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Podkarpacki Konkurs
Poezji Religijnej
20 listopada Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie był organizatorem
rejonowych eliminacji (powiat krośnieński i jasielski) do XXII Podkarpackiego
Konkursu Poezji Religijnej „Sędziszów
Małopolski 2012”, którego głównym
organizatorem jest Miejsko-Gminny Ośro-

dek Kultury w Sędziszowie Małopolskim
przy współpracy z Wojewódzkim Domem
Kultury.
Uczestnicy konkursu prezentowali się
w dwóch kategoriach: recytacja i poezja
śpiewana. W Jury zasiadali: Wioletta
Czapka, ks. Wiesław Słotwiński, Czesław
Drąg oraz Sławomir Szybka. Do dalszego etapu konkursu w kategorii recytacja
zakwalifikowano: Gabrielę Łopatkiewicz
z I LO w Krośnie, Dorotę Libuszewską i
Mateusza Knapika z Jasielskiego Domu

Kultury, Klaudię Wantuch
z LO w Rymanowie, natomiast w kategorii poezja
śpiewana: Zespół CDG z Zespołu Szkół Muzycznych w
Krośnie, Natalię Niedzielę z
Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu
Zdroju, Julię Śliwkę z I LO w
Krośnie.
Finał konkursu odbędzie
się 14 grudnia 2012 r. w
Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
GOK

Kwesta na odnowę
nagrobków
Jak co roku, od kilku
już lat, w dniu Wszystkich
Świętych, Stowarzyszenie
„Nasz Rymanów” organizuje przy bramach cmentarnych kwestę na odnowę starych nagrobków na
rymanowskiej nekropolii.
W tym roku zbiórkę przeprowadzono w godzinach
800 - 1600 przy pięknej, jak
na tę porę roku, pogodzie.
Odwiedzający rymanowski cmentarz wykazali
się dużą ofiarnością, mimo
trudnych, kryzysowych
czasów, zebrano więcej
niż 2 lata temu, a niewiele
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mniej niż w ubiegłym roku gdy kwestę
prowadzono przez dwa dni. W tym roku
zebrana kwota wyniosła:
5 672 złotych 16 groszy + 20 dolarów

Na dzień Bożego
Narodzenia
Zima, zima…
a w tej zimie – jak to w zimie –
różnie bywa.
- może człowiek gdzieś na śniegu
zagubiony,
- może ludzie po powodzi,
co stracili dach nad głową,
i mieszkają w kontenerze,
w którym chłodno jest
i głodno,
- może dzieci, co zostały sierotami
po tragedii pod Smoleńskiem,
której przyczyn nie wyjaśniono
jeszcze dotąd.
Lecz nasuwa się mimo woli
pytanieczy to aby,
nie jest dalszy ciąg Katynia?
- może dziecię, co niechciane
skoro człowiek do zabawy
aby pozbyć się ciężaru,
w kosz na śmieci wyrzucone,
które płacze, które kwili
w chłodzie dając znać o sobie
by ktoś nad nim się pochylił,
żeby biorąc w swe ramiona
ogrzał swoim ciepłem.
I zaśpiewał kołysankę
jak się śpiewa Jezusowi
w dzień Bożego Narodzenia:
„Lulajże Jezuniu nasza perełko”
albo
„Jezus malusieńki leży nagusieńki…”
Jerzy Bolanowski

kanadyjskich
W kweście uczestniczyli członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz
Rymanów”: Ignacy Puchta, Barbara Krukar, Leszek Niemczyk, Grażyna
Skolarczyk, Paweł Nadziakiewicz, Barbara Haduch, Zygmunt
Pelczar, Teresa Zając, Wacław
Łabuda, Jan Penar, Janusz Janowski, Jan Łabuda, Maria Kopecka,
Kazimierz Filar, Józefa Rygiel,
Marian Dziamba, Barbara Oberc,
Jadwiga Krukar, Jan Oberc, Danuta Małek, Maciej Feszczuk, Dariusz Królicki, Jolanta Feszczuk,
Janusz Hanus.
Zarząd Stowarzyszenia „Nasz
Rymanów” dziękuje wszystkim
kwestującym oraz hojnym ofiarodawcom.
(wła)

