywnej
w czasie głodu.” Sama niejednokrotnie
wraz z rodziną cierpiała niedostatek, dobrze więc rozumiała ludzi przychodzących do niej „po prośbie”. Jej najbliższa
rodzina odmawiała wsparcia, ona nie
potrafiła przejść obojętnie obok ludzkiego nieszczęścia. Nie miała gotówki, ale
gotowa była zawsze do pomocy i dzieliła
się tym co miała: wiedzą, ziołami, jedzeniem i wsparciem duchowym.
Jej aktywność społeczna i wrażliwość na biedę ludzką stała się motorem
do założenia pierwszej w kraju szkółki rzeźbiarskiej dla zdolnej młodzieży
chłopskiej, która dawała także zarobek.
Bezpłatne kolonie letnie dla dzieci skrofulicznych i rachitycznych z całej Polski
były uwieńczeniem jej misji w niesieniu
pomocy potrzebującym.
Podejmowała także działania oświatowe wśród ludności wiejskiej, a także
okolicznej szlachty. Pisząc i wydając
szereg broszur o tematyce homeopatycznej i zielarskiej, wskazywała drogę jak

bronić się przed chorobami i głodem.
Młode szlachcianki uczyła służby ludowi, wskazywała im przyczyny nędzy wsi
polskiej i drogi jej pokonania: oświaty
ludności z nizin społecznych, wspierania
i rozwijania rodzimego rolnictwa i rzemiosła.
Nigdy nie zrażała się brakiem
wdzięczności za okazaną pomoc, nie
szukała popularności wśród ludzi i nie
czekała na pochwały. Jej dewizą było
„jakże by mało zrobił ten, co by tylko dla
wdzięczności ludzkiej chciał pracować”.
Również w godzinie śmierci pozostała tą Anną, która myślała tylko
o innych, o kłopotach, jakie sprawi

swą śmiercią najbliższym. Jak żyła, tak
i umarła. Żyła otoczona wianuszkiem
potrzebujących i chorych, umarła otoczona dziećmi i wnukami, a jej pogrzeb
zgromadził tysiące ludzi z okolic Rymanowa.
Jej barwna postać, pełna poświęcenia dla wszystkich potrzebujących może
być przykładem życia i pracy także dla
współczesnych Polaków. Nie brakuje
bowiem i dzisiaj ludzi czekających na
pomoc i radę, a czasem tylko na dobre
słowo. Dzielmy się więc swoją wiedzą
z innymi, wykorzystujmy tę wiedzę dla
dobra drugich ludzi, tak jak czyniła to
Anna Potocka. Starajmy się widzieć

Jak rozmawiać ze swoim dzieckiem

aby ustrzec je przed alkoholizmem i narkomanią
Motto: Każdy z nas powinien mieć takie miejsce, gdzie może być sobą, gdzie jest
wolny od krzywd, niebezpieczeństw, gdzie może się nie bać i oddychać pełną piersią. Takim miejscem powinien być DOM.
Mamo, Tato – możesz mi pomóc nie brać narkotyków i nie pić alkoholu, jeżeli…
- nie porównujesz mnie z innymi - Czy nie możesz być jak inne dzieci?
…mam prawo być inny i niedoskonały.
- nie odbierasz mi nadziei – Z ciebie i tak nic nie wyrośnie. Kompletne zero…
…chciałbym wierzyć, że coś w życiu osiągnę.
- nie mówisz mi, jak mam się czuć. – Nie ma co tak płakać. Przecież nic się nie stało…
…potrzebuję Twojego zrozumienia.
- nie rozkazujesz mi – Sprzątnij to! Natychmiast!
…wolę , kiedy mnie zachęcasz. Potrafię z Tobą współpracować , nawet jeśli jestem mały.
- nie wywołujesz we mnie poczucia winy. – To przez ciebie nic mi się w życiu nie układa!
…nie jestem odpowiedzialny za problemy dorosłych.
- nie używasz gróźb i nie straszysz – Jeszcze raz to zrobisz, a zobaczysz jak dostaniesz!
…wydaje mi się wtedy, ze świat jest zły i nieprzyjazny.
- nie kupujesz mnie – Jeżeli posprzątasz to kupię ci czipsy.
…pragnę twojej miłości za darmo!
- nie wywołujesz we mnie poczucia winy – Co tak chodzisz jak niezdara?
…chciałbym myśleć o sobie dobrze.
Mamo, Tato  o wiele bardziej wolę gdy:
- Słuchasz uważnie, kiedy coś tobie opowiadam. Odkładasz gazetę, wyłączasz telewizor, zwracasz się do mnie twarzą.
- Starasz się zrozumieć co przeżywam, co się ze mną dzieje, co też mi się nowego
przydarzyło i cieszysz się tym lub smucisz razem ze mną.
- Zauważasz mnie w różnych sytuacjach: kiedy jestem smutny lub wesoły, nie tylko
wtedy, kiedy coś zbroję.
- Rozmawiasz ze mną i pytasz, co myślę o niektórych sprawach, nie okłamujesz
mnie myśląc, że i tak nic nie rozumiem.
- Razem ze mną ustalasz, co w domu należy do moich obowiązków.
Rodzice !
Rozmowy z dziećmi:
- uczą jak wyrażać własne uczucia i potrzeby,
- przerywają ich samotność,
- dodają im wiary w siebie,
- zmniejszają napięcie.
Przytulanie:
- pomaga zasnąć,
- wzmacnia odporność,
- redukuje stres,
- dodaje poczucie bezpieczeństwa,
- pomaga odnaleźć swoje miejsce w świecie.
Przytul mnie i kochaj takim, jakim jestem!

w każdym człowieku istotę czującą, którą można łatwo zranić i postępujemy tak
wobec ludzi i przyrody, by nie wstydzić
się tego co jest naszym dziełem. Niech
przykład Anny zachęca nas do wytężonej pracy nad sobą, własną niedoskonałością, a przede wszystkim do pracy
społecznej, do pracy dla drugiego człowieka. Potrzebujący są zawsze i wszędzie, trzeba tylko patrzeć sercem by ich
dojrzeć.
Grażyna Skolarczyk

Zmiany w szkolnych
sklepikach

O

d 1 września nie wolno będzie
sprzedawać niezdrowej żywności w szkołach. Znowelizowana ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia nie jest wymierzona
w branżę vendingową, ale ta szybko
odczuje jej skutki.
Zakaz sprzedaży „śmieciowego jedzenia” w szkołach, który zacznie obowiązywać od kolejnego roku szkolnego,
to efekt rosnącego w Polsce odsetka otyłych nastolatków. Z danych Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) wynika,
że aż 29 proc. polskich jedenastolatków
ma nadwagę. Ze szkół i uczelni znikną
więc automaty z niektórymi napojami
i batonami, co ma utrudnić dzieciom
i młodzieży dostęp do niezdrowych
przekąsek. Odpowiedzialność za prawidłowe żywienie w placówce oświatowej
spadnie na jej dyrektora.
Najdotkliwiej zmiany odczuje vending, który zarabia między innymi na
słodyczach, czipsach i napojach gazowanych.
Firmą, która celuje w zdrową żywność, jest np. Fitomat. W fitomatach
można kupić batony musli, suszone
owoce, ciastka zbożowe, pieczywo pełnoziarniste, owsiankę, bakalie, soki,
mleko sojowe itp. Dla Fitomatu zmiany
narzucone prawem to świetna wiadomość. Rynek dotychczas nie faworyzował firm ze zdrową żywnością, czynsze
w szkołach były takie same dla wszystkich, przez co fitomaty były mniej konkurencyjne. Teraz to się zmieni i wiele
placówek stanie otworem dla automatów dystrybuujących zdrowe przekąski
i napoje.
(deka)
(Podajemy za onet.pl)

