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III Mikołajkowy Turniej Sportowy

„Zabawy z Mikołajem”

dla najmłodszych w ZSP w Posadzie Górnej
W dniu 6 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Publicznych
w Posadzie Górnej odbył się III Mikołajkowy Turniej Sportowy
„Zabawy z Mikołajem” przeznaczony dla uczniów edukacji
wczesnoszkolnej. Głównym celem konkursu było nie tylko
stworzenie sytuacji do radosnej, wspólnej zabawy, ale także
uczenie zdrowej rywalizacji i walki fair play oraz integrowanie
Na starcie, w mikołajkowych czapkach stanęło 80 uczniów.
Przed rozpoczęciem turnieju mali sportowcy złożyli uroczyste
przyrzeczenie. Ślubowali uczciwą walkę, zgodną współpracę
i świetną zabawę. Najmłodsi z dużym przejęciem i walecznością rywalizowali
w świątecznych
konkurencjach
sportowych. Najwięcej emocji wywołały: wyścigi
mikołajkowych
zaprzęgów, wyścigi reniferów,
przejście przez
„komin”, slalom z
workiem pełnym

prezentów, sztafeta z pluszowym misiem oraz pokonywanie
mikołajkowego toru przeszkód. Podczas konkursu emocji było
wiele, a atmosfera wspaniała.
Zaciętej walce towarzyszyła porywająca, rytmiczna muzyka.
Wszyscy uczestnicy za ogromny hart ducha, postawę godną
prawdziwego sportowca obdarowani zostali przez Świętego
Mikołaja słodyczami oraz pamiątkowymi dyplomami. Dzięki
miłej, niepowtarzalnej atmosferze zabawa była wspaniała.
Turniej okazał się świetnym prezentem dla dzieci z okazji
mikołajkowego święta. Organizatorkami zawodów były Panie:
Urszula Koźma i Klaudyna Trygar - Kubusiak

Zimowy pejzaż uzdrowiska
Cudowny widok przede mną ukazany,
Jak gdyby arras z włókien utkany,
Krainy zimowego czasu,
Beskidzkich Wzgórz, Rymanowskiego Lasu.
Zieleń, szarość i biel dominuje,
Z popielatego nieba, słońca wypatruję
Które nieśmiało zza chmur się wynurza,
Aby ozłocić wysokie wzgórza
A słońce nada blasku tej porze,
I zobaczymy w lśniącym kolorze:
Świerki i jodły, sosny i cisy,
Wegetujące w tej leśnej ciszy.
Blasku też nada rzece, potokom,
Które są skute lodu powłoką,
Domom stojącym w górskiej kotlinie,
Co mają dachy w śnieżnej pierzynie.
Słońce oświeci nam nasze życie,
Które nam płynie nieraz we skrycie,
Promienie światła do okien wpadają
I sens istnienia i radość dają.

Beata Ziemlańska
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Życzenia Noworoczne
Jak przystało w Nowym Rok
- rok w rok to samo czynimy
najróżniejszych życzeń moc
wzajemnie sobie życzymy
Zatem:
Witaj nam Siedemnastko !
Daj każdemu, czego chce,
A najwięcej siły, zdrowia
Pocieszenia i też niech
nic nikogo nie frasuje
a wszystkie utrapienia
niech ulotnią się z kamforom
co by chciało się aż śpiewać.
I też groszy by się zdało,
tym, co chlebem radzi są.
I dukaty niech się sypią,
tym co wiecznie jeszcze chcą!
Bezdomnym więcej radości,
szczerych wsparć z wszystkich stron,
prostym twórcom i artystom
niech przychylnie bije dzwon.
Wschodów słońca, głowy w chmurach,
wiecznego gęsiego pióra,
dłut i pędzli, sztalug, farb,
i czego tylko dusza zapragnie,
i też Boże, zdejmij z człowieka,
o czym wiesz bardziej dokładnie.
Niech każda sprzyja pora
dla nadziei, dla miłości
i też niech jeden drugiemu
nadto życia nie zazdrości.
Historia Ojczyzny naszej
niech nie gasi prawdy swej,
Kto ci za Nią życie oddał,
niech doczeka nagrody swej.
I spokoju racz dać Panie
niech się tyle lud nie kłóci
i niech czort raz na amen
zlikwiduje cały zamęt.
A poza tym dobry Panie,
Każdy z Bogiem niech zostanie.
Teresa Bachleda - Kominek

Smutki i radości
objawów starości

(wesoło na Dzień Dziadka)
Idę ulicą – ktoś mi się kłania.
Oddaję ukłon – znam przecież drania:
ta twarz, ten uśmiech i ten błysk w oku…
To miły facet, znam go od roku.
Jakże u diabła on się nazywa?
…Dziura w pamięci. Czasem tak bywa.
Wtedy myśl smutna w głowie się rodzi:
Nic nie poradzisz – starość nadchodzi.

Siedzę i czytam. Nagle myśl żywa
jakimś pragnieniem z fotela zrywa.
Robię trzy kroki, staję przy szafie
i jak to cielę na nią się gapię…
Pojęcia nie mam po co ja wstałem?
Czego tak bardzo i nagle chciałem?
Oj, coraz bardziej mi to już szkodzi,
że ta nieszczęsna starość nadchodzi.
Jadę na urlop. Prasuję spodnie,
żeby wśród ludzi wyglądać godnie.
Biorę walizkę, pędzę nad morze…
Lecz tam miast śledzić dziewczyny hoże,
zamiast podziwiać plażowe akty…
…Czy wyłączyłem wtyczkę z kontaktu?
Może dom spłonął? Strach we mnie
godzi…
Tak to jest kiedy starość nadchodzi.
Żeby nie znaleźć się kiedyś w nędzy
zaoszczędziłem trochę pieniędzy.
W dużej kopercie, zamkniętej klejem,
dobrze ukryłem je przed złodziejem.
I teraz od paru ładnych miesięcy
nie mogę znaleźć moich tysięcy.
Ech, nie pojmiecie tego wy młodzi
jak miło żyć gdy starość nadchodzi.
Dwa razy dziennie – raz przy śniadaniu,
a potem w obiad, po drugim daniu
zażywam leki, tabletki białe:
cztery połówki i cztery całe.
Często się pieklę (bom nie aniołem),
gdy w obiad nie wiem czy rano wziąłem?
Tę gorycz klęski wątpliwie słodzi
wiedza, że oto starość nadchodzi.
Żuję kolację, w niej polędwica
me podniebienie smakiem zachwyca.
Pogodnie dumam o tej starości…
Czy ona musi stale nas złościć?
Przecież jest piękna. Masz sporo czasu…
Chcesz iść nad wodę, albo do lasu,
to sobie idziesz – nikt ci nie broni.
Z łóżka zbyt wcześnie też nikt nie goni,
bowiem nie musisz pędzić do pracy
jak wszyscy twoi młodsi rodacy.
Co prawda wigor z wolna przekwita,
lecz poco wigor u emeryta?
Podwyżki pensji już nie wyprosisz,
należną gaże poczta przynosi…
Spokojnie patrzysz jak świat się zmienia,
gdy wiek ci daje mądrość spojrzenia…
Więc wiwat starość! Niechaj nam służy,
nawet gdy trochę chwilami nuży.
Bowiem i jak sądzę, w tym jest rzecz cała,
by jak najdłużej ta starość trwała..
(Wiersz Reinera Kerna – Das Alter kommt
auf seine Weise spolszczył i uzupełnił
Tadeusz Rejniak)

Z trzeciego piętra schodzę radośnie,
Nadesłała Kazimiera Biernat
bo w kalendarzu ma się ku wiośnie,,
no i spaceru gna mnie potrzeba
zwłaszcza, że słońce i błękit nieba…
Gdy już po parku idę alei
nagle pot zimny koszulę klei,
bowiem pytanie w głowie mi tkwi:
czy aby kluczem zamknąłem drzwi?
W śpiesznym powrocie znów myśl się rodzi:
nic nie poradzisz - starość nadchodzi.

Matki Kukułeczki
Powiedzcie mi dzieci
Zanim tydzień minie,
Czy matki Kukułeczki
Są w waszej rodzinie
No bo taka matka
Jak kukułka każda
Swoje dzieci wrzuca
Do obcego gniazda.
Ona go nie karmi
Ona go nie biedzi
Bo ona spokojne
W kawiarence siedzi.
W kawiarence siedzi
Podniesiona kiecka
Teraz będzie drugie
Szło do domu dziecka.
Ja to tylko pisze
Wy pomyślcie sami
Czy my nie żyjemy
Z takimi matkami.
Bo matki kukułki
Chodzą własną drogą
One swoim dzieciom
Nigdy nie pomogą.
Ona chce się wyspać
Ona nie pomoże
Dobrze że ja takiej
Nie miałem mój Boże.
I są jeszcze matki surokatki
Od kukułek gorsze
Bo one swe dzieci
Sprzedają za forsę
Czy wiecie jak żyją
I jak się im wiedzie
Dzieci surokatek są bogatsze
A kukułek w biedzie.
Dlaczego tak żyją
To wie każda matka
Że kukułka wyrzucona
Przygarnięta surokatka.
Nie mam poważania
Dziś do takich matek
Ani kukułeczek
Ani surokatek.
Czy to sprawiedliwe
To wy sami wiecie
Że tak wiele dzieci
Tuła się po świecie.
Stanisław Walaszczyk
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Wydarzyło się w styczniu
16.I 1547 – Iwan Groźny jako pierwszy z rosyj-

skich władców został koronowany na cara. Nowy
tytuł wywodził się od słowa cesarz, na mocy pokrewieństwa uważał się bowiem za kontynuatora
tradycji bizantyjskich.
28.I 1547 – zm. w Greenwich k. Londynu król
angielski Henryk VIII. W 1521 r. otrzymał od
papieża tytuł „obrońcy wiary” za zwalczanie poglądów Lutra. Przeciwnikiem papieża stał się gdy
nie otrzymał zgody na rozwód ze swoją pierwszą
żoną. Ogłosił się głową kościoła anglikańskiego.
25.I 1947 –w swoim domu na Florydzie zmarł
najsłynniejszy amerykański gangster wszechczasów Al Capone. Ostatnie 10 lat ciężko chorował
na wiąd rdzenia kręgowego – postać kiły atakującej rdzeń kręgowy po około 30 latach od chwili
zakażenia.
10.I 1957 – w niemieckich samochodach po raz
pierwszy zastosowano pasy bezpieczeństwa. Uratowały w wypadkach życie wielu ludzi.
14.I 1957 – zm. Humphrey Bogart, amant filmowy, jeden z najbardziej znanych aktorów hollywoodzkich. Jedną z pierwszych ról jakie zagrał w
filmie, była postać zombi.
12.I 1967 – James H. Bedford, emerytowany prof.
psychologii, jako pierwszy człowiek w historii dał
się włożyć do lodówki w nadziei na późniejsze
odratowanie i wyleczenie śmiertelnej choroby.
Procedurę rozpoczęto po śmierci Bedforda, w
kapsule jest 50 lat do dziś.
19.I 1967 – zm. polski biochemik Kazimierz
Funk, który wyodrębnił z otrąb ryżowych substancję, której brak w pożywieniu powoduje chorobę
beri-beri i nazwał ją witaminą. Pracował w wielu
instytutach naukowych Polski, Anglii, Niemiec,
USA i Francji.
19.I 1977 – Miami na Florydzie dotknęła
nieznana wcześniej katastrofa – opady śniegu i
kilkustopniowe mrozy. Nagłe oziębienie w regionie gdzie średnia temp. stycznia wynosi 25oC,
spowodowało katastrofę gospodarczą – wymarzły
gaje pomarańczowe i inne uprawy. Prezydent
USA ogłosił stan klęski żywiołowej.
22.I 1997 – fragment rakiety kosmicznej Delta II
uderzył w głowę Lottie Williams spacerującą po
parku w Tulsa. To jedyny zanotowany przypadek
ugodzenia człowieka przedmiotem wykonanym
przez ludzi a spadającym z nieba.
26.I 1997 – zm. Mira Zimińska-Sygietyńska,
aktorka, współzałożycielka oraz dyrektorka Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
Jako aktorka grała w wielu filmach.
1.I.2007 – Przestała ukazywać się najstarsza
gazeta świata –szwedzki dziennik „Post Och
Tidningar, ukazujący się od 1645 roku. Od tego
roku ukazywać się będzie tylko w Internecie, a
drukowane będą tylko 3 egz. do przechowania w
bibliotece uniwersyteckiej.
1.I 2007 – Unia Europejska powiększyła się o
Rumunię i Bułgarię i liczy już 27 państw.
28.I 2007 – na Pacyfiku k. San Francisco, w
pogodny dzień zaginął Jim Gray, komputerowy
mózg Microsoftu. Wypłynął jachtem, by spełniając jej wolę, rozsypać po morzu prochy swojej
matki. Nie odebrano wezwania o pomoc.
Wacław Łabuda
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Wieści z regionu…
• Na Oxford Street w Londynie
przemyska firma Inglot otworzyła
swój kolejny flagowy salon. To
jedna z najczęściej odwiedzanych
i ekskluzywnych ulic świata. Obok
Westfield Stratford i White City to
już trzeci butik Inglota w Londynie.
• Funkcjonariusze Urzędu Celnego i policjanci w Przemyślu,
przejęli 76 automatów do gier
hazardowych bez zezwolenia poza
kasynami gry. Skontrolowano w
sumie 23 miejsca na terenie miasta.
Zabezpieczone urządzenia trafiły do
magazynu Służby Celnej. Dalsze
postępowanie prowadzone będzie
w stosunku do 5 firm. Urządzającym i prowadzącym nielegalne gry
na automatach grożą konsekwencje
zarówno karne, jak i administracyjne. W tym drugim przypadku wysokość kary to 12 tys. zł od jednego
automatu.
• Ośrodek Szkolenia Lotniczego Akademickiego Ośrodka
Szybowcowego Politechniki
Rzeszowskiej w Bezmiechowej
ma nowy szybowiec. To wysoko
wyczynowa konstrukcja Discus
CS (b) V generacji, uznawana za
najlepszą w klasie Standard. Rozpiętość skrzydeł szybowca to 15 m,
długość - 6,68 m, waga - 233 kg,
maksymalna prędkość - 250 km/h.
• Minister przyznał stypendia
młodym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania
i mają bogaty dorobek naukowy
w skali międzynarodowej. W 11.
edycji konkursu otrzymało je 168
wybitnych młodych naukowców.
Wśród nich znalazła się dr inż.
Agata Skwarczyńska, pracująca w
Zakładzie Oczyszczania i Ochrony
Wód na Wydziale Budownictwa,
Inżynierii Środowiska i Architektury
Politechniki Rzeszowskiej.
• Podkarpacie dostanie 70 mln
zł na drogę S19. Pieniądze pójdą na
opracowanie koncepcji budowy drogi na odcinku Rzeszów Płd. – Barwinek. Odcinek drogi ekspresowej
Rzeszów Płd. - Barwinek, ma mieć
długość 85,2 km. Szacunkowy koszt
budowy to aż 9 mld zł. Na trasie
będzie 8 węzłów komunikacyjnych,
czyli miejsc, gdzie będzie można
wjechać na S-19. Powstanie 119
różnych obiektów, np. mosty, wiadukty. Wyzwaniem dla drogowców
będą tunele o łącznej długości 6 km
oraz estakady, wiodące przez teren
górzysty.
• W podrzeszowskiej gminie
Trzebownisko 15.12. otwarto
pierwszy w Polsce most zbudowany w całości z kompozytów. To
druga na Podkarpaciu przeprawa,
którą zbudowano przy pomocy

Nadzieja
Jakże niewiele potrzeba,
By serce zaczęło śpiewać.
Nasze dłonie w uścisku splecione,
dwoje oczy w mą duszę wpatrzone.
Wszechobecny czar ocalenia.
I nadzieja, bezbrzeżna n a d z i e j a …
Zofia Kandefer
kompozytów. Pierwszą jest otwarty rok
temu most w Błażowej. Z tym, że tam
tworzywa zastosowani tylko częściowo.
W Nowej Wsi konstrukcja jest w pełni
kompozytowa.
• Od 23 grudnia z Przemyśla będzie
można jeździć pociągiem na Ukrainę.
Konkretnie do Kijowa. Koleje Ukraińskie i PKP Intercity uruchamiają dawno
zapowiadane połączenie Przemyśl - Kijów.
• Sukces lokalnej telewizji z Sanoka!
Spot „Power dla młodych” wyprodukowany przez TV Galicja na zlecenie
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu
Pracy został wyróżniony podczas 24.
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Camerimage” 2016.
• Prezydent Andrzej Duda wręczył
awans generalski sanoczaninowi płk.
Ludwikowi Krempie – jednemu z ostatnich żyjących pilotów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, lotnikowi dywizjonu
bombowego 304. w Wielkiej Brytanii.
Uroczystość odbyła się w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie.
• Chile zostało siódmym nabywcą
helikopterów Black Hawk S-70i wyprodukowanych w Polskich Zakładach Lotniczych w Mielcu. To efekt zakończonych
niedawno negocjacji między Sikorsky
Aircraft (właściciela PZL), firmą należącą
do amerykańskiego giganta, Lockheed
Martin i Siłami Powietrznymi Chile.
Przedmiotem zamówienie jest sześć sztuk
„Czarnych Jastrzębi”, które powstaną w
Mielcu.
• Ognisko wysoce zjadliwej ptasiej
grypy H5N8 stwierdzono w gospodarstwie w miejscowości Wapowce, w
powicie przemyskim. Wirus zaatakował
drób: kury, perliczki i kaczki.
• Od początku tego roku Służba
Celna na Podkarpaciu nie dopuściła
do obrotu 140 tys. tabletek i ponad 4
tys. ampułek zawierających różnego
rodzaju farmaceutyki. Anaboliki, środki
hormonalne, psychotropowe, preparaty
odchudzające a nawet wczesnoporonne
to towar zatrzymany przez podkarpacką
Służbę Celną nie tylko na przejściach
granicznych, ale także podczas kontroli
przesyłek pocztowych.
• 54 niemieckie książeczki wojskowe,
pochodzące z okresu II wojny światowej,
chciał przemycić do Polski 47-letni Ukrainiec. Wpadł podczas kontroli celnej na
polsko - ukraińskim przejściu granicznym
w Budomierzu.

