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Sprawozdanie
z I Sesji Miejskiej
Rady w Rymanowie

nej przez ks. proboszcza Mieczysława
Szostaka w kościele parafialnym w Rymanowie.
W sali obrad przywitał radnych
i zaproszonych gości burmistrz Wojciech
Farbaniec, który z godnie z obowiązującymi przepisami powołał najstarszego wiekiem radnego nowej kadencji –
Tadeusza Urbanika do poprowadzenia
obrad inauguracyjnej sesji. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Ma-

II Sesja Rady
Miejskiej w Rymanowie

zimierz, członkowie: Chudziński Janusz,
Kijowski Józef, Pitrus Andrzej, Przybyła
– Ostap Krystyna, Wołczański Grzegorz.
Komisja oświaty, kultury, zdrowia
i porządku publicznego: przewodniczący – Biel Andrzej, członkowie: Guzylak
Krzysztof, Macnar-Michnowicz Małgorzata, Oberc Józef, Szybka Adam, Urbanik
Tadeusz.
Komisja rolnictwa, ekologii i spraw
uzdrowiskowych: przewodniczący –
Śliwka Ignacy, członkowie: Guzylak
Krzysztof, Kijowski Józef, Macnar-Michnowicz Małgorzata, Oberc Józef, Pitrus
Andrzej, Wacławski Jan.
Kolejnym punktem obrad było ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Gminy Rymanów, przewodnicząca Rady
Miejskiej w Rymanowie Krystyna- Przybyła Ostap zaproponowała wynagrodzenie
jakie otrzymywał burmistrz dotychczas tj.
10,495zł. brutto, na co składają się łącznie
wszystkie dodatki takie jak: funkcyjne,
wysługę lat itd. Propozycja ta została przez
Radę zaakceptowana.

rek Penar wręczył zaświadczenia o wyborze wszystkim radnym i burmistrzowi.
Następnie każdy nowo wybrany złożył
ślubowanie.
Ważnym punktem obrad sesji był
wybór przewodniczącego Miejskiej
Rady i jego zastępców. Radny Andrzej
nauguracyjne posiedzenie nowo wyPitrus z Królika Polskiego zgłosił kanbranej Rady Miejskiej odbyło się
dydaturę Krystyny Przybyły-Ostap
1 grudnia w sali GOK-u. Zebrali się
z Bzianki a radny z Rymanowa Andrzej
tu wybrani w ostatnich wyborach radni,
Biel, kandydaturę Grzegorza Wołczańpo uczestnictwie w Mszy św. celebrowaskiego z Rymanowa. W tajnym głosowaniu Krystyna
Przybyła-Ostap
otrzymała
9 głosów a Grzegorz Wołczański 6 głosów. Po ogłoszeniu
wyników i gratulacjach, nowo
wybrana
Przewodnicząca
Miejskiej Rady w Rymanowie
przejęła prowadzenie obrad.
Kolejnym punktem obrad
był wybór dwóch zastępców
przewodniczącej rady. Zgłoszono kolejno trzech kandydatów: Józefa Kijowskiego
z Milczy, Andrzeja Pitrusa
z Królika Polskiego i Andrzeja
Biela z Rymanowa. W pierwszym tajnym głosowaniu
wszyscy kandydaci otrzymali
po 8 głosów. W drugiej turze
głosowania Józef Kijowski
i Andrzej Pitrus otrzymali po
7 głosów a Andrzej Biel 6 głosów. Ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał ponad 50%
głosów, przeprowadzono trzeStoją od lewej: Marek Penar – sekretarz UG, Ignacy Śliwka (Rymanów Zdrój), Adam Szybka
cie głosowanie ale już bez An(Wróblik Królewski), Andrzej Biel (Rymanów), Janusz Chudziński (Klimkówka), Krzysztof Guzylak (Wróblik
Szlachecki), Kazimierz Kielar (Klimkówka), Tomasz Rajnik (Posada Górna), Józef Oberc (Rymanów), drzeja Biela. W trzeciej turze
głosowania Józef Kijowski
Grzegorz Wołczański (Rymanów).
Siedzą od lewej: Tadeusz Urbanik (Głębokie), Teresa Łożańska – skarbnik UG, Wojciech Farba- otrzymał 9 głosów a Andrzej
niec – burmistrz, Józef Kijowski (Milcza), Krystyna Przybyła-Ostap (Bzianka), Andrzej Pitrus (Królik Pitrus 8 głosów, spełniając
Polski), Małgorzata Macnar-Michnowicz (Posada Górna), Jan Wacławski (Sieniawa), Jan Materniak – zast. wymogi regulaminu zostali
burmistrza. ( fot. Marcin Janowski)
zastępcami przewodniczącego
rady.

I

D

nia 9.12.2014r. odbyła się druga
sesja Rady Miejskiej w Rymanowie, z najważniejszych punktów obrad tej sesji było Sprawozdanie
Burmistrza Gminy Wojciecha Farbańca
poprzedniej kadencji o stanie gminy
Rymanów. Burmistrz w obszerny sposób
przedstawił gospodarczą sytuację gminy
w porównaniu z sąsiednimi gminami oraz
dorobek i dokonania przez okres minionych czterech lat.
Następnie ustalono składy osobowe
stałych Komisji Rady Miejskiej w Rymanowie oraz dokonano wyborów ich
przewodniczących a oto one:
Komisja rewizyjna: przewodniczący- Rajnik Tomasz, członkowie: Śliwka
Ignacy, Urbanik Tadeusz, Szybka Adam,
Wołczański Grzegorz
Komisja budżetu, gospodarki
i mienia: przewodniczący – Kielar Ka-
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W punkcie Interpelacje – wnioski
i zapytania zgłaszano różne wnioski między innymi, dotyczące zmiany godzin
oświetlenia ulicznego, bezpieczeństwa
ulicznego, stanu dróg itp. Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” złożyło wniosek
na piśmie, do Przewodniczącej Rady
Krystyny –Przybyły Ostap jak i do Burmistrza Wojciecha Farbańca (wniosek ten
w całości prezentujemy w tym numerze).
W odpowiedzi Burmistrz zapewnił, że
złoży odpowiednie pismo w tej sprawie
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Rzeszowie w celu
przeprowadzenia wizji lokalnej o słuszności zastosowania tego wniosku.
Ponadto Przewodniczący Samorządu
Mieszkańców Rymanów I Szajna Czesław, złożył pisemne wnioski zgłoszone
przez mieszkańców Rymanowa na ręce
radnych, Andrzeja Biela i Grzegorza
Wołczańskiego, o pilotowanie ich w realizacji i uwzględnieniu przed uchwaleniem
budżetu na rok 2015-ty.
Czesław Szajna

		

Pan Wojciech Farbaniec
Burmistrz Gminy Rymanów

Narastający ruch samochodowy na drodze nr 28 (Krosno – Sanok) skutkuje zwiększeniem zagrożenia dla uczestników ruchu
pieszego. Miały już miejsce wypadki, nawet śmiertelne, na źle zlokalizowanych przejściach dla pieszych.
Dlatego Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” wnioskuje o zlikwidowanie tych przejść, a w zamian utworzenie jednego, w połowie miedzy dwoma starymi przejściami, ale z sygnalizacją świetlną uruchamianą przez przechodniów. Uważamy, że realizacja
tego zamierzenia zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo pieszych i korzystnie wpłynie na płynność ruchu kołowego.
Oto uzasadnienie proponowanego rozwiązania:
1. Na dwóch przejściach oddalonych zaledwie o około 40 m, przy korzystaniu z nich przez pieszych, powstają chaotyczne przerwy w ruchu samochodowym i korki.
2. Korzystanie pieszych z przejścia powoduje zatrzymywanie się pojazdów na spadku drogi, co jest szczególnie uciążliwe dla
ciężkich samochodów jadących od strony Sanoka. Trudności z późniejszym włączeniem się do ruchu, są przyczyną korków,
szczególnie w zimie. Prowokuje to kierowców do nie respektowania pierwszeństwa pieszych, byle tylko szybko przejechać
wzniesienie rynku.
Zaletą nowej organizacji ruchu będzie:
1. Poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszego.
2. Poprawienie płynności ruchu w obrębie rynku.
3. Możliwość bezkolizyjnego wyjazdu z ul. Kilińskiego (przy czerwonym świetle).
4. Łatwiejszy wyjazd pojazdów od strony Rymanowa Zdroju.
5. Zatrzymywanie się pojazdów przed przejściem na prawie płaskim terenie.
6. Pozytywnie wpłynie na kulturę komunikacyjną pieszych i kierowców.
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” prosi o rozpatrzenie naszego wniosku i pilne podjęcie działań w kierunku jego realizacji,
bo dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsza.
Rymanów, 9 grudnia 2014

PATRONAT HONOROWY
BURMISTRZ GMINY RYMANÓW

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”
Czesław Szajna
WSPÓŁORGANIZATOR
GMINNY OŚRODEK KULTURY W RYMANOWIE

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie
ma zaszczyt zaprosić na Zjazd Absolwentów
z okazji 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego
w ramach obchodów Roku Jubileuszowego
Program uroczystości
20 czerwca 2015 roku - sobota
8.30 – 9.45 - zbiórka uczestników spotkania jubileuszowego przed szkołą, rejestracja
9.45 – 10.00 – uroczysty przemarsz absolwentów z orkiestrą i sztandarami do Kościoła Parafialnego św. Wawrzyńca
w Rymanowie
10.00 - Msza Św. dziękczynna w intencji uczniów i pracowników szkoły oraz za dusze zmarłych
11.30 – przemarsz ulicami miasta do budynku szkoły
12.00 – Uroczysta inauguracja obchodów Jubileuszu 70-lecia LO
• powitanie uczestników i oficjalne otwarcie obchodów Jubileuszu przez Dyrektora Szkoły i Burmistrza Gminy Rymanów
• odsłonięcie pamiątkowej tablicy
• jubileuszowy program artystyczny w wykonaniu uczniów
• poczęstunek, zwiedzanie szkoły, wręczanie okolicznościowych pamiątek, wpisy do Księgi Pamiątkowej, zdjęcia klasowe
• „Popołudnie wspomnień” - spotkania klasowe absolwentów z udziałem wychowawców i grona pedagogicznego
• 19.00 - Jubileuszowy Bal Absolwentów
21 czerwca 2015 roku – niedziela
15.00 - Jubileuszowy Piknik Absolwentów z mieszkańcami miasta i gminy pod hasłem „I znowu wakacje…”
w Parku im. Anny i Stanisława Potockich w Rymanowie
Ważne informacje
Udział w Zjeździe należy potwierdzić, dostarczając do szkoły wypełnioną Kartę Zgłoszenia (dostępna na stronie
internetowej szkoły: www.lorymanow.pl, po kliknięciu w link Karta zgłoszeniowa)
• osobiście w sekretariacie szkoły
• pocztą na adres 38-480 Rymanów, ul. Szkolna 2
• drogą elektroniczną na adres: lorymanow@interia.pl
• faxem (134355020)
Koszty uczestnictwa w Zjeździe Absolwentów:
• Udział – 60 zł (w tej cenie materiały zjazdowe, poczęstunek)
• Bal Absolwenta - 100 zł
Prosimy o zgłoszenie udziału do 10 kwietnia 2015 r. oraz wpłatę na konto: 55 8636 0005 3001 0004 8103 0001
z dopiskiem: „Zjazd Absolwentów 70”, imię, nazwisko i rok ukończenia szkoły.
NASZ RYMANÓW
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Wydarzyło się w styczniu
21.I.1355 – król Węgier Ludwik Węgierski wydał
w Budzie przywilej dla szlachty polskiej,
w zamian za uznanie jego sukcesji w Polsce po
śmierci Kazimierza Wielkiego. Był synem Elżbiety
Łokietkówny.
13.I.1435 – papież Eugeniusz IV wydał bullę
Sicut Dudum, potępiającą branie w niewolę tubylców z Wysp Kanaryjskich. Ci z mieszkańców,
którzy już stali się niewolnikami, powinni odzyskać wolność. Za przetrzymywanie ich w niewoli
groziła kara ekskomuniki.
11.I.1775 – ur. angielski lekarz James Parkinson,
który jako pierwszy w 1817 roku opisał drżączkę
poraźną – schorzenie nazywane obecnie chorobą
Parkinsona.
20.I.1775 – w Lyonie ur. Andre-Marie Ampere,
fizyk i matematyk, twórca współczesnej elektrodynamiki. To on rozgraniczył pojęcia napięcia
i natężenie prądu. Na jego cześć jednostkę natężenia prądu nazwano amperem.
30.I.1835 – prezydenta Andrew Jacksona zaatakował na Kapitolu szalony malarz pokojowy
R. Lawrence. W następnych latach było jeszcze
9 zamachów na prezydentów USA. (4 zginęło).
21.I.1855 – ur. John Moses Browning, inż. amerykański, konstruktor różnych rodzajów broni.
Pierwszy pistolet skonstruował w wieku 13 lat,
gdy pracował u ojca w sklepie z bronią. W 1879
opatentował karabin jednostrzałowy, a w latach
1918-9 lekki i ciężki karabin maszynowy – podstawowe uzbrojenie w II wojnie św.
31.I.1925 – W „Kurierze Warszawskim” w dziale
autora szarad Karola Hoffmana ukazała się anonimowa „łamigłówka krzyżowa”. W lutowym wydaniu „Ilustracji” pojawia się zadanie Kazimierza Makarczyka, który nazwał go „krzyżówką”.
20.I.1945 – schwytany został przez oddział
„Kurzawy” Wacław Krzeptowski „książę Goralenvolku”. Za kolaborację został powieszony na
świerku koło swego domu. Miał za zadanie podporządkować w pełni „naród góralski” władzom
hitlerowskim.
1.I.1995 – po okresie szalejącej inflacji, przeprowadzono denominację złotego: 1 nowy złoty
wymieniano na 10 000 starych. Nowe banknoty
wydrukowano w W. Brytanii.
25.I.1995 – w wyniku pomyłki Rosjanie omal nie
odpalili rakiet atomowych, gdy technicy stacji
radarowej na pn. Rosji odkryli poruszające się
obiekty, przypominające rakiety Trydent. Na
szczęście w ciągu kilku minut dotarła do Jelcyna
wiadomość, że opuściły teren Rosji. Okazało się,
że kilka tygodni wcześniej uczeni USA i Norwegii
informowali 30 państw regionu o planowanych
rakietowych badaniach zorzy polarnych.
7.I.2001 – 3 404,27 zł zebrała w Rymanowie
młodzież szkoły z Iwonicza dla Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Konkurencji rymanowskich
uczniów nie było.
8.I.2005 – pobity został rekord wszechczasów
temperatury stycznia. Na Śląsku zanotowano
+ 170 C, a w Rzeszowie zakwitły forsycje.
Wacław Łabuda
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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

Odeszli do wieczności
(15.XI - 15.XII.2014)
10.11 – Olszyńska Magdalena Ewa z d. Jasłowska (l. 44) –
Wróblik Szlachecki
12.11 – Wojtowicz Józef (l. 90) – Ladzin
13.11 – Kornasiewicz Zofia z d. Skrabut (l. 71) – Sieniawa
24.11 – Zima Bronisław (l. 77) – Rymanów
24.11 – Sitnik Teresa z d. Jabłońska (l. 88) – Wróblik Szlachecki
30.11 – Niemczyk Tadeusz Stanisław (l. 52) – Rymanów
30.11 – Ziemiański Marian (l. 67) – Wróblik Szlachecki
03.12 – Litwin Helena Maria z d. Buczek (l. 84) – Klimkówka
06.12 – Topolska Zofia z d. Szul (l. 91) –Wróblik Królewski
10.12 – Fydrych Augustyn Wincenty (l. 84) – Rymanów
10.12 – Nehrebecki Andrzej (l. 95) – Posada Górna
11.12 – Cypcar Tadeusz Jan (l. 74) –Klimkówka
(wła)