(Stowarzyszenie katolicki Ruch Antynarkotyczny)
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Klimkówka
zawsze razem

M

ieszkańcy Klimkówki to ludzie
pracowici, życzliwi, dbający
o swoje nowoczesne zabudowania, które wyparły obraz dawnej
wsi. Nie wszystko jednak to co dawne
w Klimkówce zaniknęło. Troszczą się
o to panie z Koła Gospodyń Wiejskich,
które kontynuują i utrwalają regionalną
tradycję ludową i starają się przekazywać ją przede wszystkim młodzieży, by
nie zapomniała o swoich własnych korzeniach.
Społeczności klimkowskiej przewodzi sołtys Kazimierz Kielar, który w wyborach pokonuje swoich rywali, a ostatnio to nawet nikt nie odważył się wyjść
mu naprzeciw, dlatego okazał się niepokonanym. Oby tak dalej było, bo sołtys
zaangażował się w różne prace na terenie Klimkówki i myślę, że nikt by mu
w tym nie dorównał. Odbudowuje przebudowuje i remontuje stare klimkowskie
obiekty, by przystosować je do właściwego użytkowania. Ostatnio podjął
decyzję o budowie kaplicy cmentarnej.
W tej chwili trwają już prace przygotowawcze do zrealizowania tej inwestycji.
Pan sołtys opiekuje się również miejscami pamięci narodowej znajdującymi się
na terenie Klimkówki i organizuje różne
uroczystości patriotyczne oraz towarzyskie spotkania mieszkańców wioski, które nie pozostają bez znaczenia. Nic więc
dziwnego, że panie z KGW na jednej
z uroczystości lokalnych tak o nim zaśpiewały:
Sołtys naszej wioski dobrze się spisuje,
Festyn i dożynki nam organizuje.
Bo sołtys Kazimierz gospodarz nie lada,
Od dawna szanuje go nasza gromada.
O wioskę się troszczy jak o swą rodzinę,
Dobrze wykorzysta każdziutką godzinę.
Jak widać, z sołtysem w bardzo bliskim kontakcie pozostaje Koło Gospodyń Wiejskich, które w Klimkówce ma
długą i bogatą tradycję. Bogaty repertuar
pieśni ludowych, które prezentują panie
z KGW na różnych uroczystościach,
przywołuje klimat dawnej wsi spokojnej
i wesołej, wsi z wiejskimi chatami przyozdobionymi kolorowymi malwami,
wsi w której można było wsłuchać się
w radosny szum złocistych łanów zbóż,
odgłos sierpów, kos i w gwar wesołych
żniwiarzy. Zaś wieczorem upajać się
tęsknymi, zawodzącymi śpiewami wiejskich dziewcząt, śpiewami mówiącymi o
ich dziewczęcych marzeniach i planach.
Obraz takiej wsi pozostał już tylko w przyśpiewkach pań z KGW, więc
jakże go nie doceniać i nie przekazywać
młodym. Panie z KGW nie zapomniały również o Klimkowskich babciach
i dziadkach w dniu ich święta. W czasie
zorganizowanej dla nich przez szkołę
uroczystej imprezy, wystąpiły jak zwykle, z godzinnym satyryczno – humo-
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rystycznym programem przeplatanym
piosenkami własnego autorstwa i przy
akompaniamencie
nauczyciela muzyki Jacka Gierlacha.
Oto niektóre fragmenty tego rozrywkowego programu:
Szła babeczka
(śpiew na melodię
„Szła dzieweczka”)
Szła babeczka do laseczka
Do zielonego
Napotkała w lesie
dziadka
Jeszcze żwawego.
Refren…
Chodź do mnie,
chodź do mnie
I nie bój się,
Bo miłość w tym
wieku
Też zdarza się.
No i poszli dziadzio
z babcią
W ten zielony las.
Dziadzio babcię pocałował
Aż zaszumiał las.
Refren…
A ich miłość była słodka,
Taka jak ten miód.
Połączyła dziadzia z babcią
W uroczysty ślub.
Refren…
Wszystkie babcie i dziadkowie nie
tylko głośno bili brawo, ale zdecydowanie domagali się bisowania. (Szerzej o
tej uroczystości piszemy w sprawozdaniu
obok)
Zaś 21 stycznia sołtys Klimkówki z
niezawodnymi gospodyniami zorganizował dla mieszkańców wioski spotkanie
opłatkowe. Gospodarze spotkania, sołtys i szefowa KGW Halina Penar, serdecznymi słowami powitali wszystkich
zaproszonych gości, co już wskazywało
na poważny i uroczysty charakter tego
wieczoru. A goście byli niezwykli: burmistrz Wojciech Farbaniec z żoną, sekretarz gminy Marek Penar z żoną, prezes
RZRKiOR w Krośnie Roman Piłat,
dyrektor
szkoły
Marian Penar z
żoną, ksiądz prałat
Kazimierz Pańczyszyn oraz siostry
michalitki.
W atmosferze
wielkiej powagi i
ciszy rozpoczęto
modlitwę,
którą
poprowadził
ks.
prałat z siostrą
Dianą Jonczyk. A
później było łamanie się opłatkiem,

serdeczne życzenia i kolędowanie. Takie
chwile likwidują międzyludzkie bariery
i na długo pozostaną w pamięci.
Ale to jeszcze nie koniec. Na udekorowanych świątecznie stołach pojawiły się regionalne potrawy o kuszącym zapachu przygotowane przez panie
z KGW. Chyba najbardziej smakowały
wszystkim klimkowskie pierogi okraszone pachnącą słoniną z boczkiem. Na
scenie zaś czekała wyborowa orkiestra
zapraszająca do tańców.
Te piękne spotkania opłatkowe
mają w Klimkówce już dość długą tradycję. Zapoczątkował je sołtys Kazimierz
Kielar. Oby przetrwały jak najdłużej
i jednoczyły mieszkańców wioski oraz
zachęcały do wspólnej pracy na rzecz
swojego najbliższego środowiska.
Zofia Gierlach

Uroczyste obchody
Dnia Babci i Dziadzia
w Klimkówce
„Wiwat Babunie, wiwat Dziadkowie
śpiewamy
Bo nasze Babcie i naszych Dziadków
kochamy
Niech się uśmiechną, niech będą zawsze
szczęśliwi
Dziś w dniu ich święta zdrowia, radości
życzymy”

