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Wesoły Dzień Kobiet

a uroczyste spotkanie z okazji Święta Kobiet Gminny
Ośrodek Kultury w Rymanowie zaprosił wszystkie Panie
w sobotę, 11 marca, do Sali widowiskowej Kina „Sokół.
Program rozpoczął występ Zespołu Estradowego „Pasjonaci”
z Lubeni. Po nich na scenie zaprezentował się nasz rodzimy
duet Kasia i Janek, czyli Katarzyna Rosenbajger i Jan Łabuda,
który zaśpiewał dla zebranych pań kilka utworów. Następnie
przygotowany przez siebie program przedstawili rymanowscy
samorządowcy. Wśród wielu prezentacji można było usłyszeć
piosenki, które wykonali Wojciech Farbaniec, Jan Materniak,
Andrzej Biel i Paweł Rajchel. W krótkich, humorystycznych
scenkach wzbudzających salwy śmiechu wystąpili Andrzej
Pitrus, Kazimierz Kilar, Grzegorz Wołczański, Tomasz Rajnik,
Alicja Kopecka, Janusz Delimat, Jan Zając i Jan Dudzik. Nie
zabrakło również prezentacji tanecznych. Żywiołowego kankana
zatańczyli: Grzegorz Wołczański, Michał Chentosz, Tomasz
Rajnik, Mariusz Prajzner, Józef Pelczar, Józef Ziajka, natomiast taniec ze wstążkami wykonały: Krystyna Dubis, Emilia
Golowska, Maria Jaworek, Beata Litwin, Maria Kurc, Jadwiga

Michalak, Katarzyna Rozenbajger, Bożena Ziajka. Na scenie
wystąpił także Zespół WHISK, który zaprezentował kankana
oraz Katarzyna i Paweł Kuligowie – instruktorzy tańca pracujący
w Hali Sportowej w Sieniawie, którzy wykonali ciekawy układ
łączący walca wiedeńskiego i rock’n’rolla. Ciekawym punktem
programu był krótki koncert na harmonijce ustnej, w którym
wystąpił Jerzy Krukar. Całości programu dopełniła chwila
z poezją – wiersze recytowali Maria Przybylska i Michał Chentosz.
Na zakończenie programu życzenia wszystkim zebranym
paniom złożył Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów. W podziękowaniu za wspaniałe prezentacje słodkie piernikowe serca ufundowała i wręczyła wszystkim występującym
artystom Krystyna Przybyła-Ostap – Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Rymanowie. Każdy otrzymał także honorowe odznaczenie – panowie: „Wielbiciel kobiet”, panie „Wielbicielka
panów”.
Alina Pulnar
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Golgota

Zdrowych, pogodnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości

Trzy krzyże stoją na Golgocie
Życie na belkach dogorywa
Świat biedny w swej sromocie
Triduum święte się odbywa.
Kiedy na rankiem nie piał kur
Gałąź się wyprostowała
Zmartwychwstałemu anielski chór
Śpiewa radośnie – chwała!

Świąt Wielkanocnych
radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz Wesołego Alleluja

Rosa perliła grobu głaz
Maryje odeszły w utrapieniu
Apostołowie biegnąc wraz
Stanęli w niemym osłupieniu
Ktoś ruszył kamień, wielki był
Co otwór skrywał do nicości
Nie ma Go tam, nocą się skrył
Zmartwychwstał rankiem w swej świętości
Drży pogrążona w strachu straż
Wyrywa włosy jak Dalila
Pieniądz tanieje z władzą wraz
Sanhedryn w strachu się wysila
Niewiernym każe wkładać dłoń
Do boku dzidą zranionego
Straż e składają swoją broń
Na wiary znak w Zmartwychwstałego.
Trzyma chorągiew dając znak
Że wszyscy z nim z martwych
wstaniemy
W gruzy się wali śmierci gmach
W miłości bratniej żyć będziemy
Tym co zwątpili powie dziś
By w górę serca podnosili
Bo na Golgocie stanął krzyż
By słowa Ojca ucieleśnić
Zabrzmijcie surmy święty czas
Niech radość nas osłoni
W Pięćdziesiątnicy wszyscy wraz
Znajdziemy Tego co nas broni.
Józef Szałankiewicz

Serdeczne życzenia składa
Redakcja i Zarząd Stowarzyszenia
„Nasz Rymanów”

Na Zmartwychwstanie
Na wzgórzu Krzyż
Na Krzyżu wzwyż
rozpięte są ramiona
pod Krzyżem Matka
na Krzyżu Syn Jej
ukochany kona
Piękny jest kwiat
co rozkwitł w świat
lecz najpiękniejszym
jesteś Chryste Ty
boś Ciało Swe
na pokarm dał
i nie szczędziłeś Swojej krwi
Więc dzięki Ci
za miłość Twą
za dobroć, której
dowód dał
więc dzięki Ci
dziś ludzie ślą
żeś w sercach naszych
Zmartwychwstał
Jerzy Bolanowski

Dzień Babci i Dziadka „Wielka podróż Dziadka i Babci”

Ś

więto Babci i Dziadka to dzień pełen wzruszeń i radości. Z tej okazji 8.02.2017
r. w sali Kina „Sokół” w Rymanowie odbył się uroczysty koncert przygotowany
przez dzieci i młodzież z sekcji zainteresowań działających przy GOK.

W programie zatytułowanym „Wielka podróż Dziadka i Babci” seniorzy mogli
podziwiać umiejętności swych wnuków prezentujących tańce, piosenki i wiersze.
Całość programu świetnie poprowadzili wcielający się w role babci i dziadka Katarzyna Rosenbajger
i Józef Litarowicz oraz
spełniająca rolę narratora Janina Bolanowska. Przygotowanym
przez siebie programem
młodzi artyści chcieli podziękować swym
dziadkom za trud włożony w ich wychowanie.
Goście ze wzruszeniem
patrzyli na swoje pociechy i wielkimi brawami
dziękowali za występy
Alina Pulnar

Leśne dumanie
(nowa ścieżka w Zdroju)
( zdjęcie na okładce)

Niby nic – ot, ścieżki kawałek,
Niby nic, a z śpiewem rusałek,
Niby nic, a z ciszą na ławce,
Niby nic, a rosną purchawce.
Niby nic, a z domkiem w połowie,
Niby nic, drogie panie, panowie,
Niby nic, a warto się schować,
Niby nic, tam można całować.
Niby nic, a z czasem tak wiele,
Niby nic, a rodzą się przyjaciele.
Niby nic, a tam – żaden specjałek,
Niby nic – ot, ścieżynki kawałek.
Stoisz, a myśli wędrują przed ciebie,
Myślisz żeś wolny, a jesteś w potrzebie.
Odetchnij choć chwilę, odsapnij, bo trzeba,
To czasem ważniejsze niż kawałek chleba.
Wejść, czy nie wejść na ścieżkę, na skróty,
Może inne powinienem mieć buty?
Bo leśna jest ścieżka, przy potoku
Zapewne nie ma żadnych widoków,
I jak tunel pewnie jest straszna i groźna,
Ciekawe, po czym to rozpoznać można?
Nie myśl tyle, tylko zrób kroków kilka,
A zobaczysz przepięknego motylka.
Zobaczysz powiew wiatru jak rusza gałązkami,
Zobaczysz jak Pan się tuli do Pani.
Zobaczysz ciszę, która dźwięczy w uszach,
Zobaczysz, jak w lesie bije dusza.
Zapraszam Cię, ja ścieżka, do środka,
Spotkasz na niej to, co zechcesz spotkać –
Uśmiech, życzliwość, naturę,
Dobrych ludzi i pełną kulturę.
Nade wszystko zaś leśne dumanie,
Które sprawi, że lepszym się staniesz.
Można patrzeć i nie widzieć,
Można słuchać i nie słyszeć,
Można kochać, bez kochania,
Można spełniać, bez spełniania.
Można usiąść w cieniu ścieżki,
Można zbudzić leśne wróżki.
Można, trzeba zbudzić je,
Można, z nimi zmienisz się.
Można, czujesz już coś w sobie,
Można, sam sobie odpowiedz.
Można, miejsce czyni cuda,
Można, uwierz – a się uda!
Adam Śliwka
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Wydarzyło się w kwietniu
10.IV 837 – kometa Halleya przeleciała prawdopodobnie najbliżej Ziemi od początku historii
ludzkości. Zbliżyła się na odległość 0,034 jednostki astronomicznej czyli ok. 5 mln km.
6.IV 1327 – w Wielki Piątek w kościele w Avinionie włoski poeta Francesco Petrarka spotkał
Laurę – miłość swego życia. Miała wtedy 19 lat i
była mężatką. Nie przeszkadzało to poecie, jak też
fakt, że przyjął już pierwsze święcenia kapłańskie.
Napisał dla niej 366 wierszy, nawet po jej śmierci.
18.IV 1517 – 500 lat temu odbył się ślub Zygmunta Starego z Boną, córką Jana Sforzy księcia Mediolanu. Poprzednia żona, Barbara Zapolya zmarła
5 lat po ślubie. Mądre rządy króla oraz krzewienie
kultury i cywilizacji włoskiej, wpłynęły korzystnie
na postrzeganie Polski w Europie.
26.IV 1607 – na przylądku Henry (obecnie stan
Wirginia) wylądowała pierwsza grupa osadników
z Europy. Teren ten zasiedlało plemię Irokezów.
Osadnicy zakładali plantacje tytoniu, na których
pracowali niewolnicy z Afryki.
7.IV 1827 – John Walker, aptekarz z Stockton –
on – Tees w Anglii, sprzedał p. Hiksonowi, radcy
prawnemu miasteczka, pierwsze wynalezione przez
siebie zapałki z draską.
17.IV 1897- w miejscowości Aurora (Texas)
rozbił się rzekomo pojazd pozaziemski a w jego
szczątkach znaleziono zwłoki małego Marsjaninadoniósł „Dallas Morning News”. Historię zmyślił
S.E. Hayden, aby przyciągnąć do podupadającego
miasteczka turystów.
16.IV 1927 – po raz pierwszy zagrano w Polskim
Radiu w południe z Krakowa hejnał mariacki. Cały
trwał 4 min. teraz po zmianie radiowej ramówki w
2012 r – tylko 2 min.
7.IV 1947 – zm. Henry Ford pionier motoryzacji
w USA. Pierwszy samochód skonstruował w 1892
r. Swój przebój- Ford model T produkował w systemie taśmowym. W latach 1908 – 1927 sprzedano
15 mln. egzemplarzy modelu T.
13.IV 1957 – Kościołowi Mariackiemu przekazano
ołtarz Wita Stwosza rewindykowany z Niemiec.
Veit Stoss przybył do Krakowa ze Szwabii aby
wykonać ołtarz Zaśnięcia NMP. Po 12 latach pracy
ukończył go w 1489, zarabiając krocie. W 1496 r.
wyjechał do Norymbergii.
5.IV 1967 – 50 lat temu rozpoczęła się sześciodniowa wojna żydowsko – arabska w której armia
Izraela pokonała wojska Egiptu, Jordanii i Syrii.
Mosze Dayan rozbił główne siły arabskie i włączył
do Izraela nowe terytoria m.in. zach. część Jerozolimy i półwysep Synaj.
13.IV 1967 – odbył się pierwszy koncert The
Rolling Stones w Polsce. W Sali Kongresowej
przejścia między rzędami obstawiały wojsko i milicja, które reagowały na każdą próbę spontanicznej
zabawy publiczności.
23.IV 1967 – w czasie powrotu z kosmosu, nie
otworzył się spadochron statku Sojuz 1. Mimo
specjalnego fotela i skafandra, znajdujący się w
kapsule kosmonauta Władimir Komarow zginął na
miejscu.
23.IV 2007 – w wieku 76 lat zmarł na serce Borys
Jelcyn, pierwszy prezydent niekomunistycznej Rosji. Wykazał się wielką odwagą i rozwagą w czasie
przewrotu Janajewa, mimo, że sam był sekretarzem
partii w czasach ZSRR.
Wacław Łabuda

Wieści z regionu…
• Firma, która chce wynajmować taksówkarzom elektryczne
pojazdy, dopina już ostatnie formalności. 20 elektrycznych nissanów
może pojawić się na ulicach Rzeszowa już w lipcu tego roku.
• Brytyjski The Telegraph przygotował zestawienie 15 miast, które
warto odwiedzić, podróżując liniami
Ryanair. Na czwartej pozycji znalazł
się Rzeszów, jako miasto z atrakcyjnym centrum i dodatkowym atutem
w postaci bliskości do Bieszczad.
• Przeciętna emerytura w 2016
roku na Podkarpaciu wyniosła
1876,36 zł i była najniższa w Polsce.
Najwyższą przeciętną emeryturę
wypłacano w województwie śląskim
2589,60 zł.
• Co najmniej kilkanaście bocianów, pacjentów Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w
Przemyślu, przygotowuje się do powrotu do miejsc gniazdowania. Ptaki
od kilku dni krążą nad miastem. Na
Podkarpacie wróciły też skowronki,
czajki i pliszki siwe.
• Podkarpackie Przewozy Regionalne Polregio uruchamiają od
1 lipca nowe połączenie z Rzeszowa
na Słowację. - To doskonała okazja
żeby odwiedzić naszych południowych sąsiadów oraz Bieszczady i
Beskid Niski
• 5 mln 600 tys. zł to wartość
projektu pt. „Platforma e-usług
edukacyjnych”, który zrealizuje
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.
W ramach projektu uczelnia stworzy
12 elektronicznych platform usługowych poprawiających warunki
studiowania i kontaktowania się
studentów z uczelnią.
• W odrestaurowanej piwnicy z
1906 roku mieści się lokal z kuchnią rodem z Meksyku. Pomysł na

knajpę przyjechał prosto z tego egzotycznego kraju, gdzie mieszkał Leszek
Urbanowicz, właściciel Taco Taco. W rzeszowskiej knajpie zjemy pyszne burritos,
quesadille i oczywiście tacos.
• Nawet milion zł kosztować mogą
inwestycje na bulwarach w Rzeszowie,
które będą wykonywane już na wiosnę.
Wśród nich znalazły się m.in. budowa
profesjonalnej ścieżki dla biegaczy oraz
odcinka ścieżki rowerowej.
• 19 mln zł tyle będzie kosztować
przebudowa i rozbudowa obecnego
dworca autobusowego - podaje Urząd
Miasta w Sanoku. Środki te zostaną przeznaczone też na zakup 11 niskoemisyjnych autobusów komunikacji miejskiej.
Budowa inwestycji rozpocznie się jeszcze
w tym roku.
• Kościoły i cerkwie otrzymały na
Podkarpaciu dotacje od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu „Ochrona zabytków”. Najwięcej wniosków, które zyskały uznanie ekspertów ministra, pochodziło z Jarosławia.
• Krzysztof Ibisz był gościem uroczystego otwarcia marketu budowlanego
OBI w Rzeszowie. Nowo powstający
sklep odwiedził też Andreas Gruß, prezes
OBI Polska. Przekazał bony o wartości
łącznie 20 tysięcy złotych na rzecz rzeszowskich domów dla dzieci „Mieszko”
i „Dobrawa”.
• BRZOZÓW. Specjalistyczny Szpital
musi wdrożyć plan naprawczy i zwolnić, w najkorzystniejszym wariancie, kilkadziesiąt osób. 18 mln zł wymagalnych
zobowiązań zanotował na swoim koncie
szpital w Brzozowie. Nawet jak NFZ zapłaci placówce za nadwykonania 7 mln zł,
to i tak nie pozwoli to spłacić zadłużenia.
• KORCZOWA. Do zamojskiego
ZOO trafiły 74 raki z gatunków szlachetny i błotny, które w bagażu osobistym usiłowało przewieźć przez granicę w
Korczowej ukraińskie małżeństwo. Raki
szlachetne i błotne są objęte są gatunkową
ochroną częściową i ich legalny transport
przez granicę mógłby nastąpić tylko pod

Odeszli do wieczności
(15.II – 15. III 2017)

16.02 – Brzóska Elżbieta z d. Grzonkowska (l. 68) – Milcza
17.02 – Białas Zofia Weronika z d. Kilar (l. 74) – Łazy
21.02 – Krukar Stanisław (l. 89) – Posada Górna
24.02 – Penar Maria z d. Wojtuń (l. 88) – Ladzin
24.02 – Rodzinka Zofia (l. 87) – Głębokie
26.02 – Romańczak Helena (l. 86) – Posada Górna
26.02 – Steciak Irena z d. Pelczar (l. 89) – Rymanów Zdrój
01.03 – Duell Urszula Paulina z d. Przybyła (l. 66) – Wróblik
Szlachecki
01.03 – Lorenc Józefa z d. Brocławik (l. 72) – Rymanów
02.03 – Szwarc Stanisława z d. Tomkiewicz (l. 90) – Posada Górna
02.03 – Stapińska Stanisława z d. Prajzner (l. 87) – Milcza
07.03 – Solecka Krystyna z d. Smerecka (l. 73) – Posada Górna
09.03 – Penar Teresa Barbara z d. Litarowicz (l. 67) – Posada Górna
(wła)
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warunkiem posiadania zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
• HORYNIEC-ZDRÓJ. Odrestaurowanie dawnego teatru dworskiego
rodu Ponińskich w Horyńcu-Zdroju,
w którym obecnie funkcjonuje Gminny
Ośrodek Kultury, będzie kosztować 1,35
mln zł. Obiekt wpisany jest do rejestru
zabytków, a jego historia sięga 1846
roku, kiedy został wybudowany na prośbę
księcia Leonarda Ponińskiego. Obecnie
odbywają się w nim cykliczne imprezy,
w tym słynny Ogólnopolski Przegląd
Amatorskich Zespołów Teatralnych Małych Form o „Róg myśliwski króla Jana”.
• Z danych policji wynika, że Podkarpacie jest w czołówce miast najbardziej
zagrożonych kolizjami - np. w styczniu
doszło tu do 1598 kolizji. Mniej odnotowano ich np. w woj. lubelskim (1584) i
w Wielkopolsce (799). Podkarpacie jest
natomiast na końcu listy województw z
największą liczbą skradzionych samochodów. W 2016 r. odnotowano ich 102, dla
porównania, w woj. śląskim skradziono
2476 samochodów.
• Podkarpaccy policjanci zatrzymali
osiem osób handlujących narkotykami.
Zabezpieczono ponad 180 krzewów konopi, ponad 300 gramów marihuany i blisko
półtora kilograma dopalaczy.
• Jawory z podkarpackich lasów
są cenionym surowcem, m.in. na instrumenty muzyczne. Na przetargach
osiągają rekordowe ceny. Na tegorocznym przetargu na cenne gatunki drewna
najwyższą cenę - 9,5 tys. złotych za metr
sześcienny osiągnął jawor rezonansowy
(czyli charakteryzujący się właściwościami wzmacniającymi dźwięk, co ma
zastosowanie w produkcji instrumentów
muzycznych) z leśnictwa Olszany.
• Efektowny wideomapping na fasadzie Muzeum Polaków Ratujących
Żydów podczas II wojny światowej im.
Rodziny Ulmów w Markowej był punktem kulminacyjnym piątkowych(17.03)
obchodów I rocznicy otwarcia placówki.
W ciągu pierwszego roku działalności
odwiedziło ją około 50 tys. osób z całego
świata.

