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Weselne korowody
w Dniu Patrona
rymanowskiej szkoły

S

zkoły wchodzące w skład Zespołu
Szkół Publicznych w Rymanowie
przyjęły w 2008 roku za patrona
Stanisława Wyspiańskiego. 28 listopada,
w rocznicę śmierci artysty, obchodzono
Dzień Patrona. W szkolnej auli przypomniano dorobek Mistrza, recytowano
poezję, wcielono się w postacie z arcydramatu „Wesele”, odtworzono atmosferę kawiarni modernistycznej, w której
bohema dyskutowała o sztuce. Tego dnia
szkoła wyglądała niczym galeria sztuki,
na ścianach zawisły reprodukcje witraży,
obrazów Wyspiańskiego, grafiki. Kierując się słowami Patrona: „Idziesz przez
świat i światu dajesz kształt przez twoje
czyny”, w barwnych korowodach (nawiązujących do „Wesela”) uczniowie
przeszli ulicami Rymanowa do Przedszkola Św. Józefa, OREW i Urzędu
Gminy w Rymanowie. Przypomnieli
mieszkańcom miasta o Wyspiańskim;
artyście wszechstronnym, który odcisnął
piętno na naszej kulturze narodowej. Na
czele korowodu do Urzędu Gminy jechała zaczarowana bryczka Pana Mariusza
Szula, a w niej para młoda, którą przywitały władze gminy: Przewodnicząca
Rady Miejskiej Pani Krystyna Przybyła
– Ostap, Pan Burmistrz Wojciech Farbaniec, Pan Jan Materniak - Zastępca, Radni Rady Miejskiej, Dyrektorzy i przedstawiciele młodzieży ze wszystkich
szkół w gminie. Odbywała się bowiem w
tym dniu Sesja Rady Miejskiej, na której została powołana Młodzieżowa Rada
przy Radzie Miejskiej w Rymanowie.

Uczniowie zatańczyli krakowiaka, odegrali
scenkę z „Wesela”, zaprosili na NARODOWE
CZYTANIE „WESELA”
i wystawę prac uczniów
12 grudnia 2017r. w Galerii w Rymanowie Zdroju oraz 14 grudnia w Zespole Szkół Publicznych
w Rymanowie.
Małgorzata Kijowska,
fot. Maciej Czado

Lwów dla Rymanowa
Goście ze Lwowa wystąpili z koncertem w sali kina
„Sokół”. (fot. Rafał Głód)
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Stary Rok
Stary Rok zmęczony srodze
Usiadł przy zgrudzonej drodze
Bolą nogi, głowa boli
Chodzi już bardzo powoli
A właściwie…
Odpocząć by czas uczciwie
Posiwiała broda, włosy
Zwisają zbyt długie wąsy
Zestarzała się kapota
Dziurawe buty na nogach
Uszy, nos i ręce marzną
Coraz słabszy z chwilą każdą
A tu ma robotę jeszcze
Bo musi być na „Sylwestrze”
Jest w terminie umówiony
By się spotkać z Rokiem Nowym
Ma bagaże swoje wielkie
I te odnieść musi jeszcze
By je schować do lamusa
Więc choć słaby, jednak rusza
Bierze dwanaście tobołków
Po Miesiącu w każdym worku
Lecz zbyt ciężkie roczne brzemię
Z rumorem spada na ziemię
Sznurki się poluzowały
Miesiące pouciekały….
Zasmucił się Stary Rok
To dla niego ciężki szok
Choć je chwytał w wielkim trudzie
Złapać dał się tylko Grudzień –
Ten rzekł: „ Ja być z tobą muszę
Ja bez ciebie się nie ruszę
Na bal porosił mnie Sylwester
Bym ci towarzyszył jeszcze
On tam będzie z Rokiem Nowym
Aby przejąć od nas rządy
Trzeba iść, by oczywiście
Spotkać się tam uroczyście
Gdzie na pięknej bardzo sali
Mnóstwo się światełek pali”
Weszli! Stary Rok zszarzały
I Grudzień zmarznięty cały
A tam Nowy Rok - rumiany
Odświętny i roześmiany
Każdy wznosi jego zdrowie
I życzenia składa dobre
Kielichami od szampana
Skąd ta sprawa jest mi znana?Myśli Stary.... Ach! przed rokiem
To ja czułem się tak dobrze
Łzy pociekły mu po twarzy
I gdy nikt nie zauważył
O północy w korytarzu
Skrył się w starym kalendarzu.
Maria Przybylska

Happy End
I tak minęło tych dziesiąt lat
I nie wiem kiedy, i nie wiem jak
Gdy byłem małym, chciałem być dużym
I tak mi strasznie się czas ten dłużył
Mieć osiemnastkę , prawko i laskę
I drzwi młodości ryglować z trzaskiem
Rządzić , wojować i zmieniać wszystko
Bo ja- dorosły- zrobię to szybko
I wszedłem w nowy, cudowny świat
Świat wymarzony od wielu lat
Nie powiem, fajnie było mi wtedy
Chociaż zaznałem niejednej biedy
Braku pieniędzy, a w sklepach pustki
Z Pewexu ciuchy, jeansy i bluzki
Na co dzień za to przyduże bondy
Jakby na wyrost, jak na wielbłądy
Mężczyźni mieli wąsy i szwedy
Kobiety trwałą, chustkę, i kiedy
Szli na wesele, czy na prywatkę
To wszyscy jedli- no co – kanapkę
Placki domowe, swojskie wędliny
Radosne przy tym mieliśmy miny,
No bo catering miał każdy swój
Dwie ręce, świnia, widły i gnój
A auto jedno było na wiosce
A telewizor zawdzięczam Losce
Bo ładna była, fajnie ubrana
Bez kartki program mówiła sama
A w telewizji Sopot i boks
Każdy to lubił i zespół Vox
Jarocka, Krawczyk czy Filipinki
I koncert życzeń i Grę Grażynki
„Czterej Pancerni” i Klos ze Stawką
I piesek Cywil, Jacek z Agatką
A na dobranoc „Gąska Balbina”
I stare kino od Valentina
Oj! Czasy piękne, czasy młodości
Komu ich nie żal, kto nie zazdrości
Tego co było za młodych lat
Wtedy był dla nas wspaniały świat
I czas miłości, randek, kochania
I dużo życia, a mało spania
I chociaż w oknach zamarzły szyby,
prądu nie było, ziemniaki gniły
To uśmiech witał kolejny dzień
Starszy i młodszy, pracuś i leń
Każdy każdemu służył w potrzebie
Choć nieraz było o wodzie i chlebie
A krąg historii zatacza sieci
I czas do przodu jak głupi leci
Chcesz tego, czy nie, on równo bije
I z czasem niżej pochylasz szyję
Włosy siwieją, skórka obwisa
Nie ma już siły jak u Odysa
A dzieci, wnuki, patrzą na Ciebie
Bo oni, jak my kiedyś, w potrzebie
Chcą się budować, kupować fury
A od sąsiada budować mury
Niezależnością chcą się salwować
Po co nam sąsiad, aby krępować
Może zazdrościć, może przeszkadzać
Ja z komputerem wolę pogadać
Internet śmiga, WiFi szaleje
A Facebook znowu dał mi nadzieję

Na wielki światek, kasę, podróże
Iphonem moim sobie usłużę
Powie, gdzie jechać, gdzie skręcić, zjeść
Kogo odrzucić, komu dać cześć
Czy to coś złego Boże kochany?
Pracuję ciężko i niewyspany
Nieraz za kółkiem siadam i gnam
Po co to wszystko, po co ten stan?
Sam sobie nieraz zadaję pytanie:
„Co to za życie, praca i spanie?
Ten wyścig ciągły, szaleństwo,? stres
Mam żonę, dzieci i mam co jeść.”
A głosik cichy w serduszku szepcze:
„Jesteś cudowny jak pył na wietrze
Wszędzie cię pełno i mkniesz do przodu
W skwarze słonecznym i w czasie
chłodu
I to nieważne wczoraj, czy dziś
Jesteś człowiekiem, po prostu, kimś
Komu na świecie zlecono wiele
Wiele też musisz, odważnie, śmiele
Tu, w swoim czasie, dawniej, czy juto
By wokół ludziom nie było smutno
I chociaż może ciężko ci będzie
Wiedz, że Twa miłość dociera wszędzie
Bo ta żarówka, materac, dźwig
Brożka, śmigłowiec, giełdowy wig,
To są twe dzieła, twoje działanie
To jest twa praca, twoje kochanie
To dzięki Tobie, Twój świat pięknieje
I Tobie dzięki ma swą nadzieję
Na spokój jutra, na dobre czasy
Z powiewem wiatru i szumem lasu
A gdy dokonasz swej ziemskiej drogi
I posłuszeństwa odmówią nogi
Z głową do góry, z piersią do przodu
Wejdź do tunelu z światłem, a w progu
Powita ciebie odmienny stan Film twego życia- reżyser- ty sam
I w roli głównej, z twym scenariuszem
I ja ten film oglądnąć muszę
Długi, czy krótki ,Ty wiesz jak będzie
Ważne, by skończył się w Happy Endzie.”
Adam Śliwka

Widok z mojego okna zimą
Z mojego okna widzę ośnieżone tuje,
pod nimi wróbelek spaceruje.
Tuż obok, świerk srebrzysty,
jest oszroniony, że aż się błyszczy.
Nad nimi drut telefonu,
słuchać głos kościelnego dzwonu.
W oddali – góry porośnięte lasem,
na niebie jastrząb kręci koła czasem.
A drogą jadą spokojnie samochody,
nikt się nie boi takiej zimowej pogody.
Śnieg pada od samego rana,
a dzieci lepią w ogrodzie bałwana.
Pies chowa się w budzie,
br. br. jakie zimno – o ludzie.
Beata Ziemlańska
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Ks. Władysław Gurgacz
– kapłan niezłomny

W

niedzielę, 19 listopada 2017r. w
kościele parafialnym we Wróbliku Królewskim odbyło się
uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy ku czci ks. Władysława
Gurgacza. To spotkanie zorganizowane
przez Szkołę Podstawową we Wróbliku
Szlacheckim oraz proboszcza parafii
było złożeniem hołdu temu niezłomnemu
kapłanowi.

Inicjatywa uhonorowania księdza
Gurgacza na wróblickiej ziemi zrodziła
się w ubiegłym roku. Panie Grażyna
Krzyżanowska i Anna Szymańska podjęły działania z tym związane poprzez
prezentację uroczystości środowiskowej
pt.: „Osądź mnie, Boże” oraz wydaniu
biuletynów-cegiełek, których sprzedaż
przyczyniła się do zebrania funduszy na
tablicę pamiątkową Wielkiego Kapłana.

W latach 1937–1939 studiował filozofię
w kolegium jezuickim w Krakowie.
Został wyświęcony na kapłana w 1942
r. na Jasnej Górze. Po wojnie, w czasach
komunistycznego terroru, należał do
niezłomnych bohaterów, którzy podjęli
walkę o suwerenność kraju i polski honor.
Dał się poznać jako zaangażowany duszpasterz, otaczający opieką szczególnie
wątpiących. Roztaczał opiekę duchową
także nad partyzantami ukrywającymi
się w lasach. W obliczu bezpośredniego
zagrożenia życia, ks. Gurgacz podjął
decyzję o ucieczce z miejsca zamieszkania. Schronił się wiosną 1948r. we
Wróbliku Królewskim u por. AK Jana
Matejaka „Brzeskiego”. Ponieważ miał
zdolności plastyczne, oficjalnie uchodził za duchownego, który przybył do
parafii, aby namalować obraz do ołtarza
głównego, który obecnie zdobi kościół.
To tutaj przeżywał dylematy moralne.
To z Wróblika Królewskiego wysłał list
do bezpośredniego przełożonego zakonu
informujący o tym, że w zgodzie z własnym sumieniem zdecydował o pozostaniu w ugrupowaniu partyzanckim. Jako
kapelan PPAN pełnił posługę kapłańską,
odprawiał Msze św., spowiadał, nauczał
Pisma, wygłaszał pogadanki i wykłady o
tematyce religijnej, moralnej i społecznej.
Rozstrzygał wszelkie wątpliwości moralne, jakie pojawiały się w związku z podejmowanymi działaniami. Niestrudzenie
niósł duchową pociechę ściganym i coraz
silniej osaczanym przez Urząd Bezpieczeństwa konspiratorom. Ksiądz został
jednak ujęty i skazany na śmierć. Wyrok
został wykonany 14 września 1949r. na
podwórku więzienia przy ul. Montelupich
„strzałem katyńskim”. Kapelan został
pochowany na Cmentarzu Rakowickim
w Krakowie. Postać księdza Gurgacza
pozostała nie tylko niezapomniana, ale
odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski, a także widnieje na liście 120
męczenników ofiar komunizmu. Mądrość
umysłu i głęboka wiara, jaką miał w sobie
ks. Gurgacz, pozwala mieć pewność, że
zostanie błogosławionym.
Na uroczystość poświęconą jego
osobie licznie przybyli do Wróblika zaproszeni goście, a wśród nich członkowie
rodziny o. Gurgacza z Jabłonicy Polskiej
oraz prezes nowosądeckiej Fundacji ks.
Władysława Gurgacza „Osądź mnie,
Boże”– p. Jerzy Basiaga. Odsłonięcia

tablicy ufundowanej przez uczniów oraz
mieszkańców parafii dokonali: siostrzenica o. Władysława Gurgacza – Maria
Kuczma i jej brat Stanisław Gruszka oraz
Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim Urszula Deptuch. Została
ona poświęcona przez księdza prałata
Tadeusza Kocóra, który przewodniczył
we Mszy Świętej oraz wygłosił okolicznościowe kazanie. Podczas uroczystości
przytoczono wiele słów, które ks. Gurgacz
wypowiedział do swoich oprawców tuż
przed śmiercią: – Jako kapłan, jako
Polak jestem
niewinny. Nie
żałuję tego,
NADZIEJA
co uczyniłem.
Moje czyny są
zgodne z tym,
Ile trzeba
o czym myślą
By serce śpiewało:
miliony PolaCzyjeś dłonie splecione
ków (…) Na
Oczy w oczy wpatrzone
śmierć pójdę
Cud Bożej obecności
chętnie. Cóż
I klimat miłości.
to jest śmierć?
W tym jest
Wi e r z ę , ż e
Cud ocalenia
każda kropla
Nadziei
krwi przelanej
Co się zmienia
zrodzi tysiące
Nie w nutkę rzewną
przeciwników i
Lecz w Boga
obróci się wam
Który Jest
na zgubę.
WyjątkoNa pewno
wa „scenograZofia Kandefer
fia” Kościoła,
biało – czerwone kwiaty,
flagi, banery, pięknie zaprojektowane
przez Panią Annę Szymańską oddawały
podniosły nastrój tego ważnego wydarzenia. Dopełnieniem uroczystości
był program artystyczny w wykonaniu
uczniów. Opracowany przez p. Katarzynę Jabłońską montaż słowno-muzyczny
pt. „Bo to, com czynił, czyniłem dla
Polski”, przybliżył zebranym osobę
ks. Władysława Gurgacza, jego walkę
o suwerenność kraju i związane z tym
moralne dylematy. Zaproszeni goście nie
kryli wzruszenia, słuchając recytacji oraz
utworów muzycznych, które doskonale
oddały klimat czasów, w których żył
o. Gurgacz. Tę wyjątkową uroczystość
uświetniła także swą oprawą muzyczną
Orkiestra Dęta OSP z Iskrzyni.
Tekst: Małgorzata Łopuszańska
Zdjęcia: Alfred Wołczański

Chciałbym Mój Jezu

Ks. Władysław Gurgacz, ps. „Sem”
urodził się w 1914 r. w Jabłonicy Polskiej.
W wieku siedemnastu lat wstąpił do
nowicjatu księży jezuitów w Starej Wsi.
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Chciałbym tuż po mojej śmierci nim się sąd dokona
Tak na krótką chwilkę Jezu wtulić w twe ramiona
Tak bardzo bym pragną o mój Jezu miły
Objąć Cię jak dziecko z całej mojej siły
Chciałbym leżeć na Twej piersi tak jak święty Jan
Zamknąć oczy i pomyśleć , tylko ja i Pan
Chciałbym Panie by tak było, nim o sobie prawdę poznam
No bo gdy mi o tym powiesz, strasznej trwogi wtedy doznam
Po tej chwili w Twych ramionach cicho stanę z boku
Pokornie będę czekać słusznego wyroku.
Maciej Urbanik

Nigdy nie jest za późno…

na naukę - języków obcych
- (słów kilka o kursie języka
niemieckiego w Wiedniu)

„Lernen ist wie Rudern gegen
Storm, sobald man aufhört, treibt
man zurück.”(Uczenie jest jak wiosłowanie pod prąd, jak tylko przestaniesz
wiosłować rzeka cię zniesie).