Wieści z regionu…
• Rzeszowski teatr im. Wandy Siemaszkowej obchodzi jubileusz 70 - lecia. Z tej okazji zasłużeni pracownicy teatru otrzymali odznaczenia i gorące
brawa od publiczności zebranej na spektaklu „Balladyny”.
• Irlandzki przewoźnik Ryanair obsłużył już 2,5 mln pasażerów na lotnisku
w Rzeszowie. Jubileuszową pasażerką była 6. letnia Vanessa Nieradka z Dublina. Otrzymała upominki, tort i voucher na bezpłatny przelot. Z Jasionki można
dolecieć już do Dublina, Londynu, Manchesteru, East Midlands, Oslo, Paryża,
Frankfurtu i Warszawy.
• Próba przemytu papierosów w torcie, celnicy zabezpieczyli 45 paczek
papierosów na przejściu w Korczowej. Papierowy tort został porzucony przez
nieznanego właściciela.
• Wszawica to temat wstydliwy dla szkół, rodziców i dzieci. Jest to problem (choć bywa tematem tabu) w szkołach i przedszkolach w wielu państwach
Europy, również zachodnich.
• 25 lat więzienia dla Ukraińca, taki wyrok w Sądzie Apelacyjnym zapadł
w Rzeszowie za morderstwo sprzed 21 lat kiedy to zamordował właściciela
kantoru z Leżajska
• W dwóch szkołach Nowej Dęby zabrakło pieniędzy na pensje nauczycieli.
Wprowadzono zatem nowatorski sposób – losowanie kto otrzyma pobory. Na
szczęście był to tylko epizod a nie stała praktyka.
• 22 latek z Sanoka zginął w Londynie, pojechał w celach zarobkowych do
Anglii i podczas prac na przeprowadzkach próbie wniesienia ciężkiej sofy przez
okno zawaliła się balustrada, chłopak spadł z ponad 10 metrów poniósł śmierć
na miejscu.
• PiS będzie rządzić na Podkarpaciu, nasze województwo jako jedyne
w Polsce będzie w sejmiku większościowo rządzone przez PiS, tak w wyborach
zdecydowali mieszkańcy.
• W ciągu 10 lat liczba studentów na Podkarpaciu zmniejszyła się
o 16 tys., z 79 tys. do 63 tys., najwięcej straciły uczelnie niepubliczne. Jest

to wynik niżu demograficznego, emigracji młodych oraz nieprzydatności
niektórych kierunków. Co roku na uczelnie startuje 60% absolwentów szkół
średnich. W Rzeszowie studiuje ok. 48
tys. studentów, co roku przybywa cudzoziemców. W regionie krośnieńskim
w ub. roku studiowało ok. 5 000 studentów (10 lat temu było ich 6 800).
• Niedługo ma być rozstrzygnięty
przetarg na obwodnicę Sanoka. Zaczynać ma się koło skrzyżowania w Dąbrówce a kończyć w okolicach dworca.
Obwodnica o długości ok. 7 km ma powstać w latach 2015 – 20, a jej szacunkowy koszt to 250 mln.zł. W tej chwili
przez Sanok przejeżdża ok. 25 tys. samochodów na dobę.
• Aleksandra Nizio, studentka Uniwersytetu Rzeszowskiego zwyciężyła
w programie „The Voice of Poland”
. Otrzymała gratulacje i upominek od
prezydenta miasta Rzeszowa Tadeusza
Ferenca.
• Piktington, japońska firma, jeden
z największych w świecie producentów
szyb samochodowych, rozbudowuje
na Podkarpaciu swoją fabrykę. Docelowo, w ciągu kilku najbliższych lat,
zwiększy zatrudnienie o 800 osób.
• W Rzeszowie powstanie najnowocześniejszy biurowiec, z miejscami
pracy dla 2 000 osób. SkyRes Warszawska ma mieć 55 m wysokości, 13 pięter
i podziemny garaż. Koszt budowli to ok.
100 mln zł.
• Stare samochody z przebiegiem ok.
300 tys. km (podobno mocno już awaryjne) zostaną zastąpione przez nowe limuzyny. Takie plany ma Urząd Marszałkowski. Na 4 nowe auta chcą wydać
420 tys. zł. Odnowienie taboru planuje
również prezydent Rzeszowa.
• Chcą nowy fotoradar w Kraczkowej, mieszkańcy obawiają się o swoje
życie i zapowiadają blokadę drogi i apelują do inspekcji transportu by fotoradar
powrócił.
• Joanna Mendrala kierowca MPK
Rzeszów reanimowała 22 letniego
mężczyznę który zasłabł w autobusie.
Akcja trwała 15 minut, a za zakłócenie
w ruchu autobusów, otrzymała naganę
od przełożonego. Na szczęście został on
odwołany a p. Joanna doceniona i nagrodzona.
• Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie
nie wybrani na nową kadencję, otrzymują odprawę w wysokości 3 poborów
plus ekwiwalent za nie wykorzystany
urlop. Są to kwoty od 35 do 85 tys. złotych.(b. prezydent Stalowej Woli). To tak
jakby zawodnik za czerwoną kartkę dostawał nagrodę – skomentował jeden kibic.
• Uczniowie I LO w Rzeszowie zgłosili dyrektorowi, że chcą nosić jednakowe bluzy, koniecznie z herbem szkoły.
Są dumni ze swej szkoły (Konarskiego)
i chcą się wyróżniać. Na razie chęć taką
wyraziło ¼ uczniów, … i kilkoro nauczycieli. Herb i logo na bluzie zaprojektowała uczennica liceum.

• Wichura nad Podkarpaciem,
12-13 grudnia strażacy na Podkarpaciu
interweniowali blisko 80 razy z powodu
silnego wiatru, były też problemy z dostawą prądu w tych dniach.
• W Cieklinie k. Jasła znajduje się bogate a mało u nas znane muzeum narciarstwa. Zbiory, które teraz wzbogaciły
się o 450 nowych eksponatów, są jednymi z najbogatszych w Polsce. Nazwano je im. Stanisława Barabasza, który
w Cieklinie w 1888 r. wykonał najprawdopodobniej pierwsze narty na ziemiach
polskich.
• Coraz większą popularność zdobywa akcja „Teddy Bear Toss”, która
przyszła do nas zza oceanu. Polega na
tym, że po zdobyciu pierwszej bramki
przez gospodarzy, kibice rzucają na lód
przygotowane pluszowe maskotki. Na
lodowisku w Sanoku zebrano w ub. roku
1140 zabawek, które przekazano fundacji „Czas Nadziei”.
• W dniach 5 – 11 listopada, przez
przejście graniczne w Korczowej przejechały cztery konwoje liczące po cztery ciężarówki każdy, ze szczątkami
zestrzelonego 17 lipca, przez separatystów rosyjskich, samolotu. Po przewiezieniu pod specjalnym nadzorem do
Holandii, samolot ma być odtworzony.
W Boeingu 777 linii Malaysia Airlines
zginęli wszyscy 298 osób, w tym 193
Holendrów.
• Zbliża się czas ostatecznego rozstrzygnięcia producenta śmigłowców
dla polskiej armii. Stawką są ciężkie
miliardy złotych, setki miejsc pracy,
lata prosperity dla zakładu lotniczego
i regionu. Trzymamy kciuki za Polskie
Zakłady Lotnicze w Mielcu produkujące doskonałe helikoptery Black Hawk
(czarny Jastrząb). Chodzi o dostawę
70 helikopterów o wartości co najmniej
10 miliardów zł.

Wieści z powiatu
• Z Jasła do Zagórza pociągiem nie
pojedziemy, od 1 stycznia 2015 roku
do 31 października zostaną zawieszone
przejazdy regionalne.
• 16 grudnia 2014 roku rozpocznie
swoją działalność Poradnia Chirurgii
Onkologicznej w Krośnie, a mieścić się
będzie w bloku D szpitala na Korczyńskiej.
• W Krośnie przy ul. Bursaki uruchomiono lodowisko. Za godzinę pobytu
(według cen grudniowych) dorośli zapłacą 5 zł. a uczniowie 3 zł. Jest również
możliwość wypożyczenia łyżew - 5 zł.
za godzinę.
• Mikołaj przyleciał z nieba w Krośnie, 6 grudnia na krośnieńskim lotnisku
do dzieci samolotem razem ze swoimi
pomocnikami. Sprawili tym wielką niespodziankę dzieciom ale również dorosłym.
• Park Handlowy wystartował
w Miejscu Piastowym, w pierwszych
dniach odwiedziło go bardzo dużo osób

a zachętą były liczne promocje przygotowane przez właścicieli.
• Po długich negocjacjach kuluarowych, wybrano zarząd powiatu. Starostą pozostał Jan Juszczak (PiS), ale utracili swoje funkcje: wicestarosta Andrzej
Guzik (PiS) na rzecz Adolfa Kasprzyka
(PiS) oraz etatowy członek zarządu Jan
Pelczar (PiS) na rzecz Aleksandra Mercika (PSL).
• Wigilia na Krośnieńskim Rynku
po raz 14, składanie życzeń oraz degustacja dań od restauratorów z Krosna
miało miejsce 20 grudnia, stało się to już
miłą tradycją świąteczną Krosna.
• Leśnicy z Nadleśnictwa Dukla przywieźli na krośnieński rynek jodłową
choinkę. Ozdobili ją naturalnymi ozdobami – były to różne szyszki, orzechy,
kolorowe owoce. Leśnicy chcieli w ten
sposób przypomnieć tradycję, że w ten
sposób ozdabiano choinki zanim obwieszono je plastikami

Wieści z gminy
• Jednym z pierwszych czynnych wyciągów na Podkarpaciu był Ośrodek
Sportów Zimowych Kiczera. Trzygodzinny karnet w Puławach kosztuje
35 zł, całodniowy 65 zł. Nie wszystkie
trasy są w pełni gotowe, wszystko zależy
od warunków pogodowych.
• Ostatnia niedziela z Panem Antonim, 16 grudnia odszedł do domu Pana
nasz wieloletni organista, kres jego życia
przyszedł niespodziewanie. Niech spoczywa w spokoju.
• Zawodniczki KS Handball Posada
Górna udanie zadebiutowały w wojewódzkiej lidze młodziczek w piłce ręcznej. Na turnieju w Jarosławiu odniosły
dwa zwycięstwa, pokonując KS 7 Jarosław 7 : 6 oraz UKS Puma Cieszanów
15 : 4. Najskuteczniejsze zawodniczki:
Alicja Staroń 9 a Anita Ziajka 7 bramek.
Rewelacją turnieju była bramkarka Anna
Stapińska, która obroniła 8 rzutów karnych.
• Były prezes Uzdrowiska Rymanów Paweł Szczygieł, po krótkim okresie bezrobocia, został prezesem krośnieńskich „Karpat”. Za priorytetowe
zadanie uważa zatrzymanie w klubie
wszystkich zawodników i zabieganie
o sponsorów. W planach inwestycyjnych
miasta jest zwiększenie liczby miejsc na
stadionie (do 8 tys.), zadaszenie trybuny
i budowa oświetlenia.
• Po wyższych klasach, również klasy
B i C zakończyły rundę jesienną piłkarskich rozgrywek. Miesiąc temu Florian Rymanów Zdrój w klasie „B” był
12 mając dwa mecze zaległe. Wg. informacji z klubu piłkarze wygrali te mecze
i ostatecznie awansowali na 8 miejsce.
W grupie „C2” Orzeł Milcza jest 5, LKS
Głębokie 9 a Iskra Wróblik Szlachecki
11. (Na 12 drużyn). W grupie „C3” szósty jest Beskid Posada Górna.
(wła)(paz)
NASZ RYMANÓW

5

hum
o
na r
d
poc obry
zat
,ek

Wbiegający do
kwiaciarni młodzian
woła:
- Proszę o piękny
bukiet kwiatów
dla pewnej uroczej
damy!
- Ma pan coś konkretnego na myśli?
- Tak. Dlatego potrzebne mi kwiaty..
* * * * *
Pani pyta dzieci

w klasie:
- Co jadłyście dziś na śniadanie ?
Zgłasza się Jasio:
- Ja jadłem drożdżówkę z dżemem
- To chodź zapisz to na tablicy.
- Przypomniałem sobie – to był jednak chleb
z masłem.
* * * * *
Na krakowskim rynku, bardzo brzydka kobieta
wsiada do dorożki i z obawą pyta dorożkarza:
- Czy ten koń aby nie poniesie, czy się nie
przestraszy?
- Niech się pani nie boi, nie będzie się oglądał.
* * * * *
Kierownik biura pyta referenta:
- Jak się sprawuje ten nowy pracownik ?
- Jakiś nerwowy panie kierowniku. Ledwie
przyjdzie rano, siada przy biurku i natychmiast
zabiera się do pracy !
* * * * *
- Nigdy nie zabiorę małej Asi na ryby
– skarży się rodzicom starszy brat.
- Co się stało, hałasowała za bardzo?
- Nie, ale wyjadła mi wszystkie robaki!
* * * * *
Rysio opowiada Jasiowi o sposobie na szantażowanie dorosłych. Mówisz tylko:
- Znam całą prawdę ! i każdy dorosły głupieje,
bo zawsze ma coś do ukrycia.
Aby sprawdzić Jasio mówi do mamy: „Znam
całą prawdę”
- Masz 50 zł , tylko nie mów ojcu – usłyszał.
Pobiegł do ojca, który dał mu 100 zł, usłyszawszy, że zna prawdę.
Aby sprawdzić czy to działa również na osoby
spoza rodziny, powiedział z uśmiechem listonoszowi:
- Znam całą prawdę
Listonosz pobladł, potem poczerwieniał
i wyszeptał:
- To chodź uściskaj tatusia !
* * * * *
Dwaj panowie rozmawiają przy piwie:
- Ja nie współżyłem ze swoją żoną przed ślubem, a pan?
- Nie wiem. Musi mi pan podać jej panieńskie
nazwisko..
* * * * *
Pacjentka z wyrzutem do lekarza:
- Pan doktor to mnie tylko bada opukuje,
a nigdy nie zapyta jak się czuję..
- A jak się pani czuje ?
- Och! Lepiej nie pytać!

Humor z zeszytów szkolnych

- Soplica po dokonaniu samobójstwa opuszcza
Litwę.
- Słowacki na swoim pogrzebie widział tylko
garstkę najbliższych przyjaciół.
- Goethe pisał „Fausta” przez całe życie,
a nawet dłużej.
- Zbyszko na widok wroga zamknął się
w przyłbicy.
Wybrał (wła)

6

NASZ RYMANÓW

NASZ RYMANÓW
Miesięcznik
www.naszrymanow.pl
Adres redakcji
38-480 Rymanów „Dom Sokoła”
ul. Grunwaldzka 11
e-mail: naszrymanow@op.pl
Społeczne kolegium redakcyjne:
Maria Zmarz (emez)
– tel. 603 441 362
(przewodnicząca kolegium)
Wacław Łabuda (wła)
– tel. 602 855 458
Lesław Materniak (LM)
– tel. 507 140 048
Barbara Pruś
– tel. 663 061 045 (Internet)
Paweł Zychowicz - tel. 783 156 934

Rymanowski Orlik
w gronie najlepszych

10

grudnia w Centrum Olimpijskim
w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród dla
najlepszych animatorów i animatorek
sportu w 2014 roku. Wśród 22 nagrodzonych znalazł się Marek Sokołowski
pracujący na Orliku w Rymanowie. Nagrody wręczył Minister Sportu i Turystyki
Andrzej Biernat.
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Marek Sokołowski z Ministrem
Sportu Andrzejem Biernatem
W tegorocznym programie „Moje
Boisko-ORLIK” dofinansowywanym
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
wzięło udział 2604 ORLIKI, na których
zatrudnionych było ponad 2300 animatorów.