Z powiatu…
• Za niemal pół miliona złotych spółka KPB Development kupiła od Krosna
działkę przy ul. Spółdzielczej 4. Z myślą
o turystach deweloper wybuduje na niej
kamienicę ze studiami na wynajem. Inwestycja ma być gotowa w 2 lata.
• Ponad dwa lata czekać trzeba było
na operację zaćmy w krośnieńskim
szpitalu. Teraz kolejki mają być krótsze,
bo na oddziale okulistyki zakończył się remont, który usprawni obsługę pacjentów.
• Ponad 153 tys. zł zebrano w Krośnie
podczas 25. finału WOŚP, poinformował
miejski sztab orkiestry. Kwota jest rekordowa, bo o ponad 50 tys. zł wyższa niż w
ubiegłym roku.

• Jest szansa, że Krosno w końcu
stanie się miastem bardziej przyjaznym
dla rowerzystów. Przedstawiono plany
budowy nowych ścieżek rowerowych,
najdłuższa z nich będzie miała 7 km i
pobiegnie wzdłuż Wisłoka.
• W akcji „Pełna miska dla krośnieńskiego zwierzaka” zebrano 700kg karmy
dla zwierząt na rzecz podopiecznych
OTOZ Animals KROSNO. W inicjatywę
zaangażowali się uczniowie szkół z Krosna i powiatu oraz sponsorzy.
• Bardzo dużo szkód w naszym powiecie wyrządziły w ostatnim czasie
mocne porywy wiatru. Między innymi
w niedzielny poranek (5.03.17) strażacy
działali przy zabezpieczeniu zerwanego
dachu w klasztorze ojców Kapucynów
w Krośnie.
• Nie tak początek rundy wiosennej
wyobrażali sobie fani Stali Rzeszów. Ich
zespół, jeden z głównych faworytów do
awansu do II ligi, zaliczył słabe zawody
i przegrał w Krośnie z Karpatami 0:1.
• Dzieła, które przyjechały na wystawę do Centrum Dziedzictwa Szkła są
jak rolls-royce wśród witraży. Lepszych
na świecie chyba się nie znajdzie, bo
niemiecka pracownia Derix Glasstudios
to absolutny top. Top, który zobaczyć
można tylko w Krośnie do 14 czerwca.
• Podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
powołał na stanowisko komendanta
miejskiego PSP w Krośnie st. bryg. mgr
inż. Mariusza Bieńczaka. Uroczystość
odbyła się 20 marca w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Rzeszowie. Akty powołania wręczył
podkarpacki komendant wojewódzki PSP
st. bryg. Andrzej Babiec. Od 19 stycznia
2017 roku st. bryg. Bieńczak pełnił obowiązki Komendanta Miejskiego PSP w
Krośnie. Wcześniej pracował na stanowisku Zastępcy Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.
• Do tragicznego w skutkach wypadku doszło21.03. przed godz. 8 na drodze
krajowej nr 19 w Zboiskach w gminie
Dukla. Ze wstępnych ustaleń wynika, że
kierujący mitsubishi jadąc w kierunku
Miejsca Piastowego na prostym odcinku
drogi stracił panowanie nad kierownicą,
zjechał na przeciwny pas ruchu gdzie
zderzył się z ciągnikiem siodłowym z
naczepą na rosyjskich tablicach rejestracyjnych. Kierujący tirem próbował
jeszcze uniknąć zderzenia, wjechał do
przydrożnego rowu. Kierujący samochodem osobowym zginął na miejscu. To
49-letni mieszkaniec Dukli.
• 25 worów śmieci, kilka opon, 2 materace, 3 dywany oraz kosz na śmieci
uprzątnęli w sobotę (18.03) wolontariusze
sprzątający brzegi Wisłoka w okolicach
mostu na ul. Asnyka w Krośnie. Są załamani: syzyfową walkę o czyste brzegi
rzeki prowadzą kompletnie sami.

Wyjaśnienie
W wyniku podania niepełnych wiadomości i złej interpretacji danych
monitoringu, doszło do przekłamania
w „Wieściach z gminy” zawartych w
miesięczniku „Nasz Rymanów” z lutego
2017 r.
W przesłanej przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informacji pt. „Jakość powietrza
na terenie Uzdrowiska Rymanów Zdrój”
stwierdzono, że stężenie pyłu zawieszonego, arsenu, kadmu, ołowiu i benzo(a)
pirenu nie przekraczało dopuszczalnych
norm i było najniższe w województwie.
W połowie marca w Teleekspresie podano na cały kraj informację: „Są jeszcze
w Polsce miejsca, których problem smogu
nie dotyczy – przykładem jest Rymanów
Zdrój”

Z gminy
• W dniach 2-4 marca 2017 r. w Białce Tatrzańskiej na trasach biegowych
przy wyciągu narciarskim Kotelnica
Białczańska zostały rozegrane Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w narciarstwie biegowym. W pierwszym dniu zawodów najlepsi zawodnicy
w poszczególnych kategoriach wiekowych w kraju przystąpili do rywalizacji
w biegach stylem klasycznym. Wśród
tych zawodników byli również uczniowie
klasy 3b Szkoły Podstawowej w Klimkówce: Sebastian Garbowski i Mateusz
Penar. Sebastian spisał się znakomicie,
zajmując II miejsce w biegu na dystansie
1 km przegrywając tylko z zawodnikiem
z Kościeliska o niecałe 8 sekund. Mateusz w tym biegu zajął XV miejsce.
• 9 marca 2017 r. odbył się III Zimowy Turniej Szkół Gimnazjalnych
w piłce nożnej o „Puchar Burmistrza
Gminy Rymanów’’ zorganizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie.
W zawodach wzięło udział 7 zespołów:
ZSP Sieniawa, ZSP Królik Polski, ZSP
Posada Górna, ZSP Klimkówka, ZSP
Rymanów, ZSP Milcza oraz ZSP Wróblik
Szlachecki. Wyniki turnieju I miejsce:
ZSP w Posadzie Górnej, II miejsce: ZSP
w Rymanowie, III miejsce: ZSP we Wróbliku Szlacheckim.
• Do nieszczęśliwego pożaru, który
strawił część wnętrza domu doszło w
miejscowości Wróblik Szlachecki w nocy
z czwartku na piątek (16/17.03.2017). Na
miejscu działało pięć zastępów straży pożarnej i ekipa pogotowia energetycznego.
Na szczęście mieszkańcom nic się nie
stało, jednak obecnie dom nie nadaje się
do zamieszkania.
• W Łańcucie zakończył się IV Zjazd
Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP RP. Wybrano nowe władze. Na czele
Zarządu na kolejną kadencję wybrano
Druha Janusza Koniecznego.
zebrał deka
NASZ RYMANÓW
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„Wyklęci”
bohaterowie

W

ielka ofensywa marszałka
Iwana Koniewa, która doprowadziła końcem września 1944 r., do zdobycia Rymanowa i
oswobodzenia pozostałej części gminy
spod okupacji hitlerowskiej, była jednie
iluzją wolności. Po długich, krwawych
i brutalnych rządach niemieckich i
ukraińskich administratorów gminy,
przyszedł kolejny, tym razem komunistyczny okupant.

Na „wyzwalanych” przez Armię
Czerwoną ziemiach, pod lufami sowieckich karabinów, instalowany był aparat
władzy, który w myśl samozwańczego, marionetkowego i stalinowskiego
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego rościł sobie fałszywe prawo
do tworzenia ustroju powojennej Polski. Prawa, które wówczas stanowiono
miały charakter uzurpatorski, a wręcz
zbrodniczy, gdyż legalnym, uznawanym
przez społeczność międzynarodową rządem polskim był Rząd Rzeczypospolitej
Polskiej na Uchodźctwie! Dopiero późniejsza, komunistyczna nowomowa, przy
pomocy aparatu represji i polityki faktów
dokonanych chciała zniszczyć tę prawdę.
Z uwagi na powyższe, od 1944 r., na
terenie gminy Rymanów, mamy do czynienia, podobnie jak w całej „wyzwolonej” Polsce, z dwoma rzeczywistościami:
Tą pierwszą, legalną, kreowaną przez
Rząd na uchodźctwie, jako kontynuację
ustroju II Rzeczypospolitej, oraz drugą,
bezprawną i zbrodniczą legitymizowaną
przez uzurpatorski, komunistyczny rząd
firmowany osobą Józefa Stalina. Warto
również przypomnieć, że oddziały AK,
które miały nieszczęście posłuchać roz-
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kazu naczelnego wodza i ujawnić się
przed wkraczającą „sojuszniczą” Armią
Czerwoną był rozbrajanie, więzione, a
dowódcy mordowani. Ci sami ludzi,
którzy w 1940 r., strzałem w tył głowy
wymordowali dziesiątki tysięcy polskich
oficerów, cztery lata później dokańczali
swoje zbrodnicze działo polegające na
wyniszczeniu intelektualnych elit Rzeczypospolitej.
Stan rzeczy, który wówczas nastał,
był następujący: po jednej stronie barykady stanęli lojalni wobec legalnej,
obowiązującej, chociaż znajdującej się
w Londynie polskiej władzy, a po drugiej
uzurpatorzy z komunistycznego aparatu
represji, którego bezpośrednie kierownictwo znajdowało się w Moskwie. Osoby,
które dzisiaj nazywamy Żołnierzami
Wyklętymi, to nikt inny jak ci, którzy
pozostali wierni przysiędze wojskowej, ci
którzy z bronią w ręku od pierwszych dni
września 1939 r. trwali na straży ciągłości
ustroju Ojczyzny. To ci, którzy w 1944 r.,
nie uznali uzurpatorskiej władzy w Polsce
i nie byli w stanie pogodzić się z podwójną zdradą zachodnich i wschodnich „sojuszników”. Ale najważniejsze, Żołnierze
Wyklęci to także te osoby, które broniły
kobiet, dzieci i starców przed zdziczałą
agresją radzieckich wyzwolicieli, a na
terenach południowo-wschodniej Polski,
także przed niemniej groźnymi napadami
band UPA.
Na terenie gminy Rymanów, w
początkowym okresie okupacji komunistycznej, działało kilka organizacji konspiracyjnych. Najbardziej znaną grupą był
oddział Edmunda Sawczyny „Mundka”,
który wchodził w skład Samodzielnego
Batalionu Narodowych Sił Zbrojnych
mjr. Antoniego Żubryda. Ostatni żołnierz
tego zgrupowania pojmany został w 1950
r. w Mrzygłodzie. W tym czasie, kiedy
komunistyczna propaganda nazywała
ich faszystami i bandytami trwał niewyobrażalny spektakl okrucieństwa wobec
pozostających w konspiracji żołnierzy
oraz ich rodzin. Na stadionie i na rynku
w Sanoku urządzano publiczne egzekucje do oglądania których zmuszano
nawet najmłodsze dzieci z okolicznych
szkół. Żołnierze, którzy zostali wzięci
do niewoli, poddawani byli bestialskim
torturom, których okrucieństwo było
tak niewyobrażalne, że jego skala mogła
zrodzić się jedynie w chorym z nienawiści umyśle. Mieczysław Kocyłowski ps.
„Czarny”, zastępca mjr. Żubryda przez 9
miesięcy brutalnego śledztwa był bity żelaznym prętem, rażony prądem, polewany
zimną wodą, zmuszany przez kilka dni do
stania nago w pomieszczeniu w którym
znajdowało się szambo. A kiedy mimo
tego całego okrucieństwa komuniści nie
złamali w nim hartu ducha, aresztowano
jego rodziców…
Dzisiaj, ponad 70 lat od tych wydarzeń prawda wychodzi na jaw. Przepastne
archiwa, zdradzają powoli, skrywane
przez dziesięciolecia fakty o powojennych
losach Polek i Polaków. Z pożółkłych

stron tysięcy archiwalnych dokumentów
ujawnia się prawdziwy obraz sowieckich
wyzwolicieli, którzy wspólnie z rodzimymi komunistami zniszczyli dziedzictwo II
Rzeczpospolitej, a na jej gruzach terrorem
i kłamstwem budowali zbrodniczą utopię.
Jak wielka jest jeszcze praca historyków,
którzy muszą odkłamać fałszowaną
przez dziesięciolecia historię, świadczą
chociażby zapisy w jedynej monografii
Rymanowa, która wspomina ten okres.
Otóż w wydanej w 2012 r. publikacji,
w odniesieniu do oddziałów zrzeszenia
Wolność i Niezawisłość oraz oddziału
mjr. Antoniego Żubryda szesnaście razy
pada sformułowanie „reakcyjne bandy”,
„rodzime bandy”, „bandyckie podziemie” itp., Dzieje się to pomimo faktu, że
sądy Rzeczypospolitej Polskiej w latach
dziewięćdziesiątych formalnie zrehabilitowały Żołnierzy antykomunistycznego
podziemia niepodległościowego, uznając
ich za „bohaterów walczących o niepodległość”! Będziemy walczyć o tę prawdę,
gdyż jak mówił Jan Paweł II „Tylko
prawda może nas wyzwolić’.
Wszystkie osoby, chcące oddać hołd
Żołnierzom Wyklętym zostały zaproszone na drugą edycję „Biegu Tropem
Wilczym” który odbył się 26 lutego 2017
r. w Rymanowie Zdroju.
(Fot. Janina Żubryd, żona Antoniego.
Zastrzelona przez agenta UB Jerzego
Vaulina 24 października 1946 w Malinówce. Kobieta była wówczas w 8 miesiącu
ciąży …)
Krzysztof Buczek

W rocznicę Katynia
Katyń!
Kto powiedział to słowo?!
Nic...cisza –
Milczenie przez czterdzieści lat.
Kat..... kto położył palec na ustach,
Że tego słowa mówić nie wolno?
Kat? Co własnych zbrodni się przestraszył,
Czy brat co bratu już nie wierzy
I w imię czego?
Nie rozdrapywania dawnych ran?
Więc zapomnijmy inne zbrodnie
Jak Oświęcim, Dachau, Sybir, Wołyń...
Katyń, Katyń, Katyń...
Kto dziś po czterdziestu latach
Podaje to słowo z ust do ust?
Kto podważa ten kamień milczenia
Cichą modlitwą ludzkich serc?
To SOLIDARNOŚĆ...
To LUD BOŻY....
To NARÓD POLSKI...
KOŚCIÓŁ
(Kwiecień 2004)
Jerzy Bolanowski

Reprezentantka naszej gminy Marysia Jarosz została zakwalifikowana do
finału, gdzie otrzymała II NAGRODĘ.