W

spółczesny świat udowadnia,
że nauka języków obcych ma
ogromne znaczenie, gdyż ich
znajomość jest jak „wiosła”, dzięki którym człowiek nie tonie, ale unosi się na
„falach” komunikacji międzynarodowej.
Takie i podobne skojarzenia można by
przywołać w kontekście wyjazdów nauczycieli ZSP w Rymanowie (w ramach
projektu Erasmus +). Po Malcie i Wielkiej
Brytanii przyszedł czas na Austrię. 15 października br. wyjechałyśmy do Wiednia na
kurs języka niemieckiego. Na początku
były obawy, typowa Reisefieber- gorączka przed podróżą. Jednak po dotarciu na
miejsce, okazało się, że stres był niepotrzebny. Szkoła- ActiLinqua- organizator
kurs- mieści się w pobliżu kompleksu muzealno-parkowego Belweder, niedaleko
naszego tymczasowego zakwaterowania.
W pierwszy dzień zagranicznej edukacji,
zanim zasiadłyśmy do „szkolnych ławek”,
zostałyśmy zaproszone na krótką rozmowę, której celem było określenie, na jakim
poziomie jest nasza znajomość języka
niemieckiego. Oprócz wstępnej oceny naszych umiejętności, uzyskałyśmy również
bardzo szczegółowe informacje dotyczące
organizacji szkoły oraz otrzymałyśmy
przewodnik po Wiedniu. Zajęcia, na
które uczęszczałyśmy, podzielone były
na dwa bloki dydaktyczne – gramatykę
oraz konwersację. Prowadziły je młode,
pełne energii i zaangażowania nauczycielki, które cieszyły się wśród uczestników
kursu wyjątkową sympatią. Nasze grupy
(przydzielono nas do dwóch odrębnych)
liczyły ok. 10 „studentów”, którzy pochodzili z różnych zakątków świata, m.in. z
Francji, Włoch, Irlandii, Rosji, Cypru,
Hiszpanii, Syrii, a nawet z Kuby i Chin.
Zarówno podczas zajęć z gramatyki, jak i
w trakcie konwersacji, nasze nauczycielki
wykorzystywały różnorodne formy i metody pracy, dzięki którym lekcje były nie
tylko bardzo interesujące, ale co najważniejsze, efektywne. Trzeba podkreślić,
że techniki i sposoby pracy stosowane w
szkole Actilinqua nastawione były przede
wszystkim na aktywny udział w zajęciach.
Były to m.in. prace w parach, w grupach,
gry, quizy, wchodzenie w role, itp. Wykonywanie wielu ćwiczeń wymagało od nas
stałej koncentracji i dużego zaangażowania, a każdy tydzień nauki zakończony
był testem. Pracy było sporo, lecz mimo

to, podołałyśmy wyzwaniu. Ciekawym
doświadczeniem było przypomnieć sobie
szkolne i studenckie lata, na nowo poczuć
adrenalinę podczas pisania testów i nie zapomnieć o odrobieniu zadania domowego
Wyjazdy organizowane w ramach
programu „Erasmus Plus Mobilność” są
wyjątkowe, ponieważ dają uczestnikom
nie tylko możliwość podszlifowania
umiejętności językowych, ale także pozwalają im poznawać kulturę kraju, w którym odbywają się zajęcia. Warto dodać,
że oprócz standardowych lekcji, nasz kurs
obejmował także tzw. Kulturprogramm,
czyli poznawanie kultury i sztuki Wiednia. W tym względzie szkoła wychodziła
naprzeciw oczekiwaniom uczestnikówharmonogram na każdy tydzień przewidywał dodatkowe atrakcje, spotkania,
np. wieczór nauki walca, wykład na
temat baroku czy weekendowe wycieczki.
Szkoła kładła duży nacisk na to, by jej
studenci nie tylko w salach lekcyjnych
uczyli się języka niemieckiego, ale by
również w sposób praktyczny doskonalili
językowe umiejętności, poznając tym
samym Wiedeń. Jako pilne uczennice,
wzięłyśmy sobie do serca te zalecenia i
już pierwszego dnia ruszyłyśmy zwiedzać starówkę austriackiej stolicy. Piękna
pogoda utrzymywała się przez większość
dni naszego pobytu w Austrii, dlatego
starałyśmy się wykorzystać każdą wolą
chwilę na odkrywanie Wiednia. Udało
nam się zwiedzić dwa przepiękne pałace,
Belvedere i Schönbrunn. Pierwszy z nich,
położony niemalże w centrum miasta, ujął
nas zaprojektowanym przeszło trzysta
lat temu, olśniewającym nawet jesienią,
ogrodem w stylu francuskim, a także
imponującą kolekcją arcydzieł malarstwa
europejskiego, z Pocałunkiem Gustawa
Klimta na czele. Drugi, zaskoczył swoją
powierzchnią i wyjątkowym przepychem
– w tej letniej rezydencji Habsburgów
znajduje się prawie półtora tysiąca pokoi.
Ważne miejsce wśród zabytków każdego
miasta zajmują także obiekty sakralne. Spacerując po starówce Wiednia,
trafiłyśmy do wielu świątyń, jednakże
największe wrażenie zrobiły na nas monu-

mentalny, barokowy kościół wzniesiony
na cześć świętego Karola Boromeusza
i gotycka katedra świętego Szczepana.
Podczas pobytu w Wiedniu miałyśmy
także okazję uczestniczyć w wycieczce
do malowniczej Doliny Wachau. Ten
bardzo popularny wśród turystów region,
swoją atrakcyjność zawdzięcza licznym
zabytkom oraz położonym nad Dunajem
winnicom. Chcąc jak najlepiej uchwycić
piękno miejscowego krajobrazu, wybrałyśmy się w rejs statkiem, z którego
pokładu podziwiałyśmy zapierające dech
w piersiach widoki. Zwieńczeniem naszej
wycieczki była wizyta w przepięknym
Opactwie Benedyktynów w Melku.
Cieszymy się, że miałyśmy możliwość wyjazdu na kurs językowy do
wiedeńskiej szkoły ActiLingua. Wysoki
poziom nauczania, połączony z wyjątkowo przyjazną atmosferą sprawiły, że
nauka była dla nas wielką przyjemnością.
Jako nauczycielki, zwracałyśmy uwagę
na różnorodne metody pracy wykorzystywane podczas lekcji, które z pewnością
zastosujemy podczas własnych zajęć. Wyjątkowym doświadczeniem była dla nas
także możliwość poznania ludzi z różnych
stron globu i nawiązanie z nimi kontaktów
międzynarodowych. Nasz wyjazd to nie
tyko osobista przygoda, to również nowe
doświadczenia i kompetencje dla naszej
szkoły; to także spostrzeżenia i refleksje,
którymi chcemy podzielić się ze społecznością szkolną. Szczególnie apelujemy
do młodych ludzi, by szanowali język
ojczysty i dbali o piękno polszczyzny (nie
tylko na lekcjach języka polskiego), ale
jednocześnie zachęcamy ich, by nie zmarnowali talentów lingwistycznych i wyrośli
na poliglotów, dla których języki obce nie
będą barierą w poznawaniu świata oraz w
kontaktach międzyludzkich. Pamiętajcie,
na naukę – także języków obcych- nigdy
nie jest za późno!!!
Ewelina Górowska i Monika PiechBolanowska
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Wydarzyło się w styczniu
30.I 1018 – w Budziszynie zawarto pokój
kończący wyniszczającą, trwającą 16 lat, wojnę
Bolesława Chrobrego z cesarzem Henrykiem II.
Układ był b. korzystny dla Piasta. Nieprzychylny
Polakom Thietmar pisał: ”Był to pokój, nie jaki
być powinien, ale taki jaki dało się zawrzeć.”
12.I 1628 – ur. Charles Perrault, członek Akademii Francuskiej, autor zbioru bajek uznany za
arcydzieło w swoim gatunku (Śpiąca Królewna,
Czerwony Kapturek, Tomcio Paluch, Kopciuszek).
10.I 1778 – um. Karol Linneusz, przyrodnik
szwedzki, który stworzył współczesny system
klasyfikacji organizmów. Opisał wiele nowych
gatunków roślin i zwierząt.
26.I 1788 – do australijskiej zatoki przypłynął
pierwszy transport skazańców z Anglii, którzy
razem ze strażnikami założyli pierwszą osadę Sydney. W wyniku „gorączki złota” nastąpił jej
szybki rozwój. 26 stycznia jest świętem narodowym Australii.
5.I 1818 – zm. Marcello Bacciarelli, nadworny
malarz Stanisława Augusta Poniatowskiego, autor reprezentacyjnych portretów króla i jego świty.
30.I 1868 – w okolicach Pułtuska spadło ok 100
tys. odłamków meteorytu kamiennego, który
rozpadł się przy wejściu w atmosferę. Zjawisko
zaobserwowano w całej Polsce od Wrocławia po
Lwów.
15.I 1908 – ur. Edward Teller, twórca amer. bomby wodorowej. Zasłynął projektem budowy portu
na Alasce, odpowiednie warunki stworzyć miał
detonacją bomby wodorowej na dnie morskim.
24.I 1908 – wydano podręcznik „Skauting dla
chłopców” bryt. wojskowego lorda Roberta
Badden-Powella, który zainspirował powstawanie
ruchu harcerskiego.
2.I 1918 – 100 lat temu zjazd konserwatystów
we Lwowie w porozumieniu z Radą Regencyjną
poparł obwołanie austriackiego cesarza Karola
królem Polski.
28.I 1938 – Rudolf Caracciola rozpędził swego
mercedesa (ze znakiem swastyki) na niemieckiej
autostradzie do szybkości 432,7 km/h. Do dziś
nikt po zwykłej drodze nie jechał szybciej, a
jechał bez kasku i innych zabezpieczeń.
7.I 1948 – wojskowy pilot Thomas Mantell zginął
podczas pościgu za UFO. Na wieść o tym, że
mieszkańcy widzieli duży okrągły obiekt na niebie, wysłano samoloty F-51 by zbadały zjawisko.
Mantell wzniósł się zbyt wysoko (ponad 9 tys.
m.), stracił przytomność i rozbił się o ziemię.
13.I 1948 - w Warszawie na skrzyżowaniu Nowego Światu i Al. Jerozolimskich zainstalowano
pierwszą automatyczną sygnalizację do regulacji
ruchu pieszego.
28.I 1958 – w Danii opatentowano najpopularniejsze na świecie klocki LEGO. Nazwa firmy
wzięła się od wyrażenia „Leg godt” oznaczającego po duńsku „baw się dobrze”.
19.I 1978 – fabrykę volkswagena w Emden opuścił ostatni „garbus”. W sumie wyprodukowano
16 mln. 200 tys. egzemplarzy tego modelu.
Wacław Łabuda
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Wieści z regionu…
• Trzykrotny mistrz paraolimpijski z Rzeszowa, Rafał Wilk,
odebrał w niedzielę w Pałacu Prezydenckim Krzyż Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski z rąk prezydenta
Andrzeja Dudy.
• 03 grudnia w Łańcucie na
budynku dawnego Kasyna
Urzędniczego zostało odsłonięte popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z pamiątkową tablicą. Tak
Łańcut zainaugurował obchody 150.
rocznicy urodzin marszałka Józefa
Piłsudskiego i 100-lecia odzyskania
niepodległości Rzeczypospolitej.
Uroczystego aktu odsłonięcia tablicy
i popiersia dokonali Wit Karol Wojtowicz, dyrektor Muzeum-Zamku w
Łańcucie oraz prof. dr hab. Janusz
Cisek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
• Klimatyzacja, wi-fi, defibrylatory, a w przyszłości synchronizacja
z systemem komunikacji miejskiej.
Tak w skrócie prezentują się trzy
nowe pociągi Elf 2, które zasilą
podkarpacki tabor. Pociągi zostały
uroczyście przekazane - będą jeździć
od 10 grudnia, gdy w życie wejdzie
nowy roczny rozkład jazdy PKP.
• Prawie trzyipółkilometrowa
droga łącząca ul. Podkarpacką
w Rzeszowie z odcinkiem S19 jest
już otwarta dla kierowców. W jej
ciągu powstały m.in. dwa wiadukty
(jeden w ciągu ul. Podkarpackiej),
trzy ronda, w tym dwa turbinowe,
ścieżki rowerowe, chodniki. - Droga
krótka, ale bardzo ważna dla mieszkańców Rzeszowa. Stanowi część
obwodnicy tego miasta .
• Najnowszy film Krzysztofa
Zanussiego, jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów, powstaje
na Podkarpaciu. Zdjęcia do filmu
„Eter” powstają tu przez sześć dni.
W pałacu w Zarzeczu będzie kręcony bal arystokracji, a w parku w
Sieniawie kręcono zimową scenę.
Do tej pory ekipa filmu nagrywała
także sceny w skansenie w Sanoku,
w Zagórzu, w Posadzie Rybotyckiej,
w iwonickim kościele oraz nad Wi-

słokiem, który grał granicę między carską
Rosją a Austro-Węgrami.
• Politechnika Rzeszowska powiększa
flotę Ośrodka Kształcenia Lotniczego. W związku z otrzymaną dotacją na
unowocześnienie bazy dydaktyczno-naukowej OKL-u uczelnia zakupiła nowy
samolot Tampico TB-9 za 300 tys. zł. To
już siódmy samolot tego typu zakupiony
przez PRz.
• Ekologiczne autobusy, wygodne
przystanki, rozbudowany Rzeszowski
Inteligentny System Transportowy
(RIST), nowoczesny węzeł przesiadkowy,
kładki rowerowe przez Wisłok - to tylko
niektóre z planowanych efektów realizacji
dwóch kolejnych rzeszowskich inwestycji
w transport miejski. Obie zostaną dofinansowane z Programu Polska Wschodnia.
Wartość obydwu projektów to ponad 270
mln zł, z czego unijne dofinansowanie
wyniesie ponad 202 mln zł.
• NIK sprawdziła, jak regiony radzą
sobie z wydawaniem unijnych pieniędzy. Podkarpacie największe problemy
ma z drogami, cyfryzacją oraz ochroną
środowiska i dziedzictwa kulturowego.
• 4,5 mln zł otrzymało Podkarpacie
z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach
i zakup dentobusu, mobilego gabinetu
stomatologicznego, który będzie jeździł
do szkół .
• Anna Syvokobylska, studentka III
roku Administracji w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej zajęła I miejsce w
kategorii Junior w 27. Mistrzostwach
Świata Federacji WPA w Trójboju Siłowym. Dodatkowo zdobyła złoty medal w
wyciskaniu leżąc oraz w martwym ciągu.
• Zatrzymano 11 pracowników firmy
ochroniarskiej, która sprzedawała „lewe”
bilety wstępu do Zespołu Zamkowo-Parkowego w Krasiczynie. Podejrzani
wyłudzili co najmniej 120 tys. zł, sprzedając bilety przy użyciu nieautoryzowanej
kasy fiskalnej.
• Jeszcze przed Bożym Narodzeniem będzie można poślizgać się na
sztucznym lodowisku, które tradycyjnie
już organizuje Millenium Hall. Z jedynej
w centrum miasta ślizgawki będzie można
korzystać również w dni świąteczne.
• Multimedialne podziemia rzeszowskie, a na scenie - interaktywna posadzka

Odeszli do wieczności
(15.XI – 15. XII 2017)

19.11 – Szałankiewicz Janina z d. Trygar (l. 83) - Ladzin
19.11 – Rajchel Marian Józef (l. 46) – Klimkówka
27.11 – Penar Władysław Jakub (l. 77) – Klimkówka
30.11 – Twardowski Rudolf (l. 87) – Wisłoczek
01.12 – Pelczarska Janina z d. Aleksander (l. 83) – Rymanów
03.12 – Pelczar Stanisław (l. 83) – Rymanów
03.12 – Różowicz Józef (l. 89) – Sieniawa
04.12 – Such Stanisława z d. Pęcak (l. 90) – Klimkówka
06.12 – Krukar Zbigniew Antoni (l. 68) – Rymanów
09.12 – Penar Janina Agnieszka z d. Herbut (l. 55) – Milcza
14.12 – Gębuś Edward (l. 77) – Bzianka
(wła)

z prezentacją wideo i interakcją z chodzącymi po niej ludźmi, a także interaktywna studnia z ekranami LED-owymi
i systemem audio - te plany miasta na
Rzeszowskie Piwnice i Rynek są coraz
bardziej realne. Lada dzień ma zostać
podpisana umowa na dofinansowanie
projektu z Unii Europejskiej.
• Strzelnica w Pawłosiowie to pierwszy obiekt w Polsce budowany w ramach
pilotażu ogólnopolskiego programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w
każdym powiecie”. Obiekt powstanie na
terenie zlikwidowanej w latach 70-tych
strzelnicy i będzie jednym z największych
w Polsce. Program budowy strzelnic
powiatowych zakłada budowę obiektów
o zasięgu do 100 metrów, tymczasem
strzelnica w Pawłosiowie będzie miała
zasięg blisko 400 metrów.