24

stycznia
2015r.
szkoła
w Klimkówce rozbrzmiewała gromkim śpiewem – tak
uczniowie witali przybyłych gości:
swoje Babcie i swoich Dziadków, którzy licznie zgromadzili się, by wspólnie
z wnukami świętować ten uroczysty
dzień.
Jak co roku z niecierpliwością czekaliśmy na naszych szanownych gości,
bo przecież Babcia i Dziadzio to właśnie
te osoby, które zawsze mają dla swoich
wnuków czas, opowiadają o dawnych
latach, odprowadzają do szkoły, a potem czekają z obiadem, gdy rodzice są
jeszcze w pracy… Dla każdego dziecka,
tego mniejszego i tego większego, są
wielkim autorytetem, kimś, z kogo warto brać przykład.
Naszą szkolną uroczystość uświetnili swoim przybyciem Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna
Przybyła-Ostap, Sekretarz Gminy Marek Penar, Sołtys Klimkówki Kazimierz
Kielar oraz panie reprezentujące Koło
Gospodyń Wiejskich w Klimkówce.
Na początku wszystkich zebranych
przywitał dyrektor szkoły Marian Penar,
życzenia złożyła Przewodnicząca Rady
Miejskiej, a potem mikrofon przejęli
uczniowie kl.4 i I gimnazjum, którzy
wraz z wychowawczyniami: Agnieszką
Rygiel i Joanną Wójcik-Kaczor przygotowali część artystyczną. O oprawę muzyczną akademii zadbał Jacek Gierlach,
a dekorację wykonała Beata Dębiec.
Uczniowie zaprezentowali zróżnicowany program: najmłodsi przywitali
Babcie i Dziadków okolicznościowymi
wierszykami i piosenkami, a uzdolnieni
muzycznie uczniowie zagrali na skrzypcach, klarnecie i keyboardzie przygotowane przez siebie utwory.
Starsi uczniowie przygotowali
seniorom wspaniałą niespodziankę –
„podróż w przeszłość” z niezwykłym
przewodnikiem, niesfornym Amorkiem,
który pokazywał jak okazywano sobie
uczucia na przestrzeni wieków. Mogliśmy obserwować przezabawne zaloty
jaskiniowców, mieszkańców średniowiecznej wsi, a w końcu wyluzowanych
nastolatków reprezentujących współczesność. Ubrani w stroje z różnych

epok młodzi aktorzy zyskali uznanie wśród publiczności i byli gromko
oklaskiwani.
Aplauzem przyjęto
także występ szkolnego kabaretu i monolog
o rozterkach wieku dziecięcego. Nie zapomnieliśmy także o realiach
współczesności – kl.4
przedstawiła sztukę, której tematem była miłość,
jaką Babcie i Dziadkowie
okazują swoim wnukom.
Podczas gdy rodzice pracują za granicą oni zajmują się wychowaniem
wnuków, którzy niestety
nie zawsze potrafią to docenić. Na scenie pojawił
się diabełek i aniołki walczący o duszę zbuntowanej nastolatki. W końcu
miłość zwyciężyła i cała
historia zakończyła się
szczęśliwie.
Zwieńczeniem uroczystości był słodki upominek dla wszystkich
gości w postaci tortu
z kolorowymi fajerwerkami. Po głośnym „100
lat” wyśpiewanym przez
uczniów
zaproszono
wszystkich do wesołej
zabawy i tańców. Ale to
nie był koniec niespodzianek! Tym razem na
swój występ zaprosiło
Koło Gospodyń Wiejskich, które pięknym
śpiewem uświetniło całą
uroczystość. Spotkanie
przebiegało jeszcze długo w miłej, serdecznej
atmosferze. Dla wszystkich przybyłych był to
czas oderwania się od codziennych obowiązków,
trosk, czas na spotkanie
z bliższymi i dalszymi
znajomymi.
Cieszymy się, że
Babcie i Dziadziowie
tak licznie zagościli
w progach naszej szkoły i mamy nadzieję, że
za rok znowu się spotkamy. Wszystkim Babciom i Dziadziom życzymy jeszcze długich lat
w zdrowiu, w otoczeniu
kochających
wnuków
i całej rodziny!
Joanna Wójcik-Kaczor
ZSP w Klimkówce

„Nasz Rymanów”
Nasz Rymanów, gazeta niepozorna,
Co miesiąc jest publikowana,
By móc przez mieszkańców Gminy być czytana.
Dzieło to nie jest proste,
Poświęcenia i czasu to dużo pochłania,
Lecz cieszy nas to że licznie kupowana.
Za słowa pochwały bardzo dziękujemy,
Za to co krytyczne szczerze przepraszamy,
Co miesiąc w swych artykułach lepsi się staramy.
Do współpracy wszystkich chętnie zapraszamy,
Dla dzieci i młodzieży drzwi szeroko otwieramy,
Oraz na nowe pomysły z niecierpliwością czekamy.
Do Izby Pamięci w piątki zapraszamy,
O godzinie 18 zawsze się tam spotykamy,
Każdego przyjmiemy nikogo nie odrzucamy.
Paweł Zychowicz

Nauka gry na gitarze
Dyplomowana nauczycielka
udzieli lekcji gry na gitarze klasycznej
Program lekcji na poziomie szkoły
muzycznej
lub dostosowany indywidualnie
do zainteresowań i predyspozycji ucznia.
Możliwość dojazdu do ucznia
na terenie Rymanowa i okolic
Zapraszam na lekką i przyjemną naukę
gry na instrumencie
tel. 788 483 726
NASZ RYMANÓW
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CZYTELNICY PISZĄ