Wydarzyło się w grudniu
13.XII 1642 – Abel Janszoon Tasman, żeglarz
holenderski odkrywa wyspy Nowej Zelandii.
16.XII 1672 – 4 lata po abdykacji, zmarł Jan Kazimierz
Waza, król Polski od 1649 roku, syn Zygmunta III
Wazy i Konstancji z Habsburgów. Na okres jego
panowania przypadły liczne wojny z Kozakami, Rosją,
Szwedami, Brandenburczykami, Tatarami.
12.XII 1812 – dwa wieki temu zmarł Stanisław
Trembecki, szambelan króla Stanisława Augusta,
uczestnik obiadów czwartkowych. Poeta i bajkopisarz,
uchodził za mistrza j. polskiego. Najsłynniejszy utwór
to poemat „Sofiówka”.
28.XII 1862 – ur. Maurycy Pius Rudzki, astronom i
fizyk, prof. UJ, gdzie założył pierwszą w Polsce stację
sejsmologiczną. Autor ponad 150 prac naukowych i
podręczników akademickich.
12.XII 1882 – ur. Akiba Rubinstein-szachowy mistrz
Polski, zwycięzca 21 turniejów szachowych. Zmarł w
Brukseli 14.III.1961 gdzie przebywał od 1926 r. Był
dwukrotnym medalistą olimpiad szachowych w 1930
i 1931 roku.
16.XII 1922 – w zamachu ginie 57-letni Gabriel
Narutowicz - pierwszy Prezydent Rzeczpospolitej.
Zamachu dokonano w Zachęcie podczas otwarcia
wystawy malarstwa. Był inż. konstruktorem, prof.
politechniki w Zurychu.
4.XII 1942 – przy Delegaturze Rządu na Kraj
utworzono Radę Pomocy Żydom „Żegota”, która
niosła pomoc materialną, zapewniała schronienie,
opiekę lekarską, fałszywe dokumenty ukrywającym
się Żydom. Do najaktywniejszych działaczy należał
W. Bartoszewski.
1.XII 1944 – Ukazała się pierwsza edycja Polskiej
Kroniki Filmowej. Choć trwała wojna, jej tematem
była historia bitwy pod Grunwaldem
29.XII 1952 – niesamowity był wynik operacji
w szpitalu Charing Cross w Londynie, 80-letniej
pacjentce usunięto kamień żółciowy, który ważył 6,29
kg.
22.XII 1952 – w USA opublikowano raport komisji
Izby Reprezentantów, uznający winę ZSRR za
zbrodnię katyńską. Komisja zleciła przedstawienie
sprawy w ONZ i wniesienie skargi przeciwko ZSRR
do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w
Hadze.
7.XII 1972 – rozpoczął się ostatni lot programu
Apollo zakończony lądowaniem na Księżycu. Dwóch
astronautów odbyło najdłuższy spacer trwający 7
godz. 37 min. Pokonali 3,5 km i zebrali ok. 110 kg
skał księżycowych.
8.XII 1982 – zm.nagle na serce Tomasz Hopfer,
popularny i lubiany dziennikarz sportowy, propagator
telewizyjnej akcji „Bieg po zdrowie”.
15.XII 1992 – 20 lat temu odbyło się zebranie
założycielskie Międzyszkolnego Towarzystwa
Sportowego „Sokół”. Wybrano tymczasowy zarząd
w składzie: Ignacy Bielecki, Kazimierz Cetnarski,
Bogdan Dziura, Bogusław Michalski, Paweł
Nadziakiewicz. Przewidywano działalność trzech
sekcji: strzeleckiej, biatlonowej i lekkoatletycznej.

Wacław Łabuda

Piękna jest radość w Święta,
ciepłe są myśli o bliskich,
Niech pokój, miłość i szczęście
otoczy dzisiaj nas wszystkich.
Życzenia te
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia
składa Czytelnikom
redakcja

Narodziny Pana
Jak co roku, o zmroku,
Błyśnie gwiazda w obłoku,
Aby głosić nadejście Pana.
Każdy biegnie w nadziei,
Że mu się życie zmieni,
Kolędować Mu będziem do rana.
Mróz na dworze, zawieja,
W szopie leży Nadzieja,
Czeka na cię marny człowieku.
Zanieś Mu swoje dary,
Zanieś młody i stary,
Niech nie czeka tam od
prawieków.
Dach na szopie
przecieka,
W śniegu
stoi
pasieka,
Aby życiem
wybuchnąć
na wiosnę.
Oczyść swe serce z brudu,
Ono doczeka cudu,
Miodem spłynie, zakwitnie
radośnie.
Nie ustawiaj Mu drzewa,
Lecz hymn piękny zaśpiewaj,
Aby Mały zasnął po trudzie,
Niechaj Józef z Maryją,
Moje winy i czyje,
Zatrzymają przez cały grudzień.
Niechaj te dary skromne,
Przejmą po nas potomne,
Niech nie czeka
na nie zbyt długo.
Dobrem niech wzrasta serce,
Bliźniemu odpuść w podzięce,
Winy wszystkie, co życie
brudzą.
Za trzydzieści trzy lata,
Drzewo co złoto oplata,
Przyjmie Ciało
co życie złożyło.
Dziś Mu śpiewaj kolędy,
Niech radość panuje wszędy,
Aby szczęście się nam darzyło.
Dzieci niech pięknie rosną,
Jak małe kwiatki wiosną,
A owoc niech sypie się ślicznie.
Człowiek niech śpi spokojny,
Aby nie było wojny,
By spotkały nas dobra
rozliczne.
Józef Szałankiewicz
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Wieści z regionu…
 System monitoringu funkcjonujący
w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie pozwolił już
na identyfikację kilkunastu sprawców
przestępstw i wykroczeń leśnych.
Ostatnio strażnicy leśni Nadleśnictwa
Kolbuszowa odkryli na terenie leśnictwa
Świerczów wyciętą nielegalnie i
przygotowaną do kradzieży sosnę - w
sumie ponad 1,5 metr sześć. Sprawcy
z Kolbuszowej grozi zatem kara do 3
lat pozbawienia wolności. Do tego sąd
musi zasądzić nawiązkę w wysokości
podwójnej
wartości
skradzionego
drewna.
 Zakończyła się budowa wschodniej drogi obwodowej Przemyśla. Od
soboty nowa droga ma być dostępna dla
kierowców. Budowa 3,84 km obwodnicy
kosztowała 226, 6 mln złotych. Kolejne