• Trwa rozbiórka pomnika wdzięczności Armii Czerwonej, który w Łańcucie stoi od 1969 roku, a od 2010 nazywa
się pomnikiem „W hołdzie walczącym o
wolność i niepodległość Ojczyzny”. W
miejscu pomnika stanie 11-metrowa
choinka ze światełkami i ozdobami
świątecznymi, która zostanie zabrana 2
lutego. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze
decyzji, co pojawi się w tym miejscu, gdy
zniknie choinka.
• 22 grudnia w urzędzie marszałkowskim uhonorowano zwycięzców konkursu
„Piękna Wieś Podkarpacka”. Zwycięską
miejscowością okazał się Horyniec-Zdrój. Miejscowość otrzyma zestaw
wyposażenia świetlicy wiejskiej w sprzęt
audio i multimedialny.
• 22 grudnia władze Politechniki Rzeszowskiej podpisały umowę o współpracy
z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT.
Dzięki temu studenci będą mogli odbywać praktyki w PLL LOT, a piloci linii
latać na szybowcach w Bezmiechowej.

Z powiatu…
• W nocy z czwartku na piątek
(1/2.12) prawdopodobnie pod ciężarem
śniegu opadła hala balonowa przy „Naftówce”. W piątek wieczorem miał się na
niej rozpocząć międzynarodowy turniej
piłkarski.
• Prace związane z realizacją krośnieńskiej inwestycji handlowej VIVO!
nabierają tempa. W środę (30.11), kilka
tygodni po wyborze generalnego wykonawcy, dokonano symbolicznego
wmurowania kamienia węgielnego na
budowie. Otwarcie centrum handlowego
zaplanowano w IV kwartale 2017 roku.
• Na rogu ulic Podwale i Czajkowskiego w Krośnie, w remontowanej przez
kilka lat kamienicy, otworzono kawiarnię
Siesta Cafe. Zgodnie z zamysłem właściciela, w menu oprócz kaw, herbat i
deserów, znalazły się dania na ciepło.
To przede wszystkim potrawy kuchni
meksykańskiej – burrito, fajita i quesadilla – choć zjeść tu można także sałatki
i naleśniki na słodko. Do dyspozycji jest
także bar z szeroką ofertą napojów (m.in.
świeżo wyciskanych soków i smoothies)
oraz trunków - piw, win czy koktajli.
• W Korczynie odsłonięto obelisk
upamiętniający Żydów zamordowanych podczas wojny. To skutek działań
lokalnego, społecznego komitetu. Uroczystość poprzedziła prelekcja na temat
historii Żydów w Korczynie i powiecie
krośnieńskim.
• MPGK Krosno przystępuje do drugiego etapu zadania „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna”. Zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków. Nowocześniejsza, wydajna technologia poprawi przepustowość
i zmniejszy uciążliwość instalacji dla
otoczenia. 14 grudnia podpisano umowę z
inżynierem kontraktu, firmą „SAFEGE”.

• 250 tys. zł wygrała osoba, która w
poniedziałek (19.12) zagrała w Kaskadę
w jednej z krośnieńskich kolektur. O
szczęściu zadecydował wyłącznie los.
Kaskada to jedna z gier liczbowych
Lotto. Aby wziąć w niej udział, należy
kupić los za 2 zł. Otrzymuje się kupon z
dwoma zestawami 12 liczb, losowanych
z puli 24 liczb. Zwycięskie kupony to te,
w których trafiono przynajmniej 8 liczb.
Trafienie wszystkich dwunastu oznacza
główną wygraną - 250 tys. zł.
• Pełnowymiarowy stadion lekkoatletyczny oraz boisko wielofunkcyjne
powstaną w przyszłym roku przy „Elektryku”. Dzięki inwestycjom mieszkańcy
Turaszówki będą wreszcie mieli porządną
bazę sportową.
• Krosno zdobyło drugie miejsce w
kategorii gmin miejskich w Rankingu
Złota Setka Gmin Podkarpacia 2016. W
środę, 14 grudnia, w Sali Kolumnowej
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysta gala wręczenia
nagród.

Z gminy …
• W czwartek (1.12) około godziny
9:40 w Klimkówce samochód wpadł do
rzeki. Na szczęście nikt nie został ranny.
Kierowca samochodu osobowego stracił
panowanie nad pojazdem i zjechał do
rzeki. Samochód dachował. Na szczęście
mężczyzna opuścił pojazd o własnych
siłach. Z samochodu nie było wycieków
płynów eksploatacyjnych. Na miejscu
pojawił się patrol Policji, który dokładnie
wyjaśnił przyczyny zdarzenia.
• Około godziny 9:00 w czwartek
(08.12) warunki na drodze w okolicach
Rymanowa były bardzo ciężkie. Podmuchy wiatru miały prędkość nawet do 80
km/h. Zastęp strażaków z JRG Krosno,
Straż Miejska z Rymanowa oraz patrol
policyjny uczestniczyły w akcji wyciągania z rowu samochodu dostawczego, który
częściowo zablokował drogę krajową 28
na wysokości stacji BP w Rymanowie.
• W piątek 9 grudnia br. w przetargu
nieograniczonym przeprowadzonym
w Urzędzie Gminy Haczów został zakupiony przez Gminę Rymanów samochód
strażacki marki GAZ model „Gazela”
z napędem 4x4 z przeznaczeniem dla

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bałuciance. Przekazanie samochodu
używanego dotychczas przez jednostkę
OSP w Jabłonicy Polskiej - Gmina Haczów nastąpiło w sobotę 10 grudnia br.
Samochód wyposażony jest w zbiornik
na wodę wraz z wężem do szybkiego
natarcia oraz lebiodkę do wyciągania
samochodów.
• W corocznym rankingu najaktywniejszych samorządów - w kategorii gminy
miejsko-wiejskich - nasza gmina zajęła
V miejsce wśród 35 gmin ubiegających
się o tą zaszczytną nagrodę. Przed nami
uplasowały się Gminy: Lesko (zwycięzca), Głogów Małopolski, Boguchwała
i Nisko. W porównaniu do ubiegłego
roku Gmina Rymanów awansowała o dwa
miejsca. Ranking jest prowadzony od 9
lat przez Małopolski Instytut Gospodarczy, Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie oraz gazetę codzienną Nowiny.
• W niedzielę 11 grudnia w Hali Sportowej w Sieniawie odbył się Turniej
Szachowy Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Rymanów. W szwajcarskim
systemie rozgrywek rywalizowało 10
zawodników, reprezentujących 4 jednostki OSP. W drużynowej klasyfikacji
zwyciężyła jednostka OSP Posada Dolna, na kolejnych miejscach uplasowały
się drużyny z OSP Posada Górna, OSP
Głębokie, OSP Deszno.
zebrał deka

Mojemu koledze,
Wojciechowi Farbańcowi
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci Ojca składa
Paweł Szczygieł

Szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci Ojca
składają
Panu Wojciechowi Farbańcowi
Redakcja i Stowarzyszenie
„Nasz Rymanów”

Odeszli do wieczności
(15.XI – 15.XII 2016)

19.11 – Skiba Mieczysław Jan (l. 73) – Wróblik Królewski
25.11 – Kasperkowicz Maria z d. Krukar (l. 88) – Posada Górna
27.11 – Biały Kazimierz Stanisław (l. 76) – Klimkówka
02.12 – Rodzinka Maria Teresa (l. 83) – Klimkówka
08.12 – Zawada Fryderyk (l. 79) – Milcza
15.12 – Cypcar Bronisława Jadwiga z d. Jarosz (l. 60) – Klimkówka
(wła)
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“Verba docent,
exempla trahunt”
„Słowa uczą,
przykłady pociągają”

P

od takim hasłem 13 grudnia 2016
roku w ZSP w Króliku Polskim
miała miejsce uroczystość poświęcona 7. rocznicy nadania szkole
imienia Polskich Noblistów dedykowana sześciorgu wielkim Polakom – Marii
Skłodowskiej Curie, Wisławie Szymborskiej, Władysławowi Reymontowi, Henrykowi Sienkiewiczowi, Czesławowi
Miłoszowi oraz Lechowi Wałęsie.
Zaszczytne imię Polskich Noblistów Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
w Króliku Polskim nosi od 10.12.2009
r. Dzięki temu uczniowie zyskali patronów, którzy są dla nich autorytetami - wzorami pracowitości i uporu w
dążeniu do wyznaczonego celu. Życie,
twórczość i działalność tych wielkich
Polaków stały się źródłem inspiracji i
drogowskazem na całe dorosłe życie
absolwentów Szkoły.
Przez sześć ubiegłych lat społeczność szkolna świętowała kolejne rocznice, poświęcając je poszczególnym laureatom Nagrody Nobla. W roku bieżącym
obchody zyskały szczególną rangę, gdyż
przybliżyły sylwetki wszystkich sześciu
patronów - ich zasługi dla polskiej oraz
światowej kultury i nauki.
Uroczystość Dnia Patrona tradycyjnie rozpoczęła msza święta z udziałem
szkolnego pocztu sztandarowego odprawiona przez księdza Wiesława Słotwińskiego. Dalsza część imprezy przeniosła
się do świetlicy szkolnej, która na parę
chwil przeobraziła się w salę „Małego
kina”. Biały ekran, szpule z taśmą filmową, stary projektor, a w tle muzyka
„na żywo” – niezapomniany szlagier
Mieczysława Fogga „W małym kinie” –
stworzyły niesamowitą, wręcz magiczną
atmosferę.
Z inicjatywy i według pomysłu pani
dyrektor Marty Kogut powstał niezwykły obraz prezentujący krótką historię

powstania Szkoły, ilustrowany archiwalnymi zdjęciami oraz fragmentami filmu
z uroczystości nadania jej imienia. W
prezentacji przywołane zostały również
wspomnienia z kolejnych rocznic poświęconych życiu, twórczości i działalności polskich laureatów Nagrody Nobla
oraz niezwykle ważne dla społeczności
Królika Polskiego wydarzenie – oddanie
do użytku w 2012 r. nowej sali gimnastycznej.
Następnie uroczystość przeniosła
się na salę gimnastyczną, gdzie pani dyrektor Marta Kogut serdecznie powitała
zaproszonych gości – wiceburmistrza
gminy Rymanów pana Jana Materniaka,
przewodniczącą Rady Miejskiej panią
Krystynę Ostap–Przybyłę, dyrektorów
szkół z terenu gminy Rymanów oraz
laureatów konkursów i ich opiekunów,
zapraszając wszystkich na przygotowaną przez uczniów uroczystą akademię
poświęconą Noblistom. Pani Dyrektor
wprowadziła widzów w koncepcję widowiska, podczas którego zgromadzona publiczność mogła przenieść się do
pracowni Marii i Piotra Curie, aby obserwować naukowców w czasie pracy
nad radem i polonem, zatańczyć na weselu Jagny i Boryny, a także wysłuchać
piosenek do słów utworów poetyckich
Szymborskiej „Nic dwa razy” oraz Miłosza – „Przypowieść o maku”. Widzowie
mieli również okazję przypomnieć sobie
czasy, kiedy na półkach sklepowych stał

jedynie ocet, a życie towarzyskie toczyło
się w „kilometrowych” kolejkach.
Zwieńczeniem uroczystości było
poruszające wykonanie piosenki „Dumka na dwa serca” z filmu „Ogniem i
mieczem”, którą prowadzący – Natalia
Ozimina i Dawid Jakieła - zadedykowali zaproszonym gościom. Wsłuchując
się w tę nostalgiczną melodię, oczyma
wyobraźni można było ujrzeć bezkresne
stepy i przenieść się w czasy Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Po zakończeniu akademii głos zabrał wiceburmistrz gminy Rymanów p.
Jan Materniak, który, dziękując za zaproszenie, wyraził słowa uznania dla
młodych artystów, ich opiekunów oraz
pomysłu na formę i oprawę uroczystości.
W dalszej części imprezy pani dyrektor Marta Kogut wręczyła nagrody
laureatom konkursów ogłoszonych w
związku z obchodami oraz podziękowała ich opiekunom, którzy udzielili
wskazówek i wsparcia swoim uczniom.
Szczególnie ciepłe słowa skierowała
pani Dyrektor do tych wszystkich,
którzy wzięli udział w Konkursie na
Hymn Szkoły, zaznaczając, że każdy, kto
zmierzył się z tym niezwykle trudnym
zadaniem, zasłużył na słowa uznania.
Komisja konkursowa dokonała
kompilacji nadesłanych tekstów, z których powstał hymn, którego premierowe
wykonanie mogli usłyszeć wszyscy
uczestnicy obchodów Dnia Patrona.
Szkoła w Króliku Polskim zyskała nowy
symbol, który ma szansę stać się jej znakiem rozpoznawczym. Mamy nadzieję,
że hymn będzie wyrazem jedności całej
społeczności lokalnej i towarzyszył
będzie kolejnym pokoleniom uczniów,
wzmacniając więź łączącą ich z własną
szkołą.
Hymn Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Króliku Polskim
Wiele przed nami dróg nieznanych
Wiele jest szczytów wciąż niezdobytych
Niech wzorem będą polscy Nobliści
Nasi patroni na chwałę Ojczyzny
Strzeżmy z odwagą wartości przodków
Niech zawsze będą nam drogowskazem
Bo pokazali, że uczyć się warto
Aby mieć drogę do życia otwartą
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Ta Szkoła to przecież nasz drugi dom
Wzniesiony siłą naszych ojców rąk
Nieśmy szacunek i umiłowanie
To nasz obowiązek i serca oddanie
ref. Niech wiedza nas prowadzi
Niech zabrzmi chwały pieśń
Niech wskaże nam nauka
Jak radość życia nieść
Poniżej prezentujemy również wyniki i nazwiska laureatów przeprowadzonych konkursów:
GMINNY KONKURS NA TEKST
HYMNU ZSP W KRÓLIKU POLSKIM
Wyróżnienie:
Beata Litwin – Bałucianka, Stanisław Trzaska – Królik Polski, Julia Capko – kl. VI, SP w Głębokiem, Sławomir
Gębuś – kl. VI, SP w Biance, Mateusz
Markiewicz, Marcelina Hanus, Karolina Rygiel, Anna Kuszel, Kamila Frącek,
Jan Jurasz – wszyscy z kl. II G, ZSP w
Posadzie Górnej, Dawid Kuropatwa – kl.
I LO, ZSP w Rymanowie.