Z powiatu…
• W czwartek (30.11) na wniosek i
prośbę trenera Michała Barana, Zarząd Krośnieńskiego Klubu Koszykówki
rozwiązał umowę za porozumieniem
stron z pierwszym trenerem Miasta Szkła
Krosno.
• Do 10 tys. zł kary grozi Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za
nielegalne usunięcie koron drzew przy
ul. Krakowskiej. Mieszkańcy są wycinką
oburzeni.
• Kilkaset osób wzięło udział w piątkowych (1.12) uroczystościach barbórkowych w Krośnie. Tegoroczne święto
obchodzono w lepszej niż w ostatnich
latach atmosferze. Krośnieńską Barbórkę zorganizowały dwie wiodące firmy
z branży naftowej: PGNiG Technologie
S.A. oraz EXALO Drilling S.A.
• Władze województwa odwołały
Piotra Lenika z funkcji dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w
Krośnie. Z powodu złej polityki kadrowej
i konfliktów z załogą dyrektor utracił
zaufanie marszałka.
• Rejon krośnieński Szlachetnej
Paczki to największy punkt pomocy tej
akcji charytatywnej w Polsce. W tym roku
udało się pomóc aż 95 rodzinom z całego
powiatu krośnieńskiego. W weekend (810.12) odbył się finał akcji. Przekazano
aż 1900 darów!
• Można już zamówić taksówkę powietrzną z Krosna. Samoloty zabiorą
pasażerów nie tylko do Warszawy czy
Gdańska, ale także do Chorwacji, Włoch
lub Hiszpanii. Lot nie będzie tani, za to
bardzo komfortowy.
• Jajka w koszulce na grzankach i
kanapka z pieczoną wołowiną? Takiego śniadania nie zjecie nigdzie indziej
w Krośnie. Ale Weranda, nowo otwarta
restauracja przy ul. Piłsudskiego, zaprasza
także na lunche oraz domowe ciasta.
• Dwa złote, srebrny i brązowy medal
przywieźli z Mistrzostw Polski Młodzieżowców (16.12) zawodnicy Krośnieńskiego Klubu Kyokushin Karate (16.12).
To największy w ostatnich latach sukces
klubu.

• 64 milionów złotych zainwestuje
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w gruntowną modernizację
zakładu unieszkodliwiania odpadów. Na
inwestycji skorzysta 20 gmin z trzech
powiatów.
• Powiat krośnieński podjął ryzykowną
decyzję o przebudowie drogi powiatowej
Miejsce Piastowe - Wrocanka w bardzo
krótkim czasie. Prace zakończono. Wyremontowano ponad kilometr drogi.
• Krosno zostało najwyżej ocenione w
10. rankingu „Złota setka gmin”. Nagrody wręczono 14 grudnia w Rzeszowie,
w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. W kategorii gmina
miejska na pierwszym miejscu znalazło
się Krosno, drugi był Rzeszów, a trzeci
Mielec. Laury w kategorii gmina wiejska
przypadły w udziału Trzebownisku, za
którym uplasowała się Dębica, a następnie
Solina. Lesko otrzymało pierwsze miejsce
w kategorii gmina miejsko-wiejska. Na
drugim i trzecim miejscu eksperci umieścili Boguchwałę i Ustrzyki Dolne.
• W ramach trwającego projektu:
„Historia Miast w nowoczesnej odsłonie” powstaje album „Krosno - Prešov.
Metamorfozy”. Zobaczymy w nim historyczne fotografie obu miast zestawione
ze współczesnymi kadrami. Zmiany w
architekturze, krajobrazie czy obyczajach mieszkańców - wszystko to będzie
można dostrzec w specjalnie wyselekcjonowanych kadrach. Premiera albumu
już niebawem.
• Od czerwca powietrze w Krośnie
jest monitorowane przez kilkanaście czujników. Wyniki można śledzić między innymi na KrosnoCity.pl. Teraz w centrum
miasta zamontowano następny czujnik. To
efekt współpracy producentów z AVIVĄ.
• 12-letnia Ania Skrzypczyk z Krosna
została nominowana do nagrody „Podkarpacka NIKE 2017” w kategorii najlepsza
piłkarka. Zawodniczka Beniaminka Krosno solidnie sobie na to zapracowała. Na
nagrodę szanse ma także dwóch trenerów
młodzieżowych - Marcin Maculski z
Beniaminka oraz Dariusz Liana z Karpat
Krosno.

Z gminy …
• 1 grudnia 2017 r. Hala Sportowa
w Sieniawie była organizatorem czwartego już Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Roztańczona Barbórka”. Impreza ta z roku na
rok cieszy się wśród dzieci, młodzieży
oraz instruktorów coraz większym powodzeniem. W tegorocznej edycji udział
wzięło 13 zespołów w kategorii wiekowej
6-10 lat, 13 zespołów w kategorii 11-15
lat oraz 5 grup w kategorii wiekowej
powyżej 16 lat.
• Redakcja pisma „Podkarpacka
Historia” – popularyzującego historię
i tradycję Polski południowowschodniej
– zorganizowała w dniu 11 grudnia br.
w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie przy ul. Okrzei cykliczną imprezę
pod nazwą „Gala Podkarpackiej Historii”.
W jej ramach przyznawane są honorowe

nagrody. Laureaci otrzymują symboliczne lampy naftowe. Wśród tegorocznych
wyróżnionych znalazła się Pani Malka
Shacham Doron izraelska dziennikarka
i nauczycielka, związana z Rymanowem.
Laureatka zainicjowała na Uniwersytecie
Rzeszowskim, warsztaty kultury izraelskiej na których można się uczyć języka
hebrajskiego i poznawać świat dawnej
społeczności żydowskiej.
• Dzień św. Ambrożego – patrona
pszczelarzy był dniem szczególnym
dla miłośników pszczół z terenu gminy
Rymanów. 7 grudnia o godz. 17 w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie
rozpoczęła się Msza Święta w trakcie
której został poświęcony sztandar dla
Rymanowskiego Koła Pszczelarzy.
• Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie – Hala Sportowa w Sieniawie
w dniu 10 grudnia 2017r. zorganizował II
Turniej Szachowy Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Rymanów. Pomysłodawcą zawodów był Naczelnik OSP
Głębokie druh Bogdan Kaszubski. Do
zawodów zgłosiły się 4 jednostki: OSP
Głębokie, POSP Posada Dolna, UOSP
Rymanów Zdrój, OSP Posada Górna. Zawody wygrała POSP Posada Dolna.
• Dnia 10 grudnia 2017 roku zakończyło się w Płocku czterodniowe zgrupowanie zimowe najlepszych dziewcząt
ośrodków OSPR z całej Polski aspirujących do kadr narodowych ZPRP. Na
zgrupowanie powołano 32 najlepsze
dziewczęta z całego kraju zakwalifikowane i powołane spośród 1600 zawodniczek
przez koordynatorów wojewódzkich
i makroregionalnych. Z województwa
podkarpackiego zostały powołane 2 zawodniczki, w tym z OSPR Posada Górna
- Nikolina Samborska. Gratulujemy!
• W sobotnie popołudnie 9 grudnia
Biuro Informacji w Rymanowie Zdroju
zaprosiło mieszkańców i kuracjuszy na II
zimowy spacer pn. „UBIERAJ Z NAMI
ZDROJOWEGO IGLAKA”. Mimo
niezbyt sprzyjającej aury (duże, obfite
opady śniegu), w imprezie zdecydowała
się wziąć udział ok. 20 os. grupa turystów,
którzy przyjechali do Rymanowa z Krosna i okolic. Przeszli oni „Kalwaryjską
ścieżką”, pod przewodnictwem Pana
T. Dziubaszewskiego z miasteczka do
Rymanowa Zdroju do Biura Informacji.
Tutaj do wędrowców dołączyli chętni kuracjusze. Dalsza trasa wiodła przez Wołtuszową, do Deszna. Po drodze uczestnicy
imprezy ubrali choinkę w przysmaki dla
zwierząt. Spacer zakończono biesiadą
w „Domu pod lipą”. Pomimo trudnych
warunków marszu wszyscy uczestnicy
dobrze się bawili.
• Do pożaru domu doszło 17 grudnia
późnym wieczorem w Posadzie Górnej.
Budynek w całości został zniszczony
przez ogień. 5 lat temu, w tym samym
miejscu doszło do wybuchu gazu, który
zamienił dom w gruzowisko.
zebrał deka

NASZ RYMANÓW

7

Zaczarowani muzyką…

16

listopada 2017 roku w szkolnej auli odbył się, zgodnie z
tradycją rymanowskiej Szkoły
Muzycznej, wieczorny koncert jesienny. Pani dyrektor Elżbieta Nadziakiewicz ciepłym słowem przywitała licznie
zebranych gości, wśród których byli
przedstawiciele władz gminnych, z Panią Przewodniczącą Rady Miejskiej w
Rymanowie Krystyną Przybyłą-Ostap,
Burmistrzem – Panem Wojciechem Farbańcem oraz zastępcą burmistrza – Panem Janem Materniakiem. Na scenie
zaprezentowali się uczniowie Szkoły
Muzycznej. Wszystkim występom towarzyszyły pozytywne emocje i chęć
podzielenia się z publicznością pięknem utworów muzycznych. Publiczność mogła podziwiać solowe występy,
duety, większe zespoły, chór, orkiestrę
smyczkową i orkiestrę dętą. Różnorodność prezentacji sprawiła, że trwający
prawie dwie godziny koncert minął jak
jedna chwilka i został nagrodzony gromkimi brawami. Uczniowie wykonywali
utwory muzyki klasycznej, ale nie zabrakło także repertuaru rozrywkowego
m.in. „Amazing Grace” czy „Kalinka”.
Pan dyrektor Szkoły Muzycznej Dariusz
Krzok, kończąc jesienne spotkanie z
muzyką podziękował uczniom, nauczycielom i rodzicom za wszelki trud, systematyczną i owocną pracę. Serdecznie
zaprosił na Koncert Noworoczny, który
odbędzie się 25 stycznia 2018 r.
Koncerty w Czechach
W dniach 24-26 listopada Orkiestra
smyczkowa, Orkiestra dęta oraz Zespół
nauczycieli koncertowali w Republice
Czeskiej. Około 60 muzyków godnie reprezentowało gminę Rymanów podczas
koncertu adwentowego w kościele w
Gródku nad Olzą. Był to wyjątkowo piękny koncert, który zaczarował wszystkich
słuchaczy. Kilkaset osób z Czech i z Polski przyjechało, aby posłuchać młodych
muzyków. Atmosfera podczas koncertu
była bardzo podniosła, wszyscy zachwycali się występem młodych skrzypków
oraz mistrzowskim popisem orkiestry
dętej. W drugiej części nauczyciele wraz
z przyjaciółmi zaśpiewali kilka pieśni
chrześcijańskich w aranżacjach znakomitego gitarzysty Damiana Kurasza.
Była to świetna okazja do integracji
dzieci i młodzieży, którzy oprócz prób i
koncertów mogli spędzać ze sobą wolny
czas. Odwiedzili również czeskie miasto
Trzyniec oraz kopalnię soli w Bochni.
Wspominamy bardzo miło czeską gościnność oraz znakomite warunki, jakie
zaoferowali nam nasi sąsiedzi z południa.
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Laury młodych artystów Szkoły
Muzycznej I stopnia w Rymanowie
W dniach 10-19 listopada 2017 w
Łososinie Dolnej odbył się II Małopolski Festiwal Saksofonowy. W drugiej
edycji festiwalu wziął udział Mateusz
Rusnok uczeń Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie, który zdobył wyróżnienie w II kategorii wiekowej. Laureaci
festiwalu mieli możliwość uczestniczyć
w lekcji prowadzonej przez prof. Pawła
Gusnara z Uniwersytetu Muzycznego
w Warszawie. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 72 uczniów w
czterech kategoriach wiekowych. Mateusza przygotował Pan Michał Rymarz, a
przy fortepianie towarzyszył Pan Daniel
Eibin.
Rymanowska gitarzystka
W dniu 8 grudnia Oliwia Szybka z
klasy gitary Iwony Bodziak reprezentowała naszą szkołę w Jarosławiu, gdzie
odbyły się XVI Regionalne Mikołajki
Gitarowe. Na scenie zaprezentowało się
45 solistów i jeden zespół ze szkół muzycznych regionu podkarpackiego. Po
bardzo udanej prezentacji Oliwia wysłuchała wykładu, lekcji otwartych oraz
recitalu gitarowego dr. hab. Marka Nosala z Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach.
Liczna reprezentacja skrzypków
w Sokołowie Małopolskim
9 grudnia 2017r. Julia Szepieniec
oraz Julia Bruk z klasy I Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie zaprezentowały swoje umiejętności na XVIII
Międzypowiatowym Konkursie Kultury Muzycznej w Sokołowie Małopolskim. Dziewczynki zdobyły Nagrodę II
stopnia prezentując po dwa utworki. W
konkursie wzięła udział także orkiestra
smyczkowa w której skład wchodziły:
Izabela Siręga, Amelia Chmiel, Milena
Misiewicz, Sabina Penar, Julia Cisowska, Kornelia Strąk, Nadia Sieniawska,
Gabriel Puchalik, Wiktoria Małopolska,
Klaudia Zając, Emilia Pruś, Laura Urbanik, Kamila Jurczak oraz Karolina Sza-