Druk:
Chemigrafia Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74
tel. 13 43 25 415, 13 42 01 353
Skład komputerowy: Barbara Pruś
Adres wydawcy:
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58 8636 0005 2001 0005 6153 0001
Okładka :
Pierwsza sesja nowej kadencji
Miejskiej Rady w Rymanowie
(fot. Marcin Janowski)

Sprzedam mieszkanie

o powierzchni 45 m2 z garażem
Krosno – okolice dworca
kontakt telefoniczny: 781 645 626

ORLIK przy ul. Szkolnej 2 w Rymanowie znalazł się w gronie 22 najlepiej
funkcjonujących Orlików w całej Polsce. Cieszymy się bardzo i gratulujemy
zarówno nagrodzonemu p. Markowi
Sokołowskiemu jak i p. Maciejowi Czado.
Panowie trzymajcie tak dalej.
E. Nadziakiewicz

Ekumeniczny dialog
świadectwem jedności
chrześcijańskiej
(spotkanie katolików
i protestantów
w ZSP Rymanów)

E

kumenizm stanowi działalność
zmierzającą do jedności chrześcijan, wszystkich wyznawców
Chrystusa. Spotkanie o tej tematyce,
motywowane chęcią integracji oraz
poznania się, pozwoliło na obustronne
zdobycie nowych doświadczeń. Zarówno młodzi ludzie, jak i nauczyciele
oraz goście, mieli okazję spędzić czas
we wspólnym gronie a także realizować
swoją pasję, jaką jest śpiew. Wdali się
także w dyskusję na temat tradycji
i obyczajów bożonarodzeniowych.
W Zespole Szkół Publicznych
w Rymanowie, 12 grudnia 2014 roku,
miało miejsce wyjątkowe wydarzenie
o charakterze ekumenicznym. Zainicjonowane i zorganizowane przez Panią
Małgorzatę Wacławską Spotkanie zgromadziło wiernych Kościoła Katolickiego
oraz Ewangelickiej Wspólnoty Zielonoświątkowej. Zaproszeni goście przybyli
do Auli im. Marka Góry. Dzięki staranności organizatorów panował prawdziwie
świąteczny nastrój.
Uroczystość rozpoczęła wspólna
modlitwa do Boga „Ojcze Nasz…”
poprowadzona przez księdza Tomasza
Węgrzyńskiego. Podczas tego krótkiego
nabożeństwa, wyznawcy dwóch religii

zjednoczyli się we wspólnym wołaniu
do Boga. Wydarzenie to stanowiło symboliczny gest połączenia. Uczniowie
przygotowali krótką prezentację na temat
ekumenizmu, omówili ideę integracji
oraz istotę wspólnoty chrześcijańskiej.
Goście uświetnili uroczystość występem artystycznym, podczas którego
zgromadzeni mieli okazję wysłuchać
pieśni uwielbienia Pana. Koncert na trzy
głosy, zaprezentowany przez Kamilę
Konderlę, Natalię Rusnok, Anetę Rusnok
oraz pianistkę Weronikę Goryczkę pod
pieczą pana Dariusza Krzoka, pozwolił

poznać nową jakość pieśni religijnej
i prawdziwie doświadczyć Bożej obecności. Wykonane zostały utwory: „Wiele
lat…”, „Ukojenie”, „ Jak cudowny jest
ojca dom” oraz „Wnet nadejdzie dzień”,
„Jezus Najwyższy i godzien chwały”.
Zaproszeni do śpiewu uczniowie wspólnie
wykonywali refren pieśni. Co jakiś czas
podziwiać można było także partie fletu
poprzecznego wykonywane przez Pana
Dariusza Krzoka. Wykonawcy nagrodzeni zostali gromkimi
brawami.
Akcentem, który
zaznaczył połączenie
wszystkich chrześcijan, stało się odczytanie fragmentu Pisma
Świętego o narodzeniu Jezusa Chrystusa.
Wszyscy ze skupieniem zasłuchani byli
w Słowo Boże. W
dalszej części spotkania rozgorzała
dyskusja na temat
Świąt Bożego Narodzenia obchodzonych wśród katolików
i protestantów. Opowieść diakona pana
Dawida Goryczki przybliżyła zgromadzonym tradycje i zwyczaje świąteczne
rodzin wyznania zielonoświątkowego.
Ukazała wiele wspólnych sposobów
celebrowania, a także ciekawe aspekty
dotychczas nieznane katolikom. Ksiądz
Tomasz Węgrzyński zachęcił uczniów do
przedstawienia przybyłym gościom katolickich obyczajów kultywowanych w ich
domach rodzinnych. Młodzi rozmówcy
chętnie włączyli się do dyskusji.

Na zakończenie, wzruszona pani
Dyrektor Elżbieta Nadziakiewicz wyraziła wdzięczność gościom za przybycie.
Wszyscy zebrani przyjęli od dyrekcji serdeczne życzenia na zbliżające się Święta
Bożego Narodzenia.
Ekumenizm oznacza koniec pewnej
mitologii. Spotkanie Kościoła Katolickiego i Kościoła Zielonoświątkowego
pozwoliło na identyfikację punktów
wzajemnej zgody, jak i określenie różnic.

Świąteczna atmosfera udzieliła się
wszystkim. Zaintonowana została pieśń
„O Mario, czemu pobladłaś”. Do wspólnego śpiewu włączyli się wszyscy obecni
na spotkaniu goście. Uczniowie pod
batutą pana Stanisława Penara wykonali
przygotowane na tą okazję kompozycje,
m.in. „Wody Jordanu…”, „Jesteśmy piękni Twoim Pięknem Panie”. Aleksandra
Wojtoń w towarzystwie chóru uświetniła
uroczystość wykonaniem utworu „Oczekuję Ciebie Panie”. Goście ochoczo
wtórowali wykonawcom i nagrodzili ich
słowami uznania.

nowinę, nie żyją we wzajemnej ignorancji
i wśród wzajemnych podejrzeń. Stanowiło symboliczny gest ze strony wspólnot,
żyjących dotąd obok siebie, iż pragną jedności duchowej. Jedność w fundamentach
wiary ważniejsza jest bowiem od jedności
organizacyjnej, o czym mówi fragment
listu do Efezjan: „Jeden Bóg i Ojciec
wszystkich, który jest nad wszystkim
i poprzez wszystko i we wszystkich nas”.

Zaryzykować można tezę, że przyszłość
ekumenizmu i kształt chrześcijaństwa
zależy właśnie od tego typu dialogu. Budzi więc zdumienie, jak bardzo pozostaje
dialogiem nieznanym i przemilczanym
po obu stronach. Zebranie było wyrazem
poszukiwania dróg pojednania i wezwaniem do miłości wzajemnej. Święty Paweł
pisze w Liście do Tymoteusza: „jeśli kto o
swoich, zwłaszcza o domowników nie ma
starania, ten zaparł się wiary i gorszy jest
od niewierzącego”. Zgromadzenie dało
świadectwo, że dwie rodziny chrześcijan,
głoszące jednego Chrystusa i jedną dobrą

Olga Dracz
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Anna z Działyńskich
Potocka (cz. X)

N

ajbardziej znaną publikacją pisarską Anny Potockiej jest „Mój
pamiętnik” wydany pośmiertnie
przez jej dzieci. „Mój pamiętnik” dla
współcześnie żyjących jest skarbnicą
wiedzy o jej życiu, o jej przeżyciach,
uczuciach, tragediach i myślach. Zawiera wiele wskazówek opartych o własne
doświadczenia Anny.
„Pamiętnik” był pisany przez wiele
lat, z dłuższymi przerwami. W pisaniu
pamiętnika bardzo pomogło jej własne
upodobanie do pisarstwa. Lubiła pisać
i pisała wiele, nie tylko w swoim pamiętniku. Anna jest również autorką bogatej
kolekcji listów, które pisała namiętnie
do wszystkich członków rodziny i znajomych. Chwile pisania stanowiły dla
niej momenty wytchnienia od obowiązków rodzinnych i społecznych. W „Pamiętniku” pisze do swoich dzieci, stara
się więc pisać szczerze. Zawiera w nim
szereg informacji o swoim życiu, o swoich troskach, smutkach i doświadczeniach. Zawartych jest w nim wiele rad,
o których pisała w wielu poradnikach,
a które zaginęły i są niedostępne dla
czytelnika. Ciekawą bowiem rzeczą jest
to, że wiele z tych porad jest aktualnych
do tej pory. Poniżej przytaczam szereg
porad zawartych w „Pamiętniku”, które
dotyczą różnych aspektów wychowania
dzieci. Porady te szczególnie interesujące są dla pedagogów, dają bowiem obraz
ówczesnych sposobów wychowawczych
stosowanych w rodzinach szlacheckich,
mieszczańskich, z którymi Anna się zgadzała lub ostro krytykowała.
Porady dla rodziców dotyczące
wychowania małych dzieci
Pamiętnik Anny na swych stronach
zawiera wiele wskazówek wychowawczych dla rodziców. Oparte są one na jej
własnych doświadczeniach i przeżyciach
z dzieciństwa, które już jako dorosła kobieta pamiętała i wnikliwie analizowała.
Zawierają także wiedzę i spostrzeżenia
Anny jako matki, która urodziła i wychowała dziewięcioro dzieci. Wskazówki te dotyczą różnych dziedzin życia,
w które powinny być wprowadzane dzieci przez rodziców, niańki i guwernantki.
Zacznę od przedstawienia jej przemyśleń na temat opieki nad małym
dzieckiem.
Pierwsza sprawa jaką poruszała,
to indywidualne traktowanie każdego
dziecka, bo co dobre dla jednego, dla
drugiego może okazać się szkodliwe.
Ogromną troską należy otoczyć maleńkie dziecko, niemowlę, które jest bardzo
delikatne. Zaleca karmienie piersią, przy
równoczesnym odpowiednim doborze
spożywanych dań przez matkę lub mamkę. Wszelki pokarm podawany dzieciom
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powinien być łatwostrawny, by nie przeciążać nim jeszcze słabo wykształconego ich przewodu pokarmowego. Dzieci
powinno się przewijać w ciepłe pieluszki (zwłaszcza zimą) i bezpiecznie hartować. Hartowanie małego dziecka powinno być szczególnie ostrożne. Dla dzieci
chorowitych, wątłych Anna zaleca, …by
w okresie mroźnych i wietrznych zim
galicyjskich przygotować pomieszczenia, które można swobodnie wietrzyć. Otwierać okna i przewietrzać
to jeden pokój, to drugi, i dziecko
ubrane jak na spacer w takim pokoju
przechadzać… Doskonale są werandy przeszklone, gdzie słońca dziecko
może użyć, przy główce kapelusikiem
nakrytej. Należy unikać wychodzenia
z dziećmi na spacery, które wskazane są
w okresie letnim.
Jeśli chodzi o toaletę, jest gorącą
zwolenniczka mycia dzieci w ciepłej wodzie wieczorem przed snem, należy jednak pamiętać o zabezpieczeniu dziecku
ciepłego pokoju, łóżka, a także w czasie
wielkich mrozów ciepłego napoju: mleka, herbatki. Najlepszym hartowaniem
jest uchronienie dziecka do 5-6ciu lat
przed chorobami, a nie jak powszechnie
stosowano, mycie dzieci rano w zimnej
wodzie.
Bardzo ostro przeciwstawiała się
też panującej modzie w „majętnych”
domach oszczędnego żywienie dzieci.
Dzieci należy karmić tak, by mogły nie
tylko żyć, ale i rozwijać się i nabierać
sił do późniejszego życia. Wychowałam dzieci sporo i twierdzę, że dziecko
nie głodzone, dostatecznie i pożywnie
karmione, nigdy nie obje się, nigdy
nie zażąda więcej, niż jego organizm
potrzebuje. …Głodzone dziecko, jak
nareszcie dopadnie jedzenia, żadnej
miary nie utrzyma, tylko się przeje.
Podobnie uważa co do słodyczy, których zakazywanie, zabranianie jedzenia
prowadzić będzie tylko do powstania łakomstwa.
Na kolejnych stronach swego „Pamiętnika”, wracając do sprawy wyżywienia, zwraca uwagę na sprawę karmiących matek i mamek. Zaleca w tej diecie spożywanie różnorodnych posiłków
z mięsem włącznie, ale przestrzega przed
kiszonymi produktami, surowymi jarzynami i owocami, ciężkimi mięsami, które mogą wywoływać wzdęcia u dziecka.
W diecie dziecięcej zaleca przyzwyczajanie dziecka do jedzenia od piątego
miesiąca życia. Dieta taka powinna zawierać, oprócz mleka, grysik na rosole,
grzankę z rosołem, kleik jęczmienny.
Rozpisując się o diecie zwraca uwagę także na istotną sprawę, jaką jest przygotowanie młodych dziewcząt do pełnienia roli matki, do opieki nad dzieckiem.
Zabezpieczy je to przed popełnianiem
wielu karygodnych błędów, które robią nieświadomie za namową lekarza
dziwaka, zabobonnych i ciemnych
matek sąsiadek czy pierwszej lepszej

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

akuszerki. Przede wszystkim starać
się jak najwięcej obsłuchać, nauczyć
się, obeznać się z organizmem ludzkim i dziecięcym, z książek, a szczególniej z rozmów z mądrymi ludźmi,
z doświadczenia własnego z chorymi,
których się na wsi leczy. Nie być tą gąską, tą trzciną, którą wiatr w prawo
i lewo gnie, jak chce, wyrobić sobie postawy do swoich sądów, tak jak w tym
kierunku, jak i w innych, czytając, badając. Mając do czynienia z taką kobietą, rozumną i rozumiejącą, każdy
doktór, choćby mniej sumienny i dbały, liczy się, zastanawia i nic nie powie
na wiatr, bez badania gruntowego.
Krytykuje również wychowanie
dzieci bez zabawek, w ciągłym napięciu,
że zachowują się niewłaściwie, nie zgodnie z zasadami swej klasy, bez okazywania uczuć i pieszczot rodzicielskich.
Ach szczęścia dzieciom, szczęścia. Tak
mało go w życiu zaznają, takie ono teraz twarde bywa, niech choć zwracają
oczy w tył, przypominają chwile wesołe, promienne, niech w tych rodzicach,
których rady mają słuchać, przepisy
w życiu wykonywać, widzą uosobienie
dobroci, miłości rodzicielskiej, niech
jak ptaszę w promieniach słońca skąpie się dziecina w pieszczotach rodzicielskich, bo ani serce, ani umysł się
nie rozwiną u niej … atrofią dotknięte.
Nie wolno też oszczędzać na opiece
dzieci. Jeżeli matka nie może lub nie
chce sama opiekować się swymi dziećmi, powinna zapewnić im opiekunki
staranne i doświadczone. Wiele rodzin
oszczędzając … bierze pierwszą lepsza
dziewkę albo jakiego trzpiota Francuzkę i myśli , że charakter dziecka
jak wosk miękki, wrażliwy, wykształci
się w takim towarzystwie. Anna przestrzega, by „ i tak oszczędności kilkudziesięciu złotych opłaciło się tysiącami szkody”. Cdn.
Grażyna Skolarczyk

„Literatura i dzieci”
- eliminacje gminne

W

dniu 13.11.2014 r. w sali
Domu Sokoła w Rymanowie
odbyły się eliminacje gminne
konkursu „Literatura i dzieci”. Hasło
tegorocznej edycji brzmiało „Czasem
słońce, czasem deszcz”.
Jury w składzie: Janina Bolanowska,
Anna Chmielowska i Sławomir Szybka
po obejrzeniu i wysłuchaniu łącznie 32
prezentacji konkursowych w grupie „A”
czyli dzieci z klas 0–III w kategoriach
recytacja - 27 i piosenka - 5 oraz 9 prezentacji w grupie „B” czyli dzieci z klas
IV-VI w kategorii recytacja postanowiło
nominować do udziału w eliminacjach rejonowych:
- w grupie „A” – kategoria recytacja - Izabela Siręga, Aleksandra Hanus
i Natalia Wołczańska z Posady Górnej
- w grupie „A” – kategoria
piosenka - Angelika Gacek i
Amelia Chmiel z Posady Górnej
oraz Emilia Pruś z Rymanowa.
- w grupie „B” – kategoria recytacja - Maciej Krukar z Posady Górnej

nus, Natasza Korobczenko i Gabriela
Smerecka wszystkie z Posady Górnej
- w grupie „B” - Karol Jurasz i Martyna
Jasina z Posady Górnej
21.11.2014 r. nasz Ośrodek Kultury
był również organizatorem eliminacji
rejonowych tego konkursu. Spośród reprezentantów naszej gminy prezentacje
w wykonaniu Izabeli Siręgi i Amelii
Chmiel (obie są uczennicami Zespołu
Szkół Publicznych w Posadzie Górnej)
zostały uhonorowane nominacją do
udziału w finale konkursu. Na tym etapie konkursu jury postanowiło przyznać
wyróżnienia. Wśród dzieci reprezentujących naszą gminę otrzymali je:
- w kategorii recytacja – Aleksandra
Hanus oraz Maciej Krukar – ucznio-

wie Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej,
- w kategorii piosenka – Emilia Pruś
z Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie i Angelika Gacek z Zespołu
Szkół Publicznych w Posadzie Górnej.
Finał konkursu odbył się w dniach
4 i 5 grudnia 2014 r. w Wojewódzkim
Domu Kultury w Rzeszowie. Również
i tam nasi reprezentanci nie zawiedli.
Izabela Siręga otrzymała wyróżnienie
w kategorii recytacja. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział,
a nagrodzonym na poszczególnych etapach serdecznie gratulujemy.
Alina Pulnar

W obu grupach wiekowych
w kategorii recytacja przyznano również wyróżnienia, które
otrzymały następujące osoby:
- w grupie „A” - Weronika Ha-

Janina Bolanowska
z medalem
Za zasługi dla miasta
i gminy Rymanów

W numerze grudniowym pisaliśmy, że w czasie biesiady KGW trzy
osoby odznaczone zostały medalami zasługi. Jedną z nich była p. Janina Bolanowska.

J

anina Bolanowska ur. 14.07.1947 r.,
mężatka, matka czwórki dzieci.
Absolwentka Studium Nauczycielskiego w Przemyślu, nauczycielka języka
polskiego.
W latach 1976 – 1994 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sieniawie. Inicjatorka
przeniesienia początkiem lat 90-tych
szkoły do budynku Ośrodka Wczasowo-Wypoczynkowego w Sieniawie. Dzięki
jej dużym staraniom i dobrej współpracy
z władzami lokalnymi przeprowadzono
konieczne prace modernizacyjne i przystosowano budynek na cele nauki szkolnej. Uroczyste otwarcie nowej szkoły
miało miejsce 4 września 1993 roku. W
1994 roku Pani Janina Bolanowska przeszła po długoletniej pracy na zasłużoną
emeryturę. Swój wolny czas poświęciła
działalności społecznej.