LISTY NASZYCH
CZYTELNIKÓW
Poniżej przytaczamy listy naszych
czytelników, dotyczące wyborów na sołtysów i na członków zarządu osiedli, które
odbyły się w naszej gminie 1 lutego br.
2015-01-26
Parę dni do wyborów sołtysów
i przewodniczących osiedla, a w naszych mediach nic :):) Gminna strona też
jakoś mimochodem tylko o tym pisze, bo
w zakładkach i trudno to odszukać, czyżby naszym gminnym władzom chodzi
o to , aby wcale nie wybierać. A już nie
wspomnę że zielonego pojęcia nie mam
czy wybieram sołtysa , czy radę sołectwa.
Proszę wyjaśnijcie czytelnikom jakie
są zasady wyborów.
Zaniepokojona czytelniczka
***
2015-02-01
„Wybory 1 luty 2015”
Witam,
Uważam, że nasze władze rymanowskie zakpiły sobie z nas, ponieważ w lokalu wyborczym okazało się, że wybieramy
z siedmiu osób – sześć, czyli to nie wybory
tylko głosowanie, a na dodatek informacje
od komisji dostałam, że wybieramy sześć i jednocześnie ani słowa o tym, że na liście
jest tylko 7-miu kandydatów. Ja w swej
naiwności wiedząc na kogo nie głosować
dwie kratki zostawiłam puste i co wyszło z
tego?, że mój głos jest nieważny.(8-6=2/?)
Bo chyba lepiej przemyśleć mniejszą
ilość. Poza tym, zauważyłam, że przychodzili ludzie i pytali dlaczego nie mogą zagłosować np. na tylko trzech kandydatówi tu mętne wyjaśnienia komisji ... Były też
osoby ,które w niewiedzy wybierały tak jak
na sołtysa ,tylko jedną osobę - i znowu głos
nieważny. Warte to poruszenia na łamach
naszego Rymanowa chyba. Bo coś z tą
ordynacją wyborczą jest nie tak. Widzę tu
jakiś przekręt.
Nawet jeśli chodzi o Osiedle nr3 czyli
Rymanów Zdrój. Deszno administracyjnie
nie istnieje, jest wchłonięte przez Rymanów Zdrój , bo ulica Węgierska znajduje
się w Rymanowie Zdroju, a jednak ma
sołtysa. A Rymanów Zdrój jest osiedlem
- ale osiedle to jednostka administracyjna
miasta. Czym więc jest Zdrój? Czy np. ktoś
mieszkający w «nieokreślonych granicach
geodezyjnych» ma wpisać w dowodzie
Rymanów czy Osiedle Rymanów Zdrój, bo
przecież niemożliwym jest miejsce zameldowania Osiedle , tylko miasto albo wieś.
Pozdrawiam serdecznie z nadzieją że
poruszycie te problemy na łamach Naszego
Rymanowa.
***
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Po ukazaniu się w styczniowym numerze naszego miesięcznika felietonu
Stacha i Frania pt. Naszym zdaniem, na
stronie LUKS Wisłok Sieniawa ukazała się
polemiczna notatka, którą przytaczamy.
Po przeczytaniu tego artykułu nie
wiadomo czy się śmiać czy płakać. Panowie, chyba nie z tej epoki, pogwarzyli
sobie, pewnie przy piwku, a tak na dobrą sprawę to nie znają obecnych realiów
w sporcie. Dzisiaj to zupełnie inne czasy
niż te wspominane z lat 50-60. Wspomnieniami nie da się żyć. Kiedyś do
wymienionego tu Mielca przyjeżdżał
Real Madryt a niedawno wygrywała tam
Galicja Cisna, której już na piłkarskiej
mapie nie uświadczysz, czy wspomniane
Targowiska. Było minęło. Teraz w I lidze
grają drużyny z wiosek (Nieciecza) a już
nawet nikt nie pamięta o klubach takich
jak byli mistrzowie Polski: Polonia Bytom, Szombierki Bytom, ŁKS Łódź czy
Polonia Warszawa. Czas nie stoi w miejscu, panowie.
Piszecie o miernych wynikach Startu i chcecie za jednym machnięciem
ręki wycofać wszystkie inne drużyny ze
wszystkich klas rozgrywkowych. Czy
winą Deszna, Klimkówki i pozostałych
jest słaba forma piłkarzy znad Taboru?
Dlaczego oni mają ponosić karę za nieudolność, nie wiadomo kogo (działaczy)
z Rymanowa? Nie tędy droga.
Może niech panowie zaglądną na
jakieś zebranie Startu, może na trening
do szatni swojej ukochanej drużyny
i podpowiedzą co trzeba zrobić, żeby piłkarze nie przynosili wstydu. Zadamy pytanie – kiedy Stachu, Franio i p. Michał
byli ostatni raz na meczu Startu? Wydaje
się, ze wieki temu. (.) Chcecie wycofać
panowie wszystkie drużyny z rozgrywek. Mamy inną propozycję – przekazać
fundusze jakie ma do dyspozycji Start
Rymanów (sławetne parkingi) na kogoś
innego. Może to być Klimkówka, która gra w A klasie i ma szansę na awans,
może to być Beskid Posada, gdzie tworzy się fajny zespół. Nie będę wspominał
o Sieniawie, czego panowie nie zauważyli, która lideruje po jesieni w rozgrywkach A klasy z szansami na zamianę
miejsc właśnie z Rymanowem. Dać te
pieniądze i po np. trzech latach rozliczyć.
Gwarantuję, że mając tyle pieniędzy,
żadna z wymienionych drużyn (pozostałe również) nie będzie przynosić wstydu.
Chcecie, żeby w Starcie grali najlepsi
zawodnicy z okolic. Pytam, dlaczego utalentowani piłkarze z Rymanowa (pierwszy z brzegu – Nikody) grają właśnie po
okolicy? Dlaczego ikona Startu, Szymek
Cetnarski woli grać w C klasowym Beskidzie zamiast u siebie? Dlaczego utalentowani piłkarze z okolic nawet jak już
są w Starcie, po roku z tego Startu uciekają? Takich pytań można zadać jeszcze
sporo. Ryba psuje się od głowy!
Panowie! Dajcie dobry przykład
i pokażcie działaczom Startu i nie tylko,
że potraficie nie tylko biadolić, ale i konstruktywnie doradzić i działać. Jeszcze

nie wszystko stracone, do roboty!
I tak na koniec. W A klasie grają już
od dłuższego czasu m.in. takie kluby jak
Brzozovia, Sanovia Lesko. Od nowego
sezonu będzie Stal Sanok, być może
Bieszczady Ustrzyki to i miejsce dla
Startu Rymanów się znajdzie. My szczerze życzymy chłopakom z Rymanowa
utrzymania Okręgówki. Powodzenia
i nie przejmujcie się takimi „kibicami”
jak p. Michał, Stacho i Franio.
***

Lekcja savoir – vivre’u
Dzisiaj będzie drodzy mili,
Rzecz o dobrym wychowaniu.
Pomówimy o zasadach…
Co wypada – nie wypada…
Które z dzieci na tym zna się?
Można jeść na lekcji w klasie ?
Wolno podczas zajęć w szkole
Pić z butelki Coca Colę?
Jak się trzeba, powiedz Heniu,
Zachowywać przy jedzeniu?
Macie rację! Nie wypada
Podczas lekcji się zajadać.
Żadnych frytek i sałatek.
Zna to każdy sześciolatek.
Kiedy jeść sałatkę grecką,
To rozumie nawet dziecko,
Wie, gdy lat ma pięć czy sześć,
Gdzie się nie powinno jeść.
Czym skorupka… drogie dzieci,
Kto przykładem może świecić ?
Wybierajmy ludzi z klasą,
Co potrafią trzymać fason.
Kto jest posłem, profesorem,
Zawsze będzie dla nas wzorem.
Bądźcie dobrze wychowani…
Na to Paweł: proszę pani!
Bzdura! Pani nie ma racji!
Oglądałem przy kolacji,
Że jak jest sałatka dobra
Można jeść na sali obrad.
I w ogóle na obradach
Niekonieczna jest ogłada.
Sam widziałem takie baby,
Co publicznie żrą kebaby
Brzdąc ma rację. I w tym szkopuł.
Przyznam, trochę zbił mnie z tropu.
Jak wyjaśnić mam Pawłowi,
Czy uchodzi to posłowi?
Nie potrafię, próżny trud
Kiedy posła dręczy głód.
Podsumował wszystko Janek,
Że są dzieci zaniedbane.
Kiedy stają się dorosłe,
Choćby się stawały posłem,
Profesorem, celebrytką,
Mogą jeść i mówić brzydko.
Można tysiąc mieć atutów
I tak słoma wyjdzie z butów.
Dobrych manier ani śladu,
Lecz nie bierzmy z nich przykładu !
Czas na zwięzłe zakończenie.
Powtarzajmy od małego:
Na nic wyższe wykształcenie,
Kiedy brak podstawowego.
Jan M.