Ciepła kołderka dla
czworonoga

16

października 2016r. ogłosiliśmy zbiórkę zużytych kołder,
koców, materaców potrzebnych
do wyścielenia kojców i legowisk podopiecznym schroniska w Lesku. Na nasz
apel odpowiedziało wielu uczniów od klas

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „I Ty możesz wyglądać jak
Noblista”
I miejsce: Maciej Jakieła – kl. IV SP,
ZSP w Króliku Polskim, II miejsce: Jarosław Kopczyk – kl. V, SP w Bziance,
III miejsce: Jakub Kaczor – kl. V, SP
w Bziance
Wyróżnienie:
Ksawery Capko – kl. IV, SP Fundacji „Elementarz” w Głębokiem, Julia
Rymarowicz – kl. VI SP, ZSP w Milczy,
Karolina Pitrus – kl. III G, ZSP w Króliku Polskim, Oliwia Pitrus – kl. V SP,
ZSP w Króliku Polskim, Monika Smoleń
- kl. V SP, ZSP w Króliku Polskim.
Nagrodę publiczności zdobył Jakub
Kaczor z kl. V SP w Bziance.
Po wręczeniu nagród oraz pamiątkowych dyplomów pani dyrektor Marta
Kogut podziękowała zaproszonym gościom za przybycie i zaprosiła wszystkich na poczęstunek przygotowany
przez rodziców, pracowników szkoły
oraz panie z KGW. Pod ich adresem, i
wszystkich tych, którzy przyczynili się
najmłodszych do III G oraz pracownicy
szkoły. Oprócz materacy uczniowie przynosili również karmę suchą i w puszkach.
Zbiórka trwała do 20 listopada 2016r.
Wszystkie dary trafiły do schroniska
„Wesoły Kundelek” w Lesku.
Dzięki tej akcji wspomogliśmy
schronisko, pomagając czworonogom
przetrwać zimę. Ilość koców, kołder…
przyczyni się do wyścielenia kilkudziesięciu kojców. Zebrana karma (ok. 100 kg)
będzie pysznym obiadkiem
dla psów i kotów.
Celem tej akcji była pomoc rzeczowa dla zwierząt
przebywających w schronisku w Lesku, aby mogły
przetrwać zimę. Uwrażliwianie młodych ludzi na
potrzeby, krzywdę i cierpienie zwierząt. Zachęcanie
uczniów do twórczego i
pomysłowego działania w
różnych dziedzinach.

do uświetnienia tegorocznych obchodów, kierujemy szczególne podziękowania i wyrazy wdzięczności.
Agnieszka Rygiel
fot. ks. Wiesław Słotwiński

Rocznica chrztu Polski
w rymanowskim
liceum
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
ustanowił rok 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Wyraził
nadzieję, że rocznicowe obchody będą
drogą pojednania i odbudowy wspólnoty w oparciu o ponad tysiącletnią tradycję chrześcijańską naszego narodu.
Społeczność rymanowskiego liceum włączyła się w ogólnopolskie
obchody 1050 rocznicy chrztu Polski.
Podczas uroczystego spotkania uczniowie gimnazjum i liceum obejrzeli słowno-muzyczny montaż „Ojczyzna – to
największy dar”.
Uczniowie zaprezentował spektakl muzyczny w formie teatru cieni
opowiadający o początkach państwa
polskiego. Wielu wzruszeń publiczności dostarczył również montaż słowno-muzyczny, który pokazywał przełomowe dla dziejów Polski wydarzenia.
Obchody uświetnił występ chóru klas
wojskowych, który wykonał między
innymi „Bogurodzicę”, „Rotę”, „Hymn
Polski Podziemnej”.
(www.rymanow.pl)

(ZSP Wróblik Szlachecki)

Zima w uzdrowisku
Zima w naszej okolicy bywa często bardzo sroga,
I zawieje, i zamiecie, zasypana śniegiem droga.
A na wzgórzach wzniosłe jodły okryte pierzyną,
Tuż pod nimi buki, co z popieli słyną.
Malutkie krzewinki z zaspy wyglądają
I rychłego wiosny nadejścia czekają.
Rzeka Tabor znowu twardym lodem skuta,
Na kaskadach rzeźby, jakby wyszły z dłuta.
Las zdrojowy znowu urodą zachwyca,
Najpiękniejszy wieczorem, przy blasku księżyca.
Beata Ziemlańska
NASZ RYMANÓW
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Poznajmy się

Rymatex –
co to takiego?

R

YMATEX – to słowo naszym
czytelnikom niewiele mówi, a
jest to nazwa zakładu, który już
od kilkunastu lat działa na części zabudowań i terenie byłej garbarni ASKO.
Wielu z nas zadaje sobie pytanie, co to
za zakład i co tu się produkuje, zauważamy tylko korzystniejszy wygląd zabudowań jak i otoczenia. Prosimy, aby naszą
ciekawość zaspokoił Pan Józef Knap
– Prezes Zarządu i udziałowiec Spółki.
Nasz Rymanów – Na wstępie poprosimy Pana o kilka słów o sobie i co
skłoniło Pana do utworzenia właśnie
takiego zakładu na terenie byłej garbarni?
JK - Jestem absolwentem Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie. Ukończyłem studia na Wydziale
Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej a w latach 2000-2001 odbyłem
studia podyplomowe na AGH w Krakowie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Przez wiele lat pracowałem
w Krośnieńskich Hutach Szkła, głównie
w Zakładzie Włókna Szklanego od jego
uruchomienia w 1971 roku. Najpierw w
Kontroli Jakości, następnie kierowałem
Oddziałem Energo – Mechanicznym a
pod koniec lat 90-tych pełniłem funkcję
Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych.
W międzyczasie na przełomie lat 80tych i 90-tych przebywałem w USA i
tam poznałem przyszłych wspólników.
Oni w 1993 roku założyli w Polsce firmę UNIFAM i podjęli produkcję tarcz
do cięcia i szlifowania metali i kamieni.
W 2002 roku zaproponowali mi utworzenie firmy produkującej siatki z włókna szklanego do zbrojenia tarcz. Z góry
było wiadomo, że ta produkcja wymaga dużych powierzchni produkcyjnych.
Początkowo chcieliśmy zakupić część
obiektów likwidowanej Fabryki Obuwia
Sportowego FABOS w Krośnie, gdzie
syndykiem był Marek Leszczak. Jednak tamte obiekty nie spełniały naszych
wymagań i Syndyk poinformował nas,
że równolegle likwiduje Spółdzielnię
Garbarską „ASKO” w Rymanowie. I tak
wybór padł na Rymanów. Żeby trwale
związać się z Rymanowem postanowiliśmy, że firma powinna zawierać w
nazwie choć część nazwy miasta i tak
powstała Spółka RYMATEX. Pierwszą
halę, która wymagała gruntownego remontu kupiliśmy 30 grudnia 2002 roku,
a produkcję pod potrzeby firmy UNIFAM rozpoczęliśmy pół roku później.
W latach: 2004 – 2007 kupiliśmy kolejne hale produkcyjne przeprowadzając
remonty kapitalne i przebudowy pod
nasze potrzeby. Równolegle inwestowaliśmy w najnowocześniejsze maszyny i
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urządzenia produkcyjne rozwijając produkcję i pozyskując nowych klientów w
kraju i zagranicą.
NR - Co może Pan powiedzieć na
temat tej produkcji, oczywiście nie zdradzając tajemnic technologicznych jak i
technicznych? Czy jest to skomplikowany proces?
JK - Podstawowymi produktami
powstającymi w naszym zakładzie są
siatki z włókna szklanego impregnowane żywicami fenolowymi przeznaczone
do zbrojenia tarcz dla przemysłu ściernego. Produkcja siatek jest niezwykle
trudna, wymaga zainstalowania precyzyjnych maszyn i linii technologicznych budowanych stricte pod potrzeby
bardzo skomplikowanego procesu technologicznego. W pierwszej fazie tkane
są na krosnach tkackich siatki z włókna
szklanego, na które w następnej kolejności nanoszona jest żywica. W ostatnim
etapie produkcji wykrawane są krążki
o różnych średnicach w zależności od
średnicy i grubości tarcz do produkcji
których będą je używać nasi odbiorcy.
Oprócz wspomnianych siatek produkujemy jeszcze podkłady do tzw. tarcz listkowych, tkaniny i matotkaniny szklane
z przeznaczeniem do produkcji laminatów i kompozytów, takich jak: kadłuby
jachtów i łodzi motorowych, elementy
nadwozi TIR-ów, autobusów i obudów
nowoczesnych pociągów. Produkujemy
również wielowarstwowe rękawy do
remontów kolektorów kanalizacyjnych
metodą bezwykopową.
NR - Kto jest głównym odbiorcą
waszych wyrobów?
JK - Naszymi głównym odbiorcami
są producenci tarcz do cięcia i szlifowania metali i kamieni w kraju i zagranicą. Tkaniny i matotkaniny dostarczane
są niemal wyłącznie do polskich firm.
Obecnie eksportujemy około 30% siatek
do takich krajów jak: Niemcy, Francja,
Włochy, Bułgaria, Grecja, Finlandia,
Hiszpania.
NR - Ilu ludzi znalazło zatrudnienie w tym zakładzie i czy są to ludzie ze
szczególnymi kwalifikacjami?
JK - Aktualnie zatrudniamy ponad
80 osób pracujących w systemie zmianowym. Ponieważ praca odbywa się
na urządzeniach o wysokim poziomie
technicznym, praktycznie większość
procesów sterowana jest komputerowo,
pracownicy zdobywają doświadczenie

bezpośrednio na stanowiskach pracy.
Zdecydowana większość naszej załogi
to ludzie bardzo młodzi, przeważnie jest
to dla nich pierwsza praca.
NR - Ktoś kiedyś powiedział: „Kto
nie idzie do przodu zostaje w tyle.” Jakie ma Pan perspektywy dla zakładu?
JK - Tym też się kierujemy w naszych działaniach. Do tej pory zainwestowaliśmy w firmę ponad 50 mln
złotych i planujemy dalsze inwestycje.
Do 2020 roku zaplanowaliśmy kolejne inwestycje na kwotę co najmniej 15
mln. Powinno to zaowocować kolejnymi
innowacyjnymi produktami, jakie zaproponujemy dotychczasowym i nowym
odbiorcom w kraju i zagranicą. Dużą
wagę przywiązujemy do zapewnienia
dobrych warunków pracy oraz dbałości
o środowisko naturalne. Ostatnio zrealizowana w ciągu kilkunastu miesięcy
inwestycja, na którą pozyskaliśmy grant
z funduszu norweskiego w powiększenie
mocy produkcyjnych, równolegle obejmowała budowę za kwotę prawie 4 mln
złotych urządzeń służących ochronie
środowiska. Firma OTTO Engineering
wykonała dla nas instalację dopalającą
opary z procesu impregnacji niemal całkowicie eliminując emisję zanieczyszczeń powietrza. W naszej działalności
staramy się jak najmniej zakłócać spokój
w naszej okolicy. Myślę, że od 14 lat
wrośliśmy w środowisko rymanowskie
i firma nie jest uciążliwa dla sąsiadów.
NR - Odnoszę wrażenie, że jest Pan
bardzo skromną osobą i dlatego mało
znaną, mam nadzieję, że rozmowa ta i
zawarcie znajomości poprzez Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” przyczyni się
do zawarcia bliższej znajomości ze społeczeństwem Rymanowa.
JK - Tak Pan mnie postrzega? Wynikać może to z faktu, że może nie wystarczająco reklamujemy naszą firmę, choć
Rymatex był wielokrotnie wyróżniany
przez instytucje podkarpackie jak i ogólnopolskie za osiągane wyniki. Bardziej
jednak skupiamy się na realizacji zadań,
jakie sobie stawiamy. Mamy bardzo dobry – młody zespół pracowników, dzięki
czemu zbudowaliśmy firmę, która znana jest nie tylko w Polsce, ale również
w wielu krajach Europy. Szczególnie w
krajach, gdzie działają firmy, dla których
jesteśmy konkurencją.
NR - Kończąc to nasze miłe spotkanie, bardzo dziękuję i oddaję Panu głos.

JK - W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy życzliwie
zaakceptowali naszą firmę w Rymanowie. Głównie mam na myśli naszych
biznesowych sąsiadów oraz mieszkańców ulic Osiedle i Dworska.
W szczególności jesteśmy wdzięczni władzom Miasta i Gminy Rymanów
za zainteresowanie i pomoc w rozwiązywaniu naszych problemów. Najważniejszym było objęcie terenu naszej działalności Specjalną Strefą Ekonomiczną
WISŁOSAN w Tarnobrzegu, dzięki

czemu mogliśmy zrealizować tak duże
inwestycje w tak krótkim czasie.
Korzystając z okazji, że nasza rozmowa ukaże się w styczniowym numerze NASZEGO RYMANOWA pozwoli
Pan, że w imieniu własnym i całej załogi
RYMATEX-u złożę Redakcji i wszystkim Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia noworoczne.
Rozmawiał: Czesław Szajna

Powiedz
Czy mnie słyszysz - powiedz szczerze
Czy mnie widzisz - tak czy nie
Czy mnie kochasz - powiedz mi
Jeśli nie to przykro mi
Czy mnie lubisz choć troszeczkę
Ty uwielbiasz też mój śmiech
Ja uwielbiam Cię całego
I TY też pokochaj mnie
28 X 2009

Nina Wołczańska

II Ogólnopolski
Festiwal Piłkarski

W

dniach 3 i 4 grudnia w Hali
Sportowej w Sieniawie odbyła
się impreza piłkarska dla chłopców z rocznika 2007. Organizatorem było
Stowarzyszenie Activ Pro, wsparte ze
środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na zaproszenie gospodarzy Akademii
Piłkarskiej Aktiv Pro, do Rymanowa
przybyły drużyny z Małopolski, Lubelszczyzny oraz gość specjalny z Ukrainy.
W dwudniowych zawodach uczestniczyły drużyny: Sandecja Nowy Sącz,
Unia Tarnów, Hetman Zamość, Akademia Piłkarska Stalowa Wola, Orlik Przemyśl, Karpaty Lwów i dwie drużyny Pro
Activ. Rozgrywki prowadzono systemem
„każdy z każdym”. Po emocjonujących
meczach ustalono kolejność – zwycięzcą
turnieju została drużyna ze Lwowa wyprzedzając chłopców z Nowego Sącza i
Stalowej Woli. Drużyna Activ Pro walczyła dzielnie zajmując czwarte miejsce.
Po ogłoszeniu wyników, każdy zespół otrzymał pamiątkowy puchar oraz
medale dla każdego uczestnika, które
wręczyli Katarzyna Rysz-Jęczkowska
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Activ
Pro, Jan Materniak Zastępca Burmistrza
Gminy Rymanów, Igor Sawicki Dyrektor
Dziecięcej Akademii Piłkarskiej Karpaty Lwów oraz Iwan Tsachen Prezes
Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Integracji Ukrainy.
Zarząd Stowarzyszenia składa podziękowania za wsparcie lokalnym sponsorom:
BP Prosta, Rymatex Sp. z oo., PGNiG Oddział w Sanoku i instytucjom: Urzędowi
Gminy, OZPN w Krośnie raz strażakom i
wolontariuszom. To piłkarskie wydarzenie
było wspaniałą formą promocji Gminy Rymanów nie tylko na arenie ogólnopolskiej
ale również międzynarodowej.
Na zakończenie turnieju organizatorzy przygotowali dla wszystkich
zawodników niespodziankę – do hali
w Sieniawie przybył z dalekiej Laponii
Święty Mikołaj, który pogratulował
wszystkim wspaniałej postawy promującej aktywność fizyczną oraz wręczył
drobne upominki.
(www.rymanow.pl)
NASZ RYMANÓW
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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