Po przejściu na emeryturę Janina
Bolanowska zaangażowała się w pracę
społeczną w reaktywowanym Kole Gospodyń Wiejskich w Sieniawie, wkrótce
też została jego przewodniczącą. Z zawodu nauczycielka, miłośniczka kultury ludowej, autorka scenariuszy przedstawień
i widowisk prezentujących dawne obrzędy i zwyczaje polskiej wsi.
Powstały z jej inicjatywy zespół
„Sieniawczanie”, który tworzą członkinie
KGW, młodzież i miejscowi gospodarze –
ma w swoim repertuarze między innymi:
„Sobótki Świętojańskie”, „Od Wigilii do
Trzech Króli”, „Wiliję” oraz duże widowisko zatytułowane „Wesele z okolic
Rymanowa”. Pomysłodawcą, scenarzystą
oraz reżyserem wszystkich tych przedstawień jest Janina Bolanowska. Współpracując ściśle z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Rymanowie, uczestniczy wraz
z zespołem w imprezach organizowanych
przez GOK. „Sieniawczanie” są też często
zapraszani do udziału w przeglądach
i konkursach organizowanych na szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim.
Przykładem może być udział w XXXI
Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich
Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie.
Janina Bolanowska współpracując
z GOK w Rymanowie nigdy nie odmawia pomocy przy organizowaniu imprez

oraz chętnie uczestniczy w pracach jury
konkursów literackich, recytatorskich itd.
Jest to osoba z pasją, bardzo zaangażowana we wszelkie działania związane
z propagowaniem kultury w szerokim
tego słowa znaczeniu.
W uznaniu zasług wnioskuję
o nadanie Pani Janinie BOLANOWSKIEJ
„Medalu za Zasługi dla Miasta i Gminy
Rymanów” – stwierdził Przewodniczący
Miejskiej Rady Henryk Smolik.
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Jesienne spotkania
z muzyką…

W

dniu 20 listopada 2014 roku
w auli Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie odbył
się koncert pt. „Jesienne spotkania
z muzyką”. Było to niezmiernie ciekawe
wydarzenie artystyczne podczas którego
wystąpili młodzi adepci Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie. Wśród wielu
wykonań można było usłyszeć utwory
muzyki klasycznej od baroku po muzykę
współczesną. Wystąpili zarówno soliści
jak i zespoły kameralne. Koncert spotkał
się z ogromnym zainteresowaniem miłośników muzyki. Podkreślić należy wysoki
poziom wykonawców oraz niezwykłą
atmosferę, która wynikała z radości
muzykowania, zarówno ze strony młodych artystów, jak i słuchaczy. Pięknym
zwieńczeniem koncertu był występ chóru
pod dyrekcją mgr Iwony Tylki oraz debiut
orkiestry dętej prowadzonej przez mgr.
Tadeusza Półchłopka.

Z saksofonem na ty…

M

łody rymanowski saksofonista
Jakub Litarowicz (12 lat) zdobył
wyróżnienie na XI Międzynarodowym
Festiwalu Saksofonowym w Przeworsku.
Festiwal ten skierowany był do mło-

fot. M. Czado

fot. M. Czado

szkołę muzyczną w koncercie „Lekcja
muzyki”, który odbył się w sali Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza
w Krośnie. Występowali w nim najzdolniejsi uczniowie z krośnieńskich szkół
muzycznych, a Jakub, jako wybitny
saksofonista, reprezentował naszą młodą
szkołę w Rymanowie. Koncert
spotkał się z dużym zainteresowaniem, a sam Jakub zachwycił
swoją grą.

Kolejny sukces
młodych
trębaczy…

D

dych muzyków grających na saksofonie
w Polsce oraz za granicą. Konkurs posiada już 22 letnią tradycję, a młodych
muzyków ocenia jury z różnych krajów.
Jakub uczy się grać na saksofonie drugi
rok pod okiem swojego nauczyciela mgr.
Michała Rymarza w Szkole Muzycznej
I st. w Rymanowie. Młody muzyk stawał
w szranki ze swoimi rówieśnikami z wielu
szkół całej Polski i z zagranicy w drugiej
kategorii wiekowej. Jego występ został
nagrodzony wyróżnieniem. Chłopiec,
pomimo młodego wieku, ma już na koncie
kilka prestiżowych nagród. Zdobył I miejsce w XIX Podkarpackich Spotkaniach
Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia
w Mielcu oraz wyróżnienie w II Konkursie Instrumentów Dętych w Sosnowcu.
We wrześniu tego roku reprezentował
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amian Olszyński i Sebastian Litarowicz to
uczniowie Szkoły Muzycznej
I st. w Rymanowie z klasy trąbki
Tadeusza Półchłopka. 10 grudnia 2014 r.
zdobyli, kolejno I i II nagrodę w Regionalnym Festiwalu Instrumentów Dętych
Blaszanych w Kolbuszowej. Pracom
jury przewodniczył profesor Tomasz

Ślusarczyk, wykładowca klasy trąbki
na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Damian i Sebastian uczą się gry na trąbce
dopiero drugi rok i już kolejny rok z rzędu
odnoszą sukcesy w konkursie, w którym
rywalizowali ze sobą uczniowie z 11 szkół
muzycznych z Podkarpacia. Sukces taki
jest możliwy dzięki niewątpliwemu talentowi ucznia, ale również pasji nauczyciela
oraz mądrej współpracy z rodzicami.

Koncert Noworoczny….

S

zkoła Muzyczna I st. w Rymanowie
zaprasza na Koncert Noworoczny.
Odbędzie się on 29 stycznia 2015 roku
(czwartek), o godzinie 18:00 w Auli im.
Marka Góry w Zespole Szkół Publicznych
w Rymanowie. W koncercie wystąpią
uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej I st. w Rymanowie, chór pod dyrekcją
mgr Iwony Tylki, oraz orkiestra dęta pod
dyrekcją Tadeusza Półchłopka. Usłyszą
Państwo piękne utwory, ciekawe opracowania kolęd i pastorałek grane na różnych
instrumentach i w różnych składach.
Dariusz Krzok

Życie bez pieniędzy

S

tosunkowo niedawno przypomniałam sobie o bardzo interesującym
filmie dokumentalnym, nakręconym przez Amerykanina Gordona Stevensona o Danielu Suelo. Pamiętam jak
czytałam z narastającym zdziwieniem,
że w Ameryce siedlisku największego
na świecie konsumpcjonizmu, żyje sobie
człowiek młody, wykształcony, bez domu,
pracy, żywiąc się resztkami z olbrzymich
kontenerów spod supermarketów.
Wszystko zaś zaczęło się, gdy przyjaciel Daniela zaproponował mu, około
dziesięć lat wstecz, wspólne połowy na
kutrze na łososia przy brzegach Alaski. Po
zapełnieniu ładowni, Daniel postanowił bez
grosza wyruszyć w taką „męską” przygodę wzdłuż wybrzeża, powałęsać się po caluśkiej Alasce kilka miesięcy i wrócić do
Moab, małego miasteczka gdzie mieszkał.
Nie posiadając pieniędzy bynajmniej nie
głodował, a wędrując brzegami Alaski żywił się wodorostami, małżami zaś w głębi
lądu smakował grzyby i owoce leśne. Cała
ta pierwsza wyprawa uzmysłowiła mu fakt,
że pieniądze które dla świata są celem życia, dla niego są zupełnie zbędnym balastem
i z takim stanem rzeczy czuje się świetnie.
Suelo dorastał w rodzinie chrześcijańskich ewangelików i bynajmniej nie
jest ignorantem. Zna świetnie Biblię, cytuje Koran nie obce są mu również nauki
indyjskich myślicieli. W zasadzie rzec
można jest człowiekiem wykształconym
i obeznanym we współczesnym świecie,
zna doskonale prawa jakimi rządzą się gospodarki rynkowe krajów, ma świadomość
do czego dąży świat i co dla świata jest celem samym w sobie - ilość zer na kontach.
Cytując Świętego Mateusza „Starajcie się
wpierw o królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, wszystko inne będzie wam dodane” zastanawia się czy w to wierzy? Na
pewno jednak jest przekonany, że należy
spróbować tak żyć, by samemu przekonać
się o sensie tychże słów.
Zamieszkał w jaskini w miasteczku.
Doskonale zdaje sobie sprawę, że wszyscy
jesteśmy zależni od siebie i nie ma górnolotnego myślenia, że jest samowystarczalny. Absolutnie nie. Mając wielu przyjaciół korzysta z ich hojności ale nigdy nie
z pieniędzy. Początki były trudne bowiem
ani znajomi, ani tym bardziej obcy, nie
mogli w żaden sposób sklasyfikować pozycji społecznej Daniela. Ni to włóczęga, ni nierób z pasożytem razem wzięty.
Nie kradnie. Społeczeństwo, które żyje
w przekonaniu, że jedynym i słusznym celem życia jest pomnażanie majątku nijak
nie mogło zrozumieć zdrowego, młodego
i inteligentnego człowieka odrzucającego
„wszechogarniający
konsumpcjonizm”
i do tego czującego się a i wyglądającego zewnętrznie lepiej niż niejeden dumny
właściciel posiadłości z basenami i kilkoma markowymi samochodami. Suelo jest
wolny. Mawia, że trzeba odrzucić władzę
kredytu i zadłużenia i zaufać cyklowi natury. Rzecz w tym, by żyć swobodnie teraźniejszością dając i biorąc nieodpłatnie,
bo tak jest w naturze. Oczywiście oburza
swoim życiem, filozofią i zachowaniem
„porządnych obywateli” przekonanych, że

gdyby mieli pieniądze byliby szczęśliwsi
a mając większe pieniądze „zgarnęli by
świat”. Niewielu rozumie Daniela szczególnie, że jego jaskinia roztacza wokół zapach olejków paczuli, wewnątrz mnóstwo
bibelotów a on sam codziennie kąpie się
w strumyku płynącym za jaskinią. Przypadek dziwoląga czy kogoś, kto uzmysławia,
że bajeczne fortuny, finansjera cała i majątki korporacji nic nie znaczą w zetknięciu
z naturą, duchowością i powołaniem człowieka na ziemi. Że pieniądz nie zapełni
ani pustki ani braku przyjaciół bo ci wręcz
przeciwnie garną się jak miód do lepu do
znajomych z wyższych finansowych sfer.
Suelo irytuje, denerwuje samym sobą.
Kiedy po raz kolejny oznajmia w spokoju,
że wyrzucamy taką ilość jedzenia i marnujemy zasoby, którymi wykarmiono by całe
wioski, właściciele sklepów i policjanci
są oburzeni…nie powyższym faktem ale
jego „szperactwem”! Daniel słusznie
twierdzi, że powinni zainteresować się bardziej marnotrawstwem i beztroską z jaką
wyrzucamy do koszy, śmietników i miejskich kontenerów masę żywności z której
on zabiera zaledwie maleńkie okruchy.
Jednak mimo, wydawałoby się absurdu, to
jemu stróże prawa zwracają uwagę na niestosowne zachowania nie zaś tym, którzy
do marnotrawstwa dopuszczają. Świat się
pogrąża, pogrąża w beztrosce niszczenia
i przyzwalającym milczeniu czynników
odpowiadających za owe niszczenie. Mawiano onegdaj do małych dzieci „wyrzucasz chleb a dzieci w Afryce głodują”.
Po czasie młodzież zrobiła sobie z tego,
jakże sensownego stwierdzenia zabawę
i przy byle okazji bezrozumnie dla śmiechu
i kpin żartują nadal. Czy jednak całe społeczności nie ponoszą winy, nie są zbiorowo odpowiedzialne za Nasze Miejsce Zamieszkania…za Ziemię. Za innych ludzi ?
Niejednokrotnie czytam o spektakularnych poczynaniach wielu „gwiazd”(dla
mnie te są wciąż wyłącznie na niebie), które swoje zarobione w schow-biznesie miliony, przekazują na kraje biedy i nędzy,
głodu i braku nadziei. Wszelakie brukowce,
owszem piszą jako newsy o tych faktach,
ale z dużo większą gorliwością wyszukują
skandale lub jak ostatnio zapełniają każdą
gazetę lawiną fotografii królewskiej rodziny – suknia Kate, mundur Wiliama. Podaje
się informacje, które mieszają bardzo skutecznie w głowach chociażby studentkom
szukających „swoich książąt”! Każdy (prawie) chce być piękny, młody, bogaty i kochany …a i najlepiej by ten stan rzeczy stał
się bez udziału samego zainteresowanego.
Świat już dawno oszalał.
Odrzucenie więc przez Suelo pieniędzy i nie bywanie u Harrodsa, a wyszukiwanie pożytecznych przedmiotów
i rzeczy pośród wyrzucanych przez innych, stało się tematem filmu. Jakby każdy
czujący i odrobinę empatyczny człowiek
XXI wieku nie mógł pojąć, że dzielenie się
wypracowanymi zasobami winno stać się
powinnością każdego mieszkańca ziemi.
Szacunek dla chleba, który wpajany był
przez moją babcię i całowanie jak upadł na
podłogę, wydaje się być nie tyle reliktem
przeszłości ale „zabawą” dla współczesnego człowieka, ignorującego i lekceważącego nadmiar żywności jaką sam produkuje. Ubrania Suelo są jak na włóczęgę

czy bezdomnego wyjątkowo eleganckie
i czyste. Jest schludny, zaś jego wygląd
z kapeluszem na głowie, bardziej sprawia
wrażenie przedstawiciela jakiejś bohemy
czy cyganerii aniżeli biedaka bez grosza
przy duszy. Rzecz jasna całość odzieży
jaką nosi Daniel pochodzi z okolicznych
śmietników lub od przyjaciół, którzy nieraz coś zbędnego podrzucą. Daniel dokonuje wyborów, ma możliwość i prawo żyć
jak chce skoro nie zagraża innym, a sam
świetnie czuje się w świecie, gdzie brzęczące monety nie są szczytem marzeń,
w jego życiu ich nie ma.
Po wielu latach funkcjonowania
w taki jak na nasze komercyjno-konsumpcyjne czasy - dziwaczno-oryginalny sposób, Daniel nadal się dziwi co jego tuziemcy są w stanie wyrzucić na śmietnik. Prócz
jedzenia i odzieży znajduje sprzęty gospodarstwa domowego do używania, pościel
i różne narzędzia a wszystko przydatne
w bardzo dobrym stanie. Zjada mięso zabitych przez samochody zwierząt i jak do tej
pory nic nie wskazuje, by cokolwiek miało
mu szkodzić. Dla jednych jest psychicznie
chory, dla innych ta odmienność i danie
sobie prawa do wolności, stawia go na
piedestale odwagi cywilnej –stawił czoło
całemu światu komercji .Trudno orzec jednoznacznie czy Suelo to unikat społeczny
i za nim pójdą inni, tylko gdzie ?, do jaskiń?
Czy nadal ludzkość skierowana na czysty
konsumpcjonizm, produkując nadwyżkę
wszystkiego co potrzebuje człowiek do
życia, będzie stwarzać wspaniałe warunki dla nowych „Suelów”?, bo nikt nie ma
wątpliwości nawet sam Daniel, że jest pasożytem. Nie pracując, nie przyczyniając
się do wytwarzania żadnych zasobów społecznych, korzysta z nich i z lekka beztrosko z nich żyje. To nie leśny człowiek bez
dostępu do nowoczesnej techniki, wszak
prowadzi blog na komputerze w bibliotece
publicznej, to człowiek poszukujący sensu, prawdy. To ktoś, kto miał wszystko, żył
w dostatku i zrezygnował.
Przypomina mi się bardzo znany model i piosenkarz meksykański Eduardo
Verastegui, który po zrobieniu w Hollywood kariery, nakręceniu reklam z ikoną
Ameryki J. Lopez, mając świat u stóp…
podziękował i „odnalazł Boga”. Stwierdził, że w wieku 28 lat osiągnął wszystko
i ku własnemu zaskoczeniu absolutnie nie
był szczęśliwy. Teraz mając lat 36, będąc
po przemianie duchowej z wizytą u JP. II
gdy żył, odwiedził w tym roku Jasną Górę
i jego cel życia to nie pokazywanie ciała, a koncentracja na duchowości. Kręci
filmy o miłości, pomocy innym, empatii
i miłosierdziu. Miał wszystko w nadmiarze, bez poczucia szczęścia. Oba te przypadki są dowodem, że jednak coś nie do
końca współczesny świat proponując sławę, pieniądze i dolce vita jest tym czego
każdy pragnie bezgranicznie. Mamy prawo
wyboru dobra lub zła. Cenimy tych którzy
osiągnęli wszystko i dobrowolnie zrezygnowali z wszystkiego, szukając i znajdując drogę do realizacji swoich marzeń
i są szczęśliwi. Kropla drąży skałę. Każdy z
nas może i ma prawo diametralnie zmienić
swój świat, ma prawo do wolności i uświadamiania innym, że dobro dawane drugiemu zwraca się i daje pełnię szczęścia.
Łucja Urbanik
NASZ RYMANÓW
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Śmierć „Mundka”
i Żubryda