Sukces młodej
wokalistki
z GOK Rymanów

Sławomir Szybka

Z

akończyła się 22. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i
Pastorałek organizowanego w
Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu.
Wydarzenie co roku przyciąga dzieci,
młodzież oraz dorosłych z całej Polski.
Prezentują oni kolędy i pastorałki nie
tylko doskonale nam znane, ale i te nieco
zapomniane.
W niedzielę, 22 stycznia w koncercie
galowym zaprezentowali się finaliści
wyłonieni dzień wcześniej z grona 35
solistów i zespołów. Występy artystów
oceniała komisja w składzie: dr Olga
Popowicz z Akademii Muzycznej w Krakowie, Jadwiga Nowosiad z Państwowej
Szkoły Muzycznej w Jarosławiu oraz ks.
prof. Tadeusz Bratkowski z Uniwersytetu
Rzeszowskiego.

Tropem Wilczym
– Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

26

lutego 2017r. w Rymanowie
Zdroju odbył się Bieg Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to już II
edycja biegów w naszej okolicy i V organizowana nie tylko w miastach całej
Polski, ale i na świecie. Z roku na rok
coraz więcej biegaczy pragnie uczcić
pamięć żołnierzy polskiego podziemia
antykomunistycznego i antysowieckiego, działającego w latach 1944-1963 w
obrębie przedwojennych granic RP. Organizatorem biegu była sekcja biegowa
Finisz Rymanów działająca przy Stowa-

rzyszeniu “Nasz Rymanów” oraz organizator ogólnopolski Fundacja Wolność i
Demokracja.
Biegaczy na starcie już tradycyjnie
przywitał zimny rymanowski wiatr. W
tym roku trasa biegu głównego została
nieco zmieniona z powodu oblodze-

nia końcowej części dystansu. O godz.
12:00 wystartował bieg honorowy na
dystansie 1963 m (rocznica śmierci Józefa Franciszka ps. “Lalek”- ostatniego
z Żołnierzy Wyklętych), a o godz. 12:30
bieg główny na 5 km. Niesprzyjające
warunki pogodowe nie przeszkodziły
zawodnikom w osiągnięciu doskonałych
wyników.
Na dystansie 5 km zwyciężył
Krzysztof Wiernusz (Finisz Rymanów)
uzyskując genialny czas 16 minut. Jako
drugi na metę wbiegł Grzegorz Kostycz
(KS AZS AWF Kraków), a stawkę na
podium zamknął Mateusz Błaź (KTC
Krosno). Wśród pań najszybszą okazała
się Katarzyna Szepieniec (Rzeszowskie
Gazele i Gepardy), zaraz za nią kolejno
uplasowały się Marzena Moskal i Sylwia
Karaś. Każdy z uczestników biegu dostał
pamiątkowy medal, koszulką oraz gorący posiłek. Na zakończenie zawodów
Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech
Farbaniec dokonał uroczystej dekoracji
medalistów dystansu długiego oraz trójki najmłodszych małych biegaczy.
Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi Wojciechowi Farbańcowi
za ufundowanie nagród i posiłków dla
zawodników. Niezastąpioną pomoc w
zabezpieczeniu imprezy otrzymaliśmy
również od Straży Miejskiej i Policji.
Kolejne wydarzenia biegowe będą organizowane w Rymanowie Zdroju już
w maju (Ultramaraton Jaga Kora), w
czerwcu (II edycja Zamczyska Trail)
oraz sierpniu (II edycja Biegów Górskich Między Zdrojami). Zapraszamy!
Monika Węglarz
Fot. M. Czado
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Pożegnanie Poetki Bronisławy Betlej
Kochana Pani Broniu!
Pragniemy pożegnać Panią w imieniu pedagogów i uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie .
Czuliśmy się zawsze szczególnie wyróżnieni możliwością bliskich, przyjaznych relacji z tak wyjątkową osobą.
Dziękujemy za ciepło i życzliwość, którą obdarzała Pani pedagogów i uczniów podczas wizyt w szkole, w kontaktach
telefonicznych i listownych.
Dziękujemy za to, że zawsze Pani o nas pamiętała, z okazji świąt lub innych uroczystości dedykowała nam specjalnie na tę
okoliczność komponowane wiersze i serdeczne słowa. W jednym ze swoich utworów napisała Pani:
„Jeśli bym choć trochę silniejsza była czasem spełnionym, wtedy ofiarowanie bliźnim byłoby obfitsze”.
Zapewniamy, że było obfite i przynosiło plony. Rozmowy z Panią wlewały bowiem w nasze serca wiele dobra, napawały
cudownym optymizmem, uświadamiały, jak wartościowe jest życie i jak pięknie można je przeżywać bez względu na wiek i stan
zdrowia.
Stała się Pani dla nas kimś wyjątkowo bliskim i ważnym, kimś, kogo słowa zapadają mocno w myśli i serca, są
drogowskazem w wielu życiowych wyborach, a nam pedagogom pomagają w kształtowaniu właściwych postaw uczniów.
Obserwowaliśmy też, z jaką łatwością potrafiła Pani zaskarbiać sobie sympatię i serca współczesnej młodzieży, jak w
bezpośrednich kontaktach zacierały się różnice pokoleń i przeżyć. Podziwialiśmy wieczną młodość Pani serca i myśli oraz
cudowny dar pozyskiwania słuchaczy i rozmówców.
Dziękujemy za każdy gest życzliwości, za to, że znajdowała Pani dla nas czas, że nazywała nas „bliską sercu szkołą”.
Kolejne spotkanie planowaliśmy wspólnie po Świętach Wielkanocnych, gdy będzie cieplej i oczywiście „jak Pan Bóg pozwoli”.
Okazało się, że Pan Bóg tym razem miał inne plany. Zapragnął mieć Panią blisko siebie. Teraz będzie Pani spacerować po
niebiańskich łąkach i składać niebiańskie strofy wśród aniołów, blisko Pana Boga. A my obiecujemy, że zawsze będzie Pani
obecna w naszej szkole i w naszych sercach, że pamięć o Pani i Jej cudowne wiersze będą towarzyszyć kolejnym pokoleniom
uczniów.
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie…
(Bronisława Betlej – żołnierz AK, poetka, prozaik,
członek Związku Literatów Polskich, wydała ponad 45 pozycji książkowych, jest autorką ponad 26 tys. wierszy. Jej
nazwisko występuje w międzynarodowym słowniku dwóch
tysięcy wybitnych osobowości na świecie oraz w encyklopediach wydawanych przez Cambridge).
Poeta odchodzi, ale Poeta nie umiera…
Uparta staruszka podział godzin piszecodziennie o świcie-dziś mam to zrobić
bo jutro już nie wiem-plany w tym
wieku są czasami dziwne-Stwórca
z góry patrzy i zaciera dłonie- z uśmiechem
kwituje moje wielkie zamiary-potem
miesza w kubeczku napój-w którym chęć
życia -słodzi- nieprzesadnie-morał
z tego istotny-nie planuj zbyt wieleStwórca los ustawia-kronikę odwracaczyta uważnie-przerwie jeśli zechce…
(Bronisława Betlej, Zapobiegliwość)
Być może mieszkańcy naszego miasta zastanawiali się,
czyje odejście symbolizował żałobny kir umieszczony na budynku ZSP w Rymanowie. Może niewielu z nich wiedziało, że
w dniu 10 marca br. odeszła do wieczności, zaprzyjaźniona ze
społecznością szkolną w Rymanowie, Poetka, Pani Bronisława
Betlej. Nasza znajomość z Panią Betlej zaczęła się od konkursów recytatorskich Jej poezji (organizowanych przez GOK w
Jedliczu), w których co roku (od ponad 10 lat) chętnie uczestniczyli uczniowie rymanowskiej szkoły. Niepowtarzalnej atmosfery i wyjątkowego splendoru spotkaniom dodawała obecność
Poetki. Życzliwość, ciepło i uśmiech Pani Betlej sprawiały, że
nie odczuwało się ducha rywalizacji, a jedynie chęć sprawienia
przyjemności recytacją, obecnej na sali Autorce wierszy. Każde
wystąpienie uczniowskie było swoistym podarunkiem, gestem
wdzięczności i przejawem sympatii adresowanym do Poetki, która wielokrotnie podkreślała, że z utęsknieniem co roku
oczekuje kolejnych edycji konkursu. Widać było, że Pani Betlej
z ogromnym zaangażowaniem i przejęciem, a często nieskrywanym wzruszeniem kontemplowała recytacje uczestników
konkursu. W słowach kierowanych do młodzieży zwierzała się,
że słuchając recytacji, przypomina sobie moment, kiedy dany

8

NASZ RYMANÓW

wiersz tworzyła, a także wspomina wydarzenia, sytuacje, ludzi- to wszystko, co złożyło się na powstanie tego utworu. Jest
to godne podziwu, zważywszy, że Pani Bronisława napisała
ponad 26 000 wierszy! Zmagania konkursowe zawsze kończyły się podziękowaniami z Jej strony, i dla uczniów, i dla
nauczycieli, przede wszystkim za to, że młodzież zechciała
sięgnąć po poezję. Była też i prośba- pragnienie, by młodzi
ludzie czytali poezję, ponieważ jest ona nauczycielką wrażliwości, empatii i miłości do drugiego człowieka. Pamiątką po
tych spotkaniach są dyplomy, zdjęcia, tomiki wierszy (wraz
z własnoręczną dedykacją Autorki), a przede wszystkim ciepłe wspomnienia… Inną okazją do spotkań z Poetką były Jej
wizyty w naszej szkole. Ostatnia miała miejsce w marcu ubiegłego roku, kiedy Pani Betlej podzieliła się ze społecznością
uczniowską fragmentem pisanej wówczas autobiografii Smak
czarnego chleba. Pani Bronisława zawsze o nas pamiętała,
m.in. o złożeniu życzeń z racji świąt czy innych okoliczności.
Często mówiła, że jesteśmy bliscy Jej sercu. W dniu 14 marca
br. my także nie zapomnieliśmy o Pani Betlej i uczestniczyliśmy w Jej pożegnaniu, w przejściu z jednej rzeczywistości
w inną. Dyrekcja, przedstawiciele nauczycieli oraz uczniów,
w tym poczty sztandarowe, uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej. Uroczystość zgromadziła wielu, od władz wojewódzkich, gminnych, parlamentarzystów, mecenasów kultury, po
uczniów z różnych szkół. Wśród przemówień pożegnalnych
przebijała się wdzięczność za dar życia Pani Betlej, za jej talent, za dobroć. Akcentem pocieszenia były słowa jednego z
prelegentów, że Poeta odchodzi, ale poeta nie umiera. Nie
umiera, pozostaje w swojej twórczości, w poezji którą napisał.
Na pewno tak będzie, a właściwie już jest, w przypadku Pani
Bronisławy Betlej. My obiecujemy, że będziemy pamiętać.
Pani Bronisławo, prosimy, by była Pani Natchnieniem, Muzą
dla kolejnych pokoleń poetów, Autorytetem dla młodych ludzi i Dobrym Duchem, szczególnie podczas zmagań konkursowych, by w każdym wersie czuć było Pani obecność, by w
promieniach słońca uśmiechała się Pani do nas, by podczas
konkursów recytatorskich Pani poezji było tak jak zawsze,
chociaż tak jak zawsze nigdy już nie będzie, bo Stwórca przerwał czytanie Pani życiowej kroniki…
Ewelina Górowska
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ne coraz mniej skutecznie.
Na czele Kozaków stanął
hetman Bohdan Chmielnicki. Pod jego dowództwem
powstanie rozszerzyło się na
kwiecień to dzień żartów i wesoBiałoruś i zagroziło centralłości, ale w historii Polski z dniem
nej Polsce. Na domiar złego
tym kojarzy się epizod znacznie
w 1648 roku umiera król
większej wagi dla Ojczyzny. W ubieWładysław IV Waza. Władcą
głym roku minęła właśnie 360 rocznica
Polski zostaje jego brat Jan
tego wydarzenia.
Kazimierz. Porażki i straty w
XVII wiek był dla Polski bardzo
walkach z Turkami, Tatarami
niepomyślny. Na początku wieku wyi Kozakami były ogromne.
prawy na Ukrainę podjęli Turcy i Tatarzy.
Szymon Szymonowic pisał:
„Już Podole zniszczone,
ona Ukraina, ona matka
żywności, dóbr wszelkich
dziedzina, w popiół poszła;
popiołem i miasta budowane.
Popiołem poleciały i twierdze warowne.”
Jakby nieszczęść było
mało, na osłabiony na wschodzie i południu kraj , nadeszła
z północy nawała szwedzka.
Najeźdźcy byli przekonani,
że to już koniec Polski. 18
listopada 1655 r. dotarli pod
Częstochowę i przypuścili szturm na
jasnogórski klasztor. Heroiczna obrona i
charyzma przeora o. Kordeckiego sprawiły, że po 1,5 miesięcznym oblężeniu
Szwedzi zrezygnowali.
Z wielkich miast Polski tylko Gdańsk
i Lwów opierały się Szwedom. Król Jan
W bitwie pod Cecorą zginął hetman SteKazimierz ze swoim dworem dotarł do
fan Żółkiewski. Ćwierć wieku później
Lwowa, który był w tym czasie trzeznowu nasiliły się bunty kozackie, tłumiocim co do ważności miastem Polski.
Zamienił się na ten czas w
stolicę Rzeczpospolitej. Nad
miastem górowała katedra
Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, której budowę
Już dziś – gdy jutro jest takie niepewne,
rozpoczął jeszcze w 1370 roku
światu zagraża terroryzm, nowe zarzewia wojen,
Kazimierz Wielki. Wichry
gdy brud nas zalewa jak potop,
wojen oszczędziły katedrę w
zło uderza jak taran – w nasz dom –
której znajdował się cudami
co dotąd budowany był na skale.
słynący obraz Matki Bożej
Kiedy jak echo – zdają się wracać znów okrzyki:
Ukrzyżuj go, ukrzyżuj a wypuść Barabasza.
Łaskawej, Patronki Lwowa.
Zanim, być może, nastąpią takie czasy,
1 kwietnia 1656 roku
że człowiek będzie człowieka szukał,
tłumy zebrały się przed katea znalazłszy ślad – będzie te ślady całował…
drą w której zgromadziło się
duchowieństwo trzech obrządMy już dziś, na co dzień, stańmy się znakiem pokoju;
ków, rajcy i kupcy, a nad nimi
w Duchu Świętym – pięknej miłości Chrystusowej,
królował dumnie złoty lew na
ręką wyciągniętą do zgody,
błękitnym polu – herb miasta.
przyjaznym skinieniem głowy
Zjawił się król w otoczeniu
podaniem dłoni w geście serdecznej przyjaźni
biskupów i senatorów, rozprzekazanym słowami – Pokój nam wszystkim,
legł się głośny okrzyk „Vivat
wsparciem bliźniego w potrzebie,
Joannes Casimirus Rex”. Kropochylając się nad chorym.
nikarz ks. Tomasz Józefowicz
Miłością jak słońcem przełamać się przez chmury,
pisał: „Król w katedrze runął
by spocząć łagodnym dobroci blaskiem
krzyżem przed ołtarzem przed
tam gdzie zamieszkał smutek.
przyniesionym z kaplicy obra… Czy choćby napisanym do kogoś liście,
zem Matki Bożej Łaskawej. Po
by czyjąś samotność rozproszyć
wotywie, jaką miał namiestnik
załączonym do listu zasuszonym kwiatkiem,
apostolski Piotr Vido – król
by na smutnej twarzy rozkwitnąć uśmiechem na
zszedł z tronu, złożył berło
nowo…
i koronę i padając na kolana przed wielkim ołtarzem
Niby to niewiele – ale czasem – dla kogoś tak dużo…
złożył”. Trzymając w rękach
Jerzy Bolanowski
obraz złożył śluby.