Swoją muzyką zdobył
Moskwę

K

acper Żaromski z Zespołu Szkół
Muzycznych w Krośnie zdobył
pierwsze miejsce na konkursie
„Musica Classica” w Moskwie.
Od 12 do 19 listopada odbywał
się w Moskwie XX Międzynarodowy
Konkurs-Festiwal „Musica Classica”,
w którym brał udział Kacper Żaromski
- uczeń V klasy Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej II stopnia w Krośnie
pochodzący z Rymanowa. Organizatorami konkursu były: Rosyjska Akademia
Muzyczna im. Gnesinych w Moskwie i
Narodowy Instytut Muzyki im. Schnitke
w Moskwie. W konkursie uczestniczyło
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ok. 200 muzyków z Rosji, Chin, Białorusi,
Ukrainy i Polski.
Nauczycielem Kacpra jest Dorota
Skibicka. Na konkursie wykonywał on
utwory M. Ravela, S. Rachmaninowa
i A. Skriabina. Efektem tego występu
jest I miejsce, tym cenniejsze, że Kacper był najmłodszym uczestnikiem w
swojej grupie i konkurował głównie ze
studentami akademii muzycznych. Na
koncercie laureatów wykonał brawurowo Etiudę–Obraz D-dur op. 39 nr 9 S.
Rachmaninowa. Wyjazd ten mógł zostać
zrealizowany dzięki dofinansowaniu go
przez Prezydenta Miasta Krosna - mgr.
inż. Piotra Przytockiego oraz Dyrektora
Naczelnego KPB w Krośnie mgr. inż.
Stanisława Materniaka.
Była to niezwykła podróż do kraju
wielkich kontrastów. Zobaczenie tego
kraju było bardzo inspirującym doświadczeniem i myślę, że pomoże mi w
zrozumieniu dzieł rosyjskich
kompozytorów. – powiedział
Kacper Żaromski. – Cieszy
mnie sukces Kacpra, a także
fakt, że mięliśmy możliwość
poznania bogactwa kultury
i doświadczenia niezwykłej
życzliwości tamtejszych ludzi.
– dodaje Dorota Skibicka.
Jest to już drugi, spektakularny sukces Kacpra na
międzynarodowym konkursie
pianistycznym. W lipcu tego
roku zdobył on II miejsce,
gdzie I nie przyznano, na VII
Międzynarodowym Konkursie
Chopinowskim w Budapeszcie, a także Nagrodę Specjalną Narodowego Instytutu
F. Chopina w Warszawie dla
zwycięzcy konkursu. Sukces
ten zaowocował przyznaniem
pianiście, po raz drugi Stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
- najwyższego wyróżnienia,
jakie może otrzymać uczeń
szkoły artystycznej.
AS

Kolejny sukces
rymanowskich
saksofonistów

W

dniach 6-9 grudnia 2016 w
Przeworsku odbył się XII
Międzynarodowy Festiwal
Saksofonowy. Festiwal początkowo był
imprezą coroczną, a od sześciu lat odbywa się co dwa lata. Tegoroczna edycja
zgromadziła uczestników wszystkich
typów szkół muzycznych w Polsce oraz
uczniów z zagranicy.
W przesłuchaniach festiwalowych
wzięła udział trójka uczniów z klasy
saksofonu Michała Rymarza. Uczniowie: Adrian Rusnok, Mateusz Rusnok
oraz Jakub Litarowicz rywalizowali ze
swoimi rówieśnikami ze szkół muzycznych z całej polski. Podczas ogłoszenia
wyników kategorii I i II, w których
startowali młodzi saksofoniści okazało
się, że zdobyli wyróżnienia. Uczniom
akompaniował wspaniały pianista Daniel Eibin.

D

Rymanowscy
gitarzyści
w Jarosławiu

nia 9 grudnia 2016 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I
st. w Jarosławiu odbyły się XV
Mikołajki Gitarowe. Szkołę Muzyczną
I st. w Rymanowie reprezentowali
uczniowie Kamil Kijowski, Patrycja
Urbanik, Kamila Oleniacz, oraz Żaneta
Zając, którzy uczą się pod opieką Agaty
Pelczar i Łukasza Pałasiewicza. Każdy z
uczestników nagradzany był za występ
prezentem od Św. Mikołaja. Po prezentacji uczestników odbyły się warsztaty
metodyczne prowadzone przez Ewę
Jabłczyńską i Dariusza Kupińskiego.
Mikołajki gitarowe przebiegały w bardzo miłej, świątecznej atmosferze.
Dariusz Krzok

Sukcesy
w Olimpiadzie Wiedzy
o Bezpieczeństwie
i Obronności

W

bieżącym roku szkolnym została zainicjowana Olimpiada
Wiedzy o Bezpieczeństwie
i Obronności, której głównym organizatorem jest Komitet Główny OWoBiO,
powołany na mocy porozumienia trzech
uczelni, tworzących konsorcjum. Należą do nich: Uniwersytet Warszawski
- Wydział Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych, Instytut Nauk Politycznych, Akademia Sztuki Wojennej Wydział Bezpieczeństwa Narodowego,
Instytut Bezpieczeństwa Państwa oraz
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Wydział Nauk
Historycznych i Społecznych, Instytut
Politologii.
Etap szkolny olimpiady wymagał od
uczestników napisania pracy na jeden z
pięciu tematów dotyczących aspektów
bezpieczeństwa narodowego, patriotyzmu ,zagrożeń czasu wojny i pokoju,
roli rodziny w kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich. W pierwszym etapie wzięło udział 20 uczniów, z
których 12 zakwalifikowało się do etapu
okręgowego. W Rzeszowie w Wyższej
Szkole Informatyki i Zarządzania , dnia
8.12. br. spotkało się 51 uczestników
olimpiady z okręgu podkarpackiego, reprezentujących następujące szkoły: LO
Kołaczyce, ZSP nr 5 w Krośnie, III LO
Krosno, LO Rymanów, LO Ropczyce,
I LO Dębica , II LO Łańcut, I LO Przemyśl, II LO Sanok, ZS w Iwoniczu, ZS
nr 2 w Rzeszowie, ALO w Rzeszowie,
LO Strzyżów oraz ZSO Stalowa Wola.
Uczniowie zmierzyli się z testem, który
sprawdzał wiadomości z zakresu wiedzy
o społeczeństwie, historii oraz edukacji
dla bezpieczeństwa. Dodatkowa katego-

Piknik pod gwiazdami

9

listopada klasa I Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie wraz
z nauczycielem fizyki p. Marcinem
Kielarem wyjechała na wycieczkę do
Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego (MOA) w Niepołomicach
na imprezę nazwaną „Piknik pod gwiazdami”.
Pierwszym przystankiem na drodze
do MOA była wizyta w I LO w Jaśle.
Nauczyciel fizyki tamtejszej szkoły
przedstawił nam i omówił teleskop słoneczny Coronado, który został zakupiony
w ramach polsko – słowackiego projektu
– Karpackie Niebo. Odwiedziliśmy również kopułę obserwatorium mieszczącą
się na dachu budynku szkoły. Następnie

ria pytań dotyczyła zagadnień związanych z terroryzmem. Z testowych zmagań wyłonionych zostało dziesięciu najlepszych uczestników, w gronie których
znalazło się aż czterech uczniów rymanowskiego liceum: Weronika Hanus,
Maciej Boczar, Damian Bździuła, Karol Niemiec. W marcu 2017r. uczniowie
będą rywalizować o tytuł laureata olimpiady na szczeblu centralnym, który zostanie przeprowadzony na Uniwersytecie Warszawskim.

udaliśmy się w dalszą podróż – kierunek
Niepołomice.
Po dojechaniu na miejsce rozpakowaliśmy się, a wieczorem zostaliśmy
oprowadzeni po Niepołomickim rynku
oraz Zamku Królewskim. Po odbytym
spacerze wróciliśmy do obserwatorium
na zasadniczą część zajęć, czyli wykłady, prelekcje itp. Zaczęliśmy od obserwacji Księżyca, bo pogoda na to przez
chwilę pozwoliła. Potem udaliśmy się
na wykład dotyczący teorii o powstaniu
wszechświata, a następnie o pochodzeniu
gwiazd w kosmosie. Około godziny 21oo
zrobiliśmy sobie przerwę na kolację. Po
uzupełnieniu straconych kalorii wróciliśmy do sali gdzie dowiedzieliśmy się
jak samodzielnie można obserwować
wszechświat przy pomocy internetu. O

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w III Ogólnopolskim Etapie Olimpiady Wiedzy o
Bezpieczeństwie i Obronności. Wraz z
tytułem laureata uczestnicy mogą zdobyć indeksy na prestiżowe uczelnie
wyższe w kraju. Powodzenia!!!
Urszula Pelczar
Beata Suwała - Szczechowska

Nasz
Rymanów
na Facebooku
www.facebook.com/naszrymanow

północy udaliśmy się do planetarium by
obejrzeć prezentację na temat wędrówki
Słońca po niebie w ciągu roku.
Kolejnego dnia wczesnym rankiem
wyjechaliśmy odwiedzić wydział Chemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zaprezentowano nam możliwe
do studiowania tu kierunki. Po krótkim
pokazie chemicznym prowadzonym przez
studenta i zwiedzeniu wydziału wybraliśmy się w drogę powrotną. Do domu
wróciliśmy pełni emocji. Oczekiwać będziemy niecierpliwie na kolejny wyjazd.
(www.rymanow.pl)
NASZ RYMANÓW
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Szczypiornistki
z Posady Górnej
na spotkaniu
z Olimpijczykami z Rio

P

iłkarze ręczni z zespołu Vive Tauron Kielce, którzy uczestniczyli w
Igrzyskach Olimpijskich w Rio de
Janeiro zawitali j do SP nr 91 w Krakowie
i GIM nr 47 w Krakowie. W spotkaniu
wzięły również
udział szczypiornistki OSPR Posada Górna, które
zostały zaproszone przez panią
trener Lidię Walczyk (trenerkę,
kapitana reprezentacji Polski,
koordynatora makroregionalnego
OSPR w Polsce).
Została tym saKoszulka z podpisem
mym docenioreprezentantów
na ciężka praca
dziewcząt z Posady Górnej i ich wyniki
( Mistrzostwo Województwa, 5 miejsce
w Mistrzostwach Polski, Izabella Rodzinka najlepszą bramkarką Mistrzostw
Polski i wygrany Ogólnopolski turniej w
Końskich!!!)
Wszyscy uczniowie czekali na reprezentantów Polski z wielką niecierpliwością w hali ZSOS nr 1. Wizyta
rozpoczęła się od entuzjastycznego
powitania olimpijczyków przez naszych młodych sportowców. Młodzież
przygotowała wiele ciekawych pytań
do zawodników , wśród nich pytanie
zadała Nikolina Samborska zawodniczka
OSPR Posada Górna.. Szczypiorniści
bardzo chętnie odpowiadali na pytania,
dzieląc się wrażeniami z igrzysk olim-

25 lat Odrodzonego
PTG „Sokół” na Litwie

W

czesnym rankiem w czwartek,
13 października 2016r. delegacja Polskiego Towarzystwa
Gimnastycznego Sokół wyruszyła z
Krakowa w kierunku Wilna. Do stolicy
Litwy wybrała się również delegacja z
Rymanowa na czele z druhem Kazimierzem Cetnarskim oraz trójką uczniów z
Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie. Celem wyjazdu było wspólne świętowanie wraz z Polskim Towarzystwem
Gimnastycznym „Sokół” na Litwie,
które 14 października obchodziło 25-lecie
działalności .
Piątek rozpoczęliśmy od spotkania
z przewodnikiem, który opowiedział
nam historię Wilna i oprowadził nas
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pijskich oraz skierowali do młodzieży
przesłanie, że pracą, uporem i dążeniem
do celu można osiągnąć najwyższe cele.
Następnie wszyscy zrobili sobie wspólne
zdjęcia i nasi olimpijczycy rozpoczęli
rozdawanie autografów. Chętnych była
ogromna rzesza, każdy chciał otrzymać
pamiątkowy podpis
Każda zawodniczka otrzymała pamiątkowy certyfikat i dyplom upamiętniający spotkanie podpisany przez olimpijczyków. W spotkaniu brali udział : Krzysztof Lijewski, Mateusz Jachlewski,
Mateusz Kus, Karol Bielecki, Mariusz
Jurkiewicz, Sławomir Szmal, Michał
Jurecki oraz trener Talant Dujszebajew.
Przed spotkaniem z mistrzami swoje
umiejętności zaprezentowały zawodniczki zaproszonych szkół.
Reprezentację OSPR Posady Górnej
tworzyły: Nikola Zięba, Karolina Buczek, Julia Krupianik, Michalina Śliwka,
Alicja Staroń, Dominika Pęcak, Marcelina Hanus, Kinga Osękowska, Natalia
Józefczyk, Joanna Głowacka, Nikolina
Samborska, Antonina Szczęsna, Otylia
Landsmann, Maria Przybyła, Julia Niem-

po Starym Mieście. Wybraliśmy się w
podróż śladami Adama Mickiewicza oraz
Juliusza Słowackiego. Mieliśmy okazję
zobaczyć miejsca, w których przebywali
poeci doby romantyzmu.
Kolejnym punktem naszego pobytu
na Litwie była podróż do Soleczników,
położonych niedaleko Wilna. W Solecznikach istnieje Polskie Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół”. Organizacja ma
własny sztandar i zachowuje tradycje,
dzięki czemu krzewi polskość w rejonie,
w czym duża zasługa prezesa PTG „Sokół” Michała Sienkiewicza. Inicjatorzy
odrodzenia na Litwie PTG „Sokół”,
podobnie jak i jego założyciele w 1905
roku, napotkali opór ze strony władzy.
Kierujący rejonem solecznickim urzędnicy, po rozwiązaniu Rady Rejonowej, nie
wyrazili zgody na ponowną rejestrację
PTG „Sokół” na Litwie, motywując swą
decyzję nacjonalistycznym charakterem
organizacji. Wówczas mogły istnieć na

Grzegorz Argasiński z trenerem
T. Dujszebajewem i K. Bieleckim

czyk, Izabella Dudek, Julia Bolanowska,
Oliwia Staroń, Izabella Rodzinka, Maria
Różowicz, Kamila Małek, trener Grzegorz Argasiński.
G.A.

Litwie tylko kluby sportowe „Polonia”. 22
listopada 1995r. PTG „Sokół” na Litwie
zostało zarejestrowane jako samodzielna
organizacja.
Odbyły się tam w piątkowe popołudnie główne uroczystości. Rozpoczęły
się one wniesieniem sztandarów, które
przybyły do auli polskiej szkoły w Solecznikach. Wprowadzeniu sztandarów
przewodniczył druh Kazimierz Cetnarski.
Odśpiewano hymn sokoli i przedstawiono
historię działania PTG „Sokół” na Litwie.
Następnie przyszedł czas na przemówienia, podkreślające zasługi druha
Michała Sienkiewicza, który przez cały
okres działalności odrodzonego „Sokoła”
na Litwie jest jego prezesem. W dowód
uznania otrzymał wiele odznaczeń i gratulacji. Odznaczenie otrzymał również
sztandar- „Legię Honorową”- który z rąk
prezesa krakowskiego PTG „Sokół”, druha Konrada Firleja zyskał również nową
głowicę w kształcie sokoła.

Po części oficjalnej nadszedł czas
na część artystyczną. Grupa akrobatek
„Sokolich” z Krakowa dała pokaz swych
umiejętności. Następnie Zespół Pieśni i
Tańca działający przy PTG „Sokół” w
Pilźnie zaprezentował kilka tradycyjnych
polskich utworów.
W sobotę udaliśmy się do miejscowości Ejszyszki, gdzie została odprawiona
Msza święta w intencji sokolich organizacji. Przewodniczył jej kapelan, ksiądz
Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego
„ Sokół” na Litwie. Następnie wyruszyliśmy w drogę powrotną do Wilna. Tam
odwiedziliśmy cmentarz na Rossie, gdzie
spoczywa matka Józefa Piłsudskiego i

jego serce. Po przedstawieniu historii
życia Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty oraz znicze na płycie jego grobu. Tak
zakończyły się oficjalne obchody 25-lecia
odrodzenia PTG Sokół na Litwie.Po wieczornym zwiedzaniu Wilna wróciliśmy
do hotelu, z którego nad ranem wyruszyliśmy w drogę powrotną do Krakowa,
w trakcie której zwiedziliśmy miejscowość Troki na Litwie.
Dziękujemy Panu Burmistrzowi,
Wojciechowi Farbańcowi, Nadleśnictwu Rymanów – Panu Nadleśniczemu,
Pawłowi Panasiowi, Pani Dyrektor ZSP
w Rymanowie, Elżbiecie Nadziakiewicz oraz Panu Prezesowi PTG Sokół

w Rymanowie, Zygmuntowi Pelczarowi
za pomoc finansową oraz wsparcie przy
organizacji wyjazdu. Wyrazy wdzięczności składamy Panu Prezesowi, Michałowi
Sienkiewiczowi oraz Panu Prezesowi
Konradowi Firlejowi za zaproszenie na
te piękne uroczystości.
Specjalne podziękowania kierujemy
do Pana Kazimierza Cetnarskiego, który
opiekował się nami i bez którego nasz
wyjazd nie byłby możliwy.
Maciej Boczar
(kl.3D LO w Rymanowie)

Spartan Rymanów
wygrywa Słowacką
Ligę Zawodową
w Armwrestlingu …

W

dniu 03-XII-2016 w słowackich Raslavicach odbyła się
Słowacka Liga Zawodowa w
Armwrestlingu.
Jak zwykle Spartan Rymanów nie
zawiódł i zdobył aż 8 medali w tym 2
mistrzostwa słowackiej ligi.
Zacznijmy od amatorów w której
wystartował Grzegorz Krzyżanowski
zdobywając 2 złote medale w kategorii
+95kg na rękę lewą i prawą, tym samym
detronizując słowacką konkurencję.
W kategorii senior zawodowcy Grzegorz Nowotarski również zdobył złoty
medal w kategorii 85kg, i tym samym
został zwycięzcą Słowackiej Ligi Zawodowej 2016.
W kategoriach juniorskich mieliśmy
aż 5 zawodników i zawodniczek:
Katarzyna Długosz – 2 miejsce lewa,
3 miejsce prawa – kat 60kg
Damian Biega – 3 miejsce lewa, 3 miejsce prawa – kat 70kg
Adrian Biega – 4 miejsce lewa, 3 miejsce
prawa – kat 80kg
Mateusz Skwara – 4 miejsce lewa,
4 miejsce prawa – kat 70kg
Patryk Skwara – 6 miejsce lewa,
6 miejsce prawa – kat 70kg

…i Puchar Gór
Świętokrzyskich
w Podnoszeniu
Ciężarów

R

ównież 03-XII-2016 w Kunowie
odbył się Puchar Gór Świętokrzyskich gdzie zawodnicy Spartan
Rymanów - GOK Rymanów reprezentowali nasze miasto.
Tutaj również nasi młodzi zawodnicy
nie zawiedli zdobywając 4 medale w tym
3 złote (!)