V część wspomnień Juliana Kilara

W

krótce po „Mundku” ja też
opuściłem Rymanów - wspomina Julian Kilar - Wyjechałem
2 lutego 1946 r. razem ze Zdzisławem
Ryglewiczem i Kazimierzem Obercem.
Zabraliśmy się z dużym transportem
wojskowym jadącym samochodami przez
Kraków na Śląsk. Moi koledzy wysiedli
w Krakowie, ja pojechałem do Katowic.
Tu zamelinowałem się w Tychach. Wiosną
1946 r. jak wielu kolegów, wróciłem do
Rymanowa, gdzie nawiązałem kontakt ze
zgromadzeniem „Haczów”, a moim bezpośrednim zwierzchnikiem był Tadeusz
Wojtoń „Burmenda”. Wkrótce dołączył
do nas Edmund Sawczyn, Józef Długosz
„Dziadek” i dowódca plutonu „Dukla”,
kierownik koła WiN Nadole, którzy razem
z nim uciekli z więzienia w Krośnie Odrzańskim. W tej miejscowości zadekowali
się oni po wyjeździe z Sanockiego. Tam
jednak wpadli w łapy UB i zostali wsadzeni do więzienia. Udało im się jednak
zbiec z niego i przyjechać do Haczowa.
Mnie nadal wykorzystywano w oddziale
w charakterze łącznika. Wysłano mnie do
Brzozowa, gdzie zakwaterowano mnie u
nadleśniczego Morawieckiego. Miałem
obserwować ścieżki, którymi chodził zastępca szefa miejscowego Urzędu Bezpieczeństwa, wyjątkowo wredna postać. Dał
się on we znaki miejscowemu podziemiu
i trzeba było przygotować na niego zamach. Jednocześnie miałem przyglądać
się więzieniu.
Żubryd chciał bowiem je rozbić,
żeby wydobyć z niego przetrzymywanych chłopaków, których ten ubowiec,
za którym chodziłem, katował. Pobyt
u leśniczego Morawieckiego był dla
mnie stosunkowo bezpieczny. Miał on
syna w moim wieku, a że były wakacje,
to jako młodzi chłopcy nie zwracaliśmy
na siebie uwagi. O Żubrydzie było już
wtedy głośno. On także wrócił ze Śląska,
gdzie ukrywał się z żoną w Bytomiu.
UB wpadło jednak na ich trop i musieli
wracać. Na terenie powiatu sanockiego
szybko odbudował oddział. Przeniósł
swoją aktywność na południe, działając w
rejonach wsi Niebieszczany, Poraż, Tarnawa, Pielnia, Dudyńce, Wola Dużyńska,
Lalin. Rozbrajał posterunki, likwidował
konfidentów lub, jeżeli zbyt wiele jeszcze
nie zaszkodzili, udzielał im lekcji „wychowania obywatelskiego”. Stale też toczył
potyczki z UPA. Gdy grupy pościgowe
UB i KBW zbyt mocno dawały mu się we
znaki, przeniósł się w okolice Haczowa,
gdzie działał „Mundek”. Pamiętam, jak
Żubryd przyjechał do Haczowa na jakąś
odprawę. Znajdowałem się w pobliskim
pomieszczeniu i słyszałem jak głośno
dyskutowali Żubryd, „Mundek” i ktoś
jeszcze. Z czymś się nie zgadzali i nie
mogli ustalić wspólnego stanowiska.
Chodziło o wspólny wyjazd do „Brzesz-
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cza” w Brzozowie, który w tej miejscowości kierował placówką WiN. Chcieli
zapewne skoordynować wspólne wysiłki
przed akcją na więzienie w Brzozowie, co
musiało się wiązać z opanowaniem całego
miasteczka.
Żubryd działał samodzielnie. Ostatecznie jednak do spotkania nie doszło,
bo Żubryd z WiN-em współpracować nie
chciał. „Mundek” natomiast współdziałał
z delegatem WiN-u w Rymanowie, którym
był Kazimierz Kaczmarczyk „Dąb”, kierownik szkoły w Rymanowie. Wcześniej,
jak już mówiłem, kierował on placówką
AK w Rymanowie. Do grupy „Mundka”
nie przystąpił, ale kontaktował się z nim
i udzielał mu wielu potrzebnych informacji. Żubrydowi bliższy był NSZ. Formalnie jego oddział nosił nazwę Samodzielny
Batalion Operacyjny Narodowych Sił
Zbrojnych. De facto jednak Żubryd działał samodzielnie. Poszczególni dowódcy
też działali w znacznej mierze na własną
rękę, w zależności od sytuacji. Łączność
między oddziałami zapewniali łącznicy,
jak ja. Żubryd przebywał z reguły w kilku
wybranych miejscowościach, a o aktualnych miejscach jego pobytu wiedzieli
bardzo nieliczni, najczęściej gospodarze,
u których ukrywał się z żoną Janiną
i najbliższą ochroną. Ja całe lato 1946 r.
spędziłem w Brzozowie u nadleśniczego
Morawieckiego, prowadząc nadal powierzoną mi obserwację. Przerywnikiem była
tylko akcja mająca na celu uwolnienie
z krośnieńskiego szpitala Bronisława
Duniewicza „Turmana”. Został on ranny w nogę podczas obławy urządzonej
w Haczowie przez Urząd Bezpieczeństwa
oraz pojmany przez jego funkcjonariuszy.
Rannemu w Krośnieńskim szpitalu amputowano nogę powyżej kolana.
Miał zabić Żubryda. Szczęśliwie
udało się go odbić. „Mundek” z oddziałem krążył po okolicy wykonując różne
zadania, ale Urząd Bezpieczeństwa coraz
bardziej zaciskał wokół niego pętlę. Dziś
to wiemy i możemy to powiedzieć, że
do oddziału „Mundka” został przez UB
wprowadzony agent. Był to Jerzy Vaulin,
warszawiak, uczestnik akcji tzw. małego
sabotażu. W 1943 r. wysłano go na Podkarpacie jako żołnierza „Kedywu” czyli
Kierownictwa Dywersji. Brał udział w
wielu akcjach, w których został ciężko
ranny. Po wyzwoleniu wyjechał do Wrocławia, gdzie podjął studia na Politechnice. Aresztowany przez milicję został
przekazany do UB. Tu go zwerbowano do
współpracy i oddelegowano do Brzozowa.
Latem 1946 r. przyjechał na Podkarpacie,
gdzie odnowił kontakty z dawnymi znajomymi. Mam jego zdjęcie z „Mundkiem”
i jeszcze jednym kolegą. Pamięta go
doskonale. Miał za zadanie rozpracować oddział Żubyda i doprowadzić do
jego likwidacji. Po akcji w Trześniowie
i Iwoniczu grupa „Mundka” zakwaterowała się w Targowiskach, miejscowości
leżącej niedaleko Wróblika Królewskiego. Grupa rozbiła się w Targowiskach
na kilka części. „Mundek” z Edwardem
Czekańskim, który pochodził z Targo-

wisk, zanocowali w domu Jana Bajgera.
Grupa pościgowa KBW, UB i MO, która
szła za grupą „Mundka” i poinformowana przez jakiegoś konfidenta otoczyła
zabudowania, w których ukrywał się
„Mundek”. Inni członkowie, śpiący
w innych chałupach, nie zostali zamknięci
w ścisłym pierścieniu obławy i nie tylko
zdołali się wymknąć, ale usiłowali podjąć
walkę, choć KBW zablokowało główne
drogi prowadzące do wsi. „Mundek”
z Czekańskim nie mieli szans.
Czekański zdołał odskoczyć. Jak mi
opowiadano, funkcjonariusze UB nie wzywali ich nawet do poddania. Od razu puścili serię pocisków zapalających w dach
chałupy Bajera, która była kryta słomą.
Strzecha od razu się zapaliła i cała chałupa
stanęła w płomieniach. Ubowcy liczyli, że
jeżeli „Mundek” z Czekańskim nie będą
chcieli upiec się żywcem, to z chałupy
wyskoczą i w świetle płomieni będą doskonale widoczni. „Mundek” wyskoczył
przez okno i w tym momencie słomiana
strzecha, która płonęła jak zapałka, zawaliła się i przygniotła go. Czekański zdołał
odskoczyć i ostrzeliwał się z erkaemu
Diegtiariewa. Gdy wywalił cały magazynek nie chcąc dać się wziąć żywcem, jak
mi opowiadano, strzelił sobie z pistoletu
w głowę. Rano obu zabitych zawieziono
na cmentarz w Targowiskach i wrzucono
bez trumien do przygotowanego dołu
za jego płotem i zakopano bez żadnych
oznaczeń, kryjąc miejsce darniną. Młodsza siostra Czekańskiego, Stanisława,
która z ukrycia w kukurydzy oglądała całe
wydarzenie, po odjeździe UB, zaznaczyła
to miejsce prymitywnym krzyżykiem i od
tej chwili nim się opiekowała. Ci, którzy
uciekli z Targowisk, wśród których byli
m.in. Władysław Sęp, Kazimierz Paszek,
Tadeusz Głowa, Zdzisław Ossoliński,
Stanisław Kabała, Rudolf Poliniewicz,
Zdzisław Sieńczak, Jan Gniady, Jerzy
Vaulin i Tadeusz Wojtoń, poukrywali się
w okolicznych miejscowościach, bezlitośnie tropieni przez władze bezpieczeństwa. Już następnego dnia, jedna z grup
szukających schronienia została otoczona w Trześniowie. Rudolf Poliniewicz
ogniem z erkaemu Diegtiariewa przycisnął
milicjantów do ziemi, bo tymi którzy
usiłowali ich zatrzymać, byli milicjanci z
Brzozowa, umożliwił ucieczkę kolegom.
Sam jednak zginął. Kilka dni później grupa operacyjna UB z Brzozowa, wspierana przez milicjantów jeszcze raz przybyła do Trześniowa, gdzie
w zabudowaniach Tytusa Cesarza schroniło się kilku partyzantów. Znalazł się
jakiś „życzliwy”, który zdradził miejsce
ich schronienia. Wśród ukrywających
się był m.in. Władysław Sęp i Dominik
Misiuk. Przywitali oni ubowców ogniem,
któregoś tam położyli. Ci podobnie jak
w Targowiskach puścili serię pocisków
zapalających w dach szopy, krytej słomą
z której się ostrzeliwali. Dwom partyzantom jednak udało się uciec, ale jeden
ciężko ranny zginął w płomieniach. Jeden
ukrył się na strychu i w czasie rewizji
ubowcy go znaleźli i wyciągnęli. Od tej

chwili oddział Żubryda przestał istnieć
jako zorganizowany jednostka. Żubryd
razem z żoną Janiną i Jerzym Vaulinem,
który do niego przystał, krążyli po okolicy. Żubryda ponoć ostrzegali, że pod
jego bokiem krył się agent, który miał
go zlikwidować. Dziś wiemy, że czynił
to m.in. „Słuchawka”, czyli Stefan Misiewicz, który kierował wywiadem WiN
w Brzozowie i miał informatorów wśród
pracowników MO i UB. Od nich zbierał
m.in. informacje o agenturze bezpieki
w terenie. Był znakomicie zorientowany
we wszystkim, co się działo w powiecie.
Czy Żubryd zlekceważył te ostrzeżenia,
tego nie dowiemy się nigdy. Krążył
z żoną będącą w zaawansowanej ciąży
i Vaulinem po sobie tylko znanych miejscach. Grunt palił mu się pod nogami. Był
bardzo zdesperowany. Swoją żonę Janinę
trzymał przy sobie nie dlatego, że chciał
ją mieć przy sobie, ale nie chciał, by wpadła w łapy UB. Zatrzymywanie rodziny
„żubrydowców” i traktowanie ich jako
zakładników było jedną z metod walki
z oddziałem Żubryda. Poprzez aresztowanie najbliższych ubowcy chcieli zmusić
partyzantów do ujawnienia się.
Śmierć w Malinówce. W tym celu
aresztowano m.in. krewną żony Żubryda
i jego syna Janusza, którego formalnie
oskarżono o „współpracę z bandą NSZ
Żubryda”. Zarzut ten był nie tylko absurdalny, ale również dla UB kompromitujący. Janusz, którego później ciotka
wykradła z sierocińca i wychowała pod
nazwiskiem Niemiec, miał wtedy pięć
lat. W ostatnich dniach swojego życia
zachowywał się ponoć bardzo nerwowo
i kogoś niepotrzebnie zastrzelił. Ostatnim
miejscem pobytu Żubryda, jego żony
i Vaulina była wieś Malinówka, gdzie zatrzymali się w domu Pawła Gerlacha. 24
października 1946 r. wieczorem Żubryd
wraz z Vaulinem wyszli na zewnątrz.
Vaulin po chwili wrócił sam i zapytał, czy

ktoś z domowników słyszał jakieś strzały
i czy we wsi nie ma jakiegoś wojska. Po
jakimś czasie na zewnątrz z Vaulinem wyszła też Janina Żubrydowa. Obydwoje już
nie wrócili. Następnego dnia na ścieżce w
lesie miejscowy gajowy znalazł zwłoki
mężczyzny i kobiety z ranami postrzałowymi głowy. Szybko okazało się, że byli
to Żubrydowie. Wkrótce z Brzozowa przyjechało UB i zabrało zwłoki. Ułożono je
na dziedzińcu urzędu i ściągnięto kogoś do
przeprowadzenia identyfikacji. Stamtąd
ciała Żubrydów zawieziono do Rzeszowa.
Gdzie zostali pochowani, nie wiadomo.
Ze względu na to, że w Malinówce nie
znaleziono ciała Vaulina, ludzie od razu
zaczęli coś podejrzewać. Nikt wtedy jednak żadnych dowodów nie miał. Zresztą
w tamtej sytuacji nikt nie miał czasu o
tym myśleć. Żubrydowcy, którzy ocaleli z
ubowskich obław, wyjeżdżali na Zachód.
Ja po zameldowaniu się u Tadeusza Wojtunia „Burmendy”, otrzymałem rozkaz
natychmiastowego opuszczenia Podkarpacia bez pozostawienia adresu i celu
wyjazdu. Od razu zastosowałem się do
tego rozkazu i wyjechałem do Wałbrzycha.
Znalazłem się w nim późną jesienią 1946
r. i przesiedziałem w nim do wiosny następnego roku. Początkowo pracowałem w
Dolnośląskich Gazociągach. Trafiłem tam
zupełnie przypadkiem. Po przybyciu do
Wałbrzycha zgłosiłem się do PUR-u, czyli
Powiatowego Urzędu Repatriacyjnego.
Zostałem latarnikiem Gdy w jakimś
pokoju wypisywano mi zaświadczenie
zastępujące dokumenty i skierowanie na
kwaterę, przyszedł do tej instytucji jakiś
człowiek pieklący się, że w mieście jest
ciemno, a PUR nie przysyła mu pracownika. – Nie ma pan pracownika? - retorycznie zapytał się urzędnik, wypisujący mi
te papiery. Tamten powiedział - nie! - No
to już pan ma – oświadczył zadowolony
biurokrata, a do mnie zwrócił się z poleceniem - pójdziesz z tym panem! – W ten

sposób zostałem latarnikiem. Do południa chodziłem do szkoły, a wieczorami
zapalałem gazowe latarnie. Chodziłem
z tyczką po wyznaczonym odcinku i przy
jej pomocy je uruchamiałem. Raniutko
o świcie przy pomocy tej samej tyczki lampy te gasiłem. W trakcie któregoś z obchodów spotkałem pana Henryka Szlamera
podoficera AK, którego w czasie okupacji
poznałem w Rymanowie. Pochodził on
z Borysławia i jak Sowieci parli do przodu w 1944 r. przyjechał do Rymanowa,
gdzie jego stryj prowadził herbaciarnię.
Końcówkę okupacji niemieckiej spędził w
Rymanowie i tu go poznałem. Jako młody
człowiek zaprzyjaźnił się z rówieśnikami
moich kuzynów i mojego brata. Często zachodził już po wyzwoleniu do restauracji,
prowadzonej przez brata itp. Gdy mnie zobaczył i dowiedział się co porabiam, od razu
zaproponował mi, żebym dołączył do grupki
jego kolegów, z którymi prowadził sklep
spożywczy. Później Heniek wtajemniczył
mnie, że sklep jest tylko przykrywką i jak
tylko pojawi się możliwość, to przez Czechosłowację i Austrię damy dyla na Zachód.
Chcieliśmy prysnąć na Zachód.
Konkretnie chcieliśmy prysnąć do Nowego Jorku, gdzie jakiś Żyd z grupy Szlamera
miał bogatą rodzinę. Wtedy przez tamte
tereny biegł jeden ze szlaków przerzutu na
Zachód ludzi, którzy z różnych przyczyn
musieli opuścić Polskę. Głównie byli to
członkowie antykomunistycznego podziemia, zagrożeni aresztowaniem przez
bezpiekę, choć oczywiście nie tylko. O ile
jednak w 1945 r. i 1946 r. granicę polsko-czechosłowacką można było przekroczyć
stosunkowo łatwo, to w 1947 r. już nie.
Granica została uszczelniona i wiele
grup, którym marzyła się wolność, trafiło
wprost za kraty. Przewodnicy mający nas
przeprowadzić, też którejś nocy wpadli. Na
szczęście nas nie sypnęli. O Nowym Jorku
trzeba było jednak zapomnieć.