Apel

Matka Boska Łaskawa

Rocznica ślubów
lwowskich

„Wielka Boga Człowieka Matko,
Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego,
Króla królów, a Pana mojego i Twoim
miłosierdziem król, do Najświętszych stóp
Twoich przypadłszy, Ciebie za Patronkę
moją i za Królową państw moich obieram.
Tak samego siebie, jak i moje Królestwo
polskie, księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflandzkie,
smoleńskie, czernichowskie oraz wojsko
obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam,
Twej pomocy i zlitowania w tym klęsk
pełnym i opłakanym Królestwa mojego
stanie przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego Kościoła pokornie przyzywam.
(…) Obiecuję wreszcie i ślubuję, że kiedy
za przepotężnym pośrednictwem Twoim i
Syna Twego wielkim zmiłowaniem, nad
wrogami, a szczególnie nad Szwedem
odniosę zwycięstwo, będę się starał u
Stolicy Apostolskiej, aby podziękowanie
Tobie i Twemu Synowi dzień ten corocznie
i uroczyście, i to wieczne czasy, był świecony oraz dołożę trudu wraz z biskupami
Królestwa, aby to co przyrzekam, przez
ludy moje wypełnione zostało (…)”
300 lat później, 26 sierpnia 1956
roku na sumie pontyfikalnej na Jasnej
Górze odczytano akt odnowienia ślubów
narodu, ułożony przez Prymasa Stefana
Wyszyńskiego. Sam Kardynał przebywał
w tym czasie w więzieniu, a jego udział
symbolizował pusty tron z biało-czerwoną wiązanką kwiatów.
(Wykorzysano: Przewodnik Katolicki 2006)
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Poznajmy się

Czy „GS” jeszcze
istnieje?
To pytanie zadaje sobie wielu rymanowian, głównie starszych, pamiętających, że GS był ważnym podmiotem
gospodarczym naszej gminy. To firma o
wieloletniej tradycji. O zmianach i planach w firmie rozmawiam z prezesem
Gminnej Spółdzielni p. mgr Marcinem
Szmydem.
„Nasz Rymanów” – Na początek
naszej rozmowy proszę kilka słów o sobie,
gdyż jest Pan, jak do tej pory, osobą mało
znaną Rymanowianom.
Marcin Szmyd - Prawdą jest, że nie
pochodzę z terenu Rymanowa, ale mam
nadzieję że pracując w Spółdzielni od
2009 r. – z dwu-letnią przerwą- dałem
się wystarczająco poznać, nie tylko osobom stricte związanym z działalnością
Spółdzielni, ale także szeroko rozumianej Społeczności, zrzeszonej w różnych
organizacjach, kołach, stowarzyszeniach,
na których potrzeby nigdy ja osobiście,
a tym samym nasza Spółdzielnia nie
pozostaje obojętna. Wspieramy co roku
wiele wspomnianych organizacji jak lokalne szkoły, przedszkola, koła gospodyń
wiejskich, ochotniczą straż pożarną, itp.
Współpracujemy również od czasu do
czasu z Gminnym Ośrodkiem kultury.
„NR” –po przemianach ustrojowych,
większość spółdzielni zakończyło swą
działalność, a GS Rymanów przetrwał
zmiany, choć jego majątek (zakłady
produkcyjne, sklepy) został znacznie
uszczuplony.
M.Sz. - Niestety proces ten (likwidacji Spółdzielni) ciągle trwa. Chociaż teren
Podkarpacia, na tle kraju, jest dominujący
pod względem istniejących Spółdzielni
typu: „Samopomoc Chłopska”, to co roku
słyszymy o otwarciu likwidacji kolejnej
z nich. Należałoby tutaj podkreślić słowo
likwidacji a nie upadłości. Uszczuplenie – jak Pan to nazwał- majątku miało
głównie związek z dwoma aspektami.
Po pierwsze likwidacja nierentownych
przedsięwzięć, które to niejako w naturalny sposób poprzez zmiany zachodzące w
społeczeństwie po 1989 r. przestały mieć
uzasadnienie, a po drugie konieczność
dostosowania się do wymogów oraz
standardów –zresztą ciągle zmieniających
się- które potrzebowały niemałych nakładów finansowych.
„NR” – Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska była liczącym się
pracodawcą na gminnym rynku pracy.
Jeszcze w 1991 roku w wywiadzie dla
„Gazety Rymanowskiej” ówczesny prezes podawał, że zatrudnia 140 osób. Jak
jest teraz?
M.Sz. - Powiem więcej, w latach
świetności liczba pracowników sięgała
kilkuset. Jak wiadomo rynek pracodawców był wtedy znacznie mniejszy. Po 90
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roku zaczął się on gwałtownie rozrastać
tworząc konkurencję również dla naszej
Gminnej Spółdzielni, i jak to w konkurencji wolnorynkowej, istnieją działalności
gdzie przegrywamy, a są takie gdzie wygrywamy np. niepowtarzalnym smakiem
tradycyjnego chleba. W chwili obecnej
zatrudnienie w naszym przedsiębiorstwie
waha się w okolicach 50 pracowników,
moim zdaniem to wcale nie mało, pamiętając że średnie i małe firmy to główny
filar polskiej gospodarki.
„NR” – Kiedyś Rymanów słynął z
wyrobów masarskich, trudno dostępna
kiełbasa stanowiła ceniony przez znajomych prezent. Była to kontynuacja
tradycji rymanowskiego rzemiosła masarskiego – jeszcze przed I wojną światową eksportowano mięso do Wiednia i
Pragi, a nawet w 5 kg paczkach trafiało
do Belgii i Holandii. Dziś nasze sklepy
zaopatrują masarnie ościenne.
M.SZ. - Podejrzewam, że byłoby tak
nawet gdybyśmy mieli rymanowskie wyroby– każdy konsument chce mieć szeroki
wachlarz wyboru. W naszych sklepach
staramy się mieć wyroby z lokalnych,
najlepszych masarni, które zyskały uznanie na rynku, stąd nasz sklep w Rynku
często jest ciągle nazywanym „mięsnym”.
Jeżeli natomiast chodzi o brak naszych
rymanowskich specjałów, pozostaje
mi tylko wraz Panem ubolewać! Sami
mieliśmy plany reaktywacji wyrobów
masarskich, niestety inwestycja wydała
się być zbyt duża. Należy tu wspomnieć,
że przez lata Spółdzielnie miały bardzo
utrudniony dostęp do funduszy europejskich oraz kredytów bankowych. Trend
się powoli zmienia, lecz w dalszym ciągu
trudno mówić o równych szansach na tle
przedsiębiorstw działających w oparciu
o inne formy.
„NR” – Jeszcze w latach osiemdziesiątych słynął Rymanów z geesowskiej
kiełbasy i wspaniałego chleba. Czy to już
czasy bezpowrotnie minione?
M.Sz. - Jeśli chodzi o chleb to pozwolę sobie się z Panem nie zgodzić. Nasza
piekarnia w dalszym ciągu wypieka wspaniały, pachnący, produkowany metodą
rzemieślniczą chleb. Dzisiaj większość
piekarni wypieka pieczywo z gotowych
mieszanek, gdzie udział piekarza jest
zbędny. Szkoda tylko, że takiego produktu
nie nazywa się „chlebo-podobnym”. My
technologii nie zmieniliśmy od 70 lat- na
każdym etapie potrzebny jest człowieki to człowiek z wieloletnią praktyką w
zawodzie. Produkujemy między innymi
chleb żytni na zakwasie z niewielkim
dodatkiem drożdży-taki jak był pieczony
od początku istnienia GS-u. Kiedy tylko
mam okazję, przypominam klientom, że
tylko maszyna w połączeniu z chemicznymi dodatkami jest wstanie wyprodukować
coś idealnie powtarzalnego, niezmiennego. U nas wiele czynników ma swój
wpływ na gotowy produkt, ale dzięki
temu jestem gotowy polecić go każdemu
bez obaw o jego zdrowie.

„NR” – Poprzedni prezesi, aby
przetrzymać trudny okres, wyprzedawali
majątek. Czy to był najlepszy (i jedyny)
sposób na przetrzymanie?
M.Sz. - Spółdzielnia to jedyna forma
prowadzenia działalności gospodarczej,
której wynik ekonomiczny nie jest sprawą
najważniejszą. Priorytetami jest dbanie
o lokalną społeczność, o pracowników,
o członków. Oczywiście odbywa się to
w oparciu o wynik ekonomiczny, dlatego
im więcej osób robi zakupy w naszych
sklepach oraz kupuje nasze pieczywo,
tym więcej lokalnych inicjatyw możemy
wesprzeć. Ponieważ dobro ogółu dla
Spółdzielni jest na pierwszym miejscu
– należałoby tu wspomnieć, że znaczna
większość zatrudnionych jeżeli odchodzi
od nas, to głównie na zasłużone emerytury. Nigdy w Spółdzielni nie było zwolnień grupowych, nigdy też Spółdzielnia
nie ulegała tendencjom ekonomicznym
wymuszającym cięcia etatów-to jeden z
powodów, dla którego sprzedaż majątku
była konieczna, ale nie jedyny- innymi
był zauważalny w pewnym okresie negatywny trend konsumentów w stosunku
do Spółdzielni jako reliktu PRL-u, który
szczęśliwie był chwilowy. Jesteśmy teraz
w okresie świadomego konsumpcjonizmu, tak więc klienci coraz częściej doceniają, że Spółdzielniami nie żądzą głównie chęci zysku, i dzięki temu spotykają
się w nich z często lepszym produktem.
Kończąc temat wyprzedaży majątku, należy również wspomnieć o czystej
ekonomii, a raczej jej braku w utrzymywaniu nieużywanej nieruchomości,
bo przecież podatek od nieruchomości,
media, ogrzewanie w czasie zimowym,
są nieuzasadnionymi kosztami.
„NR” – Jesteście Gminną Spółdzielnią, co więc oznacza szyld „Premium
– Nasz Sklep”?
M.Sz.Na obecnym rynku mało który
przedsiębiorca pozostaje zupełnie pod
własną marką, z powodu silnej konkurencji. Dookoła obserwujemy występujące w całej Polsce marki sieciowe, choć
właścicielem sklepu jest przysłowiowy
Kowalski. Premium-Nasz Sklep to nic
innego jak znak franczyzowy, którym się
posługujemy, dzięki temu uzyskujemy
wsparcie w negocjacjach cenowych z
dostawcami, a także w realizacji tzw.
gazetek, gdzie produkty są w dużo lepszych cenach niż na co dzień. W teraźniejszych realiach nie bylibyśmy w stanie
skutecznie konkurować bez działania pod
wspólną marką.
„NR” – Jako prezes ma Pan na pewno plany na najbliższą i dalszą przyszłość
spółdzielni, czy można je poznać?
M.Sz. - Najważniejszym celem jaki
stawiamy sobie w obecnej chwili to
edukacja w zakresie jakości pieczywa.
Obserwujemy kłamliwe trendy jakoby
pieczywo było niezdrowe, zalecanym jest
by omijać go podczas diet, tymczasem
najnowsze badania wskazują, że powinno
być- wręcz przeciwnie. Porównywalnie

negatywne trendy zostały wypromowane
przez media na temat mleka, masła czy
jaj kurzych. Postanowiliśmy rozpocząć
szkolenia od najmłodszego pokolenia,
odbywając pogadanki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych z młodzieżą.
Byliśmy m.in. w Rymanowie, Rymanowie
Zdroju, Krościenku Wyżnym, Krośnie…
Pokazywaliśmy na przykładach jak
odróżnić chleb od produktów „chlebo-podobnych”. Staramy się również
pokazywać na różnych wydarzeniach
kulturalno-rozrywkowych, dając moż-

liwość degustowania naszych wyrobów
m.in. ciastek, które również wyrabiane są
metodami „rąk własnych”. Te rzeczy na
pewno będziemy kontynuować. Ponadto
mamy plany rozwoju w zakresie produktów i usług, by móc nadążyć z „duchem
czasu”, a nawet go wyprzedzić, ale jest za
wcześnie by zdradzać szczegóły.
Chciałbym dodać, być może nie do
końca w temacie pytania, że jesteśmy firmą działającą w sposób rzetelny od 1948
r. Wiele firm w ciągu tylu lat zamykało
się i otwierało na nowo prowadząc dzia-

łalność o podobnym charakterze. Ja czuję
się dumny widząc byłych pracowników
Spółdzielni, którzy zgłaszają się po różne
dokumenty dotyczące ich zatrudnienia z
lat 60 tych czy 70 tych. Uważam, że to
powinno być główną miarą ocen naszej
Spółdzielni jako dobra ogółu społeczności
rymanowskiej.
„NR” – Czesław Szajna - Dziękuję
za rozmowę, życzę powodzenia Panu
i pańskiej firmie.

jak odbywa się praca osób niepełnosprawnych w działających tam sekcjach.
Poznali formy działalności ZAZ i stosowany model kształcenia zawodowego
osób niepełnosprawnych. Zobaczyli, że
pomimo choroby można normalnie żyć,
pracować i być samodzielnym finansowo.
Serdecznie przywitał nas kierownik
ZAZ, który opowiedział krótko o działalności i specyfice pracy zakładu. Następnie
Pan Kazimierz Materniak oprowadził nas
po ośrodku, pokazał pokoje hotelowe,
wyjaśnił na czym polega praca w sekcji
hotelarskiej, jakie są obowiązki pracowników i jakie czynności wykonują na swoim
stanowisku pracy.
Nasi uczniowie zobaczyli w jaki
sposób przygotowywane są pokoje dla
gości hotelowych, jak mają byś ścielone
łóżka, układane ręczniki, poduszki itp.
Po zapoznaniu się z działalnością sekcji
hotelarskiej, pan Kazimierz opowiedział
o specyfice pracy w sekcji gastronomicznej. Uczniowie mogli obejrzeć etapy
produkcji pierogów, które są specjalnością zakładu. Zobaczyli urządzenie do
wyrobu ciasta, pierogów, naleśników,
pomieszczenia chłodnicze. Pan Kazimierz
mówił o zagrożeniach związanych z wykonywaniem pracy w poszczególnych
sekcjach, zasadach bezpieczeństwa, które
muszą być przestrzegane. Wizyta studyjna
była wstępnym przygotowaniem naszych
uczniów z oddz. przysposabiającego do

pracy do odbywania praktyk zawodowych
w ZAZ w Rymanowie Zdroju. Dzięki
nim nasi uczniowie nabędą niezbędne
umiejętności, poszerzą wiadomości,
zdobędą doświadczenie, które potrzebne
są do podjęcia zatrudnienia. Pragniemy
podziękować Panu Salvatore Di Pasquale,
oraz Panu Kazimierzowi Materniakowi
za poświęcony nam czas oraz cenne
informacje dotyczące pracy w sekcjach:
gastronomicznej i hotelarskiej.

Uczniowie OREW
z wizytą w Zakładzie
Aktywności Zawodowej
w Rymanowie Zdroju

O

d 1 września 2016 r w Ośrodku
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Rymanowie rozpoczął działalność oddział
przysposabiający do pracy. Celem
edukacji w tym oddziale jest wspieranie
naszych absolwentów oddziałów edukacyjno-terapeutycznych-gimnazjalnych
w osiąganiu maksymalnej niezależności
w zakresie zaspokajania własnych potrzeb, zaradności w życiu codziennym
oraz przygotowania do pracy. Pragniemy
przygotować naszych uczniów na miarę
ich możliwości do aktywnego życia w
otwartym środowisku.
Dzięki otwartości i uprzejmości kierownika ZAZ pana Salvatore Di Pasquale
uczniowie oddz. przysposabiającego do
pracy mają możliwość odbyć praktyki
zawodowe w sekcjach: hotelarskiej, gastronomicznej i ogrodniczej. W związku z
tym dnia 16 lutego 2017 r uczniowie od-

działu przysposabiającego do pracy brali
udział w wizycie studyjnej w Zakładzie
Aktywności Zawodowej w Rymanowie
Zdroju i uczestniczyli w instruktażu
zawodowym w sekcji gastronomicznej i
hotelarskiej. Zwiedzili zakład, zobaczyli

Mariola Sokołowska

Oligofrenopedagog OREW w Rymanowie

W następnych
numerach:
- Wrażenia z Rymanowa Zdroju
w 1912 r.
- Konkurs „Poliglota”
- Srebrny medal licealistów
- Kościół św. Andrzeja w Rymanowie
- Bieg Śnieżnej Pantery
- Zakątek kresowy
- List z Malediwów
- Gminna Olimpiada w tenisa
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Mini Olimpiada
Sportowa

D

nia 22.02.2017 roku na Hali
Sportowej w Sieniawie odbyła
się I Mini Olimpiada Sportowa
dla dzieci adresowana do klas „0” i „1”
szkoły podstawowej na terenie Gminy
Rymanów. Zawody oficjalnie rozpoczęła
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
pani Danuta Litarowicz, która życzyła
wszystkim zawodnikom powodzenia oraz
dobrej zabawy w sportowej atmosferze.
Do zawodów zgłosiło się 8 klas
„0” z: Głębokiego, Klimkówki, Królika
Polskiego, Sieniawy, Wróblika Szlacheckiego, Rymanowa, Rymanowa Zdroju i
Milczy oraz 9 klas „1” z: Posady Górnej,
Klimkówki, Rymanowa (2 klasy), Sieniawy, Głębokiego, Wróblika Szlacheckiego, Bzianki i Milczy
Rozgrywki toczyły się w formie
wyścigów rzędów w dwóch zastępach,
aby zwiększyć rywalizację, a przede
wszystkim zabawę. Dzieci wzięły udział
w 6 konkurencjach tj.: rzut do celu, sztafeta, bieg z przeszkodami, „ przenieś 2

piłki”, „przenieś jajeczko”, rzut do celu
oraz strzały na bramkę. Dzieci podczas
olimpiady dawały w siebie sto procent
energii bawiąc się przy tym doskonale.
Drużyna, która uzyskała najlepszy czas ze
wszystkich konkurencji zdobyła 1 miejsce
w swojej kategorii.
Tak prezentowały się wyniki po zakończonych zmaganiach:
Klasy „0”
I miejsce: ZSP Rymanów „Małe
Skrzaty”
II miejsce: ZSP Sieniawa
III miejsce: Przedszkole Sióstr Miłosierdzia „Promyczki”
Klasy „1”
I miejsce: ZSP Posada Górna „Zajączki”
II miejsce: ZSP Sieniawa
III miejsce: ZSP Klimkówka „Szybkie trampki”
Pozostali otrzymali wyróżnienie za
udział. Na zakończenie imprezy zastępca
Burmistrza Jan Materniak oraz dyrektor GOK Danuta Litarowicz wręczyli
wszystkim występującym zespołom dyplomy, medale, słodkie upominki oraz
puchary dla zwycięskich trzech drużyn.