rota – zespół zdobył w swojej kategorii
nagrodę I stopnia. Uczennice i orkiestrę
przygotowała Pani Magdalena Szybka,
akompaniował Pan Tomasz Putrzyński.
Rymanowscy Klarneciści w Przeworsku
15 grudnia odbył się Przeworski
Konkurs Klarnetowy pod honorowym
patronatem Burmistrza Miasta. W jury
zasiedli: prof. Arkadiusz Adamski z
Akademii Muzycznej w Katowicach, dr
hab. Monika Wilińska – Tarcholik z Akademii Muzycznej w Krakowie oraz mgr
Mariusz Stępień z Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia w Dębicy. Szkołę Muzyczną I st. w Rymanowie reprezentowało 4 uczniów. Miriam Jastrzębski, Piotr Dąbrowski i Seweryn Doszlik,
spośród kilkudziesięciu klarnecistów
znaleźli się w gronie 10 najwyżej ocenionych, otrzymując nagrodę specjalną
za szczególny wyraz artystyczny. Wśród
nagrodzonych znalazła się również Oliwia Puchalska. Uczniów przygotowali Pan Michał Rymarz i Pan Krzysztof
Dziamba. Akompaniowała Pani Anna
Materniak.
Młodzi gitarzyści w Kolbuszowej
18 grudnia 2017 roku do Kolbuszowej przyjechało 46 solistów oraz 7
zespołów z całego regionu podkarpackiego, aby wziąć udział w XII Festiwalu
Młodych Gitarzystów. Od lat to święto
przyciąga najmłodszych adeptów sztuki
muzycznej, którzy w przedświątecznej
atmosferze czarują słuchaczy ciepłym
dźwiękiem gitar.
Jury pod przewodnictwem prof.
Ryszarda Bałauszko z Uniwersytetu
Muzycznego im. Fryderyka Chopina
w Warszawie po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przyznało uczniom
Szkoły Muzycznej w Rymanowie najwyższe nagrody. W kategorii solistów
Olivia Młynarska uzyskała Nagrodę I
stopnia. W kategorii zespołów duet gitarowy w składzie: Oliwia Szybka i Klaudiusz Fabia również otrzymał Nagrodę I
stopnia. Uczniów do udziału w festiwalu

przygotowała Pani Iwona Bodziak. Gratulujemy młodym wykonawcom, którzy godnie reprezentowali rymanowską
szkołę muzyczną oraz miasto Rymanów.
Sukcesy młodych trębaczy z Rymanowa
W dniu 20 grudnia 2017 roku w
Kolbuszowej odbył się XII Regionalny
Festiwal Instrumentów Dętych Blaszanych, na którym Szkołę Muzyczną I
stopnia w Rymanowie reprezentowało
trzech trębaczy: Dominik Rusnok, Sebastian Litarowicz oraz Damian Olszyński
z klasy trąbki Tadeusza Półchłopka. W
festiwalu udział wzięło 82 wykonawców
z 16 szkół muzycznych regionu podkarpackiego, ale także z 7 szkół Małopolski i
ze szkoły w Zgorzelcu z Dolnego Śląska.
Jury Festiwalu pod przewodnictwem
dr Tomasza Ślusarczyka z Akademii
Muzycznej w Krakowie i Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy oceniało młodych adeptów sztuki. Dominik Rusnok i

Damian Olszyński otrzymali II nagrodę a
Sebastian Litarowicz III nagrodę. Kolejny
sukces młodych muzyków był możliwy
dzięki systematycznej pracy uczniów,

zaangażowaniu nauczyciela oraz dobrej
współpracy rodziców ze szkołą.
Dariusz Krzok

Przekaż nam swój 1%
Jeżeli doceniasz naszą pracę społeczną przekaż nam 1% podatku
należnego za 2017 rok na wsparcie naszej statutowej działalności:
- wydawanie miesięcznika „Nasz Rymanów”,
- renowację Drogi Krzyżowej na Kalwarii,
- prowadzenie Historycznej Izby Regionalnej,
- prowadzenie sekcji: kolarskiej, biegowej, 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

Poświęcenie sztandaru
dla Koła Pszczelarzy
w Rymanowie

D

zień św. Ambrożego – patrona
pszczelarzy- był dniem szczególnym dla miłośników pszczół
z terenu gminy Rymanów. 7 grudnia o
godz. 1700 w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie rozpoczęła się Msza
Święta w trakcie której został poświęcony sztandar dla Rymanowskiego Koła
Pszczelarzy.
Uroczystą Mszę Świętą celebrował
ks. Mieczysław Szostak proboszcz
rymanowski w asyście ks. Stanisława
Gniewka proboszcza parafii Głębokie, a
zarazem pszczelarza, oraz ks. Tomasza
Węgrzyńskiego wikariusza rymanowskiej parafii. W imieniu rymanowskiej
społeczności pszczelarzy Pan Prezes
Henryk Smolik poprosił celebransa ks.
M. Szostaka o poświęcenie sztandaru
przy którym gromadzić się będą aktualni
i przyszli pszczelarze. W pięknej homilii
ks. M.Szostak nawiązał do historii św.
Ambrożego żyjącego w IV wieku oraz
pracy roju pszczelego przynoszącego
korzyści dla rolnictwa, ludzi i medycyny.

Po poświęceniu sztandaru i zakończeniu Mszy Św. wszyscy pszczelarze
wraz z zaproszonymi gośćmi udali się
do restauracji Jaś Wędrowniczek na
druga część uroczystości . Najważniejszym punktem było odczytanie uchwały
Zarządu Woj. Związku Pszczelarzy w
Rzeszowie o nadaniu Kołu w Rymanowie
sztandaru i wręczenie sztandaru przez
Prezesa WZP w Rzeszowie Pana Tadeusza Dylona Prezesowi Rymanowskiego
Koła Panu Henrykowi Smolikowi, który
następnie przekazał P.
Marianowi Pitrusowi chorążemu pocztu
sztandarowego.
Spotkanie było
okazją do wyróżnienia
zasłużonych pszczelarzy odznaczeniami
Polskiego Związku
Pszczelarskiego. Odznaki wręczyli prezesi
P.P. T.Dylon, H.Smolik. Wyróżnieni to: Jan

Penar- Srebrną Odznaką PZP; Jan Materniak, Jan Litwin, Witold Dankiewicz,
Bronisław Sworst, Stanisław Janowski,
Józef Niemczyk, Kazimierz Ziemlański
brązową odznaka PZP .
Z pośród zaproszonych gości głos
zabierali: Tadeusz Dylon- Prezes WZP
w Rzeszowie, Wojciech FarbaniecBurmistrz Gminy Rymanów, Krystyna
Przybyła-Ostap – Przewodnicząca RM w
Rymanowie, Paweł Panaś- Nadleśniczy
Nadleśnictwa Rymanów. Danuta Litarowicz- Dyrektor GOK w Rymanowie, Bolesław Dragan - Prezes Koła Pszczelarzy
w Jaśliskach.
Cała uroczystość miała odświętny
charakter w samym przebiegu jak i
odbiorze.
Darz Miód- Niech się leje, niech się
leje życia cud.
Jan Materniak
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Unijne miliony na
gospodarkę odpadami
w Krośnie

W

dniu 30 listopada 2017r. w
Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, MPGK Krosno Sp.
z o.o. podpisało umowę o dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej inwestycji
w gospodarce odpadami na poziomie 35,3
mln zł. Środki zewnętrzne pochodzą z
Funduszu Spójności, w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, Oś Priorytetowa II - Ochrona
Środowiska, Działanie 2.2 Gospodarka
odpadami komunalnymi. Wartość całego
projektu to ok. 64 mln zł.
Inwestycje realizowane będą w Zakładzie
Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie
posiadającym status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), zarządzanej i eksploatowanej przez MPGK Krosno Sp. z o.o.,
której 100% udziałowcem jest Gmina
Miasta Krosna. Jest to inwestycja bardzo
ważna dla naszego regionu. Krośnieńska
instalacja obsługiwać będzie 20 Gmin
zamieszkanych przez ok. 250 tys. osób.
Gminy, które przystąpiły do projektu to:
Brzozów, Domaradz, Haczów, Jasienica
Rosielna, Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Korczyna, Krościenko-Wyżne,
Miejsce Piastowe, Jaśliska, Bukowsko,
Komańcza, Dydnia, Rymanów, Wojaszówka, Besko, Zarszyn, Jedlicze. Gminy te zawarły porozumienia z Miastem
Krosno i tym samym przekazały swoje
zadania z zakresu zagospodarowania
odpadów. Taka współpraca gmin była
niezbędnym warunkiem dla pozyskania
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
Najlepsze rozwiązania w gospodarce
odpadami to współdziałanie gmin i pozyskanie środków unijnych na inwestycje.
Cieszę się bardzo, że w naszym regionie
udało się taki projekt przygotować i jako
jeden z pierwszych w kraju pozyskać dofinansowanie na jego realizację w obecnej
perspektywie finansowej. Co prawda
umowę o dofinansowanie tego projektu
podpisała nasza Spółka ale prawdziwymi beneficjentami tej pomocy będą
mieszkańcy Miasta Krosna oraz gmin,
które przystąpiły do współpracy. Bardzo
dziękuję wszystkim samorządowcom,
którzy podjęli decyzję o przystąpieniu
do naszego projektu. Bez takiej współpracy gmin nie byłoby żadnej szansy na
wsparcie unijne dla takiego projektu –
powiedział Janusz Fic, Prezes MPGK
Krosno Sp. z o.o.
Planowane zadania w ramach inwestycji
1. Modernizacja części mechanicznej –
zadanie będzie miało na celu zwiększenie
stopnia automatyzacji prowadzonych
procesów i zwiększenie efektywności
sortowania odpadów (w szczególności

wydzielania odpadów celem recyklingu,
oraz wydzielania komponentów paliw
alternatywnych z odpadów palnych nie
nadających się do recyklingu).
Przetarg na wybór Wykonawcy został już
ogłoszony. Planowany termin podpisania
umowy na realizację zadnia przypada na
I kwartał 2018r. Okres realizacji zadania
będzie wynosił 22 miesiące. Przewidywana wartość zadania wynosi 24,5 mln zł.
2. Modernizacja części biologicznej – w
ramach tego zadania zostanie wybudowana nowa infrastruktura do prowadzenia
procesów biologicznego przetwarzania
odpadów w zamkniętych reaktorach
zapewniających oczyszczanie powietrza
poprocesowego w celu całkowitego wyeliminowania uciążliwości zapachowych.
Termin ogłoszenia przetargu na wybór
Wykonawcy dla części biologicznej
planowany jest na I kwartał 2018r. Planowany okres realizacji zadania wynosi
18 miesięcy. Przewidywana wartość
zadania wynosi 26 mln zł.
3. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów poprzez budowę nowoczesnego, samowystarczalnego
energetycznie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
ze ścieżką edukacyjną oraz punktem
„drugiego życia odpadu” umożliwiającym
ich ponowne użycie.
Termin ogłoszenia przetargu na wybór
Wykonawcy PSZOK planowany jest
na I kwartał 2018r. Planowany okres
realizacji zadania wynosi 12 miesięcy.
Przewidywana wartość zadania wynosi
4,9 mln zł.
4. Zakup niezbędnych maszyn i urządzeń do obsługi poszczególnych części
instalacji. Przewidywana wartość zadania wynosi 7,4 mln zł
brutto.
Efekty realizacji inwestycji
1. Ukierunkowanie
instalacji na maksymalizowanie odzysku
i ponowne użycie odpadów.
W kolejnych latach
wymagania w zakresie poziomów odzysku i recyklingu,
za osiągnięcie których
odpowiadają Gminy,
rosną lawinowo. Budowa zaawansowanej
technologicznie instalacji w Krośnie ukierunkowanej na maksymalizowanie odzysku w połączeniu z
intensyfikacją selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” oraz
ścisła współpraca
Gmin i MPGK Krosno pozwolą wypełnić

nałożone na Gminy obowiązki w zakresie
ponownego odzysku i recyklingu. Dzięki
temu Gminy unikną kar finansowych
za brak wypełnienia prawa unijnego i
krajowego.
2. Niższe ceny za odpady komunalne.
Beneficjentami uzyskanej przez MPGK
Krosno dotacji będą Mieszkańcy Gmin
Regionu, które zawarły porozumienia
międzygminne. Dotacja wpłynie bowiem
na obniżenie kosztów zagospodarowania
odpadów i dzięki temu opłaty za zagospodarowanie odpadów ponoszone
przez mieszkańców również będą niższe.
Mieszkańcy gmin, które nie podpisały
porozumienia międzygminnego, nie będą
mogli liczyć na obniżenie cen z tytułu
dotacji, gdyż nie pozwalają na to obowiązujące przepisy.
3. Brak uciążliwości zapachowych wokół Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
w Krośnie.
Znaczne środki finansowe zostaną przeznaczone na inwestycje, które zapewnią
prowadzenie procesów przetwarzania
odpadów w zamkniętych obiektach i reaktorach z oczyszczaniem powietrza po
tych procesach za pomocą biofiltrów. To
wpłynie na wyeliminowanie uciążliwości
zapachowych.
Inżynierem Kontraktu będzie firma SAFEGE Oddział w Polsce.
(Materiały z konferencji prasowej przesłane z Urzędu Miasta Krosna)
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Dziecięce Kolonie
Lecznicze w XIX
wiecznym Rymanowie

W

Rymanowie istniały organizowane kolonie lecznicze. W 1884 r. Towarzystwo
Pedagogiczne we Lwowie przy współpracy dr Tadeusza Żulińskiego zorganizowało kolonię wakacyjną dla dzieci
w Rymanowie Zdroju. Kolonia ta sięga
początków rozwoju uzdrowiska, gdyż
źródła mineralne, które zapoczątkowały jego balneologiczną karierę odkryto i
zbadano w 1876 r., dzięki staraniom właścicieli dóbr rymanowskich – Stanisława
i Anny Potockich. Szczególnie zaangażowany był w organizację kolonii rymanowskich prof. Józef Żuliński.
Poniżej prezentowane wypisy z
XIX wiecznej prasy odzwierciedlają
tamte klimaty. Cytowany materiał pozostawiam w oryginalnym, dosłownym
brzmieniu. (P.G)
Na rzecz kolonii leczniczej w
Rymanowie
Piszą nam z Przemyśla:
Wiadomo powszechnie jakiej doniosłości jest pierwsza krajowa kolonia
lecznicza w Rymanowie. Należy ona
bezsprzecznie do najpotrzebniejszych
i najniezbędniejszych instytucyj w kraju. Zadaniem jej jest leczenie dziatwy
szkolnej obojej płci zagrożonej lub dotkniętej skrofułami, które przez swą
dziedziczność wpływają na wyrodnienie
całych pokoleń. Grono chętnych naszego miasta dla tej kolonji zrozumiawszy
cel tak piękny i wzniosły zawiązało komitet w miesiącu marcu pod przewodnictwem p. dr. Tarnawskiego, aby przysporzyć funduszów na budowę gmachu,
mającego stanąć w Rymanowie. W tym
celu urządza koncert d. 11. bm. w sali
magistratualnej. Mamy wszelką nadzieję, iż publiczność przemyska, która już
niejednokrotnie złożyła dowody swej
szczodrości, weźmie żywy udział w
koncercie, tem bardziej, że koncert będzie bardzo zajmującym.
(„Kurjer Lwowski”, R. 7:1889, nr 127,
s. 4)
Poświęcenie budynków rymanowskiej kolonii
Poświęcenia nowych budynków dla
kolonji leczniczej w Rymanowie, odbędzie się w niedzielę 4. sierpnia br. Celem
nadania temu aktowi cechy uroczystej,
zawiązał się w Rymanowie - Zdroju, z
inicjatywy hr Jana Potockiego komitet, w
którego skład oprócz hr. Anny Potockiej
i braci inicjatora, weszli między innymi:
dr. Józef Ludwik Ćwikliński jako przewodniczący, Michał Konopiński jako sekretarz, a nadto księża: Pawlików, Szalaj,
Zauderer i Fedorowicz; pp. Dr Żuliński,
Aital Witoszyński, prof. Kossowicz,
Glixeli, miejscowi lekarze i w. i. Do prezydjum honorowego zapraszają hr. Annę
Potocką, hr. Stanisławę Badeniową i po-
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sła Włodzimierza Gniewosza. Ponieważ
kolonja lecznicza w Rymanowie jako
poważna instytucja publiczna istnienie
swoje i rozwój zawdzięcza ofiarności
kraju, miasta Lwowa i zabiegom osób
prywatnych, uważa komitet za właściwe do wzięcia udziału w uroczystości
wzmiankowanej zaprosić najuprzejmiej
reprezentację stolicy i kraju, jak niemniej
obywateli z bliższych i dalszych okolic,
aby przy tej sposobności przekonać się
mogli naocznie o stanie i warunkach kolonji leczniczej, wśród których zarząd
jej spełnia powierzone sobie zadanie.
W przeddzień uroczystości, w sobotę 3.
sierpnia odbędzie się w sali dworca gościnnego w Rymanowie wieczór muzykalno-deklamacyjny, w którym raczyła
przyjąć udział bawiąca tam obecnie pani
Pawlików-Nowakowska. W niedzielę 4.
sierpnia po uroczystem nabożeństwie w
kaplicy zakładowej i po akcie poświęcenia gmachów kolonji leczniczej, odbędzie się zebranie towarzyskie zaproszonych gości, popołudniu festyn na łące,
wieczór oświetlenie wzgórz i lasów okolicznych, wreszcie zabawa z tańcami w
dworcu gościnnym. Dochód przeznaczony na kolonje lecznicze w Rymanowie.
O pomieszczenie gości postara się komitet, który doniesie także o bliższych
szczegółach programu.
(„Kurjer Lwowski”, R. 13:1895, nr 207,
s. 4)
Ogłoszenia Komitetu leczniczej
kolonii Rymanowskiej
Komitet
leczniczej
kolonji
Rymanowskiej podaje do publicznej
wiadomości iż:
1) w r. b. [1889] podobnie jak lat poprzednich urządzone będą w Rymanowie
dwa oddziały kolonji leczniczej, męski i
żeński na czas pełnych 5 godni tygodni
wakacyjnych;
2) wedle § 2. statutu do kolonji przyjmowane będą dzieci od lat 8—12, podlegające chorobom skrofulicznym a moralnie prowadzące się;
3) podania o przyjęcie winne być wniesione najdalej do końca maja hr. pod
adresem , Komitet leczniczej kolonji
Rymanowskiej, ul. Skarbkowska l. 39.
Późniejsze zgłoszenia uwzględniane nie
będą;
4) do podania dołączyć należy a) świadectwo dyrekcji szkolnej o zachowaniu
się i moralności ucznia, gdyż do kolonji
leczniczej rymanowskiej, która jest instytucją leczniczo - pedagogiczną, tylko
przykładnie i moralnie prowadzące się
dzieci przyjęte być mogą, b) świadectwo
lekarskie stwierdzające, że chory potrzebuje kuracji wód jodowych, dalej czy i
jakie dotychczas przebywał choroby i
operacje, czy, gdzie i jakie posiada rany
i jakiego wymagają one opatrunku, wedle bowiem § 4. dzieci posiadające rany,
wymagające szpitalnego opatrunku, do
kolonji przyjmowane być nie mogą, c)
świadectwo ubóstwa i d) wykaz odzieży,
którą kandydat do kolonji z domu otrzymać może. Podania o przyjęcie za opłatą,