1 miejsce - Paulina Moskal (kat: 53 kg)
- rwanie 37 podrzut 45 kg
1 miejsce - Marlena Kopeć (kat:+75kg)
- rwanie 56 podrzut 70 kg

2 miejsce - Paweł Moskal (kat:
62 kg) - rwanie 45 podrzut 60 kg
1 miejsce - Rafał Tokarz (kat:
94kg) - rwanie 70 podrzut 100 kg
Więcej info o zawodach
( zdjęcia i filmy ) można zobaczyć
na facebook: Spartan Rymanów
Trener: Jan Dryka
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Niecierpliwość to
okropnie brzydka wada
Przez tę wadę się niekiedy brzydko wpada – śpiewała onegdaj nasza
rodzima super piosenkarka Kasia
Sobczyk i z pewnością miała sporo racji .
Zapewne każdy zgodzi się z faktem,
że żyjemy w cywilizacji „biegu”, notorycznego pośpiechu, że z każdej strony
słychać głosy „na nic nie mam czasu”, „
mam tysiące spraw na głowie” i że niestety ta gonitwa dnia codziennego nie
tylko nie sprzyja „załatwieniu” większej
ilości spraw, lecz zapędza nas w kozi
róg z uczuciem niemocy i frustracji. Jesteśmy często świadkami zachowań impulsywnych, wybuchowych w miejscach
publicznych, sami także nie rzadko podnosimy głos marszcząc brew gdy stoimy
w supermarkecie a sprzedająca wzywa
do kasy koleżankę jak zobaczy trzy osoby.
Niecierpliwość, życie na czas, rachunki na terminy i brak dystansu do
życia, siebie i nade wszystko do innych.
Świat gna. Człowiek współczesny musi
wszystko mieć JUŻ. Tak więc ma szybki Internet, szybkie łącza telefoniczne,
szybkowar w kuchni, coraz szybsze
programy w pralce. Nie traćmy czasu,
wszystko róbmy na „wczoraj”. Po co?.
Wzrost konsumpcjonizmu przymuszającego nas do nieustannych zakupów,
do bogacenia się, dokształcania powoduje wzrastanie w nas stresu związanego z czasem. A tegoż czasu wydaje się,
mamy wciąż za mało. Rzeczywistość
jest jednak mało sympatyczna, bo otoczeni przedmiotami, zarzuceni masą
informacji, wiadomości, śmieciami i nowymi gadżetami bez których żyć zda się
nie sposób - prostą drogą zmierzamy w
harmider i szum. Badania przeprowadzane w ramach kardiologii jednoznacznie
określiły, że ludzie żyjący w pośpiechu
i „gonitwie myśli” są narażeni dwa lub
trzy razy bardziej na choroby serca niż
ci pozwalający sobie na mniejsze tempo
życia i codzienną cierpliwość.
Niecierpliwi to zazwyczaj osobnicy ambitni i dążący do perfekcji. To
wrogo nastawieni do innych, skłonni do
zachowań rywalizujących a i postrzegających otoczenie jako zagrażające. (to
notoryczny pośpiech i stres). Gotowi do
podjęcia walki . Ten stan permanentnego
pogotowia fatalnie wpływa na nasz system nerwowy, krwioobieg i zwyczajnie
rzec można, skraca życie. Im bardziej
bowiem się spieszymy i niecierpliwimy,
tym bardziej tracimy zarówno czas jak
i zdrowie. Nieraz byłam świadkiem sytuacji konfliktowych w Przychodniach
Lekarskich, gdzie pacjenci przychodząc
do lekarza chcieliby być załatwieni w
drzwiach. Wybierając się w takie miejsce zabieram ze sobą i cierpliwość i
czas, a czasami jakąś gazetę. Wszak to
normalne, że coś się opóźni, lekarz dłużej porozmawia z jednym pacjentem niż
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innym, że co do minuty na pewno nie
wejdę do gabinetu.
Ta umiejętność samokontroli decyduje o naszych relacjach z innymi ludźmi, a jej brak powoduje mnóstwo konfliktów ponieważ dotyczy różnych sfer
życia zarówno społecznego, rodzinnego
jak i zawodowego. Ostatnio często, nazbyt często, czytamy o rodzinnych tragediach gdzie członkom rodziny zabrakło cierpliwości i …zabili. Mąż żonę i
dzieci, syn ojca ,wnuk babcię…bo ktoś
komuś nie dał pieniędzy, bo nie pozwolił
wyjść, bo bał się kary.
Brak cierpliwości, chaos myśli i
nasz mózg jak kręcący się bez ustanku kołowrotek, nie ma ani przerwy ani
chwili ciszy. Co proponują fachowcy ?
Wyciszenie i spowolnienie, powrót do
źródeł, przodków, do zwyczajów plemion koczowniczych oczywiście nie
dosłownie – wolniejsze myślenie, wolniejsze słuchanie i z sensem (ileż to razy
mówię o zrobieniu czegoś w domu – potem , co znaczy albo nigdy albo nie mówiłaś), nie robienie dwóch rzeczy jednocześnie – to nagminny grzech młodych
ludzi, nie „połykanie” posiłków a raczej
nieco celebrowanie przy stole. Brak cierpliwości a potem już z górki frustracja,
złość, gniew i wściekłość. Jednym słowem im większa porcja cierpliwości tym
mniej będziemy się frustrować, złościć i
wściekać. Badacze emocji zauważają, że
publiczne okazywanie złości i niecierpliwości absolutnie nas nie oczyszcza,
a raczej nakręca spiralę złości. Nieco
odmienne zdanie od dotychczas głoszonych propozycji typu: kup serwis tanich
talerzy…..
Absurdalny w tym wszystkim jest
fakt, że bardzo trudno zauważyć nam
samym iż ani aureoli ani skrzydeł jakoś nie posiadamy i że taką samą miarą
jak siebie powinniśmy mierzyć innych.
Wszak anioły występują nie w tym wymiarze i należałoby zacząć ćwiczyć
wypracowując po gramie współczucia,
odrobinie empatii, kropelki życzliwości,
a nieco krytycznie spojrzeć na własną
osobę. Wokół tacy sami ludzie jak my –
z marzeniami, tęsknotami, aspiracjami i
smutkami. Podobnie jak my potrzebują wsparcia czy przyjaźni. Dobrze jest
uzmysłowić sobie własne krytykanctwo
i braki co do nieomylności w każdej
dziedzinie wiedzy, by poczuć się zdecydowanie lepiej i móc powiedzieć za Panem Cogito „…i żebym rozumiał innych
ludzi, inne języki i inne cierpienia …”
Jeżenie się w każdej sytuacji niszczy nasz dobrostan, a przy okazji wszelkie relacje z innymi napotkanymi w
codziennym życiu osobnikami. Należałoby zdecydowanie ograniczyć swoje
wymagania w stosunku do, według nas
guzdrzącej się sprzedającej, nie dotrzymującego terminu prac hydraulika czy
fachowca od okien. Fakt, że nie dotrzymywanie terminów jest cechą zawodową
większości fachowców – nie oddzwanianie, nie uprzedzanie o przyjeździe
lub brak kontaktu tygodniami. W tym
gąszczu nieumiejętności, nie szanowa-

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
nia czasu drugiego człowieka, ogólnym
ignoranctwie próżno popadać w złość,
bowiem ten stan nie zmieni ani na jotę
sytuacji rzeczywistej a jedynie rosnąca
w nas bezsilność i wściekłość pogorszy
nasze samopoczucie. Co robić?
Nie każdy ma siłę i wolę by zachować się „ładnie” gdy zauważamy wyraźną niechęć do współpracy lub traktowanie nas jak z lekka nic nie rozumiejących
„przygłupów”. Jednakże bez względu na
wszystkie niedogodności dnia codziennego, spokój, opanowanie i cierpliwość
okazują się najkorzystniejsze dla naszego, własnego zdrowia. Nic nie zyskamy
wrzaskami, obrażaniem innych a sami
nakręcimy kłębek złości i gniewu do
granic własnego spokoju. Napięta sytuacja, pretensje i agresywna konfrontacja
rozchwieją naszą psychikę na długo a
taki stan rzeczy kompletnie nie leży w
naszym interesie.
Zostaje uczenie się cierpliwości a
to, jak każdy proces, jest długotrwałą w
czasie czynnością i trwać może latami.
Nie popędzanie siebie i innych, nie popychanie czasu siłowo, nie chodzenie na
skróty byle szybciej i zgoda na to by życie wokół toczyło się własnym rytmem.
Oczywiście droga do cierpliwości i usunięcia niepokoju z serca, to dla wielu
gwałtowników prawie nieosiągalny cel.
Kiedy jednak damy sobie czas na „podumanie” co jest dla nas korzystniejsze
- „Boże daj mi cierpliwość ale JUŻ!” i
problemy z sercem lub nadciśnieniem
krwi, czy opanowanie i wprzęgnięcie do
działania wszystkie pozytywne emocje
jakie posiadamy, a tym samym utrzymanie wewnętrznego spokoju. Zapewne
wybierzemy drugą opcję. Zawsze bowiem człowiek dąży w codzienności do
harmonijnego współistnienia, do relacji
spokojnych i satysfakcjonujących jego
bytowanie i wszelakie układy z otoczeniem i drugim człowiekiem.
Łucja Urbanik

Odnowiona Stacja
Drogi Krzyżowej

K

to szedł w stronę Kalwarii, mógł
zauważyć dokonanej zmiany
w stacjach Drogi Krzyżowej,
ufundowanej przez hr. Annę i Stanisława
Potockich, dotyczy ona trzeciej stacji.
W roku 1981 kiedy to po zniszczeniach
wojennych odbudowano kościółek na
szczycie Kalwarii (Grób Chrystusa) i
uzupełniano poszczególne stacje Drogi
Krzyżowej, oryginalna trzecia stacja
umiejscowiona była w głębi pola, znacznie oddalona od drogi co stwarzało trudności z podejściem na miejsce.
Dla rozwiązania tego problemu wykonano zastępczą stację którą wykonano
z metalowych elementów, co daleko
odbiegało od oryginału. Od pewnego
czasu ks. proboszcz Mieczysław Szostak
przymierzał się do przeniesienia – przebudowania oryginalnej stacji blisko
drogi. Chętnych do wykonania tego
przedsięwzięcia nie było, bo wykonanie
tego zadania było trudne i kosztowne. Jak
się w końcu okazało mamy na miejscu
znakomitych fachowców, którzy podjęli
się tego arcytrudnego zadania a jest to
Firma Budowlano – Remontowa LATER,
której właścicielami są Stanisław Rajchel
i syn Maciej.
Dzisiaj oryginalna trzecia stacja Drogi Krzyżowej stoi przy ul. Kalwaria. Jesteśmy ciekawi w jaki sposób wykonano
tak trudne zadanie, bo na co dzień takich
robót się nie wykonuje. Dlatego udaję się
do „Mistrzów” z prośbą o zaspokojenie
naszej ciekawości.
Nasz Rymanów - Dzień dobry –
przychodzę w imieniu Stowarzyszenia
Nasz Rymanów zaspokoić naszą ciekawość w jaki sposób Panowie dokonali
tego dzieła?

Stanisław Rajchel – Kilka lat temu,
podczas wizyty duszpasterskiej, w trakcie
rozmów z księdzem proboszczem, dowiedziałem się, że ksiądz chciałby przenieść
istniejącą trzecią stację Drogi Krzyżowej
w miejsce dostępne dla mieszkańców.
Obiecałem wówczas, że nasza firma przestawi stację w miejsce wskazane przez
księdza, bez żadnych kosztów.
NR – Od tamtej rozmowy minęło
trochę czasu…
St. R. – Od tamtej rozmowy minęło
parę lat, ponieważ była nieuregulowana
sprawa własności gruntów. W momencie
gdy posiadłość nabyli nowi właściciele od
razu przystąpiliśmy do robót.
NR – Czy było to trudne technicznie
zadanie?
St.R. Nie należało do łatwych.
Po bardzo dokładnych oględzinach
zostało postanowione, że przeniesiemy
konstrukcję w całości bez demontażu
jakichkolwiek elementów. Jednak w
trakcie przygotowań okazało się, że
kapliczka w środku jest pusta, a kamienny
fundament jest tylko po obrysie.
NR – nastąpiła zatem zmiana planu
działania ?
St.R – Uzgodniliśmy, że pospawamy
solidną konstrukcję stalową i po podniesieniu kapliczki podnośnikami na kilka
centymetrów, wsuniemy ją pod kamienny
fundament. Dodatkowo całą stację opasaliśmy elementami stalowymi, by była
bezpieczna podczas podnoszenia.
NR – Ile kilogramów trzeba było
podnieść?
St.R - Ciężar całej konstrukcji to około 5 ton. Używaliśmy dźwigu o nośności
40 ton. Przystąpiliśmy do przestawiania
konstrukcji na wcześniej przygotowany
fundament. Ciężar konstrukcji i pagórkowaty teren zmusiły nas do kilkakrotnego
przestawiania budowli. Jej przesuwanie
odbywało się etapami. Nasze obawy, że
może dojść do jej uszkodzenia, okazały
się płonne. Cała stacja w nienaruszonym
stanie dotarła na miejsce posadowienia
NR – Czy był to już koniec prac?
St.R – Jeszcze nie, podjęliśmy czynności przy renowacji obiektu. Prace te
polegały na dokładnym wyczyszczeniu
cegły i kamienia oraz uzupełnieniu
ubytków zniszczonych cegieł. Wykonano
też nowe spoiny i zabezpieczono całość
konstrukcji środkami chemicznymi firmy
Remmers. Teraz należy zamontować
istniejącą rzeźbę, którą ksiądz oddał do
renowacji i stacja będzie gotowa.
NR – Czy jesteście zadowoleni ze
swego dzieła?
St.R – Jesteśmy bardzo zadowoleni,
że przekazaliśmy mieszkańcom Rymanowa odnowioną i dostępną stację Drogi
Krzyżowej, która będzie służyć wszystkim przez wiele lat.
Rozmawiał - Czesław Szajna

Z

„Idą święta”

tej to okazji w dniu 12 i 13 grudnia
Koło Gospodyń w Milczy zorganizowało 2- dniową wystawę
rękodzieła ludowego. W świetlicy Koła
można było podziwiać ozdoby świąteczne- różnorodne choinki, stroiki, kolorowe
bańki. Wszystko wykonane różnorodną
techniką. W powietrzu nad szopką betlejemską, powiewały szydełkowe gwiazdki
i gwiazdeczki, a stajenki z Jezuskiem
strzegły szydełkowe aniołki. Stoły były
przystrojone serwetkami i świątecznymi
makatkami. Wszystko to działo się za
sprawą miejscowych rękodzielniczek,
zarówno członkiń Koła, jak i ich sympatyków.
Dziękujemy tym, którzy odwiedzili
zorganizowaną przez nas wystawę, a szczególnie uczniom i nauczycielom Zespołu
Szkół Publicznych w Milczy. Wspólne
śpiewanie kolęd przez uczniów, składanie
życzeń, częstowanie świątecznymi pierniczkami- przybliżyło nastrój świąteczny
i związane z nim zwyczaje i tradycje.
Maria Przybylska

Podziękowanie
„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość
twojej troski o drugiego człowieka”
Ks. Mieczysław Maliński

W imieniu Dyrekcji oraz całej społeczności Zespołu Szkół Publicznych w
Rymanowie serdecznie dziękujemy za
wsparcie X edycji akcji charytatywnej
„Pomocna Dłoń”. Chcemy podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy
postanowili w tym przedświątecznym
czasie wesprzeć najbardziej potrzebujące rodziny z naszej gminy. W sposób
szczególny dziękujemy naszym partnerom, bez udziału których tegoroczna akcja nie zostałaby przeprowadzona
- właścicielom i pracownikom sklepów:„Biedronka”,„Bog – Mar”, „EKO”,
Premium”„Koperek”„Groszek”oraz
p. Monice Krukar z Kwiaciarni „Azalia”.
Dziękujemy za wrażliwość otwierającą serca dla tych, którzy potrzebują pomocy, za bezinteresowną chęć czynienia
dobra oraz za życzliwość.
Korzystając z okazji, prosimy
przyjąć najserdeczniejsze życzenia z
okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Aby
Święta upłynęły Państwu w radości,
a Nowy Rok przyniósł szczęście w życiu
osobistym i sukcesy w pracy zawodowej.
Dyrekcja, Nauczyciele, Społeczność
uczniowska
ZSP Rymanów
NASZ RYMANÓW
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Kolejne sukcesy uczniów ZSP
we Wróbliku Szlacheckim
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grudnia 2016r. w siedzibie PCK w Krośnie odbył się
Etap Rejonowy XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.