Zawody zostały zorganizowane przez
Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie
– Halę Sportową w Sieniawa.
Ze sportowymi pozdrowieniami
Animatorzy Kultury i Sportu

Witamy Wiosnę
aktywnie i zdrowo!

D

zień 21 marca to niewątpliwie
I Dzień Wiosny. W tym roku
obchodziliśmy go w szkole
w Głębokiem pod hasłem: „Witamy
Wiosnę aktywnie i zdrowo”.
Jednym z priorytetowych zadań
naszej szkoły jest dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, rozwój
i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej
oraz dzieci przedszkolnych. Aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest warunkiem
zachowania i wzmacniania zdrowia we
wszystkich okresach życia człowieka,
korzystnie wpływa na samopoczucie
oraz na proces uczenia się, sprzyja lepszej koncentracji. Aktywność fizyczna
obejmuje wszystkie czynności związane z wysiłkiem fizycznym i ruchem
(pracą mięśni), podczas których przyśpieszają praca serca i oddech, pojawia
się także uczucie ciepła. Są to w szczególności ćwiczenia fizyczne (sport)
i wysiłek związany z codziennymi
czynnościami(chodzenie, jazda na rowerze). Uprawianie sportu w młodości
oraz pozytywne doświadczenia z tym
związane (sukcesy sportowe, zabawa
z rówieśnikami) kształtują nawyki,
które sprzyjają zachowaniu zdrowego
trybu życia w późniejszych latach.
Uczniowie naszej szkoły właśnie
aktywnie i zdrowo przywitali wiosnę.
Były plastyczne zabawy promujące
zdrowy styl życia, własnoręcznie i
samodzielnie wykonane pyszności z
owoców i warzyw oraz mnóstwo konkurencji sportowych promujących aktywne spędzanie czasu wolnego. Również najmłodsze dzieci z naszej szkoły,
czyli przedszkolaki miały swój udział
w tej zabawie, przedstawiły bowiem w
formie inscenizacji wiersz Jana Brzechwy pt. „Żuk”. Wszystkie dzieci na
koniec naszej zabawy i rywalizacji zostały nagrodzone dyplomami, a przede
wszystkim zdrowymi owocami.
(zdjęcia na okładce )

Katarzyna Pitrus
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Udany sezon młodych
narciarzy z Klimkówki

M

iniony sezon narciarski należy zaliczyć do bardzo udanych, gdyż nasi zawodnicy
z Uczniowskiego Klubu Sportowego
,,Karpaty‘’ startowali w wielu zawodach
od szczebla zawodów gminnych do zawodów ogólnopolskich. Warunki śniegowe
w tym roku sprzyjały prowadzeniu szkoleń, zajęć treningowych i udziału w wielu
imprezach narciarskich.
Nasi zawodnicy startowali między
innymi w :
- biegu narciarskim ,, Kiczera biega’’
w Puławach
- Podkarpacko – Lubelskiej Lidze
Regionalnej Grupa Azoty w Jedliczu i
Ustianowej
- biegu narciarskim o Puchar Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
- Finałach Wojewódzkich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej i Gimnazjadzie w
Ustianowej
- XXX Bieszczadzkim Biegu Lotników
- biegu narciarskim o Puchar Wójta
Gminy Korczyna-Memoriał Marka Marcisza Jr
- Finałach Ogólnopolskich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w Białce Tatrzańskiej
Wyniki jakie osiągnęli zwłaszcza
najmłodsi zawodnicy możemy uznać za
bardzo dobre. Dzięki systematycznej i
ciężkiej pracy chłopcy z kl. III i IV należą
do najlepszych zawodników w swojej
kategorii wiekowej w województwie, a
Sebastaian Garbowski w Polsce .Sebastian potwierdził to startując w Finałach
Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w Białce Tatrzańskiej, w biegu
stylem klasycznym na dystansie 1 km. Sebastian spisał się znakomicie, zajmując
II miejsce. Wywalczył tym samym tytuł
wicemistrza Polski ! Mateusz Penar w
tym biegu zajął XV miejsce ( w swoim
roczniku był VI ). Chłopcy podtrzymali
tym samym wielkie tradycje narciarskie
naszej szkoły i miejscowości. Również
dużym sukcesem było zajęcie III miejsca
drużynowo chłopców w Wojewódzkich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Zespół
składał się w większości z uczniów z klas
III i IV, którzy rywalizowali ze starszymi
od siebie.
Wyróżniający się zawodnicy to :
Sebastian Garbowski – II miejsce
w Finałach Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, I miejsce w Podkarpacko
– Lubelskiej Lidze Regionalnej Grupa
Azoty w Ustianowej, I miejsce w XXX
Bieszczadzkim Biegu Lotników, I miejsce
w biegu narciarskim ,, Kiczera biega’’ ,
I miejsce w biegu narciarskim o Puchar
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój.
Mateusz Penar - II miejsce w biegu narciarskim ,, Kiczera biega’’, III
miejsce w biegu narciarskim o Puchar
Wójta Gminy Korczyna-Memoriał Marka

Marcisza Jr, III miejsce w Podkarpacko
– Lubelskiej Lidze Regionalnej Grupa
Azoty w Ustianowej, III miejsce w biegu
narciarskim o Puchar Burmistrza Gminy
Iwonicz – Zdrój.
Wiktor Krukar - III miejsce w biegu
narciarskim ,, Kiczera biega’’, , II miejsce
w biegu narciarskim o Puchar Burmistrza
Gminy Iwonicz – Zdrój, VI miejsce w
biegu narciarskim o Puchar Wójta Gminy
Korczyna-Memoriał Marka Marcisz Jr.
W zawodach startowali również :
Szymon Penar, Szymon Barć, Bartosz
Łopuszański, Maciej Józefowicz, Mateusz Ostoia – Tomaszewski, Adam Józefowicz, Klaudia Barć, Oliwia Wójcik.
Dziękujemy wszystkim zawodnikomi gratulujemy tak wielkich osiągnięć
sportowych!
Szczególne podziękowania należą się
również tym rodzicom , którzy jeżdżąc
ze swoimi pociechami na zawody narciarskie wspierają ich i kibicują na trasach
biegowych.
Jacek Penar
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Czym żył Rymanów
15 lat temu

C

hoć 15 lat to niewiele, to można już
zobaczyć jak wielkie zmiany zaszły
w tym czasie w gminie Rymanów.
W tym numerze pokażemy sprawy jakimi
pasjonowali się rymanowianie 15 lat
temu. Zobaczyć można jak wiele spraw
zostało załatwionych a jakie problemy
pozostały aktualne. Wykorzystamy w
tym celu 15, podwójny numer „Naszego
Rymanowa” , który ukazał się w marcu
i kwietniu 2002 roku. Podwójny numer
to wynik lutowej awarii sprzętu komputerowego w redakcji.
30 lat minęło – to obszerny wywiad
jaki udzielił Wiesław Argasiński z okazji
jubileuszu swojej pracy w Rymanowie.
Przedstawił swoją drogę na studia, blaski
i cienie studenckiego życia i wreszcie, po
skończeniu studiów medycznych, pracy

w naszym ośrodku. Na pytanie, jak się
mieszka w Rymanowie, odpowiedział:
Jest to ładne miasto i chyba zostanę tu do
końca życia. Nie przeszkadzają mi nawet
wiatry rymanowskie, choć na początku
było trudno, ale ze względu na strukturę
i masę dawałem sobie radę – stwierdził
z wrodzonym poczuciem humoru.
Oświata podkarpacka – na podstawie materiałów dostarczonych przez
kuratorium oświaty w Rzeszowie.
• Z statystyk wynikało, że czerwcu
2001 r. w województwie podkarpackim
zatrudnionych było 33 949 nauczycieli,
w tym 117 nauczycieli dyplomowanych,
27 603 nauczycieli mianowanych. (reszta
to nauczyciele kontraktowi i stażyści).
• W województwie funkcjonuje 1 291
szkół podstawowych i 441 gimnazjów,
liczba podstawówek maleje a gimnazjów
wzrasta. Do szkół podstawowych uczęszczało w 2001 roku 202 795 uczniów, do
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gimnazjów 72 518 uczniów a do szkół
ponadpodstawowych jeszcze 150 206
uczniów. (157 uczniów nie realizowało
obowiązku szkolnego bez usprawiedliwienia).
• Ponad 30% uczniów nigdy nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. Tylko
2 szkoły w województwie ma basen.
Tylko w 711 szkołach podstawowych
funkcjonuje sala gimnastyczna, z czego
tylko 140 jest wymiarowych.
• W przeprowadzonej w 2000 roku ankiecie 90% uczniów wypowiedziało się,
że dobrze się czuje w swojej szkole. 80 %
z tych uczniów stwierdziło, że ma w szkole przyjaciół a 35 % uczniów stwierdziło,
że lubi swoich nauczycieli.
• W 2000 roku 51,2 % uczniów uczyło
się j. angielskiego a 30,9 % niemieckiego, i odsetek ten się zwiększał. Malała
natomiast liczba uczniów nauczanych
języków rosyjskiego i francuskiego.
Sensacja edytorska ! – tak zatytułowaną informację przedstawiła redakcja,
informując o odkryciu w czasie prac
remontowych w rymanowskiej dzwonnicy. Po otwarciu jednej ze skrytek
ukrytej w murze, znaleziono złożony
egzemplarz „Merkuryusza Rymanowskiego” z 1 kwietnia 1597 roku. Zatem
nie „Nasz Rymanów” czy wcześniejsza
„Gazeta Rymanowska” były pierwszymi
czasopismami w mieście. Nadwątlony
zębem czasu egzemplarz pieczołowicie
zabezpieczono i przekazano do konserwacji. W krakowskiej pracowni konserwatorskiej odczytano tekst i potwierdzono
autentyczność znaleziska. Wydawcą
czasopisma okazał się niejaki Hieronim z
Ladzina, znany w owym czasie księgarz.
Stwierdzono do tej pory, że tekst dotyczy trzech wersji nagrobka Sienieńskich
oraz ekspertyzę ludwisarzy włoskich o
pełnym i harmonijnym współbrzmieniu
rymanowskich dzwonów. Szkoda tylko,
że w następnym numerze, ta sensacyjna
wiadomość okazała się żartem prima-aprilisowym redakcji.
Orkiestra grała (gdzieniegdzie) –
15 lat temu Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy nie grała w Rymanowie. Ci z
Rymanowian, którzy mieli przygotowane
datki na ten cel, z konsternacją rozglądali
się po rynku w poszukiwaniu wolontariuszy. W tamtym roku kwestowali u nas
Iwoniczanie, w tym roku nikt nie pomyślał o zorganizowaniu kwesty, czyżbyśmy
nie mieli serca dla dzieci chorujących na
serce – pyta autor artykułu.
13.01.2002 grała orkiestra w Milczy. Sześciu młodych entuzjastów z klas
gimnazjalnych kwestowało na ulicach
wsi, a w szkole zorganizowali dyskotekę,
z której dochód przekazano na ten cel.
Zebrano 770 złotych.
Jakie nazwiska noszą mieszkańcy
gminy Rymanów? – w drugiej części
opracowania autor prezentuje Milczę, Posadę Górną, Puławy, Rudawkę Rymanowską, Rymanów i Rymanów Zdrój, dane
pochodzą z 31.XII 2001. Milcza była
zamieszkana przez 1033 osoby, z czego

22,5 % nosi nazwisko Kijowski (232),
zdecydowanie, mniej licznie występuje
nazwisko Krupa (73), Stapiński (54),
Przybylski i Wielobób (53). W Posadzie
Górnej mieszkało 1645 osób, najczęstsze
nazwiska to Niemczyk (115), Krukar (95),
Hanus (77), Kilar (72) i Bolanowski (70).
Puławy liczą tylko 145 mieszkańców, najpospolitsze nazwiska to Folwarczny (19),
Brózda (16) i Czudek (13). Najmniejszą
miejscowością gminy jest Rudawka Rymanowska (40 osób) a najpospolitszym
nazwiskiem jest Łagosz (11) co stanowi
27,5% (!). W Rymanowie (3 713 mieszkańców) najczęściej występują nazwiska
Sołtysik (114), Oberc (94), Penar (83),
Wołczański (77) i Kilar (76). W Rymanowie Zdroju liczącym po połączeniu z
Desznem 1492 mieszkańców, najwięcej
jest obywateli o nazwiskach Rygiel (77),
Bolanowski (47) i Krukar (30).
10 kilogramów wiedzy - to publikacja promująca świeżo otrzymaną „Księgę Dziesięciolecia Polski Niepodległej
1989-1999” bo właśnie tyle waży dzieło,
które w sposób rzeczowy i obiektywny
przedstawia ogromne przemiany jakie
zaszły w pierwszym dziesięcioleciu III
Rzeczpospolitej. Na całe województwo
podkarpackie przekazano 120 sztuk, a na
powiat krośnieński (bez Krosna) tylko
trzy sztuki – do Dukli, Jedlicza i Rymanowa. Księga zawiera 415 artykułów i
ponad 4,5 tys. ilustracji, dostępna jest w
czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rymanowie. Wydaje się być rzetelnym
źródłem wiedzy dla poszukujących pogłębionej wiedzy z ostatnich lat XX wieku,
licealistów, studentów i nauczycieli.
Poradnik drobnego ciułacza –ROR
. Banki proponują klientom otwieranie
rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) i chcąc pozyskać nowych
klientów stosują różnego rodzaju ułatwienia i promocje. Mają przy tym poparcie
zakładów pracy, które zachęcają swoich
pracowników do założenia takiego
rachunku. Autor artykułu rozważa, czy
ROR to tylko korzyści organizacyjne czy
również finansowe. Czym się kierować
przy wyborze banku i jakie podjąć kroki
już po podjęciu decyzji. Autor zachęca
również potencjalnych użytkowników by
korzystali z kart bankomatowych.
Listy – aż trzy listy napłynęły do
redakcji, nawiązujące do odwiedzin
pielgrzymów przy grobach rabinów na
cmentarzu żydowskim. Po wizycie 5
marca 2002 pozostały: „plastikowe butelki, opakowania po chipsach a nawet
całe reklamówki ze śmieciami. Nie mogę
zrozumieć jak cywilizowani ludzie mogą
robić coś takiego, tym bardziej, że tuż
obok autobusów, którymi przyjechali, stoi
duży kontener na śmieci. Ulica Kalwaria
na długości całego cmentarza zamieniła
się niemalże w śmietnisko – pisał jeden
z czytelników. Drugi opisał jak dziecięcy
pęd do zdobycia dolara wykorzystano do
wykonania ośmieszających zdjęć - wybieranie przez dzieci banknotu z błota.
Wspomnienie o księdzu prałacie