uwolnione są od opłaty świadectwa pod
c);
5) kolonja lecznicza w rb. urządzoną będzie w dotychczasowem zabudowaniu i
wynajętych ubikacjach w Rymanowie,
gdyż starania o uzyskanie potrzebnego
funduszu na budowę własnego domu nie
doprowadziły jeszcze do rezultatu.
Komitet wszakże ma niepłonną nadzieję, iż przy życzliwem poparciu ogółu,
drogą publicznych składek i subwencyj
od miasta i kraju, które uzyskać ma nadzieję, w r. przyszłym lecznicza kolonja
znajdzie się już we własnym zabudowaniu, co jej dopiero pozwoli odpowiednio
do jej znaczenia i pożytku urządzić się i
rozszerzyć.
6) Wszelkie datki na urządzenie kolonji
leczniczej w rb. jakoteż na budowę własnego domu przesyłać należy na ręce
skarbnika Towarzystwa kolonij leczniczych p. Władysława Zontaka (ulica
Teatralna, Muzeum Dzieduszyckich).
W razie nadsyłania za pośrednictwem
dzienników, najusilniej uprasza o wyraźne zaznaczenie, iż datek przeznaczony jest dla „leczniczej kolonji w
Rymanowie”. Nazwiska wszystkich
ofiarodawców prócz ogłoszenia w dziennikach, umieszczone będą w złotej księdze kolonji rymanowskiej. Nazwiska zaś
osób, któreby na budowę ofiarowały najmniej 50 złr. będą wypisane na tablicy
marmurowej. W końcu uprasza komitet
wszystkie krajowe dzienniki o łaskawe
powtórzenie tego ogłoszenia. Lecznicza
bowiem kolonja w Rymanowie nie jest
wyłącznie dla miasta Lwowa jak t. z. kolonje wakacyjne czyli hygieniczne, lecz
jest instytucją krajową. Mogą więc z jej
dobrodziejstw korzystać dzieci szkolne całego kraju, jak z drugiej strony od
całego kraju kolonja lecznicza oczekuje
poparcia i do niego ma prawo.
(„Kurjer Lwowski”, R. 7:1889, nr 128,
s. 2-3)
Podziękowanie
Komitet „Wielkiego rautu dziecięcego” pod protektoratem JWP. Janowej hr.
Potockiej urządzonego dnia 5. sierpnia
[1908 r.] na rzecz 1. [pierwszej] krajowej leczniczej kolonii w RymanowieZdroju i Dyrekcja tej instytucji składa najserdeczniejsze podziękowanie
wszystkim czcigodnym ofiarodawcom,
którzy przyczynili się hojnymi datkami do świetnego wyniku wspomnianego
przedsiębiorstwa. W szczególności składa podziękowanie P. T. firmom krajowym: Beacocka, Borzemskiego, Guttlera,
Hubnera, Kauczyńskiego i Oberskiego,
Musiałowicza, Stadtmullera we Lwowie,
Hawełki, Reima i Sp. w Krakowie,
Jasielskiego, Lewaka w Stanisławowie,
Piskorza w Przemyślu, Podłowskiego
w Złoczowie, Nadziakiewicza w
Rymanowie, oraz Szanownemu Zarządowi
browaru J WP. Goetza Okocimskiego, 1.
galic. Tow. akc. raf. spirytusu, Arcyks.
Fabryki w Izdebniku, fabryki Tlenu i fabryki czernidła Lewickiej we Lwowie,
Kółka rolniczego w Krośnie. Komitet

wielkiego rautu dziecięcego podaje do publicznej wiadomości, że dochód z tej zabawy przyniósł brutto 1803 k. a netto 1640 k.
(„Kurjer Stanisławowski” R. 23:1908, nr
1198, s. 3)
Powrót kolonistów do Lwowa
I. Krajowa kolonja lecznicza rymanowska powróciła rano osobnym pociągiem z kierownikiem p. Kwasińskim i
swoim lekarzem dr. Czarnikiem na czele. Dyrektor i jeden z pierwszych założycieli tej instytucji dr. Żuliński pozostał
jeszcze w Rymanowie, by wspólnie z p.
Zontakiem, z którym od lat 12 pracują
dla dobra dziatwy chorowitej, zaprowadzić dalsze ulepszenia. Kto tylko odwiedzał kiedy Rymanów, podziwiał piękne
budynki kolonijne górujące nad całym
zakładem, czystość i schludność urządzenia ich wewnętrznego. Wyraziła to
też komisja lekarska zwiedzająca w r. b.
z ramienia namiestnictwa wszystkie zakłady kąpielowe. Kolonię w Rymanowie
żegnali serdecznie goście zakładowi,
wśród których wielu było takich, którzy
całymi dniami towarzyszyli dziatwie na
każdym prawie kroku; ci prawie ze łzami
w oczach żegnali ją mówiąc: „bez was
nie mamy tu co robić.“
Właściciel zakładu hr. Jan Potocki,
kazał oświetlić drogę jako też i dworzec
kolejowy pochodniami i ogniami bengalskimi, sam zaś odprowadził na kolej,
pomagał i zarządzał przy wysiadaniu.
Ogólny wygląd dzieci w roku bieżącym,
przedstawia się jak najlepiej, świadczyło o tem 120 uradowanych, rumianych

Warsztaty piernikowe
z rodzicami

J

edni twierdzą, że wywodzą się z
Holandii. Inni, że stały się popularne gdy ormiański mnich przekazał
swoją recepturę Francuzom. Pierniki są
spożywane dla smaku, ale kiedyś stanowiły lekarstwo i jak głosi legenda uwielbiał je sam Fryderyk Chopin. W naszym
kraju ogromną sławą cieszą się toruńskie
pierniki. Wielowiekowa historia toruńskiego piernika jest naprawdę ciekawa i

twarzyczek, wyglądających z okien wagonów, zajeżdżających na peron, gdzie
podwójnie tyle oczekiwało matek, ojców
i ciotek. To też setki słów dziękczynnych
posypało się z ust tychże dla założycieli i
kierowników kolonji. Zaznaczyć należy
uprzejmość krakowskiej dyrekcji kolei,
która chcąc ułatwić dziatwie jak najbardziej przejazd, zwłaszcza, że ta musiała
całą noc w wagonach spędzić, udzieliła
większą ilość wygodniejszych wagonów, a z Zagórza osobnym pociągiem
wysłała do Lwowa. W ogóle krakowska dyrekcja na każdym kroku stara się
wszystkim humanitarnym instytucjom
ich zadanie ułatwić.
fascynująca. Nic więc dziwnego, że wiele osób pragnie ją poznać. W odpowiedzi
na ich oczekiwania wychowawczyni we
współpracy z rodzicami zorganizowała
warsztaty piernikowe w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Głębokiem.
W czwartek 12 grudnia nasz oddział
przedszkolny zamienił się w pracownię
cukierniczą pachnącą korzennymi przyprawami. Wychowawczyni zaprosiła rodziców oraz Panią Dyrektor na zajęcia,
na których zapoznała dzieci z legendą o
„Toruńskich piernikach”. Dzieci miały
również możliwość zaprezentować ro-

(„Dodatek do numeru 234. Kurjera
Lwowskiego” z 23 sierpnia 1897 r., s. 3)
Podsumowanie
Jak widać z powyższych notek
prasowych, pochodzących z odległych
stron naszej Ojczyzny – XIX-wiecznego
Lwowa i Stanisławowa, pomysł utworzenia w Rymanowie kolonii lecznicze
dla dzieci, był „strzałem w dziesiątkę”.
Wszakże i dzisiaj dzieci przyjeżdżają
przez cały rok do Rymanowa, aby ratować, wzmacniać i potęgować swoje
zdrowie. Bo w myśl zasady: „W zdrowym ciele – zdrowy duch”.
Paweł Glugla

dzicom swoje umiejętności taneczne.
Kolejnym punktem naszych zajęć
było uczestnictwo wszystkich zgromadzonych w warsztatach piernikowych.
Dzieci wspólnie ze swoimi rodzicami
oraz wychowawcą dekorowały przepyszne pierniki upieczone przez mamę
Kubusia. Czwartkowe przedpołudnie
upłynęło w miłej i rodzinnej atmosferze.
W tym dniu mieliśmy okazję poczuć już
atmosferę zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia.
Katarzyna Pitrus
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Nie ma magnatów

W

cieniu tzw. warszawskiej prywatyzacji o rodzinne nieruchomości
walczą spadkobiercy właścicieli
majątków ziemskich. Potomkowie Potockich, Tarnowskich i Sapiechów chcą
odzyskać dwory, pałace i uzdrowiska.
Tak anonsuje treść swojego artykułu
Gazeta Wyborcza z 31 marca 2017
roku. W „Wiadomościach Ziemiańskich” (nr. 70. Lato 2017), nadesłanych
przez naszego czytelnika, ukazała się
odpowiedź Andrzeja Krzyżanowskiego, którą cytujemy. Autor jest Marszałkiem Stowarzyszenia Potomków
Sejmu Wielkiego, członkiem Polskiego
Towarzystwa Ziemiańskiego, współspadkobiercą Rymanowa Zdroju. (wła)
Artykuł Anny Gorczycy z 31 marca
Gazety Wyborczej miał dużą szansę na
rzetelne przedstawienie problemu związanego z brakiem sprawiedliwości dziejącej
się od lat w majestacie prawa wolnej
Polski. Jednak tę rzetelną dziennikarską
robotę wdał się jakiś może osobisty diabeł
autorki, który zamieszkał w jej sercu od
czasu czytanki wykutej w PRL-owskiej
podstawówce i polecił jej domalować
„nośne” ramy: tytuł i konkluzję, której
nie powstydziłaby się Trybuna Ludu z
najsłuszniejszych czasów.
„Magnaci wracają” pal sześć, że
ahistotycznie, bo dziś prędzej można
pomyśleć o magnatach prasowych, a nie
o XVIII –wiecznych rodzinach, których
potomkowie są zwykłymi obywatelami od
pokoleń. Rozumiemy wszyscy, że chodziło o odwołanie się do refrenu znanej pieśni
Gwardii Ludowej i socjalistów: „O cześć
wam panowie, magnaci…”
Zawsze kiedy dochodzi do głosu
ideologia, wyłącza się rozum i wiedza.
Nie pamięta się, że tę pieśń napisał
naturalny syn cara Aleksandra, a symboliczne „ręce czarne od pługa” które
wygrywały wspomnianą dalej bitwę pod
Stoczkiem, to ręce zwykłej szlachty, bo
tam zwycięstwa nad Rosjanami, dokonała
kawaleria pod wodzą gen. Dwernickiego,
która praktycznie cała była formacją
szlachecką.
Jednak najlepsze jest zakończenie
artykułu, którego ideologiczna wymowa
wyrzuca do kosza całą pracę dziennikarską p. Gorczycy, a przyczepione jest tu
zaiste chyba li tylko do tytułu, bo nikt w
tym artykule, jak w ogóle współcześnie,
nie domaga się zwrotu samej ziemi, czy
to rozparcelowanej czy nie, na rzecz
chłopów bezrolnych czy małorolnych, co
czyni ten argument chybionym logicznie.
Skupmy się na zdaniu wygłoszonym
przez obdarzonego tytułem profesorskim,
byłego członka PZPR-u, a mówiącym w
skrócie: „prawnie to nie jest dobrze załatwione, ale najpierw to wy nakradliście
panowie magnaci, to moralnie nic wam
się nie należy”. Aż by się chciało polecieć
Bareją: „Słuszną linię ma nasza partia”.
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Rzecz byłaby do zignorowania,
gdyby nie to, że to zdanie wpisuje się
w tworzącą się obecnie odnowę zbudowanego po wojnie komunistycznego
paradygmatu, który miał uzasadnić
grabież i likwidację silnej patriotyzmem
społecznej grupy ziemian polskich, za
pomocą dekretu o tzw. reformie rolnej
wydanego przez stalinowski PKWN.
Tak wtedy jak i teraz robi się ze słowa
„pańszczyzna” fetysz jakiś. Nieważne,
że kiedy zabierano majątki i wyrzucano
ich właścicieli z domów, pańszczyzny
od prawie 100 lat nie było na ziemiach
polskich. A może właśnie tym łatwiej było
ideologicznie zdefiniować pańszczyznę
jako jakieś szczególnie wyrafinowane
zło, podczas gdy była to przez wieki, w
gospodarce pieniężnej, jedyna możliwa
forma podatku, zapłaty za korzystanie z
czyjejś własności, stosowana w całej Europie. Normalna i zrozumiała, jak podatki
jakie my dziś płacimy na rzecz państwa.
Oczywiście, że w różnych miejscach i
okresach w historii, przez znaczącą przewagę siły i praw pomiędzy warstwami
społecznymi, mogła prowadzić i prowadziła do nadużyć i niesprawiedliwości.
To się działo i dzieje jak świat światem.
Ale nie było normą tylko wyjątkami.
Taki układ społeczny trwał ok. 1400 lat w
nowożytnej Europie, a w Polsce ok. 700.
U nas praktycznie bez żadnych buntów
chłopskich, bo traktowano wieś dobrze,
stąd tak pięknie wybujała, taka bogata
była i jest nasza kultura ludowa.
Nigdy się nie wspomina, że ta danina polegająca na zapłacie w naturze,
czyli odpracowaniu swoich zobowiązań,
dotyczyła tylko części chłopów, bo sama
wieś była niezwykle zróżnicowana, miała
swoją wewnętrzna strukturę i składała się
m.in. z osadników siedzących na prawie
niemieckim, bogatych gospodarzy mających własnych pracowników i parobków,
poddanych w dobrach Kościoła i w królewszczyznach, arendarzy, wójtów, rzemieślników mających warsztaty na wsi, aż
dochodzimy do tych pańszczyźnianych,
bezrolnych i do fornali zatrudnionych
wprost w majątku. Praca chłopów i ich
obecność była dla ziemianina wartością,
tak jak dziś właściciel mieszkania szanuje
swego najemcę a firma pracowników, bo
własność bez zysków jest ciężarem a nie
wartością. Był wtedy inny układ społeczny, którego czubek piramidy zajmował
król, na którego skarb, oprócz pieniędzy,
szlachta płaciła innymi powinnościami
osobistymi.
Jeśli już cofnęliśmy się do
pańszczyzny, to w 1864 r. kiedy było
uwłaszczenie i uczynszowienie wsi w
zaborze rosyjskim, chłopi właśnie dostali
owo „odszkodowanie” za pańszczyznę
w postaci ziemi. Tak naprawdę nie było
powodu do odszkodowań, ale wraz z
urynkowieniem i rozwojem gospodarki
pieniężnej, zmieniała się forma relacji
własnościowych. Próby wprowadzenia
tego były już w XVIII wieku. To było
pragmatyczne podejście związane z