Naszym zdaniem

rowce, Falejówka, Przysietnica, Uherce,
Bukowsko, Targowiska) nie ubliżając tym
miejscowościom a wręcz przeciwnie, bo
Start jest na ostatnim miejscu w tabeli,
wiadomo jakie tego są następstwa, to zadajmy sobie pytanie, z kim przyjdzie nam
teraz rywalizować? Było miło słuchać,
kiedy p. Michał zaczął wspominać dobre
czasy rymanowskiej piłki, począwszy
od lat pięćdziesiątych, kiedy to juniorzy
zdobyli czwarte miejsce w Polsce, (zostali
skrzywdzeni przez sędziów)a przyjeżdżały tu drużyny z Warszawy, Krakowa, Lublina, Chorzowa i inne. W późniejszych
latach sześćdziesiątych Start podejmował
drużyny z takich miast jak: Rzeszów,
Mielec, Przemyśl, Dębica, Tarnobrzeg,
Nisko, itd. Cały Rymanów i okolice żyły
piłką nożną, a na mecze przychodziło
kilkaset kibiców, przyjeżdżali z okolic
a także z Krosna i Sanoka.
Franio – po tym co usłyszeliśmy wcale się nie dziwię, że u p. Michała było takie rozgoryczenie, kiedy mógł porównać
to co było z tym co jest obecnie. Dyskusji

naszej nie było końca, kiedy zastanawialiśmy się jakie to kluby mamy dookoła
i gdzie chłopaki kopią piłkę, a praktycznie
wszędzie, i z pewnością są między nimi
utalentowani chłopcy, którymi należałoby
się odpowiednio zająć. Jeżeli są kluby
w Desznie, Głębokiem, Klimkówce, Milczy, Posadzie Górnej, Sieniawie, Wróbliku,
i to z bardzo miernymi wynikami, to warto
by się zastanowić, czy nie lepiej by było
wycofać je z tych śmiesznych klas – grup
i zrobić „ligę gminną” stworzyć jeszcze
jakieś drużyny z pozostałych miejscowości i niech rywalizują między sobą.
Z pośród tych drużyn zainteresować się
utalentowanymi chłopakami (odpowiedni
trener, stworzyć odpowiednie warunki)
i stworzyć drużynę, która nie będzie przynosić wstydu a ludzie z przyjemnością
będą przychodzić na mecze.
Panowie, którzy decydujecie o sporcie, zastanówcie się, bo w tej chwili
mamy dużo kopania piłki byle jakiej
a efekty opłakane.
Pozdrawiamy p. Michał, Stacho i Franio.

C

ześć Stachu – porozmawiajmy
o spotkaniu u pana Michała i jego
wspomnieniach o rymanowskim
sporcie, a konkretnie o piłce nożnej.
Kiedy opowiedzieliśmy w miarę naszych
ogólnych wiadomości o poziomie piłki
nożnej klubu Startu Rymanów, pan Michał, przez dłuższą chwilę zamilkł, bo
wiadomości, które usłyszał były dla niego
trudne do zrozumienia. Po dłuższej chwili
i dużym rozczarowaniu, zaczął wspominać minione dobre czasy Startu Rymanów.
Wspomnieniom nie było końca i kilka
razy upewniał się czy my przypadkiem
nie żartujemy przekazując mu takie
informacje, dopiero kiedy pokazaliśmy
mu ostatnią tabelę rozgrywek – p. Michał
ponownie zamilkł – był załamany. Kiedy
zobaczył na tabeli miejscowości z jakimi
klubami przyszło nam grać, a w dodatku
jeszcze przegrywać- ciśnienie mocno mu
podskoczyło – to tylko niektóre (Pisa-

(dokończenie nastąpi)
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Całe życie z muzyką

T

rafiła przypadkowo w moje
ręce fotografia przedstawiająca
muzykującą rodzinę Salamonów. Koncert odbył się w ramach III
Wojewódzkiego Przeglądu Muzykujących Rodzin w Rymanowie w 1981
roku. Na zdjęciu z akordeonem widoczny jest Stanisław Salamon z którym rozmawiam.

Minęło już 33 lata, pamięta Pan to
wydarzenie?
Oczywiście i to, i poprzednie.
W imprezach tego typu braliśmy udział
kilkakrotnie. Nawet w „Rymanów –
dzieje miasta i zdroju” jest zdjęcie naszej rodziny z II Przeglądu.
Kto przygotowywał grupę, dobierał
repertuar?
Szefem tej rodzinnej kapeli był
tato, pasjonat muzyki. Był samoukiem,
nuty nauczył się czytać już jako dorosły
człowiek, ale grał w wielu zespołach,
w tym w orkiestrze dętej i kapeli weselnej
(gdzie często dodatkowo pełnił rolę wodzireja). Bywało, że po jakimś konkursie
muzycznym ojciec ściągał do siebie do
domu jakiś zespół by razem pośpiewać i
przekazać sobie doświadczenia.
Pana pierwszy instrument muzyczny?
Muzyka i śpiew towarzyszyła mi
od małego. Pierwszy akordeon dostałem gdy miałem 5 lat. Później w miarę jak dorastałem, akordeony stawały
się coraz większe i doskonalsze. Już
w przedszkolu miałem próby solowych
występów. Na zachowanym zdęciu,
gdzie grupą przedszkolaków zajmuje
się mama, widoczny jestem jak przygrywam młodszym kolegom na akordeonie. Skoro mówimy o debiutach, to
wielkim przeżyciem dla mnie był udział
w kapeli weselnej ojca – miałem 12 lat.
W domu było wesoło?
Bardzo wesoło. Śpiew i muzyka towarzyszył nam cały czas. Rodzice bardzo ładnie śpiewali na dwa głosy. Posiadali ten dar a barwa ich głosów harmo-

Stasio pomaga mamie w przedszkolu

nijnie współbrzmiała. Talent śpiewania
drugim głosem odziedziczyła siostra
Ala. W domu było przyzwolenie na muzykę. Pamiętam jak raz mieliśmy z siostrą pójść do pracy w ogrodzie a zaczę-
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liśmy trenować śpiew jakiegoś nowego skiego Radia Rzeszów. Na 11 startująutworu, zapominając o pracy. Po dłuż- cych zespołów zajęliśmy trzecie miejsce
szej chwili wpadł zdenerwowany ojciec, zdobywając w nagrodę dwa mikrofony,
gdy usłyszał co my robimy, to zamiast co wtedy stanowiło cenny nabytek.
Ludzie, nazwijmy to mało zorienskarcenia nas, wzruszył się i powiedział
byśmy dalej ćwiczyli, a oni z mamą po- towani, uważają, że praca nauczyciela
radzą sobie sami. Wiele melodii z tego muzyki to sama przyjemność, pogra sodomowego śpiewnika pamiętam do dziś. bie, pośpiewa a kasa leci…
Pamiętam
grę pana Wojciecha w duecie
dwóch trąbek,
gdy w maju wieczorem na wieży
kościoła
grali
pieśni maryjne.
Tak,
grał
przez wiele lat.
Dla nas, z bratem, był to lubiany okres, bo tato
brał nas czasem
na wieżę skąd
mogliśmy podziwiać panoramę
miasta i okolicy.
Przez kilkanaście
minut mogliśmy
podglądać życie
w mieście maSalamonów koncertująca w 1981 roku w Rymanowie (0d lewej
jąc z tego wiel- Rodzina
Wojciech Salamon, Małgorzata, Maria Salamon, Alicja i Stanisław)
ką frajdę. Do dziś
Rzeczywistość bywa całkiem inna.
starsi ludzie, nawet z dalszych miejscowości gminy, wspominają jak słuchali Trzeba zrealizować określony program,
godzin muzyki jest coraz mniej. Ja mutych pieśni.
Po skończeniu szkoły podstawowej? siałem jeździć na zajęcia nawet do trzech
Po skończeniu szkoły wyjechałem szkół żeby uzbierać etat. Na nauczyciedo technikum na Śląsk, rozstałem się lach muzyki ciąży też obowiązek przyz Rymanowem, ale nie z muzyką. By- gotowania oprawy muzycznej do imprez
łem członkiem zespołu pieśni i tańca szkolnych i udział w licznych konkur„Chorzów”, gdzie grałem na akordeonie. sach.
A jak uczeń ma tzw. „drewniane
Poznałem piękne pieśni i tańce narodowe, w zespole nawet brali udział muzy- ucho” ?
Właśnie, trzeba się jeszcze zmierzyć
cy opery bytomskiej. Jednak do szkoły
średniej przyjęto mnie na flet poprzecz- z niechęcią niektórych rodziców i dzieny bo na akordeon wszystkie miejsca ci do tego przedmiotu. Często wcale nie
były już zajęte. Wtedy to przywiozłem wynika ona z braku uzdolnień muzyczraz na ferie do Rymanowa kolegę z tech- nych tylko nastawienia w domu. Bywanikum, gdy wyjeżdżał obiecał, że będzie ło, ze uczeń mówił wprost – nie będę się
mnie często odwiedzał, bo ze względu tego uczył, bo mi to jest niepotrzebne.
na muzyczna atmosferę Trzeba wtedy tłumaczyć, że nigdy nie
w moim domu woli przyje- wiadomo co się jeszcze w życiu może
chać do mnie, jak do siebie przydać, a wychowanie muzyczne ma
wyrobić pewną wrażliwość estetyczną.
do Kalisza.
Potem praca zawodo- Uczy się różnych melodii, nawet biewa nie osłabiła zaintereso- siadnych.
Teraz jest już pan emerytem, chyba
wania muzyką?
Wręcz
przeciwnie, odpoczywa pan od muzyki ?
podjąłem pracę w szkole
jako nauczyciel muzyki, założyłem też zespół „Belfer”
składający się z czterech
nauczycieli.
Kierownik
szkoły w Posadzie Górnej, wielki miłośnik muzyki, pozwolił nam na odbywanie prób
w szkole. Po skompletowaniu repertuaru
przygrywaliśmy na imprezach a nawet
wzięliśmy udział w Przeglądzie Zespołów Muzyki Użytkowej odbywającym
się w Brzozowie pod patronatem Pol-

Wręcz przeciwnie, po 30 latach
pracy w szkole, wykorzystuję jeszcze
swoją wiedzę pedagogiczną do nauki
indywidualnej. Jestem członkiem, wraz
z dwojgiem rodzeństwa, rymanowskiego
chóru „Koloryt”. Muzykuję czasem na
różnych spotkaniach towarzyskich, np.
na zdjęciu obok gram i śpiewam dla koleżeństwa nauczycieli. Nagrałem amatorsko dwie płyty, ale ich jakość mnie
nie satysfakcjonuje, przymierzam się do
nagrania studyjnego. Ma być to muzyka
dla wszystkich, a więc bardzo zróżnicowany repertuar. W okresie wakacyjnym lubię wziąć akordeon i (najczęściej

w uzdrowiskach) dać trochę frajdy sobie i ludziom. Np. przed „Eskulapem”
wielokrotnie słyszałem podziękowania
za tę odrobinę „żywej” muzyki. Ciekawa historia spotkała mnie w Iwoniczu.
Gdy zacząłem przygrywać, zauważyłem
młodą malarkę, która uwieczniała pejzaż
uzdrowiska. Podszedłem po chwili do
niej i zobaczyłem na obrazie swoja syl-

Spotkanie ze Świętym
Mikołajem

W

grudniowe
przedpołudnie
przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Językowego „Tuptusiowo” udały się do zajazdu
,,Jaś Wędrowniczek” by spotkać się

wetkę. Wtedy nie stać mnie było by ten
obraz kupić, później dowiedziałem się,
że wisi w iwonickim biurze. Może kiedyś będzie mój.
Czy któreś z pańskich dzieci też zaraziło się muzyką?
Owszem, 27. Letni Michał po skończeniu Akademii Muzycznej w Krakowie pracuje tam w szkole muzycznej.
Jest też członkiem zespołu „F.O.U.R.S.
Colectiv”, który założył wraz z czwórką
kolegów. Gra na fortepianie, koledzy na
trąbce, saksofonie, kontrabasie i perkusji. Tworzą znany już i ceniony zespół
jazzowy. Często koncertują, 30 października grali na zaduszki w „Jasiu Wędrowniczku”. Wielkim wyróżnieniem była
możliwość nagrania 9 utworów w studio
Prajznera, znanego twórcy muzyki filmowej.
Może jeszcze będą w Rymanowie,
to ich posłucham, bo wtedy nie miałem
możliwości.
Można ich zobaczyć w tvn w półfinale konkursu „Mam talent” (rozmawialiśmy przed 22. X), mam nadzieję, że
uda im się przejść do finału.
Dziękuję za rozmowę, życzę Michałowi awansu.
Oglądałem półfinał i widziałem jak
niestety, zespół który był w gronie faworytów, odpadł. Zadecydowały nie głosy
jurorów – fachowców, tylko głosy widzów. Oto co mówili jurorzy i internauci:
- Agnieszka Chylińska – tak dobrze muzycznie, jeszcze nie było w tym programie..
- dla mnie wygraliście, ale też wiadomo,
że publiczność potrzebuje „Ona tańczy
dla mnie”. Jesteście wielcy i będę szukał
waszych koncertów.
- to Marta Gessler jazzu…
- panowie, zarówno ja, 60 latka, jak i moi
z długo oczekiwanym gościem- Świętym Mikołajem.
Dzieci w wielkim entuzjazmem
przywitały Mikołaja, który obdarował
ich wspaniałymi prezentami i słodyczami.
Atrakcją dla przedszkolaków były
również gry i zabawy taneczne prowadzone przez animatorkę z firmy Bajkowy Świat. Wszystkie dzieci wróciły do
przedszkola roześmiane i zadowolone z otrzymanych
upominków i wesołej zabawy.

Pieczemy
świąteczne
ciasteczka…
Jedną z bożonarodzeniowych
tradycji jest rodzinne pieczenie ciasteczek. Chcąc ją pod-

synowie (20, 30, 33 lat) kupujemy waszą
płytę. Wy byliście gwiazdą konkursu, życzymy wam zdrowia i wytrwałości w tym
co robicie. Wielki szacun dla waszej pracy i prawdziwego talentu.
- kochani, dzięki wam polubiłam jazz. Już
jesteście wygrani. Gratulacje.
- do finału przechodzi fałszujące dziewczę
a zawodowi muzycy, z nutą świeżości, odpadają. Wielka szkoda, więcej ludzi chce
was usłyszeć, jesteście wygranymi tego
programu.
- ten program nie zasłużył na takich geniuszy. W ogóle nie jestem zdziwiona, że
nie przeszliście, bo w tego typu show potrzebują zadymy, rozbieranych bab i Bóg
wie co jeszcze, żeby zwiększyć oglądalność. Gratuluję występu.
- jesteście niesamowici! Trzymam za was
kciuki, ale i tak wiem, że zrobicie karierę.
Wacław Łabuda
trzymać grupy maluchów i starszaków
z Niepublicznego Przedszkola Językowego „Tuptusiowo” udały się do ,,Jasia
Wędrowniczka”, by tam pod czujnym
okiem wykwalifikowanych kucharzy
upiec pyszne, świąteczne ciasteczka.