Janie Szyndlarze – to wzruszające
wspomnienia ówczesnego kleryka z Głębokiego o księdzu, który był jego ojcem
duchowym prowadzącym go po drodze
do kapłaństwa.
Ksiądz Jan był wielkim optymistą
życiowym, a przy tym człowiekiem zdolnym i pracowitym. Przytoczone zostały
słowa dr Półtawskiej, wypowiedziane na
jego pogrzebie, wspominając przyjazd
do Głębokiego w odwiedziny, nie zastała
księdza na plebani. Gdy zeszła do kościoła zobaczyła go jak razem z pomocnikiem
ministrantem, układał posadzkę. Jako
absolwent historii sztuki, umiejętnie
wykorzystywał tą wiedzę. Ksiądz Szyndlar to budowniczy. Zbudował i pięknie
wykończył kościół w Głębokiem. Gdy w
Sieniawie powstał zalew, podzielił parafię
utrudniając dostęp do kościoła mieszkańcom Pastwisk.( Sieniawa i Pastwiska
należą do parafii Głębokie – wła) Po-

zwolenie na budowę kościoła oczywiście
nie dostali. Rozpoczęli zatem budowę w
Pastwiskach owczarni i doprowadzili ją
do końca. Zdziwienie władz było duże,
gdy dowiedzieli się, że zamiast owczarni
jest kaplica. Ksiądz Szyndlar oczywiście
został ukarany, ale dalej pracował nad
wystrojem kościółka. Dziś, na grobie
powszechnie lubianego księdza zawsze
jest pełno kwiatów
Zachowuj się, jesteś w lesie – to obszerny wywiad z dyrekcją Nadleśnictwa
Rymanów. Tytuł przekornie odwołuje
się do dawnego powiedzenia naszych
prababek, które przywołując wnuki do
porządku wołały: „Zachowujcie się przyzwoicie, nie jesteście w lesie!”
Dalej prezentowane były dane liczbowe opisujące zasoby i gospodarkę
nadleśnictwa oraz ograniczenia jakie
nakłada zaliczenie dużej powierzchni do
grupy lasów ochronnych, spełniających

role wodochronne, glebochronne i uzdrowiskowo-klimatyczne. Ważną informacją
była wiadomość o poprawiającej się kondycji wrażliwego drzewostanu (jodły) po
zamknięciu
Zakładów hutniczych w słowackich
Koszycach. Niewiele natomiast poprawia
się kultura korzystania z lasu. Nie chodzi
tu o kłusowanie lecz o bezmyślność, a nawet wandalizm, bo jak nazwać zniszczenie
połowy (z 40) tablic na ścieżce przyrodniczej w Zdroju. Zbite szyby, pomazane
plansze, a koszt jednej to ok. 500 zł. Nie
rozwiązanym w pełni problemem są też
rekompensaty za szkody wyrządzane
przez zwierzynę leśną. Ustalono np. że
na terenie nadleśnictwa bytuje 32 wilki,
a każdy wilk zjada rocznie około 1 tony
mięsa.

wieku mogliśmy podziwiać w Galerii
Sztuki Polskiej w Sukiennicach.
Z ciekawością oglądaliśmy dzieła
mistrzów pędzla: Matejki, Bacciarellego, Michałowskiego, Podkowińskiego,
Chełmońskiego czy Malczewskiego.
Niektórzy z nas byli w Krakowie po raz
pierwszy, więc obowiązkowo weszliśmy
do Kościoła Mariackiego, aby zobaczyć

słynny ołtarz Wita Stwosza. Pamiątkowe
zdjęcia oraz smaczny posiłek zakończyły
naszą wizytę w grodzie Kraka. Zrelaksowani, rozśpiewani i w dobrych humorach
wracaliśmy do domu. To była udana
wycieczka!

(wła)

Romeo i Julia
w stylu feestyle

D

ramat Szekspira „Romeo i Julia”
to jedna z najsłynniejszych historii
miłosnych. Burzliwe losy kochanków z Werony z zapartym tchem obserwują widzowie na całym świecie. Także
uczniowie klas drugich Gimnazjum w Rymanowie (wraz z polonistkami, Eweliną
Górowską i Beatą Miszczyk) mieli okazję
23 lutego br., obejrzeć piękny spektakl
prezentowany na deskach krakowskiego
Teatru im. J. Słowackiego.
Wszyscy byli pod dużym wrażeniem
umiejętnego połączenia przez twórców
tradycyjnego języka Szekspira (w doskonałym przekładzie S. Barańczaka) i
strojów z epoki elżbietańskiej ze współczesną modą, tańcem i muzyką, w tym
przebojem zespołu Bee Gees. Najlepiej
zamysł i nastrój scenicznej wersji „Romea
i Julii” oddają sami jej realizatorzy: Marcin Hycnar - reżyser młodego pokolenia,
stworzył na jej kanwie spektakl bardzo
silnie osadzony w naszym dzisiejszym
świecie. Jego bohaterowie są na wskroś
współcześni: dowcipni, energetyczni,
młodzieńczo rozedrgani - kochają,
albo nienawidzą. I zderzają się wciąż
z zimnym, wyrachowanym, cynicznym
światem, który dawno przestał wierzyć
w miłość od pierwszego wejrzenia. Wypełniona do ostatniego miejsca widownia
żywo reagowała na kolejne sceny i gromkimi brawami nagradzała grę aktorów
(wśród nich kilku znanych z telewizyjnych
seriali). Prawie trzygodzinny spektakl
dostarczył nam wielu niezapomnianych
wrażeń. Dodatkową atrakcją była dla nas
możliwość zobaczenia wnętrz jednego
z najsłynniejszych teatrów w Polsce z
galerią zdobionych balkonów, freskami
Antona Tucha i ogromną kurtyną wykonaną przez Wł. Siemiradzkiego. Inne dzieła
tego twórcy oraz znanych malarzy z XIX

Sara Di Pasquale
B. Miszczyk
NASZ RYMANÓW

15

Szanujmy to co
tradycyjne, piękne
i niepowtarzalne

K

limkówka jest wioską pielęgnującą
regionalne tradycje przepełnione
zapachami i klimatem domu rodzinnego starszych pokoleń. Świat ten
dzisiaj możemy konfrontować ze współczesnością, z tym co jest już nieobecne w
naszych rodzinach i domach.
Te przechodzące z pokolenia na
pokolenie zwyczaje i obrzędy są świadectwem naszych korzeni łączących
teraźniejszość z przeszłością, łączących
ludzi różnych pokoleń i różnych czasów.
Z kultury i tradycji ludowej wyrasta kultura polska.
Cała nasza tradycja obrzędowa w
Klimkówce jest starannie pielęgnowana
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
To one często nawiązują do dawnych
tradycji świątecznych, które warto ocalić
od zapomnienia. Tak więc piękną już
tradycją w Klimkówce jest świętowanie
Dnia Kobiet. Klimkowscy panowie nie
zapomnieli również w tym roku o swoich
żonach, mamach i koleżankach. I chociaż
polski rząd w 1993 roku zniósł obchody
tego święta, które w PRL było obowiązkowe, to jednak pozostało ono do dzisiaj w
kalendarzu i świadomości zarówno kobiet
jak i mężczyzn.
I dobrze, gdyż geneza tego święta
jest tragiczna. Łączy się ze śmiercią 129
kobiet spośród kilkunastu tysięcy pań,
które w 1908 roku w Nowym Jorku postanowiły zastrajkować w jednej z fabryk
i zawalczyć o swój lepszy byt. Pierwsze
obchody Dnia Kobiet odbyły się w USA
w 1909 roku by uczcić śmierć tych, które
tragicznie zginęły w 1908 roku. W 1910
roku Międzynarodówka Socjalistyczna
ustanowiła Międzynarodowy Dzień Kobiet, by podkreślić, że kobiety powinny
być traktowane na równi z mężczyznami.

Dzień Dinozaura

L

uty jak każdy miesiąc w przedszkolu, jest pełen niespodzianek,
a także okazji do zdobywania wiedzy o świecie.27 lutego dzieci z oddziału
przedszkolnego w Głębokiem pod okiem
wychowawczyni, Pani Katarzyny Pitrus
świętowały Dzień Dinozaura.
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I tak pozostało do dzisiaj.
Klimkowscy panowie doskonale o
tym wiedzą i dlatego, jak już wcześniej
wspominałam, nigdy nie zapominają o
święcie 8 Marca. Tak było też w tym
roku, kobiety się nie zawiodły. Najwyższy
Klimkowski urząd, z zawsze aktywnym
sołtysem Kazimierzem Kielarem i Radą
Sołecką oraz z przedstawicielami Kółka
Rolniczego, postanowił spełnić swe
niełatwe zadanie i podtrzymać, utrwaloną
już mocno w Klimkówce, tradycję
kobiecego Święta. Panowie z wyżej
wspomnianego klimkowskiego aktywu
poczuli się odpowiedzialni za życzenia,
kwiaty i prezenty, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich pomyślały o oprawie
kulinarnej tego święta.
Pomysłowość kulinarna tych pań nie
zna granic, a szczególnie w tak ważnym
dniu okazała się niezastąpioną. Panie
witały wszystkich przybywających do sali
Domu Ludowego gości i obdarzały ich
miłym i serdecznym uśmiechem. Wśród
zaproszonych nie zabrakło ks. prałata Kazimierza Pańczyszyna, sióstr zakonnych
posługujących w Klimkówce oraz Dyrektor
GOK w Rymanowie p. Danuty Litarowicz.

Wszystkich gości serdecznie powitała gospodyni wieczoru, przewodnicząca
KGW p. Halina Penar. I chociaż za oknami panował zimny, dżdżysty marzec, to
w sali wszystkim zebranym towarzyszyła
ciepła, radosna i miła atmosfera przypo-

Nazwa dinozaury wywodzi się z
języka greckiego i oznacza straszny
jaszczur. Ta nazwa doskonale oddaje
charakter niektórych gatunków tych
stworzeń. Dinozaury były gadami lądowymi. Często potocznie dinozaurami nazywa się także pterozaury (gady
latające) oraz plezjozaury (gady wodne), ale w rzeczywistości były one odrębnymi grupami zwierząt.
Wychowankowie na ten szczególny dzień przynieśli
kolekcję
dinozaurów, maskotki, puzzle, encyklopedie, albumy
o tych wymarłych
zwierzętach. Dzieci
słuchając opowiadania nauczycielki
poznały
historię
dinozaurów,
dowiedziały się kiedy
żyły, czym się ży-

wiły i jak wyglądały. Następnie przedszkolaki wykonywały zadania z różnych
dziedzin, było to rozwiązywanie zagadek, ćwiczenia matematyczne a na końcu samodzielne wykonanie skamieliny z
masy solnej.
Dzieci przejawiają zainteresowanie
tymi gadami, więc ten dzień bardzo im
się podobał.
Katarzyna Pitrus

minająca prawdziwe rodzinne spotkanie.
Ciekawe rozmowy, przyśpiewki i dobry
humor, to były główne atrybuty Święta
Kobiet w Klimkówce, święta całkowicie
bezalkoholowego, święta które przypomina, że wszystkie kobiety są dzisiaj wolne,
niezależne i mają takie same prawa jak
mężczyźni, dlatego powinny być przez
nich bardziej doceniane.
Zofia Gierlach

Z Rymanowa
w 1875 roku
Poniższy tekst wyjęty z czasopisma
„Zagroda” z 1875 r. opisuje w samych
superlatywach właścicieli Rymanowa
- hrabiostwo Stanisława i Annę Potockich. Byli to wyjątkowi ludzie, którzy
bardzo serdecznie dbali o mieszkańców
rymanowskiej ziemi. Sami mieli kilkoro dzieci, będąc przykładnymi rodzicami i dziedzicami pomagali miejscowej
ludności w niedoli. Szczególnie swoją
troskę okazywali najuboższym, a także
mieszkańcom podczas epidemii. Z własnej inicjatywy i na swój koszt zlecali leczenie i opiekę nad chorymi na cholerę.
Lud rymanowski bardzo długo pamiętał
ich dobroć i poświęcenie. Przekonać się
o tym można czytając cytowany poniżej
tekst.

R

ok drugi dopiero, jak dobra Rymanowskie kupili hr. Stanisław i
Anna z Działyńskich Potoccy, a
ileż to w tak krótkim czasie doznaliśmy
dobrego i serdeczności, o czem się ludziom przedtem ani śniło. Zespolili się z
nami, jakby rodzice z dziećmi, w złej i dobrej doli, w smutku, weselu, oni z nami,
oni na naszem czele; cieszą się wspólnie
i smucą. A chociaż to Potoccy, to buty
i pychy ani ujrzysz. Każdy, kiedy tylko
ma potrzebę, chociażby najbiedniejszy
żebrak, byle tylko poczciw, o każdym
czasie bez upokorzenia ma posłuch, radę
najlepszą słowem i czynną pomoc jakby
od ojca i matki własnej. Zaledwie kupili
Rymanów, a już zwiedzili kościoły i w
każdej wsi gospodarskie chaty, a zawsze
i wszędzie pomoc obfita lub rada się znalazła. Wybuchła straszna cholera, a tu nie
dosyć, że sprowadzili doktora, [siostry]

służebniczki i po
wsiach dotkniętych
zarazą,
gotowano w kotłach pożywną strawę ich
kosztem, ale sami
hrabiostwo na furgonie wyładowanym potrzebami,
z torbami pełnemi
lekarstw od świtu
do nocy w najniedostępniejszych
górskich wioskach
oddawali osobistą
pomoc, nie lękając
się zadżumionych
chat…
„AniołoRymanów Zdrój 1899 r.– pensjonat „Pod Białym Orłem”
wie, czy ludzie ?
Przed kilku dniami zebrało się zno“ - pytał każdy zdziwiony. Dalej — nie
dosyć, że szkoła zaopatrzona, ale drzewo wu we dworze grono najpoważniejszych
darowane na cały nowy budynek, ogród włościan i mieszczan — po co? aby rana szkółkę owocową i wzorową upra- dzić o obronie w wspólnej biedzie. Nasz
wę jarzyn a i nauczyciele odbierają po- serdeczny hrabia i ojciec zarazem, przedmoc. Pani hrabina
znowu otworzyła
szkółkę przemysłową, sprowadziła
zdolnego snycerza,
chociaż to dopiero
początek, a jakie
prześliczne rzeczy
już się wyrabiają,
a przekonywamy
się, co to za zdolność w naszych
dzieciach
wrodzona, że chłopak
wzięty od paszenia
bydła w kilka tygodni takie piękne
Rymanów Zdrój 1899 r. – pensjonat „Pod Aniołem Stróżem”
rzeczy wyrzyna i
rzeźbi, że we Lwowie lub Krakowie pierwszy sklep nie po- stawił nam zrozumiale i dobitnie, potrzewstydziłby się za takowe. Dalej bę zawiązania wzajemnego Towarzyprzybędzie w tej szkółce tokar- stwa zaliczkowego i Kasy oszczędności,
stwo, stolarstwo kunsztowne a to tak wszystko do serca i przekonania
i inne różne wyroby małego trafiło, że z prawdziwą radością i jednoprzemysłu, a szczególniej zaba- zgodnie jak z bicza trzasł, Towarzystwo
wek dziecinnych, które głównie się zawiązało i weszło w życie.
Dziękując hrabiostwu za ten nowy
dzieci górskie będą wyrabiać.
dowód
pieczołowitości, chcieliśmy się
Pan Bóg dał syna czwarterozejść
do
domów, ale we dworze panuje
go hrabiostwu — ot i chrzciny,
stary
obyczaj,
że trzeba było przyjąć goo jakich nie tylko Rymanów,
ścinę
i
poczestnę,
a tak znowu godzinka
ale mało gdzie nie słyszano.
jedna
i
druga
minęła
przy pogadance o
Cztery pary przyjaciół bliżróżnych
potrzebach,
urządzeniach,
goszych i krewnych, trzymały
dziecię; cztery pary mieszczan spodarce, kościele i szkole. — Za tyle
rymanowskich i dwanaście par serca, miłości bratniej, błogosławieńwłościan z każdej wsi po parze stwo Boże spłynie na nich. Bodaj się na
łacinników i Rusinów, a po- kamieniu tacy panowie rodzili, a byłoby
tem wspólna uczta serdeczna, u nas inaczej. — „To nasi!“. Oby Bóg
patryarchalna staropolska. To nam dał więcej takich!!!.
też się od łzy serdecznej nikt (Zagroda. Pismo dla ludu”, R. 5:1875,
powstrzymać nie mógł, gdy oj- nr 3, s. 24.)
ciec dziecię chrzestne podał ku- (Zdjęcia ze zbiorów Wacława Łabudy)
mostwu, polecając je ich sercu,
Tyle ów tekst. Możemy sobie dzięki
opiece, gdyby tego była potrzeniemu
z łatwością wyobrazić ówczesne
ba — braci włościan. — „To
nasz!“ odezwały się serdeczne rymanowskie realia.
Paweł Glugla
glosy — i znakiem krzyża św.
błogosławiono dziecinę.
NASZ RYMANÓW
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Zatracenie się
w zemście