Beskidzkie Anioły
Nad Beskidami krążą Anioły
i nad górami wiernie czuwają!
Do Rymanowa, Posady, Zdroju
dzień w dzień ochoczo tu zaglądają.
Śpieszą by sprawdzić klimat i wodę,
czy wszystkie źródła dobrze pracują?
Jaką będziemy mieć dziś pogodę?
I kuracjusze, jak tu się czują?
Czy drzewa leczy dzięcioł pstrokaty?
Czy rzeka Tabor trzyma się w brzegach?
Czy lis i zając to dwa kamraty?
Kto wygrał konkurs w porannych biegach?
Dopóki Anioł strzeże nam Zdroju,
roztacza nad nim pieczę niebiańską,
dopóty wszyscy żyją w pokoju,
a Kuracjuszom żyje się pańsko!
(Rymanów Zdrój, 29.08 2016)

Stefania Łopuch
Naszą szkołę reprezentowała uczennica kl. II G Julia Pelczar,
która uplasowała się na III miejscu.
Również 16 grudnia w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie odbyło się rozstrzygnięcie eliminacji powiatowych
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego.

Uczeń z klasy I G Mikołaj Szuba zajął w tym konkursie
I miejsce i będzie reprezentował nasz powiat w eliminacjach
wojewódzkich.
(ZSP Wróblik Szl.)

5

Świąteczna radość tworzenia

W

dniach 14 i 16 grudnia uczniowie klas 1a i 3a w Posadzie Górnej brali udział w warsztatach bożonarodzeniowych w Galerii Bajki „Rymanowskie Zamczysko”.
Celem zajęć było: kultywowanie tradycji świątecznych, dostarczenie nowych doznań i miłych wrażeń oraz wprowadzenie
świątecznego nastroju.
Zajęcia prowadziły panie: Maria Przybylska – emerytowana
nauczycielka, wielka społecznica, miłośniczka regionu oraz
Anna Prajzner i jej córka Aneta – z zamiłowania i posiadanych
zdolności – artystki ludowe.
Podczas spotkania dzieci poznały historię narodzenia Jezusa
oraz dawne zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia. Najwięcej
radości sprawiło wszystkim pieczenie pierników. Najmłodsi poznali przepis na piernikowe ciasto z którego wykrawali aniołki,
serduszka, gwiazdki i wkładali z pomocą naszych przewodników
do piekarnika. Artystycznie ozdabiali ciasteczka białym lukrem
i wielobarwnymi perełkami.

Nie takie MMA straszne

listopada w Tyczynie odbyły się zawody ALMMA 120
będące jednocześnie Mistrzostwami Podkarpacia. W
mieszanych Sztukach Walki Rymanów reprezentowali:
Robert Wilczak, który startował w kategorii Junior do 77 kg
oraz Bogdan Rajchel, który startował w formule PK do 93 kg.
Obydwaj zawodnicy po bardzo emocjonujących walkach
zakończyli rywalizację na 3 miejscu w swoich kategoriach.
Były to pierwsze starty zawodników z Rymanowa. Zdobyte
doświadczenie i wiedza pozwolą w przyszłości na osiągnięcie jeszcze lepszych wyników. Również współpraca z Klubem MMA Krosno pogłębi wiedzę i umiejętności techniczne
naszych zawodników. Jak widać, nie takie MMA straszne!
Wszystkich chętnych zapraszamy na treningi Mieszanych Sztuk Walki, które odbywają się przy ZSP w Rymanowie ul. Szkolna 2, w poniedziałki o godz. 1700 i środy o
godz. 1800.
Do zobaczenia na macie!

Talentem plastycznym wykazali się również podczas
wykonywania pięknych bombek, kolorowych łańcuchów i zielonych choinek. Radość tworzenia była ogromna. Ten piękny
czas wzbogaciło również wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek.
Za wzorowe wykonanie pracy uczestnicy otrzymali dyplomy
„Świątecznego Czeladnika”. W podzięce za wspaniałe zajęcia
uczniowie wręczyli Paniom kartki bożonarodzeniowe oraz
świąteczne upominki.
Serdecznie dziękujemy p. Agnieszce Niemczyk za zaproszenie i stworzenie nam uroczych chwil przeżywania najpiękniejszych świąt w roku - Świąt Bożego Narodzenia.
Urszula Koźma, Alicja Zajdel
(nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej)
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Czym żył Rymanów
15 lat temu

15

lat to niewiele, ale tym bardziej
można dostrzec różnice jakie,
w tak krótkim czasie, zaszły w
naszej gminie. Rozpoczynamy od wiadomości z numeru 13 Naszego Rymanowa,
który ukazał się dokładnie 15 lat temu.
Sądzimy, że będzie to ciekawa lektura.
Spotkanie mieszkańców Rymanowa z Zarządem Gminy zaplanowane
na 12 grudnia zgromadziło 34 osoby, co
bardzo bulwersowało sprawozdawcę.
(Dziś taka frekwencja ucieszyłaby organizatorów). Na zebraniu podsumowano
dokonania roku ubiegłego oraz zgłaszano
do realizacji w nowym roku wiele spraw
różnego kalibru. Poważne inwestycje to
budowa domu pogrzebowego czy budowa
nowej szkoły w Rymanowie. Wskazywano też na konieczność komunalizacji
cmentarza parafialnego. Problemem może
drobnym, ale psującym estetykę rynku,
jest brak tablic ogłoszeniowych i wieszanie ogłoszeń gdzie popadnie, często
przybijane są do drzew.
Analizując sytuację demograficzną
gminy, opublikowano tabelę przedstawiającą ruchy ludności w poszczególnych
miejscowościach. Bilansując wszystkie
18 wsi wyliczono przyrost naturalny (+
11), o tyle zanotowano więcej urodzeń
niż zgonów w roku 2001. Natomiast saldo
migracyjne jest od kilku lat ujemne (w
tym roku - 34), czyli więcej mieszkańców
gminy wyjeżdża niż osiedla się w gminie
Rymanów.
Uczę się pracy w senacie – mówi,
w tak zatytułowanym wywiadzie, Janusz
Konieczny, pierwszy w historii Rymanowa Senator RP. Mówi o swojej drodze do
parlamentu, nowych doświadczeniach oraz
wpływie nowej sytuacji na jego życie prywatne i kontakty ze współmieszkańcami.

Blisko kadry?

W

dniach 15-18 grudnia odbyła
się w Płocku akcja szkoleniowa
dla najlepszych dziewcząt z
rocznika 2002 aspirujących do kadry narodowej w piłce ręcznej. Na zgrupowanie
przyjechało 28 najlepszych dziewcząt z
całego kraju powołanych na podstawie
obserwacji w zawodach, testów sprawności motorycznej i gier kontrolnych.
Z województwa podkarpackiego zostały powołane tylko dwie zawodniczki,
obie z OSPR Posada Górna – bramkarka
Julia Bolanowska i skrzydłowa Oliwia
Staroń. Jest to ogromne wyróżnienie dla
nich i całego zespołu.
W trakcie trzydniowych zajęć uczestniczyły w intensywnych treningach technicznych i siłowych. Codziennie uczestniczyły również w zajęciach z fizjoterapeutą.
Po treningach dziewczęta miały moż-

Komendant Komisariatu Policji
w Rymanowie przedstawił ocenę stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego w
2001 roku. W czasie tego roku odnotowano 47 kolizji drogowych, skontrolowano
2 907 pojazdów, 121 kierowców zapłaciło
mandaty na sumę 15 4057 zł. Zatrzymano
też 31 nietrzeźwych użytkowników dróg.
Komendant z satysfakcją informuje, że
spadła liczba występków chuligańskich,
wzrosła natomiast liczba interwencji domowych – do 236 (niestety!)
Chcemy być tutaj – mówią członkowie 6-osobowej rodziny Cudzewiczów,
którzy po wielu staraniach i perypetiach
zamieszkali w budynku dawnego domu
nauczyciela w Bziance. Przedstawiają
historię swojego pobytu w ZSRR, od
czasu gdy dziadkowie z okolic Kamieńca
Podolskiego, za niechęć do kołchozu, zostali wysiedleni na kazachski step. Stopniowo wrastali w trudne życie, ale nigdy
nie porzucili myśli powrotu do „swoich”.
Udało się to dopiero ich potomkom, któliwość dopingowania swoich starszych
koleżanek z kadry juniorek młodszych,
które rywalizowały podczas międzynarodowego turnieju z drużynami Danii,
Słowacji i Białorusi.

rzy zadowoleni są ze swej decyzji, choć
adaptacja w nowym środowisku, przy
trudnościach gospodarczych Polski, nie
jest łatwa.
Bez tajemnic w urzędzie – to wiadomość, że od 1 stycznia wchodzi ustawa o
dostępie do informacji publicznej. Każdy
obywatel ma prawo do zadawania pytań i
otrzymania na nie odpowiedzi od organów
władzy państwowej i samorządowej, partii politycznych i związków zawodowych.
Może też uczestniczyć w posiedzeniach
Rady Miasta.
Terminarz kina „IRYS” przewidywał wyświetlenie w styczniu 5 tytułów
filmów. (Reqiem, Planeta małp, Wiedżmin, Dotyk przeznaczenia, Gulczas, a jak
myślisz. W czwartki i w niedziele miało
odbyć się 8 seansów.
Puławy – wieś letnich wędrówek,
to kolejna pozycja w cyklu prezentacji
miejscowości naszej gminy. W obszernym
artykule przedstawiono historię wsi, niekiedy tragiczną. Puławy założone w XVI
wieku były niewielką wsią zamieszkłą
głównie przez Łemków, trudniących się
pasterstwem bydła, owiec i w niewielkim
stopniu rolnictwem. W XIX w mieszkało
tu 253 Łemków obrzędu grekokatolickiego. Po wojnie w ramach akcji WISŁA
wysiedlono całą ludność a zagrody spalono. Na nowo rozpoczęto zasiedlanie wsi
repatriantami z Zaolzia z Czech w roku
1969. Przybywa ludności, rozwija się infrastruktura. W 1976 pięć rodzin zakłada
Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną. Dzisiaj są to wielohektarowe gospodarstwa
nastawione na produkcję mleka, pojawiły
się próby organizowania agroturystyki, w
czym upatrują przyszłość. Mieszkańcy
należą do Kościoła zarejestrowanego
jako Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa.
(wła)

Wielkie gratulacje dla dziewcząt
i trenera. Czy to kolejny krok do występów w koszulce z orzełkiem?
(www.rymanow.pl)
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Pura vida –
czyli biegiem
przez Kostarykę

W

środę 14 grudnia odbyło się
kolejne spotkanie w ramach
cyklu Wielkie Wyprawy. Tym
razem można było posłuchać o podróży
do Kostaryki, a o swoich przeżyciach
opowiadał Gniewomir Skrzysiński - jak
sam pisze o sobie” Człowiek (z) gór,
kochający wolność i słońce. Bhakti jogin, podróżnik, weganin, a przy okazji
ultramaratończyk. Zawsze z ukulele oraz
sporym dystansem do życia jak i samego

siebie.” Dzięki pełnej ekspresji opowieści i pięknym zdjęciom zgromadzeni widzowie mogli zobaczyć i usłyszeć sporo
ciekawostek nt. Kostaryki, spotkanych
tam ludzi i panujących zwyczajów.
Gniewomir jako zadeklarowany
weganin opowiadał również o kulinar-

NASZYM ZDANIEM

W

itaj – Franio – zaczynamy Nowy
Rok 2017, każdy zadaje sobie
pytanie, jaki też on będzie,
wiadomo, że najważniejsze to sprawy
najbliższej rodziny, ale nie obce są nam
też losy Polski. To, że my obydwaj popieramy rząd Beaty Szydło nie jest tajemnicą,
i gdyby nie napotykała na przeszkody,
które bezpodstawnie stwarza opozycja,
większość problemów byłaby wcześniej
załatwiona a korzyści z tego odczuli byśmy wszyscy. Jedynym zarzutem względem tego rządu jest zbytnia opieszałość w
rozliczaniu wszystkich afer popełnionych
przez poprzedni rząd i przyzwolenie do
przestępstw dla swoich współpracowników. Każdego dnia dowiadujemy się o co
raz nowej aferze, trudno jest je zliczyć z
pewnością jest ich już kilkaset albo i już
kilka tysięcy, i to popełnionych przez ludzi
odpowiedzialnych często na wysokich
stanowiskach. Jak do tej pory nikt jeszcze
nie został odpowiednio ukarany i to jest
najsłabszy punkt tego rządu. Być może, że
rząd stosuje się do „ Zło dobrem zwycię-
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nej stronie Kostaryki, hodowli ryżu i
egzotycznych owoców. Po serii pytań
na koniec spotkania można było wziąć
udział w wegańskiej fecie przyrządzonej
wg. przepisów Gniewomira. jeżeli kogoś
zainteresowała osoba prelegenta, po więcej informacji można zajrzeć na stronę
http://gniewomir.in/.