przeludnieniem wsi i brakiem dostępnej
dla chłopów coraz bardziej rozdrabnianej ich ziemi. Opłacało się część tej roli
oddać, dla uzdrowienia gospodarki. Np.
w majątku moich teściów w Woli Pękoszewskiej, wtedy w 1864 r. odeszlo prawie
700 ha dla chłopów z majątku mającego
ok. 3 tys. ha a już na cele tzw. reformy
rolnej w 1944 r. przeszło tam na ich rzecz
jedynie 330 ha ziemi. Reszta czyli wtedy
1 670 ha zostało upaństwowione, łącznie
z dworem i parkiem. Podobnie w majątku
moich dziadków w Walewicach, gdzie
na tzw. „cele reformy rolnej” 1944 r. z
majątku liczącego ponad 2 tys. ha poszło
niecałe 300ha i to dla rolników wraz z
obowiązkiem zrzeszanie, w trybie nakazowo-rozdzielczym a nie indywidualnej
gospodarki.
Rolna gospodarka wielkoobszarowa,
czyli typu farmerskiego, sprawdza się
wszędzie na świecie, również obecnie w
Polsce. Takie gospodarstwa są najbardziej
opłacalne. Ziemianie takie właśnie prowadzili. Byli od pokoleń na swoim, byli
wykształconymi producentami żywności.
Pańszczyzny już od 3 pokoleń nie było,
ale pod hasłem „sprawiedliwości społecznej” zabrano im nie tylko warsztaty pracy
(lasy, ziemię orną, stawy rybne, stada
zwierząt, maszyny, tartaki, młyny, małe
zakłady produkujące alkohol, krochmal,
cegły, porcelanę etc.) ale zostały im zabrane ich rodzinne domy mieszkalne wraz
z meblami i wyposażeniem, z książkami
w bibliotece.
A jeśli chodzi o przykład Rymanowa
Zdroju, o którym mówi znaczna część
artykułu, to w ogóle nie było mowy o
majątku ziemskim, ale o dolinie gdzie
był dziki las, kupiony przez moich pradziadków już po zniesieniu pańszczyzny,
gdzie założyli i prowadzili uzdrowisko,
takie jakimi dziś są prywatne kliniki czy
hotele, których nikt nacjonalizować nie
zamierza! Tu do dziś są wykorzystywane odkryte przez Annę z Działyńskich
Potocką źródła lecznicze, wokół których
wille-pensjonaty i sanatoria zostały przez
nią wybudowane przy wsparciu kredytów
bankowych dla leczenia ludzi. W 1945
r. zabrano to najpierw w przymusowy
„zarząd”, by ostatecznie dopiero w latach
1960-tych usankcjonować to jako nacjonalizację na „cele reformy rolnej” jawnie
łamiąc nawet ten komunistyczny dekret!
To takie podwójne nieuczciwe wygłaszanie bredni i nieprawdy, kiedy się
pozbawiło ziemian prawa do obrony i
istnienia, zabierając im warsztaty pracy i
podstawę ich życia. Kiedy nie mogą się
bronić nie tylko jako grupa społeczna, bo
zostali unicestwieni, ale bronić się tym
co robili przez wieki: produkcją rolną,
jej jakością i wzbogacaniem kraju, a od
której płacili nie tylko normalne podatki
pieniężne, ale także zapłacili największą
daninę krwi w obronie tego kraju w 1920
czy w latach 1939-45.
Andrzej Krzyżanowski

Posada Górna mekką
piłki ręcznej
na Podkarpaciu
Liczne sukcesy KS Handball z
Posady Górnej były systematycznie prezentowane na łamach „NR” dostrzeżone
zostały też przez ludzi liczących się w
polskiej piłce ręcznej. Taką osobą jest
niewątpliwie Michał Kubisztal, czterokrotny król strzelców polskiej ekstraklasy,
reprezentujący Polskę na mistrzostwach
świata i Europy. Razem z zawodnikami
I-ligowego Czuwaju Przemyśl przyjął
zaproszenie Grzegorza Argasińskiego
„ojca” sukcesów ręcznych piłkarzy z ZSP
Posady Górnej i 26 października zjawili
się w szkole.
Razem z Michałem Kubisztalem przyjechali: Maciej Kubisztal, Paweł Kubik,
Konrada Bajwoluk, Kacper Król i Hubert
Obydź. Drużyna ta rozegrała pokazowy
mecz z gimnazjalistkami z Posady, które „wygrały” 11 : 7, przy żywiołowym
dopingu zebranej w sali gimnastycznej
publiczności. „Najważniejsze jest to, by
pokazać dzieciakom, że to co się robi,
trzeba kochać. Jeżeli zarażą się piłką
ręczną, to mam nadzieję , że przynajmniej
część z nich odniesie sukces. Jako młody
chłopak trafiłem na fajnych trenerów,
którzy potrafili zaszczepić we mnie miłość
do tej dyscypliny sportu. To doprowadziło
mnie do miejsca w którym jestem. Mam

nadzieje i wierzę w to, że dzieciaki z Po- ska, Natalia Józefczyk, Nikolina Samsady Górnej będą miały swoją szansę i borska i Oliwia Staroń objęto centralnym
będę trzymał za nie kciuki” – powiedział szkoleniem i aspirują do kadry narodowej
po meczu reprezentant Polski Michał w swojej grupie wiekowej.
Na zakończenie
Kubisztal.
wykonano mnóstwo
Wcześniej odbyła się
zdjęć pamiątkowych z
konferencja prasowa na
zawodnikami, którzy
której goście opowiadali o
zostawili na pamiątswoich motywacjach podjękę w szkole koszulkę
cia treningu, o sportowych
zespołu z autografami
marzeniach i planach oraz
wszystkich zawodo przyszłości piłki ręcznej
ników. Ta niezwykła
jako dyscypliny sportowej
pamiątka będzie eksi przyszłych sukcesach reponowana w szkole.
prezentacji. Po spotkaniu
To były niezapomniawzięli udział w pokazowym
ne chwile.
treningu z młodzieżą. W
(w)
szkole trenują trzy drużyny młodzieżowe biorące
udział w rozgrywkach i
najmłodsza grupa adeptów
objęta programem „Gramy
w Ręczną”.
Prezentując długą listę sukcesów Handballa Grzegorz Argasiński podkreślił, że
aż 10 zawodniczek
W śnieżnym lesie raz zabłąkał się mały aniołek
powołano w tym
Miał cieniutką sukienczynę i nożęta gołe
roku , na podstawie
Mróz siarczysty zaś w kożuszek otulony mocno
testów iobserwacji
Razem z wiatrem za aniołkiem gonił ciemną nocą
podczas zgrupowań,
A z wąwozów wyły wilki, gdzieś hukała sowa
do kadry wojewódzGdzie się podziać ma aniołek, gdzie przed nimi schować?
twa podkarpackiego,
Brnie przez zaspy, już skostniały mu wszystkie paluszki
a cztery zawodniczA tu nigdzie dobrej duszy, nigdzie śladu dróżki
ki: Julia BolanowGdyby nie wiatr, to na skrzydłach w górę poleciałby
Lecz skrzydełka na tym wietrze już się połamały
Chyba przyjdzie mu zamarznąć – strach aż go przeniknął
Wiatr przewraca go i trąca – a pomocy znikąd
Zachwiał się aniołek mały i upadł pod drzewo
Co korzenie wielkie miało - na prawo, na lewo
Ale co to? – spod korzeni coś się wynurzyło
Małe, rude i włochate - aż go przestraszyło
To wiewiórka, co w tym drzewie miała dziuplę ciepłą
Gdy aniołka zobaczyła – omal nie uciekła

Zimowa przygoda małego aniołka

Ale kiedy już poznała, że to jest aniołek
Poprosiła go do dziupli - Chodź! Siadaj za stołem
Dam gorącej ci herbatki - ogrzej się niebożę
W mojej dziupli już nic złego spotkać Cię nie może
Możesz mieszkać tutaj ze mną aż do samej wiosny
Aniołkowi się pojawił uśmieszek radosny
Ogrzany i z brzuszkiem pełnym zasnął na pościeli
Śniło mu się że jest w niebie, gdzie wszyscy anieli
A wiewiórkę ogarnęła radość bardzo duża –
Będzie teraz miała swego Aniołeczka Stróża
PS.
Wiatr ze złości się rozszalał
Mróz się w nos uszczypnął
Obaj zadziwieni myślą :
Gdzie aniołek zniknął?
Wilki wyją tuż w pobliżu
Już nie siejąc grozy
Bo pod pieczą wiewióreczki
Śpi Aniołek Boży
Ty też jeśli tylko możesz
Czyń dobra najwięcej
Wiedz - ten piękne rzeczy czyni
Kto ma dobre serce!
Maria Przybylska
NASZ RYMANÓW
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Tradycyjnie czy
nowocześnie

– w jakiej formie ziemniaki
goszczą na polskich stołach?
Prawie 70% badanych, biorących
udział w sondażu przeprowadzonym
na potrzeby kampanii „Ziemniaki czy
kartofle? Wybierz, smakuj i jedz”, deklaruje sympatię do tych produktów.
Pomimo że stwarzają one szerokie
możliwości kulinarne – jak twierdzi
ponad połowa respondentów – najczęściej spożywane są w formie tradycyjnych ziemniaków z wody. Czy brakuje
nam pomysłów na ich wykorzystanie?
O tym, jak zerwać z nudą w kuchni,
powiedzą blogerzy kulinarni – eksperci
kampanii.
– Okryte złą sławą ziemniaki, uważane przez wielu za tuczące, są dla
nas źródłem wielu cennych witamin i
składników odżywczych (np. witaminy
C, potasu czy błonnika). Odznaczają się
wysoką zawartością węglowodanów, a
także zawierają wysokiej jakości białko, dlatego mogą pomóc bilansować
codzienną dietę, a zatem wspierać nasze zdrowie. Zachęcam do spożywania
ich w formie gotowanej lub pieczonej,
ale nie tylko – znakomicie sprawdzą
się również jako baza do kopytek lub zapiekanek – przekonuje Urszula Somow,
dietetyk, ekspert kampanii „Ziemniaki
czy kartofle”.
Ponad 85% ankietowanych
wskazało, iż spożywa ziemniaki przede
wszystkim w formie tradycyjnej – z
wody. Relatywnie duży odsetek respondentów zadeklarował, że wykorzystuje
je także w zupie (69%) czy w formie
placków ziemniaczanych (62%).
Stosunkowo często polscy konsumenci
jedzą kartofle również w postaci frytek
(54%) i kopytek (48%).
– Odkrywanie kolejnych smaków kartofli to naprawdę dobra zabawa. Są one
wdzięcznym produktem, gdyż mogą zostać
wykorzystane do przygotowania wielu
niestandardowych dań. Czy przyszłoby
Wam do głowy, aby zrobić z kartofli torcik
czekoladowy? Tymczasem to ziemniaki w
całkiem nowym i wyjątkowo smacznym,
acz zaskakującym wydaniu – zachęca
Beata Pawlak, autorka bloga „Wypieki
Beaty”, której przepisy biorą udział w
ziemniaczano-kartoflanym pojedynku na
stronie internetowej kampanii.
W dobie kultu gotowania i samodzielnego przyrządzania posiłków, zastanawiający jest fakt, że niespełna ¼ ankietowanych przyrządza z ziemniaków tak
popularne sałatki warzywne, a jedynie
20% respondentów spożywa te produkty
w formie zapiekanki czy knedli (15%).
– Porzućmy rutynę i nudę na talerzu,
zaskoczmy domowników! Odejdźmy od
standardowej formy podawania ziemniaków jako dodatku do mięsa i przyrządźmy
z nich danie główne. Polecam chaczapuri,
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które jest specjałem
kuchni gruzińskiej. Tradycyjnie jest to placek
podawany z mieszanką
serów zapieczoną w
środku, lecz ja dodałam
do niego prostą masę z
ziemniaków i twarogu,
bardzo podobną do tej,
jakiej używam do pierogów ruskich. Serwujmy
ziemniaki w formie rogalików lub uwielbianej
przez prawie wszystkich
pizzy, przyozdobionej
świeżym rozmarynem
– przekonuje Adriana
Kalinowska, autorka
bloga „Bullio”, również
uczestnicząca w pojedynku ziemniaczano-kartoflanym.
Więcej przepisów na niestandardowe dania z wykorzystaniem polskich
ziemniaków można znaleźć na stronie
internetowej, w zakładce „pojedynek”:
http://ziemniakiczykartofle.pl/pojedynek/
Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Ziemniaki czy kartofle?
Wybierz, smakuj i jedz” sfinansowana
jest ze środków Funduszu Promocji
Owoców i Warzyw. Organizatorem kam-

panii jest Polski Związek Producentów
Ziemniaków i Nasion Rolniczych. Więcej
informacji o kampanii znajduje się na
stronie internetowej oraz na profilu na
Facebooku: www.ziemniakiczykartofle.pl
Dominika Malik-Przybylska
(ITBC Communication)

Narzędzie wielu „zbrodni”
To narzędzie zbrodni
nie schowasz do spodni
W szafie nie ukryjesz
nigdzie nie zaszyjesz
Każdy je posiada
Przeróżnie nim włada
A mieści się w głowie
językiem się zowie
Moc jego rażenia może być okrutna
W czasie rozciągnięta, w skutkach bardzo smutna
Żeby tym narzędziem dobrze umieć władać
Bardzo wielką mądrość wpierw trzeba posiadać
W nerwach ciężko go ujarzmić, daremna to wiedza
Gdy w potoku słów i krzyków, nasze myśli on wyprzedza
Zanim coś wypowiesz, myśl co będzie potem
Wszak mowa jest srebrem, a milczenie złotem
Mówić dużo lecz o niczym, więc daremna jest to mowa
Nie masz nic do powiedzenia, nie oblekaj tego w słowa
Ten wodospad słów obmowy, różnych oszczerstw czy też bzdur
To tak jakby na wiatr rozsypać mnóstwo piór
A ten je porywa chwytając w swe szpony
Niosąc je daleko gdzieś w odległe strony
Weź je teraz znajdź, pozbieraj, rzecz to niemożliwa
O swej plotce zapomniałeś, ona ciągle żywa
Tak nie cofniesz skutków plotki puszczonej przez siebie
Chcesz obmawiać dalej innych zapomnij o niebie
Szargać komuś dobre imię, trąbić też o cudzej biedzie
Kiedy tak na dobrą sprawę, nam nie lepiej się wiedzie
Prędzej czy też później tej prawdy się dowiesz
za każde swoje słowo przed Bogiem odpowiesz.
Maciej Urbanik

Drużynowe Mistrzostwa
Polski Seniorów
w Szachach
– IV Liga Podkarpacka na
2017 rok

D

obiegły końca rozgrywki IV Szachowej Ligi Podkarpackiej seniorów za rok 2017, w których
uczestniczyła drużyna Stowarzyszenia
Nasz Rymanów. W lidze wzięło udział
10 podkarpackich drużyn szachowych,
które spotykały się czterokrotnie w Rymanowie (od 15 października do 3 grudnia), aby wyłonić drużynowego mistrza
ligi i uzyskać awans do wyższej klasy
rozgrywkowej.
Rymanów nie przypadkowo wybrany został przez Podkarpacki Związek
Szachowy w Rzeszowie na organizatora wszystkich zjazdów IV Ligi. Już
w zeszłym roku organizacja rozgrywek

szachowych w Rymanowie
budziła
zachwyt i uznanie.
W tym roku Stowarzyszenie otrzymało
szczególne
podziękowanie od
Związku szachowego za wzorową organizację zawodów
i wyjątkową atmosferę stworzoną w
Gminnym Ośrodku
Kultury.
Każdy uczestniczący w rozgrywkach zespół rozegrał
9 spotkań systemem
„każdy z każdym”. Rymanowska drużyna grała ze zmiennym szczęściem. Mimo
zwycięstwa w sześciu spotkaniach, w
decydujących pojedynkach przegrała
mecze z późniejszym zwycięzcą, zespołem LKS Olszanica i wiceliderem LKS
Mechanizatorem Ustrzyki Dolne, ostatecznie zajmując trzecie miejsce w lidze.