Sukcesy młodych
narciarzy
17-18 lutego na trasie pod szczytem
góry Żuków w Ustianowej k. Ustrzyk
Dolnych odbyły się Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Gimnazjada w
Narciarstwie biegowym. Organizatorami
zawodów byli: Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie, Bieszczadzki Szkolny Związek
Sportowy, Urząd Miejski w Ustrzykach
Dolnych, Szkoła Podstawowa w Ustianowej, Narciarska Szkoła Sportowa – ZSP
Nr 2 w Ustrzykach Dolnych.
17 lutego podczas Igrzysk Młodzieży
Szkolnej brało udział 12 szkół Podstawowych. Do mety dobiegło 110 chłopców
i dziewcząt wśród nich byli nasi uczniowie ZSP w Klimkówce, którzy zajęli następujące miejsca:
I miejsce i tytuł Mistrza Województwa
Podkarpackiego zdobył Szymon Rygiel
18 miejsce zajął Rysz Marcin
20 miejsce zajął Garbowski Sebastian –

najmłodszy uczestnik zawodów
28 miejsce zajął Łopuszański Łukasz
36 miejsce zajął Wais Mikołaj
Zespołowo drużyna chłopców zajęła wysokie III miejsce przegrywając
z Narciarską Szkołą Podstawową z
Ustrzyk i Szkołą Podstawową z Jedlicza.
Dziewczynki z naszej szkoły brały
pierwszy raz udział w zawodach narciarskich, zdobywając doświadczenie, miejmy nadzieję że zaprocentuje w następnych latach :
19 miejsce zajęła Patrycja Barud
26 miejsce zajęła Kasperkowicz Zuzanna
29 miejsce zajęła Lorenc Julia
34 miejsce zajęła Krukar Wiktoria
35 miejsce zajęła Puchalska Wiktoria
Drużyna dziewczyn zajęła VI miejsce.
18 lutego w drugim dniu trwania
zawodów narciarskich odbyła się Wojewódzka Gimnazjada. Wśród chłopców
wystartowało 15 Szkół z Województwa
Podkarpackiego, a wśród dziewcząt 12.
Ogółem w zawodach uczestniczyło 137
gimnazjalistów i gimnazjalistek.

Indywidualnie nasi uczniowie zajęli
następujące miejsca:
9 miejsce zajął Krukar Michał
10 miejsce zajął Kasperkowicz Marcin
12 miejsce zajął Zajdel Marcin
20 miejsce zajął Wołczański Grzegorz
Drużynowo chłopcy zajęli  II  miejsce.
Nasze gimnazjalistki pobiegły na
miarę swoich możliwości i zajęły kolejno
następujące miejsca:
22 miejsce zajęła Józefowicz Wiktoria
24 miejsce zajęła Rygiel Aleksandra
28 miejsce zajęła Chudzińska Monika
32 miejsce zajęła Józefowicz Patrycja.
Zespołowo dziewczęta zajęły  V   miejsce.
Zwycięzcy indywidualni do trzeciego
miejsca otrzymali medale a do szóstego
dyplomy.
W klasyfikacji zespołowej zawodnicy
reprezentujący swoje szkoły do III miejsca otrzymali medale, puchary oraz do
VI miejsca dyplomy. Powyższe trofea
ufundował Podkarpacki Szkolny Związek
Sportowy w Rzeszowie.
Małgorzata Jakubowicz

Żale żony sportowca

I miejsce Szymon Rygiel

II miejsce drużyna Gimnazjum

III drużyna Szkoły Podstawowej

Sport to zdrowie!- każdy powie
Pewnie tak! – Zdrowie … tylko czyje ?
Bo jeżeli chodzi o mnie, przez sport ledwo żyjęJako żona sportowca - ciągle sama, ciągle na usługi
Rano w południe, wieczorem, jak dzień każdy długi
O proszę, dziś od rana - zaraz wam wyliczę:
Muszę być w pogotowiu jak w koncercie życzeń
Mąż piłkarz -śpi długo, bo zmęczony, jak zwykle po meczu
I koniecznie, jak co dzień,
Sportowe wiadomości też oglądał wieczór
Trzeba go więc obudzić, śniadanie mu podać
Ubranie, skarpetki, buty, drobiazgi różne przyszykować
Wysłuchać , czy chcę czy nie chcę,
I to uważnie co o meczu powie
I już go nie ma! – Jemu tylko piłka nożna w głowie
Treningi, zgrupowania, na mecze wyjazdy
Tak! Tak! A męża sportowca zazdrości mi każdy
Tylko nikt nie wie, że ja jestem dla niego robotem, dodatkiem
A ukochaną, najdroższą - piłka nożna właśnie
Dla niej ma czas, o niej marzy, dla niej wszystko zrobi
Co tam ja? dom, co obowiązki? – To go nie obchodzi
A ja, nie mam z kim porozmawiać,
Wyjść do kina lub choćby na spacer
Bo piłka, sport, koledzy są ważniejsi zawsze
Nie zauważy mej nowej fryzury czy nowej sukienki
Mam dość takiego życia! – Tej z sportem udręki
Trudno ! Postanowiłam od dzisiaj sama, lub z sąsiadką razem
Idziemy się zapisać na trening karate
To do południa, a wieczorem może nordic walking
W tygodniu pływanie, basen, bieganie czy skoki
Tenis ? No, nie wiem co lepsze?.... Może koszykówka?
I o tych moich zamiarach mężowi ni słówka
Ciekawe, czy zauważy me sportowe hobby?
I co wtedy biedaczek sam be ze mnie zrobi?
Gdy nie będzie miał mu kto służyć w wieczory i ranki?
Pojmie może, że strzelił gola sam do własnej bramkiPrzez to, że nigdy nie miał chwili czasu dla mnie
Bo tylko piłka mu była wciąż na pierwszym planie.
Ale gdy me zamiary wykonam, a sądzę, że wykonam dobrze
Wtedy powiem jak wszyscy; jednak sport to zdrowie!
Więc pewnie muszę zapomnieć o tę piłkę żale,
Bo bez niej bym się sportem nie zajęła wcale.
Maria Przybylska
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Ekspresówką
na północ
Stopniowo krystalizuje się perspektywa drogi ekspresowej S19, nie mniej
ważnej dla nas od autostrady A4. Dostępność komunikacyjna jest przecież
jednym z podstawowych warunków lokalizacji nowych inwestycji na terenie
Podkarpacia.
Po ukończeniu autostrady A4 Podkarpacie skomunikowane będzie z Zachodem i Ukrainą. Konieczna jest jeszcze droga szybkiego ruchu o kierunku
północ – południe. Tę rolę ma pełnić
droga ekspresowa S19, która przebiegać
ma od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy do granicy w Barwinku.
Trasa ta w Kontrakcie Terytorialnym dla
województwa podkarpackiego wpisana
została na listę projektów kluczowych.
Aktualnie gotowe są już dwa niewielkie odcinki, od Rzeszowa na północ
i południe. Południowy odcinek, od autostradowego węzła Rzeszów Zachód
do drogi nr. 4 w Świlczy ma długość 4,4
km. Trwają zaawansowane prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy
drugiego odcinka – ze Świlczy do węzła
Rzeszów Południe (Kielanówka). Nowy