emat powyższy wraca do mnie jak
bumerang, powiązany nieodłącznie z przebaczaniem, odwetem
lub zaniechaniem zemsty. Ilu ludzi tyle
poglądów i rzecz jasna jedni badacze
problemu niekoniecznie poprzestają na
wynikach badań innych. Roztrząsając,
dywagując i wyrażając własne zdanie,
bo akurat to mogą powiedzieć z pewnością – nie ma pewności w kwestii jak to
jest z samą zemstą.
Do dziś pamiętamy przebaczenie
i spotkanie w celi Jana Pawła II z Ali
Agcą. Zapewne wielu z nas obiło się
o uszy przebaczenie Eleni w stosunku
do mordercy jej jedynej córki Afrodyty,
czy niewiarygodne przebaczenie profesora Everetta L. Worthingtona. Ten
ostatni został przez los postawiony w
sytuacji zaskakującej. Otóż na co dzień
zajmując się problematyką zemsty i
przebaczania, w życiu osobistym doznał
tak wielu krzywd, że musiał głoszone
słowa albo zastosować do siebie albo
nadal „radzić”, nie stosując owych rad
w stosunku do własnej osoby. Profesor
przebaczył mordercy ( włamywaczowi)
- swojej matki, ojcu - alkoholikowi (sam
udał się na terapię), który zniszczył jego
dzieciństwo i przebaczył sobie przyznając, że także krzywdził innych. Wyjątkowość tego przypadku zapewne zaskoczy
niejednego z nas i każe zastanowić się
nad kondycją psychofizyczną każdego
człowieka bardzo indywidualnie.
Generalnie psychologowie twierdzą, że pragnienie zemsty jest wpisane w
naturę człowieka. Że wszyscy jesteśmy
mścicielami. Zemsta jako powszechny i
uniwersalny element naszej natury, zakorzeniona jest w każdej kulturze, każdej społeczności a odwet za krzywdy jest
czymś absolutnie naturalnym. Tak więc
kodeks Hammurabiego z przesłaniem
„oko za oko” byłby najlepszym sposobem dla mającego się za ucywilizowanego, wykształconego, a nade wszystko opanowanego i wspaniałomyślnego
człowieka XXI wieku. W zachodnioeuropejskim kręgu kulturowym zemsta
jest czymś prymitywnym i niegodnym
człowieka rozumnego. Bowiem jak spojrzymy na wydarzenia światowe i wspomnimy rzeź plemienną Hutu i Tutsi, kiedy to właśnie ów cywilizowany świat
wprowadzający siłowo sprawiedliwość
w krajach arabskich, tutaj przyglądał się
w milczeniu - zadumamy się.
Bo gdzie jest sprawiedliwość światowa gdy chodzi o ratunek dla niewinnych kobiet i dzieci? Kraje stojące na
„straży” zazwyczaj, dziwnym trafem,
reagują na terenach roponośnych. Smak
zemsty jest wyjątkowo gorzki. Plemiona
afrykańskie po notorycznych rzeziach
wzajemnych, absolutnie nie czuły ulgi i
zapamiętale nadal mordowały wszystko
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„co żyło”. Katarsisu nie było. Zemsta
nie pozwala zostawić za sobą przeszłości, dając chwilowo przyjemność. Na
początku oślepia, gniew ogłusza a ten
co pragnie zemsty w końcu sam wypija
„gorycz”.
Zemsta bowiem trawi nie tylko nasz
umysł, ale powoli dobiera się do ciała.
Lata całe „zatwardziałość” serca i szukanie sposobu odwetu, za urojone lub
wydumane krzywdy, bardzo negatywnie
wpływają na zdrowie psychiczne. Sama
doznaję od kilkunastu lat takiego stanu
rzeczy. Żadne próby konfrontacji nie dały
rezultatu, druga strona drogami krętymi
dostarcza sprzeczne informacje, twierdząc ,że wszystko jest w porządku. Jednak nie pominie absolutnie żadnej okazji,
by przypomnieć mi o swojej niechęci,
mściwości, zazdrości - nie zapraszanie
na rodzinne uroczystości, zapomnienie o
jakichkolwiek, podstawowych obowiązkach rodzinnych wynikających z bycia
córką, matką chrzestną, są normalnością.
Reszta rodziny kwituje takie zachowania
„no cóż ona taka jest”. Prezenty ode mnie
w różnych formach są przyjmowane i…
następuje wymowna cisza.
Kim są według badaczy mściciele.
Przeraźliwie boją się utracić „twarz”,
nie posiadają stabilności uczuć a tym
samym mają dość niską samoocenę. Są
zbyt wrażliwi na każdą krytyczną uwagę. Wszelkie działania naruszające ich
słabe poczucie własnej wartości, uważają za wymagające natychmiastowego odwetu. Inną miarą jednak mierząc własne
zachowania, nie odczuwając żadnych
skrupułów, swoje mściwe zachowania
wprowadzają i „napuszczają” innych
członków rodziny żądając lojalności.
Psychologowie odróżniają osoby
skłonne do zemsty od tych gotowych
przebaczyć. Te szukające odwetu są
okrutne, wyjątkowo silnie przeżywają negatywne uczucia, cechują ich przy
okazji cynizm i niska empatia. Bardzo
łatwo ich rozłościć i urazić. Kochają
rozpamiętywać krzywdy. I tak prawie
po 20 latach dochodzą do mnie sygnały
notorycznie te same, jakby mój „neurotyczny” mściciel nieustannie wyrównywał jakieś wyimaginowane rachunki,
wymierzał prywatną karę i naprawiał
niesprawiedliwość. Ktoś taki nigdy nie
wybaczy, jątrzy, trzyma urazę i ostatecznie bierze sprawiedliwość w swoje ręce.
Kultura chrześcijańska traktuje
zemstę jako niemoralny sposób reagowania na doznaną krzywdę i takoż do
kwestii podchodzą psychologowie kliniczni. Według nich zdrową reakcją ma
być przebaczenie. Przebaczenie, które
bardzo trudno nam idzie, bowiem bardzo
lubimy myśleć o sobie jako ludziach prawych, przestrzegających zasad wszelkich, którzy wiedzą najlepiej kiedy inni
popełniają zło. Takie przekonanie stawia
nas wyżej, stawia ponad tych, którzy według nas zadali krzywdę. Jeżeli bowiem
przyjmiemy, że ci, którzy popełnili zło
są z natury źli a my jesteśmy tymi dobrymi, to z przebaczania nic nie wyjdzie.

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
Faktem jest jednak, że jeżeli autentycznie skrzywdzeni nie doczekają się sprawiedliwości, mogą wybuchnąć gniewem. Bowiem przebaczenie, które jest
wewnętrznym procesem, pobudza do
pojednania, ale nie ulega również wątpliwości, że tak samo jak przebaczenia
potrzebujemy sprawiedliwości. Sama
zemsta nie zakańcza sprawy, gdy brak
sprawiedliwości.
Jaki jest bowiem dla mnie pożytek
przy braku zadośćuczynienia? Gdy koleżanka „odbiła” mi męża, rozbiła moje
małżeństwo? lub chłopak, który doprowadził córkę do samobójstwa choruje
śmiertelnie? Jak onegdaj pisałam, owszem Ojciec Święty Jan Paweł II wybaczył swojemu, niedoszłemu zabójcy,
ale ten ukarany pozostał w więzieniu.
Wspomniałam także o zaniechaniu zemsty jako rodzaju naszej wspaniałomyślności, niejako dumy z faktu – nie
jestem taki zły jak on, jestem lepszy a
więc mam przewagę.
Rzecz jasna nie tędy droga, bowiem
przebaczenie nie potrzebuje manifestacji
pozornej wyższości, ale wewnętrznego
procesu, przekucia niejako naszej złości, bólu, bezsilności na pozytyw. Wyhamowanie mimo tak silnych emocji,
przeanalizowanie i zastanowienie się
dlaczego odbieram siebie jako lepszego,
nie zdolnego do złych czynów? Wszak
nie ma ludzi bez winy, ludzi, którzy w
swoim życiu nigdy nikogo nie skrzywdzili. Zapewne i ja do takich należę i w
gronie aniołów z pewnością nie zasiądę.
Mając na uwadze własne zdrowie,
sensowne rady nie tylko psychologów
klinicznych, ale także wspomnianej
kultury chrześcijańskiej autentycznie
przebaczając – bez stawiania warunków
- poczujemy ulgę i uwolnimy się od destrukcyjnych emocji mających niszczycielskie i długotrwałe oddziaływanie na
nasze całe życie .
Łucja Urbanik

Piłkarki ręczne z ZSP
w Posadzie Górnej
awansują
Szkoła Podstawowa w finale wojewódzkim
marca w Głowience rozegrano
półfinał wojewódzki Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
dziewcząt. W zawodach wzięły udział
drużyny wyłonione w eliminacjach rejonowych, reprezentujące szkoły podstawowe z miejscowości: Besko, Lesko, Posada
Górna i Strzyżów.
Mecze rozgrywane były w systemie
każdy z każdym, 2 x 10 minut. Przyniosły pełny sukces dziewczętom z Posady
Górnej, które zwyciężyły we wszystkich
spotkaniach, awansując do finału wojewódzkiego bez straty punktu. To wyczyn
powtórzony już po raz czwarty. Wyniki
poszczególnych spotkań:
Besko - Strzyżów 6 : 3
Posada Górna - Besko 8 : 6
Lesko - Strzyżów 2 : 3
Posada Górna – Lesko 6 : 1
Strzyżów – Posada Górna 4 : 13
Besko – Lesko 6 : 5
Klasyfikacja końcowa: 1. SP Posada
Górna, 2. SP Besko, 3.SP Strzyżów,
4. SP Lesko.
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Kolejny sukces
młodziczek z UKS
Handball Posada Górna

Krosno - Frysztak 7 : 3
Jasło - Posada Górna 3 : 8
Posada Górna - Krosno 13 : 4
Krosno – Jasło 7 : 5
Posada Górna – Frysztak 14: 0
Frysztak – Jasło 3 : 5
Klasyfikacja końcowa: 1. Gimnazjum Posada Górna, 2. Gimnazjum Nr.
5 Krosno, 3. Gimnazjum Jasło, 4. Gimnazjum Frysztak.
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marca w Olkuszu zorganizowano 6 Ogólnopolski Memoriał Romana Nowosada. Co
roku biorą w nim udział czołowe zespoły
krajowe. Już sam start w tym gronie jest
wyróżnieniem, a nasza drużyna odniosła wielki sportowy sukces. Po wygraniu
grupy, zmierzyła się w finale turnieju z
drużyną MOSM Tychy, ulegając nieznacznie 15 : 19.
Końcowa klasyfikacja turnieju:
1..MOSM Tychy
2.UKS Hanball Posada Górna
3.Sośnica Gliwice
4.Dwójka Nowy Sącz
5.SPR Olkusz
6.CHKS Łódź
Najlepszą zawodniczką turnieju wybrano Oliwię Staroń .(!)
Drużyna wystąpiła w składzie: Michalina Śliwka (kapitan), Oliwia Staroń,
Julia Bolanowska, Nikola Zięba, Izabela Dudek, Nikolina Samborska, Maria
Przybyła, Natalia Józefczyk, Julia Krupianik, Antonina Szczęsna, Dominika
Pęcak, Sara Pitrus, Joanna Głowacka,
Kinga Osękowska, Maria Różowicz,
Kamila Małek, Sylwia Gładysiewicz,
Zuzanna Różowicz, Izabella Rodzinka,
Adrianna Rodzinka. Trenerem drużyny
jest p. Grzegorz Argasiński.

Skład zwycięskiego zespołu: Izabella
Rodzinka (kapitan), Julia Szul, Adrianna
Rodzinka, Katarzyna Kluska, Zuzanna
Różowicz, Katarzyna Penar, Konstancja Kenar, Emilia Mazurek, Aleksandra
Rygiel, Eliza Pitrus i Jadwiga Władyka.
Trenuje zespół nauczyciel Grzegorz
Argasiński.
Gimnazjum w półfinale
marca w Krośnie przeprowadzono
rejonowe zawody w piłce ręcznej
dziewcząt szkół gimnazjalnych. Do zawodów zakwalifikowały się najlepsze
drużyny z eliminacji powiatowych całego
rejonu z miejscowości Frysztak, Jasło,
Krosno nr. 5 i Posada Górna.
Mecze rozgrywano w systemie każdy z każdym w dwóch połowach po 10
minut. Szczypiornistki z Posady Górnej
zdecydowanie pokonały wszystkie rywalki awansując do półfinałów wojewódzkich. Czwarty rok z rzędu okazały się
najlepszym zespołem w rejonie. Wyniki
rozegranych spotkań:
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Drużynę przygotowali panowie Artur
Piotrowski i Grzegorz Argasiński.
Skład zwycięskiego zespołu: Michalina Śliwka, Alicja Staroń (kapitan),
Wiktoria Niemczyk, Oliwia Staroń, Nikola Zięba, Julia Bolanowska, Karolina
Buczek, Izabella Dudek, Milena Hanus,
Nikolina Samborska, Antonina Szczęsna,
Natalia Józefczyk, i Julia Krupianik. Najlepszą zawodniczką zawodów wybrano
Oliwię Staroń.
Wielkie gratulacje zawodniczkom i
trenerom!
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Czasy po kolejnej
reformie oświaty.
- Dzień dobry,
dzwonię z
przedszkola.
Właśnie zwolniło
się jedno miejsce, a
pani chciała zapisać
syna…
- Dziękuję za
pamięć, ale syn właśnie zdaje maturę!
* * * * *
- Czy jest dyrektor?
- Dla pięknych pań dyrektor jest zawsze –
mówi sekretarka.
- To proszę mu powiedzieć, że przyszła żona.
* * * * *
Rozmawiają dwie koleżanki:
- Twój mąż pamięta datę waszego ślubu?
- Na szczęście nie!
- Dlaczego na szczęście?
- Bo wspominam mu o rocznicy kilka razy w

sta
dob ry
hum ry
or

Wypełnij PIT
za darmo
Deklaracje PIT za rok 2016
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.

NASZ RYMANÓW
Miesięcznik
www.naszrymanow.pl
Adres wydawcy:
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
Organizacja Pożytku Publicznego
Adres: 38-480 Rymanów,
ul. Grunwaldzka 11
Prezes: Czesław Szajna
– tel. 13 43 55 917
e-mail: naszrymanow@op.pl
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Rymanów
58 8636 0005 2001 0005 61530001
Druk: Chemigrafia Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74
tel. 13 43 25 415, 13 42 01 353
Skład komputerowy: Barbara Pruś
Numer zamknięto: 21.03.2017
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roku i zawsze dostanę coś fajnego…
* * * * *
Przed komisja poborową.
- Łączność wam odpowiada?
- Nie.
- To może marynarka wojenna lub lotnictwo?
- Nie.
- To kim do cholery chcecie być?
- Nieznanym żołnierzem!
* * * * *
Poniedziałek rano. Szef prosi do gabinetu
swojego pracownika.
- Co masz takie czerwone oczy? Piłeś?
- Nie. Płakałem cały weekend, bo bardzo
brakowało mi pracy.
* * * * *
Policjant indaguje podejrzanego.
- Dobra, to niech pan gada teraz całą prawdę.
Wziął pan tę łapówkę?
- No… wziąłem panie władzo…
- Jedną?
- Jedną.
- Na dwóch wystarczy?
* * * * *
Szef woła do sekretarki:
- Proszę mnie połączyć z żoną!
- Jaki numer ?
- Pani myśli, że jestem szejkiem i żony mam
ponumerowane?!
* * * * *
- Dlaczego tak mało kobiet gra w piłkę
nożną?
- Bo trudno znaleźć jedenaście kobiet, które
chciałyby wystąpić w takich samych strojach!
Humor z zeszytów szkolnych:
- Powieść podobała mi się pod względem
stylu pisarza, który był przystępny i nie
miałam z nim trudności.
- Nel złożyła mu piersi na głowę i spokojnie
usnęła.
- Po powrocie do domu Wokulski zamknął się
w sobie i nikogo nie wpuszczał.
- Na chłopa padały ranne rosy i nie pytały,
czy mu zimno.
- Admirałowie są ubrani w marynarki
wojenne.
(Wybrał Wacław Łabuda)

Społeczne kolegium redakcyjne:
Maria Zmarz (emez)
– tel. 603 441 362
(przewodnicząca kolegium)
Krzysztof Buczek – tel. 663 637 523
Dariusz Królicki (deka)
– tel. 503 025 664
Wacław Łabuda (wła)
– tel. 602 855 458
Barbara Pruś
– tel. 663 061 045 (Internet)
Współpracowali przy numerze:
Grzegorz Argasiński, Piotr Fałatowicz, Zofia
Gierlach, Paweł Glugla, Ewelina Górowska,
Beata Miszczyk, Sara Di Pasquale, Jacek Penar,
Katarzyna Pitrus, Alina Pulnar, Mariola
Sokołowska, Sławomir Szybka, Adam Śliwka,
Łucja Urbanik, Stanisław Walaszczyk,
Monika Węglarz.

Myśli różne

Jana Niemczyka
Obserwator
Zawsze siedzę w ostatnim rzędzie,
bo widzę kogo chcę.
Z życia flory
Rosa to nadzieja trawy
na przeżycie podczas suszy.
Efekt uboczny
Zwada nie tuczy
tylko myślenia oduczy.
Nie da rady
Prawda jest twarda jak diament,
nie rozpuścisz jej żadnym
rozpuszczalnikiem.
Nie autostrada
Nasze życie to górski potok
i wąska ścieżka z wybojami
Dobro
Sen, nadzieja i śmiech, to największe
dobro,
jakie ofiarowało nam życie.
Sposób
Codziennie jabłuszko,
Zdrowsze serduszko.
Pamiętaj
Jako narzeczone,
Wszystkie panie są miłe.
Xxx
Chęci się nie starzeją
jak dusza.
Trudność
Być dobrym
to ciężkie przedsięwzięcie.