Ostatecznie drużyna Stowarzyszenia zajęła bardzo dobre, 3 miejsce w lidze. Drużyna grała w składzie: Jerzy Borcz, Areniusz Filak, Ryszard Filak, Jerzy Krukar,
Mariusz Szaro, Zbigniew Duplaga, Piotr
Fałatowicz, Grzegorz Halecki, Zuzanna
Jurkiewicz.

Tabela końcowa (według miejsc)

Wyniki drużyny z Rymanowa w poszczególnych meczach:
1.

„NR”

–

LUKS Burza Rogi

3,5 :
1,5

   M-ce

Nazwa drużyny

2.

„NR”

–

LKS Kańczuga

4:1

1

2:3

2

Pkt.
meczowe

Pkt.
małe

18.0

35,5

15.0

30,5

12,0

28,5

3.

„NR”

–

Mechanizator Ustrzyki
Dolne

4.

„NR”

–

KS Komunalni Sanok II

4,5 :
0,5

3

LKS Olszanica
LKS Mechanizator Ustrzyki
Dolne
„NR”

5.

„NR”

–

KS Komunalni Sanok

3:2

4

Sanovia Lesko

11,0

25,5

6.

„NR”

–

LKS Olszanica

2:3

5

LUKS BURZA Rogi

9,0

25,0

7.

„NR”

–

LKS Sanovia Lesko

1:4

6

GKSz Hetman II Pilzno

8,0

19,0

8.

„NR”

–

4,5 :
0,5

7

KS Komunalni Sanok

7,0

21,0

8

  KS Komunalni II Sanok

6,0

17,5

9.

„NR”

–

GKSz Hetman III Pilzno
LKS
GKSz Hetman II Pilzno
LKS

9

LKS Kańczuga

3,0

11,0

10

GKSz Hetman III Pilzno

1,0

11,5

S

Wędrowanie
– poznawanie

zołem alejchem – co znaczy Pokój
wam – tym zwrotem pani Malka
Shacham Dor On przywitała Grupę Turystyczną Uniwersytetu Trzeciego
Wieku z Sanoka. Do spotkania tego
doszło 26 października dzięki publikacji
w miesięczniku „Nasz Rymanów”, gdzie
umieszczono zaproszenie do zwiedzania
z podanym nr. telefonu.
Udostępniono na do zwiedzenia synagogę, następnie p. Malka zaprosiła nas
do Domu Żydowskiego. Zostaliśmy obdarowani „Zeszytem Paula” – wspomnieniami żydowskiego chłopca z Rymanowa
do czasu likwidacji getta w miasteczku i
wywózki wagonami do obozu. „a obiecał
on babci nie płakać…”

4:1

Serdecznie nas p. Małka przyjęła,
słuchaliśmy jej opowiadania, że przed
wojną w Rymanowie prawie połowę
jego mieszkańców stanowili mieszkańcy
wyznania mojżeszowego. Żydzi rymanowscy stanowili
liczną diasporę,
był tu kahał –
gmina żydowska,
synagoga, rabin,
kirkut, cheder szkoła, mykwa
– rytualna łaźnia.
Pani Małka
jest córka rymanowskich Żydów, ale urodzona już w Izraelu.
W imieniu grupy składam Jej
podziękowania.

Dziękuję też p. Czesławowi Szajnie ze
Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”.
Zbigniew Sabat
(organizator wyjazdu)
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Czym żył Rymanów
15 lat temu

15

lat to niewiele, ale nawet w
tak krótkim czasie zobaczyć
można jak wiele zmian dokonało się w gminie Rymanów. Jakie problemy rozwiązano, a co czeka jeszcze
na załatwienie. Wykorzystaliśmy treść
numeru 1 (24) „Naszego Rymanowa”
z stycznia 2003 roku.
Wieści z gminy doniosły, że w wyniku gwałtownego zamknięcia wypływu
wody ze zbiornika w Myczkowcach,
stan wody w Sanie tak się obniżył, że
wyginęło 120 tys. pstrągów i 90 tys.
lipieni. Szkody wyceniono na 350 tys. zł
a pokryje je Zespół Elektrowni Wodnych.
Hodowla pstrąga w Sieniawie dostarczyła narybku na uzupełnienie stanu pstrąga
w Sanie.
Ostrzeżenie mówi o nasilaniu się
aktywności domokrążców, którzy zawsze
oferują towary tanio i okazyjnie, a potem
zawsze okazuje się, że kupujący zostali
oszukani. Ostatnio oferowano zastawy
stołowe i zestawy garnków.
Prosto z sesji podano czytelnikom
uchwały pierwszej sesji nowej Rady
Miejskiej. Uchwalono roczne stawki
podatków, oraz wysokość diet radnych
i wynagrodzenia burmistrza Rymanowa.
Każdy radny otrzyma miesięcznie 306
zł netto, a jeżeli pełni funkcje przewodniczącego komisji dostanie dodatkowo
54 zł. Za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady przysługuje dieta 1530 zł.
Rada ustaliła również wynagrodzenie
burmistrza – będzie otrzymywał co
miesiąc 6815 zł brutto. Jest to kwota
porównywalna z zarobkiem starosty
krośnieńskiego i wyższa o ok. tysiąca
złotych od burmistrzów Leska i Ustrzyk
Dolnych.
Walne zebranie Stowarzyszenia
„Nasz Rymanów” zgromadziło się w sali
GOK-u 26 listopada, by podsumować
dwuletni okres swojego istnienia. Pozytywną opinię wydały wewnętrzne organy
kontrolne stowarzyszenia oraz zaproszeni
goście. Burmistrz gminy zadeklarował
bliższą współpracę Urzędu gminy z redakcja miesięcznika. Zapowiedział też
ogłoszenie konkursu na prowadzenie
cmentarza, który od 1 stycznia 2003
będzie cmentarzem komunalnym.
Na zakończenie zgłoszono wnioski
do realizacji na lata następne: 1. Zinwentaryzowanie starych nagrobków na
cmentarzu w Rymanowie w celu sporządzenia dokumentacji, przed ewentualną
renowacją w przyszłości. 2. Ufundowanie tablicy pamiątkowej w kościele dla
księdza Mieczysława Materniaka. 3.
Dalsze kontynuowanie prac przy urządzaniu izby regionalnej.
Dom pełen tajemnic? – Czy wiecie
drodzy czytelnicy, że w Rymanowie
pod koniec lat 60-tych odkryto skarb o
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ogromnej dla Rymanowa wartości. Podczas porządków na strychu znaleziono
stary, drewniany kuferek z metalowymi
okuciami, którego wnętrze kryło prawdziwe skarby – pieczęcie, pisma i księgi
cechowe sprzed wielu lat, być może
sięgających początków miasta. Wśród
nich znajdowały się dokumenty związane
z cechami garbarzy, rzeźników, tkaczy
i szewców. Znaleziony skarb widziało
zaledwie kilka osób. Autorka artykułu
ustaliła, że część zbioru trafiła do Muzeum Historycznego w Sanoku. Jest tam
jedna księga i jedna pieczęć. Co się stało
z resztą? Istnieje domniemanie, że trafiła
w ręce prywatnych kolekcjonerów, gdzie
i jak tego nie wiadomo.
Piękny w swej prostocie. Tak zatytułowany został artykuł przedstawiający
głosy wczasowiczów o Rymanowie
Zdroju.
- jest to idealne miejsce do wypoczynku
w pełnym tego słowa znaczeniu. Dla mnie
Rymanów to oaza spokoju, jestem tu już
czwarty raz, choć moje pierwsze wrażenie nie było najlepsze. Zachwyca mnie
przyroda, góry lasy, a także atrakcyjne
okolice do zwiedzania – mówi kuracjuszka z Katowic.
- dobrze by było, aby ta miejscowość jak
najdłużej nie była znana i reklamowana
– są tu piękne tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, a gdy się biznes europejski o
tym dowie zagospodaruje go po swojemu
i Rymanów stanie się kurortem w stylu
europejskim. Dziewicze lasy zostaną
przekształcone w europejskie trawniki.
Wydaje mi się, że urok Rymanowa Zdroju
tkwi w tym, iż jest tu zastój pod względem
rozwoju, ale do wypoczynku tyle „cywilizacji” wystarczy – martwi się Ślązak.
- otwieram okno i słyszę śpiew świerszczy, to jest urzekające, tyle mi wystarczy, aby wypocząć. Mieszkam w bloku,
wokół sam beton, więc skromny pokoik
w drewnianym budynku jest dla mnie
rozkoszą i prawdziwym relaksem. Poza
tym korzystam z zabiegów i jestem bardzo
zadowolona z pobytu w Rymanowie –
mówi mieszkanka Częstochowy.
Trzy dni z przyjaciółmi. Na przełomie listopada i grudnia odbyły się w
naszym miasteczku piękne rekolekcje.

Prowadził je ks. Stanisław Kozioł z Gródka k. Kamieńca Podolskiego na Ukrainie.
Przybyło prawie 70 osób z wielu miejscowości Podkarpacia a nawet z Krakowa i
Wrocławia. Wszystkie te osoby gromadzą
się na 2-tygodniowych wakacyjnych
spotkaniach rekolekcyjnych. Ksiądz
Stasiu Kozioł prowadzi swą wspólnotę
drogą św. Franciszka z Asyżu - pokory i
radości, dlatego dobrze się ty czują ludzie,
którym jest szczególnie ciężko – chorzy,
zagubieni, niepełnosprawni. Niepełnosprawni ludzie na wózkach inwalidzkich
zawstydzają często swą radością , wiarą i
optymizmem, który jest cały od Boga. To
wspaniałe spotkanie mogło mieć miejsce
dzięki dyrekcji Warsztatów Terapii Zajęciowej, które udostępniły swój piękny,
nowy budynek gdzie zatroszczono się o
to aby w nim wszystko, czego potrzebowaliśmy. Organizatorzy gorąco dziękują
wszystkim którzy pomagali w zorganizowaniu tego wspaniałego spotkania.
Bóg zapłać!
Zaczynamy od nowa – w ostatnim
odcinku stuletniej historii Sióstr Służebniczek w Rymanowie siostry opisały swój
powrót do Ochronki z której je wyrzucono. W styczniu 1990 roku nowy Minister
Edukacji wydaje decyzję zezwalającą na
prowadzenia przedszkola przez siostry.
Rozpoczęły się rozmowy o zwrocie przez
gminę pomieszczeń zajmowanych przez
przedszkole państwowe. Gdy siostry
ogłosiły zapisy, zgłoszono tyle dzieci, że
zaistniała konieczność zagospodarowania
dodatkowych pomieszczeń w budynku
gospodarczym obok Ochronki. Niestety o
północy w budynku tym wybuchł pożar i
mimo akcji strażaków i pomocy sąsiadów
spłonęło wszystko. Rozważano celowe
podpalenie.
Dzięki funduszom Zgromadzenia
i społecznej ofiarności w miejscu budynku gospodarczego wybudowano w
ciągu roku nowy budynek mieszkalny.
Wiele prac porządkowych i budowlanych
wykonali społecznie rymanowianie.
Powołano też komisję inwentaryzacyjną
do przekazania przez gminę majątku.
Klucze do przedszkola przekazano siostrom 9 lipca 1990 roku. Przez rok dwa
oddziały przedszkolne musiały korzystać
z pomieszczeń Domu Strażaka. Wraz ze
zmianą władz przedszkola zmienił się
charakter placówki. W miejsce światopoglądu socjalistycznego pojawiły się w
wychowaniu dzieci treści religijne, oparte
o poglądy bł. Edmunda Bojanowskiego
z wykorzystaniem jego metod i środków
wychowawczych. Właśnie w święto Jego
urodzin 14 listopada 1991 roku odbyło się
uroczyste poświęcenie nowego budynku.
Wzbogacona baza lokalowa umożliwiła
powstanie czterech oddziałów dzieci, a
od 1997 roku pięciu. Od 1990 roku mury
przedszkola opuściło ponad 1000 dzieci
.
(wła)

Uwaga

zmiana adresu
Kantor został przeniesiony do
lokalu koło sklepu „Koperek”

sta
dob ry
hum ry
or

Amerykanin wchodzi do sklepu z bronią i
prosi o rewolwer.
- Do obrony? – pyta sprzedawca.
- Nie, do obrony to ja wezmę adwokata!
* * * * *
Do Kowalskiej dzwoni weterynarz:
- Jest u mnie pani mąż z psem i prosi o
uśpienie. Zgadza się pani na to?