odcinek będzie miał 6,3 km i kosztować
ma ok. 343 mln zł.
Północny odcinek, o długości 7,5
km, istnieje już od autostradowego
węzła Rzeszów Wschód do Stobiernej.
Trwają przygotowania do budowy jego
przedłużenia od Stobiernej do Sokołowa Małopolskiego (z jego ominięciem).
Budowany odcinek będzie miał 12,5 km
i kosztował będzie prawie 290 mln zł.
Jak widać kosztowna to inwestycja,
650 mln zł za niecałe 19 km drogi, jest
też skomplikowana prawnie. Wywłasz-

Zimowe bieganie
Mimo, iż sezon biegowy dopiero się rozpoczyna to zawodnicy „Finisz Rymanów”, mają już za sobą pierwsze starty w tym roku. W styczniu
odbył się organizowany po raz pierwszy Zimowy Maraton Bieszczadzki.
Do Cisnej udała się spora grupa reprezentantów Sekcji Biegowej działającej w ramach Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”. Swoich sił zapragnęli
spróbować w zimowych warunkach: Krzysztof Wiernusz, Piotr Cisek,
Arkadiusz Ślączka oraz Kamil Kardach. Cisna przywitała biegaczy sporą
ilością białego puchu a zaśnieżona trasa zapowiadała nie lada atrakcje dla
wszystkich zawodników.
Niestety już na dzień przed startem pojawiły się problemy. Choroba
dopadła Kamila i Krzyśka. Pierwszy z nich zdecydował się wystartować
chociaż w biegu na 10km, w rezultacie z czasem 50’30”, zajmując 31
miejsce na 160 startujących. Krzysiek mimo choroby podjął się startu w
Maratonie i wypadł bardzo dobrze, z czasem 4h12min zajmując 70 pozycję. Piotr Cisek zajął 183 miejsce (4h39’), natomiast Arkadiusz Ślączka dobiegł na 312 pozycji z czasem 5h10’. Maraton wygrał Jacek Sobas
notując rewelacyjny czas 3h8’. Nie wolno zapominać, że Maraton odbył
się w trudnych zimowych warunkach i zważywszy na to czasy uzyskane przez zawodników Finisz Rymanów wyglądają naprawdę nieźle. Dla
wszystkich serdeczne gratulacje!
Na zdjęciach najbardziej utytułowani zawodnicy Sekcji Biegowej
przy Stowarzyszeniu „Nasz Rymanów”.
Kamil Kardach

czonych zostanie 2 000 działek a swoje
domy opuści kilkanaście rodzin.
Wykonane odcinki ułatwią dojazd
do lotniska z południa i północy. Dalsze
odcinki istnieją tylko w planach koncepcyjnych. Przewiduje się, że połączenie
Rzeszowa z Lublinem nową droga ekspresową kosztować będzie 6,7 mld zł.
i ma być zrealizowane do 2020 roku.
Niestety brak konkretnych planów na
przedłużenie S19 z Rzeszowa do Barwinka.
(wła)

Zmierzch i noc
Nadchodzi zmierzch, mrok swój całun rozpościera.
Już cała natura szykuje się do snu.
Lecz dzień nasz przecież jeszcze nie zamiera,
A nie jeden dzień piękny przeżyjemy znów.
Na niebie gwiazdeczki już się pokazały,
By nas ucieszyć, gdy zabrakło słońca.
Zza chmurki wypłynął księżyc okazały,
I ziemię oświetla od końca do końca.
I my patrząc w niebo mali się czujemy
Wobec ogromu całego wszechświata
O choć go ogarnąć przecież nie umiemy,
To myśl nasza czasem ku gwiazdom ulata.
Gdy siądziemy czasem chłonąc nocną ciszę
I spojrzymy w górę w niebo rozgwieżdżone,
To może wtedy chcielibyśmy usłyszeć
O czym nam szepczą gwiazdy w górze rozrzucone.
I tak patrząc w gwiazdy szukamy natchnienia,
By nam pomogło przeżyć nadchodzący czas.
A może powrócą też dawne marzenia,
Które nie zaginęły jeszcze całkiem w nas.

Antoni Komar
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NASZYM ZDANIEM
Cześć – Stachu – widzę, widzę, że
jesteś myślami gdzieś daleko, czy możesz
mi powiedzieć gdzie? Franio, każdy człowiek ma chwilę zadumy, kiedy zastanawia się nad swoim życiem i przyszłością.
W tej chwili wspominam naszego wspólnego znajomego „Andrzejka” i los jaki
mu zgotowała jego rodzina a szczególnie
ojciec. Oto jak sobie przypominasz,
matka jego pochodziła z dobrej rodziny,
przodkowie jej od pokoleń to szlachetni
ludzie, znani byli z jak najlepszej strony,
„Bóg- Honor – Ojczyzna” było dla nich
świętością, ogólnie szanowani a często
stawiani za wzór do naśladowania dla
innych. Nieszczęściem stało się, kiedy w
rodzinę tą wżenił się nieodpowiedzialny
człowiek. W małżeństwie tym przyszły
na świat dzieci córka Jadwiga i synek
Andrzejek. Matka starała się dzieci
wychowywać w tym duchu jak sama
była wychowana – Wiara – Tradycja –
Patriotyzm, ale cóż z tego kiedy ojciec
był przeciwieństwem tego wszystkiego.
Był on człowiekiem „rozrywkowym”,
hulanki, alkohol, hazard. Taki tryb życia
jest bardzo kosztowny, więc zaczął wynosić wszystko z domu co można było
tylko sprzedać, włącznie z pamiątkami
rodzinnymi aby tylko zaspokoić swoje
zachcianki. Do domu zawitała bieda,
matka była za słaba, aby przeciwstawić
się temu wszystkiemu. Andrzejek, starał
się jak tylko mógł, stosownie do młodego
wieku szukał różnych sposobów, aby
zarobić parę groszy i oddawał wszystko
matce, Jadwiga wynajmowała się do
zbiorów malin, porzeczek, truskawek.
Na ojca nie można było liczyć, gdyż
był on tylko dodatkowym ciężarem dla
rodziny. Wreszcie ojciec opuścił rodzinę
i wyjechał w nieznane. W domu pozostały
tylko niezbędne meble, bo już więcej nic
nie nadawało się do sprzedania. Jadwiga
wyjechała za granicę, Andrzejek został z
matką i dzisiaj też dorabia tylko dorywczo, bo nie ma konkretnego zajęcia, jak
wielu jego rówieśników.
Stachu – dlaczego to wszystko opowiadasz?
Franio – nie wiem czy potrafię ci to
w zrozumiały sposób wytłumaczyć – ale
najpierw – skąd mi to wszystko przyszło do głowy – może pomyślisz, że ze
mną jest coś nie w porządku. Każdemu
wolno mieć własne myśli i ja mam takie. Patrząc co wokół mnie się dzieje,
zastanawiam się czy sytuację naszą nie
można porównać do życia Andrzejka.
Ja, Ty i wszyscy jesteśmy dziećmi naszej
Ojczyzny. Kiedyś Polska była państwem
liczącym się wśród narodów Europy
i świata, historia to potwierdza, to myśmy
Europę uratowali od bolszewizmu, to
myśmy obalili komunę, i wiele innych
zasług możemy przypisać naszym przodkom, to z naszego narodu wyrósł św,
Jan Paweł II itd. Kiedy w naszą „Polską