Każdy dekorował swoje własnoręcznie zrobione ciastka kolorowymi,
słodkimi posypkami oraz lukrami . Dzieciaki z dużym zaangażowaniem przygotowywały świąteczne wypieki. Na
koniec każde dziecko dostało paczuszkę
z ciasteczkami dla swoich rodziców.
Aneta Penar
Zdj. Joanna Akslar - Grudzień
NASZ RYMANÓW
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Trzecie miejsce
szachistów
w IV Lidze
Podkarpackiej

Wnioski do realizacji

zgłoszone przez mieszkańców
i Samorząd Osiedla Nr.1 w Rymanowie

O

d 12 października do 7 grudnia
2014 r. rozegrana
została IV Podkarpacka
Liga Szachowa Seniorów. Rymanów dwukrotnie gościł (26.10.
i 30.11.) najlepsze drużyny z Podkarpacia,
gdzie
w
Gminnym
Ośrodku Kultury w Rymanowie toczyły się
pojedynki
szachowe.
Podczas 4 zjazdów, każda z drużyn rozegrała
11 meczy, które wyłoniły zwycięzców. Poziom
rozgrywek stał na bardzo wysokim poziomie,
a walka o medalowe pozycje trwała do ostatniej partii. Nasza drużyna szachowa, Stowarzyszenie Nasz Rymanów osiągnęła spory sukces, zajmując 3 miejsce. Wygranych meczy 7, jeden remis i 3 porażki. Drużyna grała
w składzie: Jerzy Borcz, Areniusz Filak, Mariusz Szaro, Ryszard Filak, Jerzy Krukar, Zbigniew Duplaga, Piotr Fałatowicz, Grzegorz
Halecki, Teresa Hanus, Mariola Szechińska, Gabriela Królicka.
Wyniki szczegółowe meczy naszej drużyny:
Stowarzyszenie „NR” – KKSz Urania Krosno
Stowarzyszenie „NR” – LUKS Burza Rogi		
Stowarzyszenie „NR” – KKSz Urania Krosno II
Stowarzyszenie „NR” – LKS Orzeł Wysoka		
Stowarzyszenie „NR” – TSz Bystronia Bystrowice
Stowarzyszenie „NR” – KS Komunalni Sanok III
Stowarzyszenie „NR” – MKS Polonia II Przemyśl
Stowarzyszenie „NR” – S-KKS Przemyśl		
Stowarzyszenie „NR” – KS Komunalni Sanok II
Stowarzyszenie „NR” – KS Komunalni Sanok
Stowarzyszenie „NR” – KSz Gambit Przeworsk

0,5 : 4,5
3,0 : 2,0
0,5 : 4,5
3,0 : 2,0
3,5 : 1,5
4,0 : 1,0
3,5 : 1,5
3,0 : 2,0
1,0 : 4,0
3,0 : 2,0
2,5 : 2,5

Tabela końcowa rozgrywek:
M-ce

Nazwa drużyny

Ranking
drużyny

Pkt.
meczowe

Pkt.
małe

1

KKSz Urania Krosno

1943

22

44,5

2

KSz Gambit Przeworsk

1637

15

32,0

3

Stowarzyszenie NR

1865

15

27,5

4

LUKS Burza Rogi

1819

14

30,0

5

TSz Bystronia Bystrowice

1711

14

30,0

6

KS Komunalni Sanok

1753

11

26,5

7

KKSz Urania Krosno II

1632

10

28,5

8

MKS Polonia II Przemyśl

1775

9

23,5

9

KS Komunalni Sanok III

1638

8

24,0

10

S-KKS Przemyśl

1791

6

22,5

11

LKS Orzeł Wysoka

1682

4

21,0

12

KS Komunalni Sanok II

1641

4

20,0

Piotr Fałatowicz

16

NASZ RYMANÓW

1. Budowa mostu łączącego ul. Gospodarską
z ul. Jasną (zebranie mieszkańców osiedla
nr.1 podjęło na zebraniu uchwałę o przeznaczeniu
„funduszu sołeckiego” na opłacenie projektu
budowy mostu).
2. Budowa – rozbudowa budynku Gminnego
Ośrodka Kultury.
3. Rozpocząć starania o budowę hali widowiskowo – sportowej (pełnowymiarowej).
4. Wykonać kanalizację ul. Wesołej i pozostałych budynków w rejonie Rynku.
5. Poczynić starania o wykonanie barierek
ochronnych wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na odcinku
od kościoła do przedszkola.
6. Wnioskować o utworzenie trzeciego pasa
ruchu koło Biedronki i stacji paliw BP.
7. Położyć asfalt na trylince koło „wikarówki”.
8. Wykonać generalną przebudowę chodnika
przy ul. Jasnej, nad rzeką.
9. Rozpocząć starania, by rynek stał się terenem
rekreacyjnym dla mieszkańców, a nie parkingiem
dla samochodów.
10. Ponowić pismo do banku spółdzielczego
o przywrócenie godnego wyglądu muru od strony
ul. Podgórze.
11. Wymalować pasy przejścia dla pieszych przez
drogę od kościoła do bloków w stronę rynku.
Wymienione wyżej wnioski przekazano radnym: Andrzejowi Bielowi i Grzegorzowi Wołczańskiemu w celu kontynuowania ich realizacji
w nowej kadencji rady.
Wnioski przekazał (na sesji 9.12.2014) przewodniczący Samorządu Osiedla nr. 1 w Rymanowie - Czesław Szajna

Wyrwani z niewoli

P

iotr i Jacek, chłopcy z Białegostoku,
porzucili niewolę, w którą wpadli
w czasie swojego krótkiego życia.
Dobrze, że im się to udało, że zdobyli się
na siłę i odwagę, która przywróciła im
wolność i niezależność od przestępczej
grupy zniewalającej im życie. Dlatego
z wielką radością i nadzieją śpiewają „Ku
wolności wyswobodził nas Chrystus”.
Piotr i Jacek, wyrwani z niewoli, bo
tak nazwali swoja grupę, spotykają się
z młodymi ludźmi i dzielą się z nimi
wzruszającymi świadectwami swojego
życia, by ustrzec ich przed moralnym
upadkiem. Piotr z wielką szczerością
opowiada o swoim trudnym dzieciństwie, które z pewnością przyczyniło się
do jego coraz głębszego staczania się.
I Jacek i Piotr wierzyli, że narkotyki, które
zepchnęły ich na samo dno, rozwiążą
im wszystkie kłopoty życiowe. Tak się
jednak nie stało.
Olśnienie znaleźli w kościele i jak
sami stwierdzili, ku wolności wyzwolił
ich Chrystus. Teraz ci chłopcy podczas
spotkań z młodzieżą, z głębokim wzruszeniem a zarazem nadzieją opowiadają
o swoim nawróceniu i swoją profilaktyką
ewangelizacyjną zdobywają coraz to
więcej młodych, wahających się osób,
które im ufają.
Piotr i Jacek w listopadzie spotkali
się z młodzieżą gimnazjalną w Zespole

Szkół Publicznych w Klimkówce. Swoimi autentycznymi świadectwami życia,
które podawali, katolicką
muzyką hip-hopową i humorem podbili serca młodych
słuchaczy, którzy w ciągu
dwóch godzin w głębokiej
ciszy chłonęli ich słowa
i starali się odnosić je do
siebie. Szczególnie wzruszający był moment, kiedy Piotr i Jacek z wielkim żalem
opowiadali o swoich kolegach, którzy na
skutek przedawkowania utracili swoje
młode życie. Słuchający gimnazjaliści
przeżywali wspólnie z opowiadającymi ich upadki i klęski i radowali się
z ich odniesionego zwycięstwa, o czym
świadczą wypowiedzi w anonimowej
ankiecie przeprowadzonej po spotkaniu.
Oto niektóre z nich:
- W podawanych świadectwach podobała
mi się ogromna ich szczerość, wypowiadali się z głębi serca. Oni przeżyli w życiu
dużo, a też mają odwagę o tym mówić.
- Bardzo wzruszyło mnie świadectwo Piotra. Było ono takie prawdziwe. Wierzę, że
dzięki niemu wielu z nas się zmieni.
- Te godziny spędzone z Piotrem i Jackiem były najlepszymi w moim życiu. Na
początku myślałem, że takie spotkanie mi
się nie przyda, ale nigdy wcześniej nie
odczułem takiej potrzeby zmiany życia
jak teraz.

- Przez swój przykład życia pokazali, że
narkotyki do niczego dobrego nie prowadzą.
- Ze spotkania wyniosłam przekonanie, że
trzeba być prawdziwym katolikiem, a nie
tylko się nim nazywać. Będę się modlić z
potrzeby serca, a nie z ludzkich względów.
Oni pokazali, że wiara jest piękna i że
warto wierzyć w Boga, który jest szczęściem i miłością każdego człowieka.
Piotr i Jacek zapraszani są do szkół,
domów kultury, zakładów wychowawczych i innych placówek oświatowych,
w których swoją działalnością profilaktyczną starają się dotrzeć do świadomości
młodych ludzi, by ocalić ich przed szerzącą się plagą narkomanii.
W Zespole Szkół Publicznych
w Klimkówce ich spotkanie z gimnazjalistami okazało się najwspanialszą
i niezastąpioną lekcją wychowawczą.
Spotkanie to zorganizowała katechetka
siostra Diana Jończyk w porozumieniu
z Dyrektorem Szkoły Marianem Penarem.
Zofia Gierlach
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Konkurs Piosenki „Aleją Gwiazd”

W

dniach 27,28 i 30 października 2014 r. Gminny
Ośrodek Kultury w Rymanowie był po raz 23 organizatorem Konkursu Piosenki „Aleją Gwiazd”.
Konkurs ten corocznie cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży. Nie inaczej było także podczas ostatniej jego edycji. Łącznie do udziału w nim zgłosiło
się 84 osoby, spośród których jury w składzie: Adrian Herbut, Dariusz Cichoń i Sławomir Szybka postanowiło nagrodzić w poszczególnych grupach wiekowych następujących
wykonawców:
Grupa „A” klasy I –III Szkoły Podstawowej
I miejsce - Amelia Chmiel (Posada Górna		
II miejsce - Emilia Pruś (Rymanów)		
III miejsce - Karolina Szarota (Rymanów), Oliwia
Szybka (Posada Górna)			
Wyróżnienia - Emilia Węglowska (Posada Górna),
Klaudia Oberc, Aleksandra Ozimina, Sebastian Litarowicz
(Rymanów ), Paulina Bar (Królik Polski), Magdalena
Tomkiewicz (Posada Górna), Magdalena Rygiel (Klimkówka).
Grupa „B” - klasy IV-VI Szkoły Podstawowej
GRAND PRIX - Maria Jarosz (Sieniawa)
I miejsce - nie przyznano		
II miejsce - Oliwia Staroń (Posada Górna)		
III miejsce - Maja Puchalik (Królik Polski)
Wyróżnienia - Krystian Wołczański (Rymanów), Wiktoria
Sadowska (Bzianka), Julia Pelczar
(Wróblik Szlachecki), Milena Wacławska (Sieniawa).
Grupa „C” – Gimnazjum
I miejsce - nie przyznano				
II miejsce - Aleksandra Sołtysik (Sieniawa), Julia
Niziołek (Rymanów),			
III miejsce - Lidia Kasperkowicz (Posada
Górna), Aleksandra Rygiel (Klimkówka)
Wyróżnienia - Zespół „ARTEFAKT” ( Besko),
Natalia Jabłońska (Wróblik Szlachecki, Gabriela Mazurkiewicz (Rymanów).
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy,
a nauczycielom i rodzicom bardzo dziękujemy za przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w organizowanym
przez nas konkursie. 		
Alina Pulnar

XXIV Podkarpacki Konkurs
Poezji Religijnej

W

dniu 20.11.2014 r. w budynku Kina „Sokół” odbyły
się rejonowe eliminacje XXIV Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej. W konkursie wzięło udział 50
uczestników, którzy zaprezentowali się w trzech kategoriach:
recytacja, poezja śpiewana, monodram.
Jury w składzie: Ks. Wiesław Słotwiński, Danuta Pado,
Sławomir Szybka, Wioletta Czapka, postanowiło zakwalifikować
do kolejnego etapu następujące osoby:
- w kategorii recytacja: Mateusza Knapika – Jasielski Dom
Kultury, Weronikę Nogaj – I LO w Brzozowie, Polę Gołębiowską – Zespół Szkół nr 4 w Jaśle, Marlenę Niemiec – ZSP nr 5
w Krośnie, Marię Kołodziej – I LO w Krośnie, Karolinę Mrozek
– I LO w Krośnie,
- w kategorii poezja śpiewana: Zespół „Chórdeon” – LO
w Rymanowie, Klaudię Łopatkiewicz – Jasielski Dom Kultury,
Aleksandrę Mielcarek – I LO w Brzozowie, Weronikę Turek –
Jasielski Dom Kultury, Weronikę Dziudowicz – II LO w Krośnie.
W kategorii monodram nominacji nie przyznano.
Finał Konkursu odbył się 12.12.2014 r. w Miejsko – Gminnym
Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Karolina Mrozek
z I LO w Krośnie otrzymała wyróżnienie w kategorii recytacja,
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Klaudia Łopatkiewicz z Jasielskiego Domu Kultury zajęła III
w kategorii poezja śpiewana, natomiast Mateusz Knapik z Jasielskiego Domu Kultury otrzymał Nagrodę Biskupa.
(GOK)

179 000,00 zł.
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Roztańczona Barbórka

W

dniu 03.12.2014r. w Hali Sportowej w Sieniawie odbył się
I Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych
„Roztańczona Barbórka”. Przegląd
odbył się w trzech kategoriach wiekowych, w których zaprezentowano różne
style taneczne tj. taniec klasyczny, towarzyski, ludowy, nowoczesny. Uczestnicy
„Roztańczonej Barbórki”:
Kategoria do 10 lat:
1. Dziecięcy Zespół Taneczny „Stokrotki” z Gminnego Ośrodka Kultury
w Chorkówce – instruktor Marzena Szmyd
2. Shadows z Gminnego Ośrodka
Kultury w Rymanowie – instruktor Ewa
Marszałek
3. Julinki z Gminnego Ośrodka Kultury
w Rymanowie – instruktor Alina Pulnar
4. Motylki z Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie – instruktor Katarzyna
Truszkiewicz
5. GRUPA BALETOWA z Ośrodka
Kultury w Dukli – instruktor Monika
Waga
6. RISING STARS ze Szkoły Tańca

At Dance z Jasła – instruktor Tomasz
Berkowicz
7. Jagódki z Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie – instruktor Katarzyna
Truszkiewicz
Kategoria 10 – 13 lat:
8. Zespół Taneczny „Day Stars” –
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce

– instruktor Marzena Szmyd
9. Mażoretki SUNSHINE JUNIOR –
Gminny Ośrodek Kultury w Besku, Szkoła Tańca EFEKT – instruktor Adam Robel
10. No name – Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie – instruktor Ewa
Marszałek
11. Aktiv Pro – Cheerleaders – Stowarzyszenie Aktiv – Pro – instruktor
Katarzyna Stec
12. MALI ŁĘCZANIE – Ośrodek Kultury w Dukli – instruktor Norbert Uliasz
13. SMILE gr I – Hala Sportowa w Sieniawie – instruktor Paweł Kuliga
Kategoria powyżej 14 lat:
14. Mażoretki SUNSHINE – Gminny
Ośrodek Kultury w Besku, Szkoła Tańca
EFEKT – instruktor Adam Robel
15. Młodzieżowy Zespół Taneczny
„OMEGA” – Gminny Ośrodek Kultury
w Chorkówce – instruktor Tomasz Berkowicz
16. WHISK – Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie – instruktor Zuzanna
Fydrych
17. STREET ELITE – AT Dance Jasło
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– instruktor Tomasz Berkowicz
18. ANTIDOTUM – Gminny Ośrodek
Kultury w Besku, Szkoła Tańca EFEKT
– instruktor Adam Robel
Ponieważ była to pierwsza edycja
Przeglądu, Jury postanowiło przyznać
wszystkim przybyłym grupom tanecznym pierwsze miejsca. Wszyscy uczest-

nicy otrzymali złote medale oraz słodkie
upominki wprost z rąk wiceburmistrza
gminy Rymanów Jana Materniaka, natomiast instruktorzy pamiątkowe kubki. Każda placówka delegująca zespół
otrzymała statuetki.
Przegląd cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczestników jak i licznie przybyłej publiczności,
a zorganizowany został przez Halę Sportową w Sieniawie.
Katarzyna Truszkiewicz
Paweł Kuliga