Stałe dyżury redakcyjne w każdy
piątek w godz. 18-20 w siedzibie
redakcji.
Redakcja nie odsyła nie zamówionych materiałów oraz zastrzega
sobie prawo dokonywania skrótów
i redagowania nadesłanych materiałów. Wszelkie listy oraz materiały
składać można również
w kiosku w rynku do 20 każdego
miesiąca.
Redakcja za treść ogłoszeń nie
ponosi odpowiedzialności a poglądy
zawarte w listach czytelników nie
zawsze są zgodne z poglądami redakcji. Anonimów nie publikujemy.
Nie prowadzimy prenumeraty.
Egzemplarze archiwalne kupić można w redakcji i Biurze Informacji
Turystycznej w Rymanowie Zdroju
Okładka: Nowa ścieżka spacerowa
nad Czarnym Potokiem w Rymanowie Zdroju
(fot. Wacław Łabuda)

Naszym zdaniem
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ześć- Stachu – przyjęto, iż miesiąc
kwiecień jest miesiącem pamięci
– przed kościołem mamy piękny
pomnik poświęcony ludziom, o których
zawsze należy pamiętać i okazywać im
wdzięczność za poniesione ofiary, za to
abyśmy dziś mogli być i żyć w wolnej
Polsce. Przypomnijmy słowa, które są
tam napisane:
W
CHOŁDZIE
OFIAROM NIELUDZKICH
SYSTEMÓW
TYM KTÓRZY
PRZEZ
ZSYŁKI
OBOZY
I
ŚMIERĆ
OCALILI
DUSZE
POLSKIEGO
NARODU
Tak – Społeczeństwo Rymanowa –
podobnych pomników wdzięczności w
całej Polsce jest wiele, ale czy my Polacy jesteśmy naprawdę wdzięczni za ich
poniesione ofiary, czy zachowanie wielu
Polaków a przede wszystkim niektórych
polityków, którzy robią wszystko, aby
utrudnić pracę obecnemu rządowi. To
ludzie, którzy sami nazwali się „totalną
opozycją” podobno ludzie wykształceni, ale co z tego kiedy stawiają ponad
wszystko korzyści osobiste, które boją się
utracić jak i niesłuszne przywileje, które
wcześniej sobie ustanowili.
Franio- „opozycja” to nie tylko
politycy ale także ludzie, którzy nie
chcą dopatrzyć się pozytywnych decyzji
rządu, którzy szukają byle pretekstu do
negowania wszystkiego na „NIE” weźmy
na przykład „Żołnierzy Wyklętych” jak
można nie docenić ich walkę o wolną i
niepodległą Polskę, za ich poświęcenie,
męki, często poświęcone życie. – Pewnie,
były też przypadki, że pod ich „płaszczykiem” i na ich konto mordowali i rabowali
zwykli bandyci, starsi ludzie potwierdzają, że takie przypadki miały także miejsce
w Rymanowie i okolicy. Natomiast zdecydowana większość to byli prawdziwi
patrioci, dla których dobro wolnej Polski
było rzeczą najważniejszą. Często ludzie,
którzy oglądają telewizję „antypolską”
jak i czytają podobne gazety tendencyjnie
wprowadzane są w błąd, bo taka rola jest
naszych odwiecznych wrogów, - dlatego każdy z nas powinien kierować się
własnym rozumem i odróżnić prawdę
od wyrafinowanego kłamstwa. Jak podają statystyki – ponad 75% gazet jest
własnością zachodu (przede wszystkim
Niemiec) podobnie jest z telewizją – jak
można ufać takim środkom przekazu,
których celem jest szkodzić Polsce? Czy
my akurat musimy wspomagać wrogie
nam media, które piszą same kłamstwa
i oszczerstwa przeciwko naszemu
Narodowi a tym samym wspomagamy
ich finansowo? Wystarczy, że popiera ich
ta (opozycja), która znowu wymyśliła –

wotum nieufności dla rządu pani Beaty
Szydło, brakuje słów jak nazwać takich
ludzi, którzy zrobili przez 8 lat tyle złego
( każdy dzień dowiadujemy się o przeróżnych aferach, złodziejstwach nawet
w sądach, tych kryminogennych prywatyzacjach itd. A na pewno to nie koniec,
jeszcze będzie wiele niespodzianek.)
Zgłoszenie wotum nieufności – niczego
nie zmieni i oni sami o tym dobrze wiedzą,
ale chodzi im tylko o zwykłe przeszkadzanie i opóźnianie pracy rządu a każdy
dzień obrad sejmu kosztuje ponad milion
złotych, i to jest celem tej „targowicy”.
Stachu – wróćmy do wyborów na
Przewodniczącego Rady Europy, - rząd
polski proponował Sariusza Wolskiego
– kto trochę słyszał o tym człowieku,
przyzna, że był to odpowiedni kandydat,
natomiast Donald Tusk podobno zgłosił
się sam, przy dużym wsparciu poklepujących go po plecach polityków zachodu,
a najbardziej na jego wybraniu zależało
Niemcom. Stało się jak się stało, ale o
panu Tusku z pewnością jeszcze dużo
usłyszymy, i na pewno nic dobrego, wtedy
przekonamy się czy był to dobry wybór
dla Polski, bo dobry dla Niemiec na pewno, i dlatego poparcia od rządu polskiego
otrzymać nie mógł. Było przykro patrzeć
jak Polskę potraktowały pozostałe kraje
Unii Europejskiej – tak oto wygląda polityka i tu jest odpowiednie przysłowie
”Umiesz liczyć licz na siebie”.
Franio – my jako zwykli ludzie
trzeźwo patrzący na obecną sytuacje,
jesteśmy zadowoleni z rządu p. premier Beaty Szydło, pomimo tak wielu
przeszkód – często kłamstw, oszczerstw
rzucanych przez „opozycję” wszystko
wskazuje, że Polska zmierza w dobrym
kierunku – nikt z „prawych” ludzi żadnej
krzywdy nie doznaje a wręcz odwrotnie
a samo zaproszenie Polski na szczyt G20 (najlepiej rozwijających się państw)
jest tego dowodem. Różne demonstracje
– strajki nie robią już żadnego wrażenia –
wniosek o obalenie rządu to najbardziej z
idiotycznych pomysłów, bo i kto miałby
rządzić, ci co byli wcześniej pokazali
co potrafią. Durnowate pisma Petru do
przywódców państw Unii Europejskich
– to szczyt głupoty, poniżanie samego
siebie a najgorsze, że w jakim świetle
przedstawia naszą Ojczyznę, pytanie kto
go wybrał, kogo on reprezentuje, chyba
KOD- owców, SB- eków UB – owców
Stachu – premier Beata Szydło całemu temu błazeństwu mądrze i odważnie
się sprzeciwia, postawa jej jest bardzo
szlachetna, nie ulega żadnym naciskom
czy szantażom, kiedy na jej sprzeciw przeciwko Tuskowi, francuski przedstawiciel
chcąc ją podporządkować użył po prostu
szantażu ( metoda przestępcza) powiedział – „my mamy pieniądze – wy zasady”
zachodzi pytanie czy naprawdę świadczy
to o jedności Unii? I to jest ważne, że
honor nasz, Polaków, to coś pięknego, dla
zachodu znaczenie tego słowa jest nieznane. Można by tu poruszyć jeszcze wiele
ważnych tematów, ale o dniu 8 marca nie
sposób nie wspomnieć. – Święto Kobiet –
dobrze że ono jest – Kobietom należy się
szacunek, uznanie, wdzięczność itd. Ale

kobietom, które posiadają takie cechy jak
swoją godność, delikatność, moralność,
w pełni na ten szacunek zasługują. Ale
jak widzieliśmy obrazki z „manify” czy
„czarnego marszu” kiedy to niby (kobiety) – zachowaniem przypominały zwykłe
chuligaństwo, wyrażeniami takimi jak
:odwalcie się od mojej macicy, - mam
swoją ci…ke i mózg – itp. Dobrze by było
aby takie „kobiety” częściej używały tego
ograniczonego mózgu. Czy takie zachowanie przystoi dla kobiety? Pytane przez
dziennikarzy, o co ten protest,- wiele z
nich nie miało odpowiedzi- nie potrafiły
uruchomić mózgu. Kobiety po 50- ce i
starsze też protestowały – chyba chodziło
im o to aby zagłuszyć wyrzuty sumienia
za winy wcześniej popełnione. Czy witając się z taką „kobietą” zasługuje ona na
ucałowanie jej ręki – a fe!
Stacho i Franio

Sprawiedliwość
Gdy czytam gazety
to mnie bardzo złości.
Jak nie jasno piszą
o sprawiedliwości.
Jeden mówi tak, drugi mówi nie
jak by szukał zwady.
Jaka rzeczywistość
podam trzy przykłady.
Jeden skradł miliony
to dużo pieniędzy.
Ten na pewno w życiu
już nie zazna nędzy.
Chociaż ma miliony
to tym się nie chwali.
Gdy zajdzie potrzeba
każdemu odpali.
Drugi skradł batonik
kara go nie minie.
I jeszcze do tego
popsuł swą opinie.
Kiedy go złapali
to był płaczu bliski.
Winy tym nie zmyje
bo papierek śliski.
Trzeci skradł rowerek
tego w jednej chwili.
Choć był nie normalny
to go posadzili.
Puści go prosiła
tak bardzo płakała.
Że Bozia synowi
rozumu nie dała.
Kiedy o tym przeczytałem
to pytałem wielu gości.
Czy sąd musi tylko sądzić
czy szukać sprawiedliwości.
Mówią będzie coraz lepiej
w górę rośnie krzywa.
Bo jest taka sprawiedliwość
co śmierć się nazywa.
Stanisław Walaszczyk
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Rymanowski Kurier Samorządowy
Kwiecień 2017
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Wiosenne porządki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, Gmina Rymanów oraz Fundacja Jaś Wędrowniczek w Rymanowie
zachęcają wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w akcji polegającej na sprzątaniu rowów przydrożnych oraz rzeki Tabor
z zanieczyszczeń i odpadów komunalnych po okresie zimowym. Dodatkowo zachęcamy również uczniów Szkół z terenu Gminy
do wzięcia udziału w szlachetnym celu, jakim jest dbanie o czystość środowiska lokalnego.
Przedsięwzięcie, polegające na zbieraniu odpadów zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania,
w znaczny sposób poprawiłoby walory naszego regionu, a przede wszystkim zbuduje w nas jeszcze większą świadomość ekologiczną. Akcja, do której chcielibyśmy zachęcić, miałaby również na celu poszerzenie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska
w naszym pięknym uzdrowiskowym terenie.
Akcja została wyznaczona na 7-8 kwietnia 2017 r. Uczniowie, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w akcji, powinni zebrać
się przed budynkiem szkoły o godz. 9.00 w dniu 7 kwietnia br /piątek/. Uczniowie wraz z opiekunem udadzą się na określony
obszar sprzątania. Pozostałych zainteresowanych udziałem w akcji zapraszamy w dniu 8 kwietnia br. /sobota/ na godz. 9.00
na teren bazy ZGK Rymanów przy ul. Osiedle 40.
Wszyscy uczestnicy powinni zaopatrzyć się w gumiaki. Zakład zapewni zainteresowanym kamizelki odblaskowe, rękawice
oraz worki do zbiórki odpadów. Dzieci ze szkół otrzymają również kamizelki odblaskowe. Uczestnicy akcji zostaną rozwiezieni
na określone obszary celem zbierania śmieci. Po zbiórce wszyscy uczestnicy zostaną poczęstowani drobnym poczęstunkiem oraz
gorącą herbatą w restauracji Jaś Wędrowniczek.				
W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Panem Markiem Marczakiem pracownikiem ZGK Rymanów pod nr
tel. 13 43 55 106.
								
									
ZGK Rymanów
									
Jaś Wędrowniczek
									
Gmina Rymanów

Zbiorka makulatury na terenie gminy
Dzień Ziemi to nazwa akcji prowadzonej corocznie wiosną. Jej celem jest
promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą
uświadomić mieszkańcom, jak kruchy jest ekosystem naszej planety. Na obchody tego
Dnia składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje.
W tym roku gmina Rymanów po raz ósmy dołączy do wielu gmin i miast,
w których odbywają się różnorodne akcje służące zwróceniu uwagi mieszkańców na
większą dbałość o ochronę środowiska. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie przy współpracy Nadleśnictwa włączył się w obchody Święta Ziemi poprzez
zorganizowanie akcji zbierania makulatury. Każdego roku akcja cieszy się dużym
zainteresowaniem ze strony mieszkańców. W roku ubiegłym zostało zebranych ok. 10
ton makulatury, a w zamian mieszkańcy otrzymali 1200 sztuk drzewek.
Dzień 22 kwietnia jest datą obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi, dlatego
właśnie w bieżącym roku po raz siódmy na terenie wszystkich szkół w gminie dnia 12
kwietnia br. będą zorganizowane punkty, do których mieszkańcy będą mogli dostarczyć
każdą ilość makulatury. W zamian za włączenie się do akcji wszyscy zainteresowani
mieszkańcy za każde dostarczone 10 kg papieru otrzymają 1 drzewko. Dodatkowo
Szkoła, która uzbiera największą ilość makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia
otrzyma nagrodę. Fundatorem drzewek, które rozdawane będą podczas akcji, jest
Nadleśnictwo w Rymanowie. Zbiórka odbędzie się 12 kwietnia 2017 roku (środa) w godz. od 800 do 1300. Prowadzona będzie
przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej. Poprzez to działanie wpłyniemy na poprawę ekosystemu na naszym terenie.
Oddając makulaturę, przyczynimy się również do możliwości przetworzenia i ponownego wykorzystania papieru, który nam już
nie przyniesie żadnych korzyści. Serdecznie i gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w naszej akcji.
		
Wszelkich informacji dotyczących powyższej akcji będzie można uzyskać pod nr telefonu 13 43 55 106 – Pan Marek Marczak
Damian Rygiel
Dyrektor ZGK Rymanów
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W Rymanowie powstał
Klub Seniora

E

meryci coraz częściej odczuwają potrzebę angażowania się w ciekawe inicjatywy skierowane do osób
w podobnym wieku. Dotychczas nie było jednak na
terenie naszej gminy typowego Klubu Seniora, nie działa
także żaden Uniwersytet III Wieku, gdzie osoby starsze mogłyby aktywnie działać, uczęszczać na różnego typu zajęcia
czy po prostu spotkać się w swoim gronie i porozmawiać
o tematach, które interesują tę grupę wiekową. Wychodząc
naprzeciw tym oczekiwaniom, z inicjatywy Burmistrza Gminy Rymanów – Wojciecha Farbańca oraz Czesława Szajny
– prezesa stowarzyszenia „Nasz Rymanów” zorganizowane
zostały dwa spotkania z seniorami z terenu Rymanowa, które
doprowadziły do utworzenia Klubu Seniora. Klub działał
będzie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie.
Podczas spotkań seniorzy wykazali się dużą kreatywnością
we wskazywaniu swoich zainteresowań. Okazuje się, że
bardzo chętnie będą uczestniczyć w zajęciach sportowych,
kulturalnych, w różnego rodzaju wykładach i spotkaniach
z ciekawymi ludźmi. Na zebraniu w dniu 2 marca wybrany
został zarząd Klubu Seniora. Przewodniczącą zarządu została
Pani Lidia Sołtysik, zastępcą – Pani Maria Rajca, skarbnikiem
– Pani Wanda Przybyła – Ziętara, sekretarzem – Pani Maria
Trygar. W skład zarządu wchodzi także 3 członków, którymi
wybrane zostały Panie: Danuta Supeł, Danuta Urbanik oraz
Teresa Dziamałek. W najbliższym czasie zarząd Klubu ma
przedstawić harmonogram działania Klubu na najbliższy
okres. Seniorzy aktywnie poszukują także środków na swoją
działalność – do Ministerstwa Sportu i Turystyki już został
złożony wniosek na zajęcia sportowe dla seniorów. Wyniki
oceny wniosków będą znane końcem kwietnia – oby udało
się pozyskać pieniążki na te zajęcia.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych wszystkim Mieszkańcom
Gminy Rymanów oraz Kuracjuszom
życzymy wielu radosnych spotkań w gronie najbliższych,
odpoczynku, wzruszeń i refleksji,
jakie niesie za sobą Zmartwychwstanie Jezusa.
Burmistrz Gminy Rymanów		
Wojciech Farbaniec		
					

Przewodnicząca		
Rady Miejskiej
Krystyna Przybyła-Ostap

Zastępca Burmistrza
Jan Materniak
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