Rodzinę” weszło „ zło”, jak w rodzinę
Andrzejka, dzieje się podobnie. Wszystko
co było szlachetne godne do naśladowania, -wiara- tradycja- patriotyzm – ginie.
Wszystko zostaje w podstępny sposób
niszczone, wyśmiane, obrzydzone. Nasi
„ ojcowie – rząd” wysprzedaje wszystko
i to za bezcen, widzą tylko swoje interesy
przez te wszystkie afery, kombinacje na
każdym kroku okłamywanie społeczeństwa nie zwracają uwagi jaką gotują nam
przyszłość. Jak pijak, nie ma żadnego
poszanowania wśród znajomych i nikt się
z nim nie liczy, tak samo dzisiaj wygląda
Polska, która nie ma nic do powiedzenia
na arenie międzynarodowej. Dobrowolnie
oddaliśmy się pod władanie tym, którzy
podstępnie okradają nas ze wszystkiego.
U Andrzejka zostały niezbędne meble, a w
Polsce nawet mebli nie będzie, zabierają
nasz węgiel, ziemię, przemysł, chcieli
i lasy a nasi rządzący bezmyślnie sami im
oddają za marne srebrniki.
Postępują podobnie jak ten pijak czy narkoman, który jest zdolny oddać wszystko
nie zastanawiając się co będzie jutro.
Jadwiga, wyjechała za granice jak wielu
młodych, co się z nią dzieje, nikt nie wie,
nie daje znać o sobie. Matka po tych przejściach straciła zdrowie, Andrzejek dalej
pracuje dorywczo aby utrzymać matkę
i siebie, pewnie też by wyjechał, pozostał
tylko ze względu na matkę. W jednej z
gazet czytam – (było tyle nadziei, że z
awansu Tuska będziemy mieć jakieś korzyści dla Polski a okazało się, że korzyści
to on ma tylko osobiste) dalej (Tusk jest
tylko figurantem, bez żadnej siły politycznej i bez żadnej nowej idei. Tusk nie
przejawia żadnej inicjatywy). Na rządzie
powinna spoczywać
odpowiedzialność za
Naród – Polskę, ale
oni wcale się tym nie
przejmują, przyszłość
nasza jest całkowicie im obojętna. 90%
środków masowego
przekazu jest w rękach
zagranicznych a jeszcze w dodatku już od
marca Niemcy przejmują TVN ( chociaż
to i tak stacja ta jest
działającą na szkodę
naszego kraju.
Stachu – zachowanie rządu jest całkowicie podobne do
tego co robił ojciec
Andrzejka – a no tak.
Przez okres tylu lat
udało się im otumanić
część naszego narodu,
już wielu Polaków
nie orientuje się co
jest dla nich dobre
a co złe. Zarzucono
nam klapki na oczy i
jesteśmy prowadzeni

w ciemno tam gdzie oni chcą, traktowani
jesteśmy jak ludzie pozbawieni przyszłościowego myślenia. Nawiasem mówiąc
(sami nie wiemy jak mamy się zachować
gdzie i kiedy i tu dam Ci przykład) Jeżeli
w kościele śpiewamy tak ważne pieśni
jak „Boże coś Polskę” czy „My chcemy
Boga” (wierni – katolicy) opuszczają
kościół, - pytanie? – czy ci ludzie zastanawiają się nad słowami tych pieśni? Nie
chcę być źle zrozumiany, ale wygląda
na to że nie chcą ani Boga ani Polski.
Można odnieść wrażenie, że u wielu ludzi
świadomość tego co robią jest w dużym
stopniu ograniczona. Może należałoby
coś zrobić aby tych ludzi jeszcze na te
2-3 minuty w kościele zatrzymać, bo jest
to bardzo nie w porządku z naszą wiarą
i patriotyzmem.
Wracając do Andrzejka, życzymy mu
jak najlepiej, ale przyszłość jego można
już dziś przewidzieć, że lekko mu nie
będzie, bo jeżeli wszystko idzie w takim
kierunku to może być tylko gorzej. Dlatego ja widząc nieciekawą przyszłość tego
młodego człowieka, widzę równocześnie przyszłość wielu jego rówieśników
a także przyszłych pokoleń, być może,
że kiedyś przyjdzie nam śpiewać na kolanach „Boże wróć nam Polskę”.
Stachu – a nie powiedziałeś co się stało
z ojcem Andrzejka .
Franio - a jaki los może spotkać człowieka tak prowadzącego się – powiesił
się – jakie życie taki koniec.
Stacho i Franio

NASZ RYMANÓW
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Marzec 2015
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.
Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Miasta i Gminy Rymanów
Mamy przyjemność poinformować, iż od 2 marca br. Urząd Gminy
zostaje przeniesiony do nowo powstałego budynku przy ul. Mitkowskiego.
Jest to obiekt nowoczesny, spełniających najwyższe standardy. Liczymy, że
będzie on spełniał także i Państwa oczekiwania. W nowym obiekcie będzie
mieścił się także Urząd Stanu Cywilnego, natomiast do budynku dotychczasowego USC zostanie przeniesiona Gminna Biblioteka Publiczna. Budynek
urzędu jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Więcej informacji w zakresie parametrów technicznych budynku
znajdziecie Państwo w dalszej części Kuriera.
				

Z pozdrowieniami
Wojciech Farbaniec
Burmistrz Gminy Rymanów

Nominacje dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli

Rola sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli jest często niedoceniana przez współmieszkańców - wydaje się im,
że nie mają oni żadnych kompetencji. Realnej władzy w ich rękach może rzeczywiście nie ma, lecz są ważnym ogniwem
łączącym mieszkańców z samorządem. Mogą oni też proponować i zgłaszać swoje uwagi, propozycje co warto i powinno się
w danym sołectwie lub osiedlu zrealizować.
We wtorek 10 lutego br. w sali Domu Kultury w Rymanowie odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze na
urząd sołtysa i przewodniczącego zarządu osiedla. Spotkanie miało szczególny, uroczysty charakter - było bowiem okazją do
pogratulowania nowym gospodarzom wsi i osiedli wybranym w wyborach 1 i 9 lutego br.
Burmistrz Gminy Rymanów - Wojciech Farbaniec skierował do zgromadzonych podziękowanie za dotychczasową współpracę i wsparcie w podejmowanych działaniach na rzecz sołectw i osiedli. Podkreślił, że rola sołtysa i przewodniczącego
zarządu osiedli w działalności jest nieoceniona, a wiele projektów zrealizowanych zostało dzięki ich pracy i zaangażowaniu
W kadencji 2015 – 2018 funkcje sołtysów pełnią:

1.