Bonusem dla zebranej publiczności
okazało się spotkanie z rodziną Menjivar
pochodzącą z Salwadoru, która od 12 lat pracuje w organizacji CEDEINFA, zajmującej
się pracą na rzecz dzieci ulicy w Salwadorze.
deka

żaj” – w tej sytuacji i wobec tych przestępców należy zmienić sposób walki na „ Zło
większą przemocą zwyciężaj”, bo z takimi
ludźmi bez honoru, poczucia godności,
bezczelnymi i do końca zepsutymi , tylko
taka walka odniesie skutek. Obecna opozycja na miejscu obecnej władzy, już dawno
pozamykała by przestępców, a kim oni są i
co reprezentują – chamstwo – bezczelność
– kłamstwo – awantury – a specjalnością
ich jest bojkotowanie wszystkiego. Kiedy
cudem udało się nam wydrzeć z pod jarzma komuny , byliśmy najszczęśliwszym
narodem na świecie, ale szczęście to długo
nie trwało. Dzisiaj wiemy, że skończyło
się ono już przy „Okrągłym Stole”, zostaliśmy zdradzeni przez tych, którzy później
uchodzili za wielkich patriotów, ale jak
to zwykle bywa każde kłamstwo kiedyś
na jaw wychodzi, teraz widzimy kto kim
był i jest dzisiaj. Całe zło zaczęło się od
Grubej Kreski – Mazowieckiego, to było
świadome przebaczenie zbrodni U.B. i
S.B wobec Narodu, wszystkim zdrajcom
, którzy mordowali prawdziwych patriotów
i niszczyli Polskę. W ten sposób wyhodowano (żmije) a ona prędzej czy później ale
zawsze ugryzie, to właśnie ci UB- owcy

i SB – ecy oraz ich spadkobiercy dzisiaj
swoim jadem przeszkadzają w wprowadzaniu normalności i słusznych praw w naszej
Polsce. To oni dzisiaj w bezczelny sposób
domagają się wysokich wynagrodzeń za
swoją zbrodniczą działalność wobec całego
Narodu. Ich potomkowie i młodzi ludzie
nie znając tamtych realiów i okresu stanu
wojennego często nie wiedzą co mówią,
bo byli skutecznie okłamywani przez lata
po stanie wojennym przez ludzi, którzy nie
chcieli ich czynów nagłaśniać i zminimalizować ich skutki. Dzisiaj kiedy postanowiono wprowadzać do szkoły prawdziwą
historię tamtych lat, opozycja jest temu
przeciwna – wiadomo mają ku temu powody, najlepiej byłoby puścić to wszystko
w niepamięć, a tego zrobić nie wolno ,
historia zawsze powinna być prawdziwa.
O zbrodniczym systemie, o bohaterstwie
Żołnierzy Wyklętych o Stanie Wojennym
i o zachowaniu i czynach obecnej opozycji
(PO- Nowoczesnej – PSL ) nigdy nie wolno
nam zapomnieć, a dużą rolę w tym mają
rodzice, nauczyciele i ludzie starsi.
Stachu – zastanówmy się – począwszy od II Wojny Światowej, następnie
– czasy wrednej komuny – potem Stan

Wojenny – przez ten cały okres ilu żołnierzy, partyzantów, prawdziwych patriotów
oddało życie wierząc, że Polska będzie
taka jaką sobie wymarzyli – dzisiaj nam
żyjącym powinno być wstyd za to do
czego doprowadzają (targowiczanie –
zdrajcy) Oni oddali życie, największy
skarb co człowiek posiada, czy ta ich
OFIARA ma być daremna? Jak my żyjący
powinniśmy postępować z tymi co dzisiaj
działają na szkodę Polski? Wszelkie zło
należy zniszczyć jeszcze w zarodku, tego
się nie zrobiło i dzisiaj mamy to co mamy.
Ludzie, którzy powinni stać na straży
porządku, sprawiedliwości i uczciwości
– sądy, prokuratury – często okazują się
złodziejami i przestępcami, wielu z nich
staje po stronie byłych morderców U.B.
– eków i S.B. –eków. Dzisiaj jesteśmy
świadkami jak byłych oprawców mają
czelność domagać się wysokich emerytur
za swoje zbrodnicze czyny.
Franio – uważam , że tą obecną
sytuację należy obarczyć trzy osoby –

Wałęsę za zdradę przy Okrągłym Stole
_ Mazowieckiego za „Grubą Kreskę”
Tuska za to że to on przez swoją taktykę
podzielił polski Naród i to wszystko są
tego skutki i jeszcze teraz przyjechał judzić
dalej. 16 grudnia 2016r. to dzień kiedy to
PO –Nowoczesna i PSL wraz z UB i SB
i ich potomkami a także ze złodziejami
poprzedniej ekipy rządzącej postanowili
obalić obecny rząd – rząd wybrany w sposób jak najbardziej legalny. Ci pierwsi nie
mogą pogodzić się z tym, że osunięto ich
od koryta, ci drudzy chcą dalej brać duże
pieniądze za to że odebrali życie i zdrowie wielu naszym gorliwym patriotą dla,
których Polska była najważniejsza a wspomagają ich w tym rodziny i nieświadomi
w pełni wnukowie, bo byli wychowani
w takim środowisku. A ci ostatni demonstrują, bo boją się rozliczeń za wszelakie
przestępstwa a szczególnie głośne afery.
Franio – nie wiem czy redakcja nie
skróci tych naszych wypowiedzi , bo
jeszcze o wielu sprawach należało by tu

Drużynowe Mistrzostwa
Polski Seniorów
w Szachach

Drużyna grała
w składzie:

IV Liga Podkarpacka

D

obiegły końca rozgrywki IV Szachowej Ligi Podkarpackiej seniorów za rok 2016, w których
uczestniczyła drużyna Stowarzyszenia
Nasz Rymanów. W lidze wzięło udział
12 podkarpackich klubów szachowych,
które spotykały się czterokrotnie (od 9
października do 4 grudnia) w różnych
miastach naszego regionu, aby wyłonić drużynowego mistrza ligi i uzyskać
awans do wyższej klasy rozgrywkowej.
Ostatnie spotkanie drużyn odbyło się 4 grudnia w Rymanowie. Każdy
uczestniczący w rozgrywkach zespół
rozegrał 11 spotkań. W zmaganiach
drużyna z Rymanowa prezentowała się
niezwykle bojowo, stawiając sobie za
cel zwycięstwo w lidze. Cel trudny do
osiągnięcia ale możliwy. Możliwy dzięki
systematycznej pracy i wytrwałym treningom zawodników oraz specjalistycznym szkoleniem młodzieży.
Pierwsza faza rozgrywek dla naszej
drużyny była niezwykle udana i obiecująca. Wygranie sześciu meczy z rzędu dawało zespołowi bezapelacyjne prowadzenie
w tabeli i stawiało w gronie faworytów.
W kolejnych pięciu meczach nastąpiły
jednak straty punktowe. Jedna porażka i
dwa remisy. Decydujący o zwycięstwie
był bezpośredni mecz naszej drużyny z
zespołem LKS Olszanica w przedostatniej kolejce, który zakończył się remisem. Tylko zwycięstwo dawało wygraną
w całych rozgrywkach. Ostatecznie drużyna Stowarzyszenia zajęła bardzo dobre,
2. miejsce w lidze, ustępując zwycięskiej
drużynie tylko 1 punktem.

powiedzieć, ale musimy nawiązać jeszcze
do debaty na temat Polski , która odbyła
się w Brukseli. Jak można nazwać tych
europarlamentarzystów , którzy na całą
Europę a nawet świat potrafią rzucać
ohydne oszczerstwa, szkalować swoją
OJCZYZNĘ, przecież każdy kto to oglądał, wie że było to oczywiste kłamstwo,
brak słów aby takie zachowanie określić, nie wiadomo nawet do czego takie
postępowanie porównać. Europosłanka
Łukaciejewska, mieszkanka gdzieś
w Bieszczadach – w perfidny sposób
szkalowała naszą OJCZYZĘ. Kilka lat
temu w Rymanowie odbyły się dożynki
powiatowe na jej ręce przekazano bochenek chleba, - pamiętamy jej piękne
słowa, co to ona robi dla dobra Polski. Jak
można być tak fałszywym, ( tyle że to ich
specjalność), dobiła już dna i najgorsze,
że podobnych jej w europarlamencie jest
wielu.
Stacho i Franio

Jerzy Borcz,
Areniusz Filak,
Jerzy Krukar,
Ryszard Filak,
Zbigniew Duplaga,
Piotr Fałatowicz,
Grzegorz Halecki,
Zuzanna Jurkiewicz.

Wyniki drużyny z Rymanowa w poszczególnych meczach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Stowarzyszenie Nasz Rymanów
Stowarzyszenie Nasz Rymanów
Stowarzyszenie Nasz Rymanów
Stowarzyszenie Nasz Rymanów
Stowarzyszenie Nasz Rymanów
Stowarzyszenie Nasz Rymanów
Stowarzyszenie Nasz Rymanów
Stowarzyszenie Nasz Rymanów
Stowarzyszenie Nasz Rymanów
Stowarzyszenie Nasz Rymanów
Stowarzyszenie Nasz Rymanów

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

SS-T Lubcza Racławówka
LUKS Burza Rogi
GKSz Hetman Pilzno
KS Komunalni Sanok II
KSz Gambit Przeworsk
KS Komunalni Sanok
TSz Bystrovia Bystrowice
S-KKS Przemyśl
LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne
LKS Olszanica
LKS Kańczuga

5:1
3:2
4:1
3:2
3,5 : 1,5
3:2
2,5 : 2,5
6:0
2:3
2,5 : 2,5
4,5 : 0,5

Tabela końcowa (według miejsc)
Nazwa drużyny
1 LKS Olszanica
2 Stowarzyszenie Nasz Rymanów
3 LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne
4 KS Komunalni Sanok
5 KS Komunalni Sanok II
6 TSz Bystrovia Bystrowice
7 KSz Gambit Przeworsk
8   LUKS BURZA Rogi
9 GKSz Hetman III Pilzno
10 LKS Kańczuga
11 SS-T Lubcza Racławówka
12 S-KKS Przemyśl

Pkt. meczowe
17.0
16.0
16,0
14,0
11,0
11,0
10,0
9,0
4,0
2,0
0,0
0,0

Pkt. małe
34,0
33,0
32,5
30,5
27,0
23,0
28,5
27,0
17,5
13,0
9,0
0,0

F.P.
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Krosno i powiat
krośnieński w latach
1944 -1956

(Materiały z konferencji
naukowych zorganizowanych
przez Muzeum Podkarpackie
w Krośnie w latach 2012-2013)

S

tan badań nad historią pierwszego powojennego dziesięciolecia
Krosna i powiatu krośnieńskiego
oraz upowszechnienie tej wiedzy, mimo
wyraźnego postępu w ostatnich kilkunastu latach jest niewystarczający. Tym
bardziej trzeba docenić opracowania i
artykuły, które dotychczas pojawiły się
na poziomie województwa czy powiatu,
gdyż stanowią istotne uzupełnienie tej
wiedzy. Historycy mają obowiązek przekazywania wiarygodnej wiedzy o historii
regionu krośnieńskiego w okresie PRL.
Powinni także pozostawić przyszłym
pokoleniom dowód na to, że podjęli próbę
wyświetlenia prawdy.
Prezentowana publikacja jest tematyczną kontynuacją opracowania Krosno
i powiat krośnieński w latach 1944-1956
wydanego w 2009 r. przez rzeszowski
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
i Muzeum Podkarpackie w Krośnie.
Niniejsze wydawnictwo jest efektem
kolejnych konferencji naukowych zorganizowanych przez Muzeum Podkarpackie
w latach 2012-2013. Głównym celem
publikacji jest przybliżenie Czytelnikom
okoliczności funkcjonowania władz komunistycznych, postawy społeczeństwa
oraz upamiętnienie tych organizacji i
osób, które przeciwstawiały się komunistycznemu zniewoleniu.
Publikację otwiera artykuł Ewy
Bereś Powiatowa Rada Narodowa w
Krośnie w latach 1944-1950, który
stanowi zarys tematu i właściwy wstęp
do badań nad działalnością samorządu
terytorialnego w powiecie krośnieńskim
po 1944 r. Jednak już w tym wymiarze,
w jakim został przedstawiony, autorka
wyraźnie określiła charakter samorządu
powiatowego jako narzędzia komunistów służącego do kształtowania ustroju
socjalistycznego.
Następny autor, Marcin Bukała,
poprzez artykuł Stronnictwo Ludowe
w powiecie krośnieńskim 1944-1949
przypomniał niechlubną rolę, jaką w
regionie odegrało Stronnictwo Ludowe
(tzw. lubelskie), przyczyniając się do
rozbicia ruchu ludowego i wypełniając
zadania polityczne wyznaczone przez komunistów w zakresie pozyskania chłopów
dla ich programu rolnego i zwalczania
autentycznego reprezentanta polskiej wsi,
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Trzeci artykuł autorstwa Pawła Fornala Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa
Publicznego w Krośnie w latach 19441956. Struktura, kierownicy, działalność
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ukazał metody działania tej instytucji i
konkretnych ludzi, którzy przy pomocy
terroru zabezpieczali interesy partii komunistycznej w powiecie krośnieńskim.
Obszerny tekst, który uzupełnił i poszerzył wcześniej publikowane artykuły,
opisujący wszystkie wątki funkcjonowania krośnieńskiego PUBP, mógłby być
wydany jako odrębna publikacja.
Z kolei Katarzyna Kyc w artykule
Relacje Kościoła katolickiego i władz komunistycznych w powiecie krośnieńskim
w latach 1944-1956 wykazała działania
komunistów względem duchowieństwa
katolickiego do 1956 r., w tym jego inwigilację pod kątem poglądów społeczno-politycznych, ingerencję w sprawy
kultu i działalność duszpasterską, niszczenie podstaw materialnych Kościoła,
likwidację szkolnictwa kościelnego oraz
instytucji pomocy społecznej prowadzonych przez duchowieństwo. Wymowne
przykłady działań bezpieki wobec Kościoła katolickiego zaprezentował Paweł
Fornal w artykule Działalność niepodległościowa Zgromadzenia Świętego
Michała Archanioła w Miejscu Piastowym i działania operacyjne organów
bezpieczeństwa PRL wobec Zgromadzenia. Autor dokładnie przedstawił jak ów
ważny ośrodek religijny, wychowawczy i
kulturalny dosięgały działania operacyjne
i represje Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa przez cały okres PRL.
Dwa następne artykuły o zbliżonej
tematyce zaprezentował Piotr Szopa.
W pierwszym z nich − Działania władz
bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości wobec folksdojczów po zakończeniu
wojny autor podjął tematykę przeważnie
pomijaną w regionalnych wydawnictwach, a dotyczącą osób, które w okresie
okupacji niemieckiej współpracowały z
okupantem, bądź też zgłosiły akces do
narodowości niemieckiej, a po wojnie
znalazły się w kręgu zainteresowań
władz bezpieczeństwa i sądownictwa.

Zaś w drugim artykule, noszącym tytuł
Działania władz bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości Polski „ludowej”
wobec osób oskarżanych o współpracę
z Niemcami, postarał się na wybranych
przykładach wykazać jak komunistyczne
instytucje, mając po 1944 r. społeczne
poparcie w zakresie karania konfidentów
niemieckich, starały się poprzez swoje
działania nie tyle ukarać winnych, lecz
przy okazji śledztw i procesów poszerzyć
swoją wiedzę o politycznych przeciwnikach wywodzących się z rożnych agend
Polskiego Państwa Podziemnego, zaś
podejrzanych i skazanych pozyskać do
swojej agentury.
Małgorzata Gliwa w artykule Przesiedlenia ludności rusińskiej i ukraińskiej z powiatu krośnieńskiego w latach
1944-1947 podjęła się opisania złożonej
tematyki przesiedlenia przez władze komunistyczne w latach 1944-1946 oraz w
1947 r. około 12 700 ludności rusińskiej
i ukraińskiej z terenu powiatu krośnieńskiego.
Powojenne losy ziemiaństwa przedstawił Marcin Chorązki w artykule – Rola
społeczna i polityczna ziemiaństwa polskiego w 1. połowie XX wieku – wybrane
przykłady z ziemi krośnieńskiej. Autor
ukazał jak w wyniku okupacji oraz sowietyzacji kraju po 1944 r. ziemiaństwo zostało usunięte ze środowiska wiejskiego,
pozbawione zabezpieczenia materialnego
i znaczenia politycznego oraz poddane
rożnym działaniom represyjnym władz
komunistycznych.
Kolejny artykuł − Działalność Aeroklubu Podkarpackiego w latach 19441956 przygotowany przez Aleksandrę
Ostrowską przypomina niełatwe powojenne dzieje krośnieńskiego lotniska i
poświęcenie wielu osób działających na
rzecz jego reaktywowania i rozwoju. Autorka przytacza fakty świadczące o tym,
że członkom Aeroklubu Podkarpackiego
przyszło działać w trudnych warunkach
politycznych, gdyż wielu z nich zostało
poddanych działaniom operacyjno-śledczym bezpieki i weryfikacji prowadzonej
przez władze komunistyczne.
W obszernym artykule Komitet
Powiatowy PZPR w Krośnie w latach
1948/1949- 1956. Struktura, kierownictwo, metody i środki Paweł Róg zaprezentował funkcjonowanie Komitetu Powiatowego PZPR w Krośnie, lokalnego ośrodka
władzy, który poprzez nacisk polityczny
kształtował działanie kierownictwa administracji, zakładów przemysłowych i
organizacji społecznych. Artykuł uświadamia, że dopiero poprzez zapoznanie
się z działalnością partii komunistycznej
można zrozumieć funkcjonowanie systemu komunistycznego.
Dwa następne artykuły autorstwa
Łukasza Kyca są poświęcone środowisku
młodzieżowemu. W artykule Powszechna
Organizacja „Służba Polsce” w powiecie
krośnieńskim autor starał się wykazać
działania władzy komunistycznej w
sferze podporządkowania środowiska