Nasz Rymanów
na Facebooku
www.facebook.com/naszrymanow

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

Plebiscyt Sportowy 2014
Tegorocznym współorganizatorem Plebiscytu Sportowego na najpopularniejszego i najlepszego sportowca oraz najpopularniejszego trenera i działacza powiatu krośnieńskiego 2014 jest Gmina Rymanów.
Regulamin Plebiscytu
1. Wybiera się pięciu najpopularniejszych sportowców oraz najpopularniejszego trenera i działacza powiatu krośnieńskiego.
2. Wybierani są sportowcy, trenerzy i działacze reprezentujący kluby, szkoły, stowarzyszenia, związki sportowe i amatorskie drużyny działające na terenie powiatu krośnieńskiego lub zamieszkujący na terenie powiatu krośnieńskiego.
3. Głosowanie odbywa się na oryginalnych kuponach zamieszczonych w „Nowym Podkarpaciu” i w dwumiesięczniku „Nasz Powiat”.
4. Organizator przedstawia listę sportowców, trenerów i działaczy, wśród których typuje się najpopularniejszych.
5. Warunkiem nominacji zawodnika do plebiscytu jest ukończony 15 rok życia 1 stycznia 2015 r.
6. Ważne kupony winne zawierać 5 różnych nazwisk sportowców oraz nazwisko trenera i działacza.
7. Sportowcy umieszczeni na kuponach w kolejności od numeru 1 – 5 otrzymują następującą liczbę punktów: 1 – 5 punktów, 2 – 4
pkt., 3 – 3 pkt., 4 – 2 pkt., 5 – 1 pkt. Natomiast trener i działacz za każde umieszczenie na kuponie otrzymuje 1 punkt.
8. Kupony konkursowe należy przesyłać pod adres: “Nowe Podkarpacie”, 38 – 400 Krosno, ul. Słowackiego 6 z dopiskiem “PLEBISCYT” w terminie do 28 stycznia 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
9. Głosowanie odbywa się również drogą sms-ową (szczegóły załącznik do regulaminu).
10. Sportowcy, którzy po podsumowaniu punktów z wszystkich ważnych kuponów oraz z głosowania sms-ami zajmą pierwsze
5 miejsc, zostaną uhonorowani okolicznościowymi statuetkami, a wszyscy nominowani pamiątkowymi dyplomami.
11. Najpopularniejszym trenerem i działaczem sportowym zostanie osoba, która otrzyma największą liczbę głosów. Zostanie ona
wyróżniona statuetką, a nominowani pamiątkowymi dyplomami.
12. Ogłoszenie wyników nastąpi w tygodniku „Nowe Podkarpacie” oraz w gazecie powiatowej „Nasz Powiat”.
13. Spośród nominowanych zawodników Kapituła Plebiscytu wybierze pięciu najlepszych w kolejności miejsc.
14. Pięciu najlepszych zawodników kapituła wybierze spośród nominowanych, którzy osiągnęli wyniki na poziomie ponad gminnym.
15. Najlepsi zawodnicy uhonorowani zostaną nagrodami Kapituły.
16. Dla uczestników plebiscytu przewidziane są upominki.
17. Oficjalne zakończenie Plebiscytu odbędzie się 12 lutego 2015 r. w Rymanowie.
Organizatorzy powiadomią zainteresowane osoby i laureatów plebiscytu.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ostatecznej interpretacji regulaminu na najpopularniejszego sportowca, trenera
i działacza powiatu krośnieńskiego.
Zasady głosowania sms-ami (do 28 stycznia 2015 r. do godz. 24.00)
Prawidłowy sms musi zawierać: prefiks czyli litery PKS i kolejne cyfry, przedzielone przecinkami lub kropkami, przyporządkowane poszczególnym sportowcom według ustalonej przez głosującego kolejności. Następnie, też po przecinku lub kropce,
wpisujemy literę T i numer przyporządkowany wybranemu przez głosującego trenera. Także po przecinku lub kropce wpisujemy
literę D i numer przyporządkowany wybranemu przez głosującego działacza. Wielkość liter nie ma znaczenia.
Uwaga wszystkie znaki wpisujemy bez spacji. Liczby muszą być oddzielone przecinkami lub kropkami. Przykładowy sms:
PKS4,16,23,11,6,T7,D4
W przypadku nie zagłosowania na 5 różnych sportowców oraz trenera i działacza głos będzie nieważny, podobnie jak w głosowaniu na kuponach wyciętych z gazet. SMS wysyłamy na numer: 7136 (koszt sms-a: 1,23 zł z VAT).
W razie problemów prosimy o kontakt z redakcją tel. 13 43-219-05 lub email: redakcja@podkarpacie.media.pl
Oficjalne zakończenie Plebiscytu oraz wręczenie nagród nastąpi 12 lutego w Rymanowie. Poniżej przedstawiamy Państwu sylwetki sportowców oraz trenera i działacza zgłoszonych do konkursu z terenu Gminy Rymanów.

Kategoria SPORTOWIEC
Waldemar Czado zam. Rymanów Zdrój ul. Zdrojowa 27
nr 4 w kategorii sportowiec
Waldek Czado to nie tylko sportowiec To osoba o niezwykłym charakterze i zapale do wszystkiego, co robi w życiu. Skromny, zawsze
uśmiechnięty, zawsze w dobrym humorze, nawet jak jest ciężko.
Pasjonat gór, wybitny fotograf, ratownik GOPR i tak można by wymieniać. Jego ulubioną dyscypliną sportu są biegi górskie na długim
dystansie (maratony i ultra-maratony). Uprawia także narciarstwo
wysokogórskie. W tym roku wszystko podporządkował jednej imprezie: elitarnemu ultra-maratonowi górskiemu UTMB wokół Mont
Blanc 168km 9600m+, którego trasa prowadziła przez trzy kraje:
Francję, Włochy i Szwajcarię. Ukończenie tego biegu to spełnienie
jego marzeń. Bieg był bardzo trudny, ciężko było się do niego zakwalifikować, ponieważ stawiane przez organizatora kryteria były bardzo
wysokie. Waldek zakwalifikował się. Bieg ukończył na 689 miejscu z czasem 40:05:04. Przygotowując się do tego mega maratonu
od wiosny przebiegł ok. 3 tys. km w tym m.in. po raz piąty organizowany w Bieszczadach Bieg Rzeźnika, tym razem w wersji
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Hard Core 100 km (z Komańczy do Wołosatego czerwonych szlakiem). W marcu wziął udział w przejściu skialpinistycznym
w Alpach z Chamonix do Zermatt trasą Haute Route ok. 100 km na nartach turowych. „Po drodze” brał udział w Zimowych Ogólnopolskich Zawodach Ratowniczych GOPR (2 i 3 miejsce w swojej kategorii). Waldek Czado jest byłym pracownikiem Zespołu
Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, gdzie pracował przez lata jako nauczyciel matematyki, fizyki oraz informatyki.
Krzysztof Wiernusz zam. ul. Nadbrzeżna 13 Posada Górna
Nr 23 w kategorii sportowiec
Bieganie to życiowe hobby Krzyśka Wiernusza. Od lat uczestniczy
w ultramaratonach, czyli biegach na dystansie dłuższym niż maraton
(powyżej 42,195 km). W 2014 r. brał udział w Ultramaratonie Podkarpackim, gdzie na dystansie 70 km zajął II miejsce. Uczestniczył
także w organizowanym w Cisnej Biegu Rzeźnika oraz w Zaporowym
Półmaratonie, gdzie na dystansie 22 km zajął III miejsce. Krzysiek
uczestniczył również w zawodach Łemkowyna Ultra Trail zajmując
III miejsce (dystans – 70 km) i w Biegu Szlakiem Partyzantów z Lubatowej (IV miejsce). Ponadto zajął 17 miejsce w II Ultra Maratonie
Bieszczadzkim, 18 miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów w biegu
Anglosaskim, 47 miejsce w półmaratonie rzeszowskim oraz 43 miejsce w XVIII Biegu Niepodległości Krosno. Pasją Krzyśka są także
konie oraz fotografia.
Wiktor Penar zam. Klimkówka ul. Zdrojowa 177
Nr 16 w kategorii sportowiec
Wiktor, mimo młodego wieku, ma na swoim koncie spore osiągnięcia. Pierwsze sukcesy odniósł jako
uczeń gimnazjum w Klimkówce, m.in. w 2011 r. zdobył II miejsce na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, VIII miejsce na Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w narciarstwie biegowym, w 2013 r. – IV miejsce na Wojewódzkiej Gimnazjadzie oraz III miejsce na Ogólnopolskiej
Gimnazjadzie Młodzieży. Po ukończeniu szkoły gimnazjalnej został uczniem Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Zakopanem, gdzie obecnie trenuje biathlon. W tej też dyscyplinie w roku 2014 został
mistrzem Polski Młodzików w biegu sztafetowym. Wiktor ma 16 lat.

Kategoria DZIAŁACZ
Dariusz Jęczkowski zam. ul. Zielona 2 Rymanów
Nr 4 w kategorii działacz
Dariusz jest trenerem piłki nożnej, współzałożycielem i koordynatorem Akademii Piłkarskiej Aktiv
Pro, trenerem w klubach piłkarskich m.in. Karpatach Krosno oraz Resovii Rzeszów. Nagrodzony
w 2014 roku przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej tytułem Trener Wychowawca Młodzieży za
osiągnięcia w pracy szkoleniowej z kadrą Województwa Podkarpackiego rocznik 98. Na co dzień
prowadzi młodzieżowe zespoły Resovii Rzeszów oraz koordynuje działalność rymanowskiej Akademii Piłkarskiej Aktiv Pro. Z jego inicjatywy powstało w gminie Rymanów Stowarzyszenie Aktiv Pro
zajmujące się promocją sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Współinicjator utworzenia
w gminie Rymanów dziecięcej Akademii Piłkarskiej, projektu cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności oraz nowego projektu Akademii Cheerleaderek. W ciągu
niespełna dwuletniej działalności akademia zrzeszyła ponad 100 dzieci, które uczestniczą w systematycznych treningach piłkarskich oraz zajęciach tanecznych. Pomysłodawca zorganizowania dwóch
edycji Festiwalu Piłkarstwa Dziecięcego, z gościnnym udziałem m.in. drużyn Wisły Kraków, Cracovii Kraków oraz Sandecji
Nowy Sącz. Organizator dwóch edycji konferencji szkoleniowych dla trenerów piłki nożnej oraz pikników rodzinnych promujących aktywność sportową i kulturę fizyczną nie tylko wśród dzieci, ale również ich rodziców. Jak sam o sobie mówi, jego życie to
rodzina i pasja do piłki nożnej, a największe marzenie: stworzenie młodym zawodnikom odpowiednich warunków do rozwijania
swoich pasji i posiadanych umiejętności.

Kategoria TRENER
Artur Piotrowski Rymanów ul. Szkolna 1/9
Nr 7 w kategorii trener
Artur Piotrowski jest od lat nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkół Publicznych
w Posadzie Górnej. Wraz z innymi nauczycielami wf zajmuje się trenowaniem młodzieży szkolnej
w ramach działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gem”, działającego przy szkole. Wielokrotnie przygotowywał uczniów do licznych konkursów sportowych, o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Odnosi sukcesy jako trener. Jego podopieczne zajęły 2. miejsce w wojewódzkich
zawodach piłki ręcznej w Cmolasie, 3. miejsce w wojewódzkich zawodach w koszykówce dziewcząt w
Łańcucie. Ponadto jego podopieczny zajął 1. miejsce w powiatowych indywidualnych biegach przełajowych w Iwoniczu oraz 9. miejsce w wojewódzkich indywidualnych biegach przełajowych w Kolbuszowej. Dzięki jego ogromnej pracy i zaangażowaniu szkoła podstawowa w Posadzie Górnej zdobyła
3-krotnie I miejsce (2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014), gimnazjum w Posadzie Górnej również
I miejsce (2013/2014) we współzawodnictwie sportowym szkół powiatu krośnieńskiego. W rankingu na szczeblu wojewódzkim szkoła plasuje się na czołowych miejscach, wśród ok. 700 szkół biorących udział w rozgrywkach.
Artur Piotrowski to nie tylko nauczyciel prowadzący lekcje, ale organizator czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, doradca innych
nauczycieli i rodziców w sprawach rozwoju fizycznego. To również inicjator szkolnych rozgrywek sportowych, a co szczególnie
cenne, potrafi z sukcesem zainteresować młodego człowieka własnymi pasjami. Jego uczniowie kilkukrotnie brali udział w zawodach wędkarskich i szachowych na terenie gminy Rymanów. Ma 48 lat.
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Kapituła plebiscytu
Przewodniczący kapituły Edward Nowak - przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, wiceprzewodniczący Jan Juszczak starosta krośnieński; sekretarz kapituły: Grażyna Ostrowska (Starostwo Powiatowe w Krośnie); członkowie: wicestarosta Adolf
Kasprzyk, prezes „Nowego Podkarpacia” Tadeusz Więcek, wójt Chorkówki Andrzej Koniecki, burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, burmistrz Iwonicza-Zdroju Witold Kocaj, wójt Jaślisk Adam Dańczak, burmistrz Jedlicza Jolanta Urbanik, wójt Korczyny Jan Zych, wójt Krościenka Wyżnego Jan Omachel, wójt Miejsca Piastowego Marek Klara, burmistrz Rymanowa Wojciech
Farbaniec, wójt Wojaszówki Sławomir Stefański, dziennikarz „Nowego Podkarpacia” Bogdan Hućko.

Już wkrótce wybory sołtysów i członków zarządu osiedli – kalendarz wyborczy
Termin wykonania
czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do 31.12.2014 r.

Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o zarządzeniu przez Burmistrza Gminy wyborów sołtysów i członków zarządów osiedli w Gminie Rymanów. (Data, siedziba
OKW, szczegółowe zasady wyborcze, informacje o udostępnieniu do wglądu listy wyborców. Powołanie Zespołu Koordynującego Wybory .

do 31.12.2014 r.

Określenie zarządzeniem Burmistrza wzorów druków wyborczych:
•
Zgłoszenia kandydata na sołtysa i członka zarządu osiedla,
•
Listy poparcia kandydata,
•
Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie na sołtysa lub członka zarządu osiedla,
•
Zgłoszenia kandydata do Obwodowej Komisji Wyborczej,
•
Karty do głosowania na sołtysa i członka zarządu osiedla,
•
Protokołu z przeprowadzonych wyborów,
•
Protokołu z przeprowadzonego losowania.

do 20.01.2015 r. do godz. 1500

•
•

do 23.01.2015 r. do godz. 1500

Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów na sołtysów( członków zarządów osiedli ) w przypadku nie zgłoszenia kandydata (kandydatów) w terminie do 20.01.2015 r.

do 26.01.2015 r.

Podanie do wiadomości wyborcom listy kandydatów na sołtysów/członków zarządów osiedli.

do 26.01.2015 r.

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych i zwołanie ich pierwszych posiedzeń.

do 31.01.2015 r.

Przekazanie przewodniczącym Obwodowych Komisji Wyborczych spisów wyborców, kart do głosowania i pieczęci OKW.

01.02.2015 r. -godz. 800 - 1600

Głosowanie

02.02.2015 r.

Opublikowanie obwieszczeń o wynikach wyborów na podstawie otrzymanych protokołów od Obwodowych Komisji Wyborczych.

do1 marca 2015 roku

Przeprowadzenie wyborów rad sołeckich na zebraniach wiejskich zwołanych przez Burmistrza
Gminy.

I Jesienny Turniej
Halowy

W

dniu 6 listopada 2014 w Hali
Sportowej w Sieniawie odbył
się I Jesienny Turniej w Halowej Piłce Nożnej Szkół Podstawowych
o „Puchar Burmistrza Gminy Rymanów”.
Do rywalizacji przystąpiło, co
warte nadmienić, jedenaście zespołów
tj. wszystkie szkoły mieszczące się na

Zgłaszanie kandydatów na sołtysa, członków zarządu osiedla
Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych dla danego sołectwa, osiedla.

terenie Gminy Rymanów. Gra toczyła się
fair play, widowiskowe mecze przeplatały się meczami pełnymi walki i determinacji młodych zawodników. Wyniki były
sprawą drugorzędną ale dziennikarskim
obowiązkiem informujemy, że wygrała pierwsza drużyna SP w Rymanowie,
drugie miejsce zajęła druga reprezentacja SP Rymanów a trzecie miejsce na podium przypadło gospodarzom czyli SP
w Sieniawie.
Pierwsze trzy drużyny zostały obdarowane pucharami z rąk wiceburmistrza

gminy Rymanów pana Jana Materniaka.
Także wszystkie uczestniczące drużyny otrzymały od Dyrektor GOK w Rymanowie nagrody rzeczowe w postaci
piłek nożnych. Zawody sędziował pan
Bartosz Biel, przy współudziale nauczycieli wychowania fizycznego z ZSP Sieniawa. Organizatorem rozgrywek była
Hala Sportowa – GOK w Rymanowie.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za
przybycie i zapraszamy na drugą edycje .
Ze sportowym pozdrowieniem pracownicy Hali Sportowej w Sieniawie.

NASZ RYMANÓW

23

24

NASZ RYMANÓW