BEK Dariusz

Sołtys sołectwa Sieniawa

2.

BUCZEK Bogdan

Sołtys sołectwa Zmysłówka

3.

BRUK Bronisław

Sołtys sołectwa Puławy

4.

CHODYNIECKI Tadeusz

Sołtys sołectwa Wróblik Szlachecki

5.

DĄBROWSKI Janusz

Sołtys sołectwa Głębokie

6.

DELIMAT Janusz

Sołtys sołectwa Ladzin

7.

DUDZIK Jan

Sołtys sołectwa Bałucianka

8.

KIELAR Kazimierz

Sołtys sołectwa Klimkówka

9.

KOPECKA Alicja

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Rymanów Zdrój
NASZ RYMANÓW

21

10.

PELCZAR Józef

Sołtys sołectwa Łazy

11.

PRAJZNER Mariusz

Sołtys sołectwa Milcza

12

PRZYBYŁA Krystyna

Sołtys sołectwa Bzianka

13.

ŚLIWKA Ignacy

Sołtys sołectwa Deszno

14.

SZAJNA Czesław

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 Rymanów

15.

SZYBKA Adam

Sołtys sołectwa Wróblik Królewski

16.

WIERNUSZ Andrzej

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2 Rymanów

17.

ZALISZ Jan

Sołtys sołectwa Wisłoczek

Wykaz najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 r.
Inwestycje kubaturowe
    Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Rymanów poprzez rozbudowę Zespołu Szkół Publicznych w Milczy o salę
gimnastyczną z częścią dydaktyczną.
W wyniku realizacji zadania powstał obiekt o powierzchni użytkowej 865,08 m/2. Najstarsza część istniejącej szkoły została
częściowo rozebrana.
Wydatki w 2014 r. - 1 634 138,65 zł
Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program
Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Ministerstwo Sportu i Turystyki. Planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 956.744,64 zł.
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 426 000,00zł,
       Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów
Obiekty objęte termomodernizacją:
- Dom Ludowy w Bziance
- Dom Ludowy w Milczy
- Dom Ludowy w Sieniawie
- Remiza OSP w Sieniawie
- Zespół Szkół Publicznych w Klimkówce
- Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej
Wydatki w 2014 r. - 932 061,18 zł.
Zadanie realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1 248 807,02 zł.
        Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie - zadanie w trakcie realizacji.
Do końca 2014 r. został wykonany w całości budynek urzędu wraz z robotami instalacyjnymi i wykończeniowymi. Został wykonany parking od strony wschodniej budynku, ogrodzenie oraz fundamenty, ściany i strop budynku gospodarczo garażowego.
Wartość inwestycji po przetargu wynosi 5 166 000,00 zł.
Wydatki w 2014 r. - 2 606 287,48 zł oraz wydatki niewygasające z 2013 r. w wysokości 499 949,88 zł.
Dane techniczne budynku urzędu:
- powierzchnia użytkowa
1687,32 m²
- powierzchnia zabudowy
873,80 m²
- kubatura
6550,00 m³
Dane techniczne budynku gospodarczo-garażowego:
- powierzchnia użytkowa
101,23 m²
- powierzchnia zabudowy
125,05 m²
- kubatura
515,00 m³

Inwestycje sieciowe
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie - II etap

Zakres rzeczowy:
W drugim etapie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków będą wykonane prace związane z przebudową mechaniczno-biologicznej części oczyszczalni ścieków. Zadanie realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 Priorytet: I oś „ Gospodarka wodno - ściekowa” Działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa
w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM udział tych środków w wartości zamówienia wynosi: 50,48 %. Zadanie w trakcie realizacji.
Całkowity koszt realizacji zadania 5 283 826,42 zł. Termin zakończenia zadania 30.09.2015r.
       Budowa kanalizacji sanitarnej  ul. Słoneczny Stok  w Rymanowie Zdroju etap I
Zakres rzeczowy: rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej długości 180 m. Zadanie zakończone. Całkowity koszt
realizacji zadania 115 968,21 zł.
       Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków, z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przy ul. Nowa Wieś w Rymanowie.
Zakres rzeczowy: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na długości 4300 m. Zadanie zakończone.
Całkowity koszt realizacji zadania 525 000,00 zł.
       Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sieniawa
Zakres rzeczowy: ulica Długa budowa: linii kablowej o długości 349m, wraz z zabudową 8 stanowisk oświetleniowych
wraz z oprawami LED, ulica Wiśniowa budowa: linii kablowej o długości 183m, wraz zabudową 5 stanowisk oświetleniowych
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wraz z oprawami LED, ulica Zielona budowa: linii kablowej o długości 482m,wraz z zabudową 13 stanowisk oświetleniowych
wraz z oprawami LED. Zadanie zakończone Całkowity koszt realizacji zadania 121 878,28 zł.
        Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wróblik Szlachecki Etap II
Zakres rzeczowy: budowa oświetlenia ulicznego na długości 290mb wraz z zabudową 11 szt. stanowisk oświetleniowych
wraz oprawami LED. Zadanie zakończone. Całkowity koszt realizacji zadania 62 400,12 zł.
        Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Posada Górna przy ulicy bocznej 3 Maja
Zakres rzeczowy: budowa oświetlenia ulicznego na długości 150 mb wraz z zabudową 5 szt. stanowisk oświetleniowych
wraz oprawami LED. Zadanie zakończone. Całkowity koszt realizacji zadania 29 000,00 zł.

Inne zadania zrealizowane w 2014 r.

Remont boiska sportowego w Rymanowie Zdroju - Desznie.
Zakres rzeczowy: wykonano niwelację wraz z drenażem płyty boiska, podbudowa i wierzchnia warstwa z urodzajnej ziemi wraz
z posianiem nawozów i trawy, montaż bramek i piłkochwytów. Zadanie zakończone. Całkowity koszt realizacji zadania
257 427,29 zł.
          Remont szatni sportowej w Posadzie Górnej.
Zakres rzeczowy: wykonano łazienki, roboty wykończeniowe pomieszczeń szatni, docieplenie ścian zewnętrznych z elewacją,
orynnowanie . Zadanie zakończone. Całkowity koszt realizacji zadania 111 832,50 zł.
Remont Domu Ludowego w Wróbliku Królewskim
Zakres rzeczowy: wykonano docieplenie ścian zewnętrznych z elewacją. Zadanie zakończone. Całkowity koszt realizacji zadania 142 754,39 zł.
       Zorganizowanie siłowni na wolnym powietrzu w Parku Miejskim w Rymanowie
Zakupiono siedem urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu. Zadanie zakończone. Całkowity koszt realizacji zadania
23 001,00 zł.
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