- Oczywiście! A psa niech pan puści wolno, zna drogę do domu.
* * * * *
Hipnotyzer w cyrku wskazuje na jednego z widzów i mówi do
publiczności:
- A teraz zahipnotyzuję tego pana i każę mu zapomnieć wszystkie
niemiłe sprawy.
- Nie!! – krzyczy mężczyzna siedzący z tyłu – on jest mi winien 500
złotych.
* * * * *
Rozmowa kwalifikacyjna z blondynką:
- Gdyby miała pani możliwość porozmawiania z dowolną osobą,
żyjącą lub nie, kogo by pani wybrała?
- Osobę żyjącą.
* * * * *
Adwokat odwiedza swojego klienta w areszcie i mówi, że ma dla
niego dwie wiadomości – dobrą i złą.
- No to wal pan tą złą.
- Niestety, ślady krwi znalezione na miejscu zbrodni wskazują, że to
jest bezspornie pana krew.
- A ta dobra?
- Cholesterol i cukier w normie.
* * * * *
Hrabia z wyrzutem strofuje lokaja:
- Janie, dzwonię po ciebie i dzwonię, a ty nie przychodzisz!
- Nie słyszałem jaśnie panie!
- To mogłeś chociaż przyjść i powiedzieć, że nie słyszysz.
* * * * *
Kłótnia małżeńska na ulicy. Padają coraz ostrzejsze słowa. Dookoła
rozwścieczonych małżonków zbiera się tłum. Liczba ciekawskich
wzrosła do tego stopnia, że jakiś facet stojąc na palcach z tyłu woła:
- Głośniej tam! Tu z tyłu nic nie słychać!
* * * * *
Dziewczyna zalotnie do chłopaka:
- Jest pięć miejsc, gdzie chciałabym ciebie całować!
- Naprawdę! Gdzie?
- W Paryżu, na Florydzie, w Rzymie, w Hollywood i na Hawajach…
Humor z zeszytów szkolnych:
- Na wystawie kwiatów najbardziej podobała mi się pani, która nas
oprowadzała.
- W probówce można robić nie tylko doświadczenia ale i dzieci.
- Washington był prezydentem Stanów Zjednoczonych, a Lincoln –
USA.
- Matejko przedstawia Kopernika siedzącego na obrazie.
- Mumia to żona faraona.
Wybrał W. Łabuda
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Naszym zdaniem

C

ześć – Franio – przed nami Nowy
Rok, jak każdy zadajemy sobie
pytanie, jaki to on będzie, najpierw na myśli mamy sprawy osobiste
– zdrowie, następnie sprawy rodzinne
i dalej pytanie, co może się wydarzyć
w najbliższym otoczeniu a następnie w
kraju. Przed nami ciekawych 12 miesięcy, sytuacje w kraju jak i na świecie
szybko się zmieniają i trudne w skutkach są do przewidzenia. O niektórych
sprawach osobistych w pewnym sensie
możemy decydować sami, ale jest tak,
że o naszym losie decydują inni, nie
zawsze w taki sposób jak byśmy sobie
tego życzyli.
Stachu – wolą naszą jak i wielu
innych ludzi jest żyć w naszym kraju
w spokoju, bezpiecznie i możliwie na
lepszym poziomie materialnym. Jest
mi trudno zrozumieć tych, którzy robią
wszystko aby obecnemu rządowi w tym
przeszkodzić, brakuje słów na określenie
tego typu ludzi i ich stosunku do kraju,
w którym także żyją i nie traktują go, jak
powinno się traktować swoją Ojczyznę.
Już od ponad dwóch lat na wszelkie
ohydne i chamskie sposoby usiłują torpedować wszystkie poczynania rządu,
nawet wbrew swoim przekonaniom,
obnażając swoją głupotę łudząc się,
że jeszcze kiedyś odzyskają władzę –
wierzę, że nigdy się to nie stanie. Była
premier Beata Szydło wzorowo pełniła
swoją funkcję, to ona wraz ze swoimi
ministrami wykonała wielką „robotę”
– po poprzednikach, którzy przez 8 lat
dewastowali nasz kraj, za bezcen sprzedawali wszystko co było można i sami
łupili nasz wspólny majątek na wszystkie
gangsterskie sposoby. To za jej rządów
wprowadzono wiele potrzebnych i ko-

Goście z Szufnarowej

4

listopada odwiedziła Rymanów
9-osobowa grupa przedstawicieli
„Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Wsi Szufnarowej”. Szufnarowa, wieś
wielkości Posady Górnej, leży w gminie
Wiśniowa (pow. strzyżowski). Jej początki sięgają średniowiecza, o czym w
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niecznych reform a uwieńczeniem tego
jest zamknięcie – zniszczenie ostatniego
bastionu komuny, jakim były komunistyczne sądy.
Franio – muszę ci powiedzieć, że
jest mi trochę żal premier B. Szydło, ale
nie będziemy się tu rozwodzić, dlaczego
nastąpiła taka zamiana na Mateusza Morawieckiego. B. Szydło wychwalana jest
przez wszystkich, którzy doceniają jej
zasługi dla Polski, podziękowań też bez
końca, zdobyła sympatię ogromnej liczby
obywateli, a rozstanie nastąpiło w sposób
wielce kulturalny bez żadnych urazów, dla
dobra nas wszystkich.
Stachu – uważam, że zmiana ta z
jakiegoś powodu była potrzebna, my zwykli ludzie nigdy o wszystkim nie wiemy
– plany takie, ekipy rządzącej z pewnością były konieczne. My możemy tylko
wierzyć, że zmiana ta była potrzebna ze
względu na pewną strategię działania pod
dowództwem Mateusza Morawieckiego,
ze względu na zaistniałe nowe sytuacje
w U.E. i na świecie. Jak już tu wcześniej
było mówione, w kraju względny porządek jest już zaprowadzony, teraz należy
przejść do następnego etapu – dogonić
państwa zachodu, nie dać się wykorzystywać przez państwa od nas bogatsze.
– „Margaret Thatcher mówiła co to jest
Unia Europejska – Jest to narzędzie
Niemiec do panowania nad Europą” Tak
więc miejmy nadzieję, że nowy premier
Mateusz Morawiecki będzie dobrze bronić i dbać o interesy Polski, a wszystko
wskazuje, że będzie w tym dobry. Teraz
kiedy U.E. przeciwstawia się Polsce zrozumieliśmy, że powierzenie stanowiska
premiera Mateuszowi Morawieckiemu
było bardzo mądrą decyzją Jarosława
Kaczyńskiego, to potwierdziło jak mądrą
strategię dla Polski prowadzi J. Kaczyński. Z kolan już powstaliśmy, obecnie
jesteśmy w pozycji stojącej, wierzymy,
swoich zapiskach wspomina Jan Długosz.
Eskapadę do Rymanowa zorganizowano by zdobyć informacje na temat działalności istniejącego już 17 lat Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”. Stowarzyszenie
reprezentowali: Cz. Szajna, G. Skolarczyk
i W. Łabuda udzielając wyczerpujących
informacji na stawiane pytania dotyczące
działalności w poszczególnych sekcjach,

że po pokonaniu polityki niemieckiej,
Brukseli i wszystkich wrogów Polski,
podniesiemy wysoko głowę i staniemy
się państwem, które będzie miało zawsze
coś do powiedzenia i liczącym się wśród
najlepszych.
Stachu – wierzę, że M. Morawiecki
zdecydowanie ukróci wyzyskiwanie naszego kraju przez państwa zachodu, które
prowadzą u nas działalność gospodarczą,
nie płacąc odpowiedniego podatku. (takie
przywileje przyznał im poprzedni rząd,
było to oczywiste godzenie w interes
naszego państwa, w taki oto sposób staliśmy się w pewnym stopniu – kolonią dla
państw zachodnich, - jest to oczywiste
działanie na szkodę Polski a są to bardzo duże pieniądze. To właśnie między
innymi o tą sprawę chodzi U.E. plus o
tak zwanych uchodźców , dlatego chcą
nas straszyć sankcjami. Wierzymy też,
że zmiana rządu, której dokona premier,
będzie bronić, honoru, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości naszego Narodu i nie
podporządkuje się dyktatowi U. E. będą
spełniać wolę zdecydowanej większości
obywateli nie zważając na „krzykaczy”
i tych, którzy do tej pory korzystali z
niezasłużonych uprawnień. Trzeba mieć
przysłowiowe klapki na oczach, aby nie
zauważyć, że obecny rząd jest najlepszym
i wiarygodnym, godnym zaufania. A
krótką odpowiedzią dla opozycji, która
wszystko robi aby rzucać oszczerstwa i
to jeszcze za granicą, niech będzie odpowiedź – „ obecna władza przynajmniej
nie kradnie i nie prowadzi szkodliwej polityki przeciwko Polsce. Wszyscy, którzy
życzą dobrze Polsce, niech będą spokojni
i z ufnością patrzą w przyszłość, bo my
Stacho i Franio mocno wierzymy w rząd
dla, którego POLSKA jest najważniejsza.
Stacho i Franio

prowadzenie rozliczeń finansowych, wydawanie własnego czasopisma.
W krótkiej wycieczce po Rymanowie
pokazano efekty inicjatyw podjętych
przez nasze stowarzyszenie.
fot. W. Łabuda

Rymanowski Kurier Samorządowy
Styczeń 2018
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Sesja inauguracyjna I kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rymanowie
We wtorek 28 listopada 2017 r. ruszyła I kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rymanowie. Sesja inauguracyjna odbyła
się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rymanowie. Sesję oficjalnie otworzyła przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła-Ostap.
Pierwszym punktem spotkania było wręczenie przez Burmistrza Wojciecha Farbańca zaświadczeń o wyborze, następnie po złożeniu ślubowania przez Młodzieżowych Radnych zostało
przeprowadzone głosowanie w wyniku, którego przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rymanowie został
Gabriel Smoleń, natomiast wiceprzewodniczącymi — Julia
Pelczar oraz Adrian Wojtasik. Stanowisko sekretarza Młodzieżowej Rady objął Jan Jurasz.
Z inicjatywą powołania Młodzieżowej Rady w Gminie
Rymanów wystąpił Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie. Powołanie Młodzieżowej
Rady ma na celu kształtowanie poczucia odpowiedzialności
obywatelskiej poprzez, włączenie młodzieży do współpracy
z organami samorządu lokalnego, reprezentowanie postaw
i potrzeb środowiska wobec władz gminy oraz innych
instytucji zewnętrznych a także postulowanie do władz
gminy w sprawach dotyczących młodzieży i promowanie
samorządności wśród młodych ludzi.
Rada składa się z radnych wybieranych spośród młodzieży uczęszczającej do szkół na terenie Gminy Rymanów.
W skład Rady weszło 15 radnych, powołanych na okres
roku szkolnego w wyborach przeprowadzonych zgodnie
z zasadami wyboru władz w samorządach uczniowskich
poszczególnych szkół. Rada będzie miała charakter konsultacyjny. Swoje cele realizować będzie poprzez inicjowanie
działań dotyczących życia młodych ludzi w Gminie Rymanów a w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu.
Rada nie będzie związana z żadną partią polityczną lub
ugrupowaniem politycznym.
W Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Rymanowie
I kadencji zasiadają: Jakub Kasperkowicz i Jan Pacholczyk
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkówce,
Dawid Jakieła - Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim, Julia Kijowska - Zespół Szkół
Publicznych Gimnazjum im. ks. Tadeusza Jakubińskiego
w Milczy, Martyna Jasina i Jan Jurasz - Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. Anny z Działyńskich
Potockiej w Posadzie Górnej, Gabriel Smoleń, Adrian
Wojtasik i Aleksandra Kandefer - Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego
w Rymanowie, Mateusz Bek i Zofia Kosiarska - Szkoła
Podstawowa w Sieniawie Szkoła Podstawowa w Sieniawie
Szkoła Filialna w Wisłoczku, Kamil Gromkiewicz i Julia
Pelczar - Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim, Sławomir
Gębuś - Szkoła Podstawowa w Bziance prowadzona
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka
nad Wisłokiem w Bziance, Justyna Krusinowska - Szkoła
Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Głębokiem prowadzona przez Fundację Ekologiczną – Wychowanie i Sztuka
„Elementarz” w Katowicach.
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Rymanowski Kurier Samorządowy

Nowy rok – Nowe zasady segregacji odpadów
W związku z wejściem w
życie Rozporządzenia Ministra
Ochrony Środowiska ujednolicającym zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie
całego kraju oraz rodzaje pojemników i worków do zbiórki
odpadów Gmina Rymanów zobligowana jest do dostosowania
systemu gospodarki odpadami
do norm zawartych w rozporządzeniu.
Jako Gmina od nowego roku
wprowadzamy segregację do
kolorowych worków, których
pierwszy pakiet dostarczany
jest obecnie do Państwa domów.
Zamieniają się również zasady
segregacji odpadów, w szczególności te dotyczące metalu,
który od stycznia umieszczamy
w worku żółtym. Szczegóły w
tabeli:

UWAGA KAŻDY WOREK
NALEŻY OZNACZYĆ
KODEM KRESKWYM!!!
Wo r k i n i e o z n a k o w a n e i t a k i e ,
w których stwierdzi się inne niż przewidziane rodzajem worka odpady
NIE BĘDĄ ODBIERANE!!!!!
GNIAZDA DO SEGREGACJI
Zgodnie ze wcześniejszymi informacjami, w trosce o czystość poszczególnych miejscowości, mając na uwadze
podrzucanie śmieci przez firmy i osoby
mieszkające poza Gminą Rymanów oraz
pozostawianie odpadów poza pojemnikami, usuwamy z terenu całej Gminy
pojemniki typu dzwon.
Kolorowe worki odbierane z nieruchomość dają możliwość prawidłowej segregacji odpadów nie powodując w naszej
opinii zbyt wielkich utrudnień – wobec
czego stanowią dobrą alternatywę dla
gniazd do segregacji.
OD 1 STYCZNIA 2018 R. NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ODDAWANIA
ODPADÓW SEGREGOWANYCH
DO GNIAZD.
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„Tradycyjna rymanowska wigilia” w Rymanowie Zdroju

17

grudnia 2017 r. Burmistrz Gminy Rymanów, Gminny
Ośrodek Kultury w Rymanowie i Koła Gospodyń
Wiejskich z terenu naszej gminy zaprosili mieszkańców
oraz kuracjuszy do Parku nad Czarnym Potokiem w Rymanowie
Zdroju, gdzie zorganizowana została „Tradycyjna rymanowska
wigilia”. Spotkanie rozpoczęło się życzeniami złożonymi zgromadzonej publiczności przez Krystynę Przybyłę-Ostap – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Rymanowie oraz Wojciecha Farbańca
– Burmistrza Gminy Rymanów. Następnie wszyscy zebrani, przy
dźwiękach kolęd, łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia.
Na stołach nie zabrakło tradycyjnych, wigilijnych potraw, które
przygotowały panie z KGW. Można było spróbować śledzi,
barszczu owsianego, czerwonego barszczu z uszkami, grochówki, gołąbków wigilijnych, pierogów ruskich i z kapustą, kapusty

z grochem i fasolą, fasoli jasiek z suszonymi śliwkami i kaszy
perłowej z suszonymi owocami. Na wigilijnym stole zagościły
również słodkości. Znalazły się na nim pierniczki oraz bobalki
z makiem. Do picia panie przygotowały kompot z suszek.
W trakcie spotkania czas zebranym umilali: Kapela Ludowa „Rymanowianie” oraz młode wokalistki – mieszkanki gminy Rymanów śpiewając tradycyjne oraz współczesne kolędy i pastorałki,
a uczniowie Szkoły Podstawowej w Króliku Polskim przedstawili
tradycyjny obrzęd kolędniczy. Podczas imprezy zorganizowany
został również kiermasz ozdób świątecznych, na którym można
było kupić różnorodne ozdoby choinkowe i stroiki świąteczne.
Zorganizowana impreza była doskonałą formą wprowadzenia
w klimat Świąt Bożego Narodzenia. Chociaż przygotowana po
raz pierwszy zapewne będzie kontynuowana w latach następnych.
A więc do zobaczenia za rok!

Urząd Poczty Polskiej wraca do Rymanowa Zdroju

W

dniu 2 stycznia 2018 roku przywrócone zostanie funkcjonowanie Urzędu Poczty Polskiej w Rymanowie Zdroju.
Warto przypomnieć, że w wyniku reorganizacji przy sprzeciwie władz samorządowych gminy Rymanów oraz mieszkańców i kuracjuszy zlikwidowano w 2011 roku placówkę Poczty Polskiej w Rymanowie Zdroju. Mimo wielokrotnie
kierowanych do Zarządu Poczty Polskiej wniosków w sprawie
konieczności przywrócenia ww. placówki w znanym w Polsce
Uzdrowisku dopiero w 2016 roku władze Poczty Polskiej uznały,
że jest szansa na przywrócenie funkcjonowania urzędu pocztowego w Rymanowie Zdroju. Rada Miejska w Rymanowie w 2017
roku udzieliła zgody na wynajęcie Poczcie Polskiej pomieszczeń
w „Galerii ZDRÓJ” na utworzenie placówki pocztowej podpisana
została też stosowna umowa w tej sprawie. Miło jest nam poinformować, że od 2 stycznia 2018 roku rozpoczyna działalność Urząd
Poczty Polskiej w Rymanowie Zdroju z pełnym zakresem usług.
W imieniu mieszkańców oraz gości i kuracjuszy serdecznie
dziękujemy Zarządowi Poczty Polskiej za przychylność w rozpatrzeniu naszej prośby i życzymy sukcesów w Nowym 2018 Roku.
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