młodzieżowego budowie Polski „ludowej”. W artykule Działalność Związku
Młodzieży Polskiej w Krośnie i powiecie
krośnieńskim (1948-1956) przedstawił
funkcjonowanie masowej organizacji,
której głównym zadaniem było włączenie
młodzieży w proces przebudowy społeczno-gospodarczej socjalistycznego państwa, ukształtowanie świadomości opartej
na światopoglądzie materialistycznym, z
równoczesnym odrzuceniem dotychczasowej kultury i tradycji.
Kolejny artykuł Pawła Fornala Referat Ochrony przy Dyrekcji Krośnieńskiego Kopalnictwa Naftowego w latach
1950-1955 poświęcony jest jednostce
operacyjnej bezpieki funkcjonującej
tylko w jednym zakładzie. Warto było
ponieść trud badawczy, aby wykazać, że
ta trzyosobowa placówka operacyjna UB
stworzyła sieć wywiadowczą dysponującą
ponad dwudziestoma tajnymi agentami i
licznymi kontaktami poufnymi. Efektem
działania RO było wprowadzenie do
ewidencji operacyjnej 700 pracowników
(w 1953 r. liczba ta stanowiła 1/4 załogi)
jako osób podejrzanych i wrogich socjalizmowi oraz formowanie bezpodstawnych
oskarżeń o sabotaż, zmierzających do
nękania i zastraszania przesłuchiwanych
pracowników, które w wielu przypadkach
doprowadziły do aresztowań i procesów.
Dariusz Fudali poprzez artykuł Areszt
w Krośnie w latach 1950-1956 przybliżył historię jednostki więziennej, która
funkcjonowała w Krośnie przy ulicy F.
Czajkowskiego od 1950 r. Przebywali
w niej przeważnie aresztanci i skazani
wyrokami sądów grodzkich i powiatowych z terenu powiatów krośnieńskiego i
leskiego. Zdarzało się, że przetrzymywani
tam byli również więźniowie polityczni.
Wyjątkowe dla społeczeństwa polskiego wydarzenia roku 1956 znalazły

również swoje odzwierciedlenie w powiecie krośnieńskim. Podjął ten temat
Marcin Bukała w artykule Rok 1956
w powiecie krośnieńskim. Wybrane
problemy. Autor w sposób interesujący
przybliżył zagadnienia związane z tym
okresem przy pomocy przykładów opisujących postawy, nastroje i oczekiwania
społeczne oraz zmiany w aparacie władzy.
Ukazał także, jak szybko władze zaniechały realizacji większości postulatów
społecznych, które wypłynęły w okresie
odwilży październikowej.
W artykule Działalność niepodległościowa ppor. Władysława Barana, ps.
„Bekas” w latach 1939-1945 i okoliczności jego śmierci w 1949 r. Czesław Nowak
opisał dramatyczne powojenne losy ppor.
W. Barana – ofiary terroru komunistycznego. Artykuł ten przypomniał także
wielu innych żołnierzy antyniemieckiej i
antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej, podwładnych i przełożonych
W. Barana.
O tym, że w walkę z niemieckim
okupantem i reżimem komunistycznym
angażowały się często całe polskie rodziny, płacąc za to najwyższą cenę – nawet
życia, traktuje artykuł Dawida Golika
Ginąc za niepodległość. Tragiczne losy
rodziny Samborskich. Autor opisuje jak
z tej pięcioosobowej rodziny, przybyłej
z polskich Kresów do Krosna, troje rodzeństwa: Krystyna, Kajetan i Stanisław
zginęli w walce o wolną Polskę.
Publikację zamyka artykuł Krzysztofa A. Tochmana Cichociemny plutonowy
Jan Parczewski (1923-1967) poświęcony
losom jednego z żołnierzy Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie, który pełnił
funkcje kierownicze w zakładach w Dukli
i Krośnie. Intencją autora było przedstawienie jego skomplikowanego życia na
tle ówczesnej epoki. Autorowi i wydawcy

Mądre rozwiązanie
zamiast szamba przydomowa oczyszczalnia
Służby gminy Rymanów odebrały w gospodarstwach w Puławach i Wisłoczku kolejne 7 przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozraszającym,
wykonane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi.
Mieszkańcy tychże miejscowości, gdzie budownictwo jest rozproszone,
a budowa sieci kanalizacyjnej i doprowadzenie do oczyszczalni ścieków jest niemożliwe, zdecydowali się zainwestować w budowę przydomowych oczyszczalni. Ta forma radzenia sobie ze ściekami jest droższa niż tradycyjne szambo, ale
w dłuższej perspektywie wygodniejsza i tańsza. Instalowane urządzenia świetnie
sprawdzają się w każdych warunkach tj. dużym stopniu zanieczyszczenia czy
większym przepływie ścieków.
Mieszkańcy Puław i Wisłoczka potwierdzają, że przydomowe oczyszczalnie to rozwiązanie nie tylko ekologiczne ale przede wszystkim skuteczne i
niezawodne. Na pytanie – czy opłaca się budować przydomowe oczyszczalnie,
mówią – tak, gdyż można otrzymać 50 % dofinansowania z Gminy. Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków jest najrozsądniejszym rozwiązaniem
dla gospodarstw które nie mają możliwości przyłączenia się do gminnej sieci
kanalizacyjnej.
(www.rymanow.pl)

szczególnie zależało na wskazaniu powodu nieoczekiwanej, samobójczej śmierci
Jana Parczewskiego.
Cennym uzupełnieniem tekstów poszczególnych artykułów są wprowadzone
do nich tabele, wykresy i fotografie oraz
aneksy w postaci tekstów źródłowych.
Zaprezentowane artykuły nie wyczerpują
w całości opisywanej tematyki. Ten okres
historii, tak ważny i nie odległy w czasie
wymaga dalszych wielokierunkowych
badań i opracowań, a ich efektem byłoby
powstanie monografii Krosna i powiatu
krośnieńskiego w latach 1944 -1956.
Opracowanie liczy 550 stron. Można
je zakupić w kasie biletowej Muzeum
Podkarpackiego lub zamówić telefonicznie - nr 13 43 213 76, wew. 16 (Dział
Oświatowo-Promocyjny) lub mailem
– promocja@muzeum.krosno.pl. Cena
50 zł.
Redaktor opracowania
Czesław Nowak

Jesienne wierszowanie

D

zieci z oddziału przedszkolnego i
klasy 0 zaprosiły swoich rodziców
na recytację wierszy o tematyce
jesiennej. Po recytacji odbyły się konkurencje dla rodziców i ich pociech, w
których dzieci zdobywały punkty w postaci słodkości. Dzieci zostały nagrodzone
także upominkiem w postaci pamiątkowych książek.
24 października odbył się w naszej
szkole konkurs recytatorski. Celem
konkursu było rozwijanie uzdolnień
twórczych, doskonalenie umiejętności
recytatorskich, rozbudzenie wrażliwości
na piękno poezji oraz upowszechnianie
kultury żywego słowa.
Tegoroczny konkurs przebiegał pod
hasłem: „Najpiękniejsze wiersze o jesieni”. Każdy uczestnik konkursu prezentował wiersz dowolnego polskiego poety.
Komisja przy ocenie recytacji brała pod
uwagę dobór tekstu i jego pamięciowe
opanowanie, poprawność i płynność
recytacji oraz ogólny wyraz artystyczny.
Poziom konkursu był wysoki, dlatego
komisja miała naprawdę twardy orzech
do zgryzienia przy wyborze laureatów.
Nagrody zostały przyznane w dwóch
kategoriach:
Klasy I –III
1.Wiktor Kurpiel 2. Maja Szczęsna 3.
Emilia Wałach
Klasy V- VI
1.Julia Capko 2. Kacper Bolanowski 3.
Justyna Krusinowska.
Laureaci I, II i III miejsca otrzymali
dyplomy i nagrody książkowe. Pozostałych obdarowano dyplomami. Wszystkim
uczestnikom składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.
(SP w Głębokiem)
NASZ RYMANÓW
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Odwiedziny
w więzieniu.
Strażnik informuje
jednego z więźniów:
- Wasza żona
przyjechała was
odwiedzić.
- Ale tego w
wyroku nie było! –
protestuje więzień.
* * * * *

Matka krzyczy na córkę:
- Ty chyba wstydu nie masz! Wszystkie twoje
siostry zdążyły się już rozwieść, a ty jeszcze
nawet nie wyszłaś za mąż!
* * * * *
W drodze do nieba spotykają się dusze dwóch
facetów.
- Ja zmarłem z zimna, wiesz niską temperaturę
organizm nie wytrzymał – mówi jeden.
- A ja zmarłem ze zdziwienia! Wróciłem
wcześniej z pracy, widzę rozebraną żonę
w łóżku – to szukam faceta. Wszędzie

Mini koszykówka
dziewcząt
w ZSP w Rymanowie

sprawdziłem – szafy, balkon i nic! I z tego
zdziwienia zmarłem!
- Oj, gdybyś wtedy zajrzał do lodówki to obaj
jeszcze byśmy żyli!
* * * * *
- Mamo, jak poznałaś tatusia?
- Dzięki najnowszej technologii.
- Znalazłaś go przez internet?
- Nie, odnalazłam go dzięki badaniom DNA.
* * * * *
Chciałbym kupić żonie jakieś kwiatki.
- Oczywiście. Jakie ma pan na myśli?
- Sam nie wiem…
- Pozwoli pan że pomogę. Co konkretnie pan
przeskrobał?
* * * * *
Kobieta pyta w sklepie:
- Czy mogę przymierzyć tę sukienkę na
wystawie?
- Oczywiście, ale mamy też przymierzalnię!
* * * * *
Hrabia kąpie się w morzu. W pewnym
momencie zaatakował go rekin. Krzyczy więc
do wiernego sługi:

o dodatkowe dwie godziny wychowania
fizycznego.
Zainteresowanie naszą inicjatywą
jest duże, frekwencja na treningach do-

- Janie! Podaj mi nóż!
Jan ze zdziwieniem i oburzeniem odzywa się:
- Panie hrabio! Z nożem do ryby!?
* * * * *
Przed egzaminem student pyta kolegę:
- Powtarzałeś coś?
- Taak..
- A co?
- Będzie dobrze, będzie dobrze…
Humor z zeszytów szkolnych.
- Wanda nie chciała Niemca i wrzuciła się do
Wisły.
- Dulska uważała, że nie należy prać brudów
przy świetle dziennym.
- Na mordy carów państwa Europy patrzyły
złym okiem.
- Rydel jest przedstawiony raz jako spokojny
człowiek, to znów jako literat.
- Lawa Wezuwiusza tak dalece zachowała
wszystko w Pompei, że znaleziono tam kobiety
w trakcie szydełkowania na drutach.
- Kara śmierci ma charakter nieodwracalny.
Wybrał (wła)

pisuje. Forma zabawowa zajęć powoduje
zadowolenie, aktywność i nieznikający
uśmiech z twarzy dziewcząt. (w)

Z

początkiem roku szkolnego
2017/2018 W Zespole Szkół
Publicznych w Rymanowie powstanie oddział sportowy mini koszykówki dziewcząt rocznika 2006-2007
(4-5 klasa).
Prowadzone aktualnie zajęcia mają
na celu wyłonienie dziewcząt predysponowanych i chętnych do uprawiania
koszykówki. Grupa liczyć będzie od 18
do 20 osób. Zespół zgłoszony zostanie
do rozgrywek ligowych Podkarpackiego
Związku Koszykówki.
Zajęcia sportowe prowadzone będą
w ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych, które poszerzone zostaną
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
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Piękno prostoty
– wyspą ocalenia
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grudnia 2016r. w Galerii Sztuki
w Rymanowie Zdroju odbył
się wieczorek poezji Jerzego
Bolanowskiego, mieszkańca Wróblika.
Uroczystość pod tytułem „Piękno prostoty
– wyspą ocalenia” w wykonaniu uczniów
Zespołu Szkół Publicznych we Wróbliku
Szlacheckim miała na celu prezentację
wierszy lokalnego poety i promocję tomiku, który został wydany w czerwcu 2016r.
dzięki staraniom dyrekcji i nauczycieli
szkoły we Wróbliku.

Pan Bolanowski jest niezwykle
skromnym człowiekiem o dużej wrażliwości. W swoich wierszach ujmuje
historię swojej miejscowości, prezentuje
całą gamę uczuć i wzruszeń. Poezja Jerzego Bolanowskiego skłania do refleksji,
budzi wiele uczuć i porusza, zaskakując
oryginalnymi i mądrymi przemyśleniami.
Poeta pisze o Bogu, matce, ojcu, ziemi.
Słuchacze byli poruszeni, po każdym
wierszu wybuchała burza oklasków,
niektórzy reagowali wzruszeniem, po policzku toczyła się ukradkiem ocierana łza.
Po prezentacji wierszy pani Dyrektor
Domu Kultury Danuta Litarowicz gorą-

Rymanowscy licealiści i gimnazjaliści
na Ogólnopolskiej Konferencji
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grudnia b.r. w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Rzeszowie
– Jasionce odbyła się Ogólnopolska
Konferencja inaugurująca Rok Wolontariatu. Wydarzenie to zgromadziło około
800 osób z całej Polski, a wśród nich aż
477 uczniów ze 110 szkół województwa,
ich opiekunów, reprezentantów licznych
stowarzyszeń, fundacji i wielu organizacji propagujących ideę wolontariatu w
różnych formach współpracy ze szkołami.
Pani Sekretarz Stanu w MEN Teresa
Wargocka, podczas swojego wystąpienia, definiując kim jest wolontariat

powiedziała: „Wolontariat to postawa
człowieka, który codziennie zauważa
obok siebie drugą osobę. Jest również
wrażliwy na jej potrzeby, potrafi dostrzec
to, że często prosty gest, wyciągnięcie
dłoni jest konieczne i może być oczekiwane”.
Podczas konferencji prof. Jacek
Kurzępa przedstawił referat pt. „Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra”. Ideę
szkolnych kół Caritas jako formy współczesnego i chrześcijańskiego wolontariatu przybliżył zebranym ks. dr Piotr
Potyrała z Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Następnie Kamil Wrzos z Fundacji Rozwoju Wolontariatu próbował
odnaleźć odpowiedź
na pytanie, jak dzielić
się wiedzą i doświadczeniem zdobytym
w pracy wolontariackiej. Na zakończenie
tej części konferencji,
Monika Szymbara z
Krośnieńskiego Centrum Wolontariatu
przedstawiła wykład
pn. „Kurs na wolontariat”.
Rymanów reprezentowała czwórka
uczniów: Bożena Kalita, Katarzyna Do-

co podziękowała poecie za jego poezję
oraz wszystkim uczniom Zespołu Szkół
Publicznych we Wróbliku Szlacheckim
za występ. Jedna z uczestniczek wieczorku podczas krótkiego przemówienia
podkreśliła, że ta głęboka poezja zyskała
dodatkowy artystyczny wyraz poprzez
doskonale oddającą jej treść recytację
dzieci i młodzieży. Dodatkowe efekty artystyczne wywoływała dekoracja i stroje
młodych artystów. Na zakończenie Pan
Bolanowski wzruszony podpisywał swoje
tomiki wierszy.
(ZSP Wróblik Szlachecki)

bosz, Krystian Wołczański i Gabriel
Smoleń, pod opieką nauczycieli: Grażyny Kwiatkowskiej, Eweliny Górowskiej
i Beaty Suwały – Szczechowskiej.
Celem konferencji było spotkanie
się uczniów, nauczycieli, dyrektorów
szkół i opiekunów szkolnych kół wolontariackich oraz wymiana doświadczeń
w obszarze szeroko pojętych działań
wolontariatu. Uczestnictwo w tym
niecodziennym spotkaniu w znaczny
sposób poszerzyło naszą wiedzę na temat
akcji, imprez, projektów i niezliczonych
działań na rzecz bezinteresownej pomo-

cy innym. Wzięliśmy udział w panelu
tematycznym „Wolontariat jako kapitał
społeczny”.
Konferencja z pewnością stanie
się inspiracją dla wielu do sięgania do
wnętrz swoich serc w niesieniu dobra
innym, bardziej potrzebującym od nas
ludziom.
LO Rymanów
NASZ RYMANÓW
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