        Komunikat
Z dniem 15.XI.2012
Rada Parafialna w Rymanowie
na ręce jej przewodniczącego
tj. ks. proboszcza
złożyła rezygnację
z powiadomieniem
- ks. dziekana
- Kurii w Przemyślu
Ustępujący członkowie
rady parafialnej

Wiersz staroświecki
Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
By wszystko się nam rozplątało,
Węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
Oby w nas paskudne jędze
Pozamieniały się w owieczki,
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki.
Niech anioł podrze każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego,
I niech nastraszy każdy smutek,
Tak jak goryla niemądrego.
Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska – cichych, ufnych
Na zawsze wzięła w swoje ręce.
Ks. Jan Twardowski
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16 mln złotych pochłonęły wydatki na
odszkodowania i wykupy gruntów. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 187,2 mln złotych. Część pieniędzy
pochodziła z rezerw rządowych.
 Piętnaście specjalistycznych samochodów służbowych trafiło do przemyskich celników. Zostały kupione w
ramach projektu współfinansowanego
przez Szwajcarię. 54 przemyskich celników uczestniczy w kursach angielskiego
i rosyjskiego języka specjalistycznego.
Wcześniej uczyli się interpretacji obrazów rtg. W styczniu przyszłego roku 20
funkcjonariuszy z Podkarpackiego weźmie udział w szkoleniu z prowadzenia
negocjacji w sytuacjach kryzysowych.
Przewidywana jest nauka jazdy techniką
specjalną.

Kasa z mandatów wystawionych
przez straż miejską zasila budżety miast.
Rekordzistą jest tu Jasło. Miasto dzięki
mandatom i fotoradarom zarobiło w tym
roku około 740 tys. zł.
 Produkt Krajowy Brutto na jednego mieszkańca Podkarpacia jest taki
jak w głębokiej Afryce. Województwo
rozwija się najwolniej w kraju. Jeśli
w kolejnych latach Podkarpacie będzie
rozwijało się w takim samym tempie jak
przez ostatnie 10 lat, dopiero w 2090 r.
nasze PKB dogoni to, jakie mają krajach UE. Poziom ten już w najbliższym
dziesięcioleciu (lata 2010-2020) osiągnie woj. mazowieckie, a do 2030 r. woj.
śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie. W
tym czasie Podkarpacie będzie dopiero
w połowie swojej drogi do europejskiej
zamożności z PKB stanowiącym 54, 8
proc. średniej UE. W tym roku w przeliczeniu na dolary Podkarpacie jest na
poziomie Botswany.

Kilkaset ptaków - m.in. tracze,
łabędzie nieme i gągoły - już zimuje
nad sztucznym zbiornikiem wodnym w
Myczkowcach w Bieszczadach. Zbiornik w Myczkowcach jest jedynym miejscem w Bieszczadach, gdzie zimują
ptaki z północnej Europy.  Dowódcą
21. Brygady Strzelców Podhalańskich
zostanie płk dypl. Wojciech Kucharski. Zastąpi na tym stanowisku gen.
bryg. Stanisława Olszańskiego. Płk
Wojciech Kucharski od 2011 r. dowodził Brygadą Wsparcia Dowodzenia
Wielonarodowego Korpusu Północny –
Wschód. W 2008 r. był dowódcą I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej.

Przemysław Jankowski, uczeń
Technikum Leśnego w Lesku, zdobył
II nagrodę w XXXVII Ogólnopolskim
Konkursie Krasomówczym Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych. To tradycyjna impreza rozgrywana od lat na
zamku w Golubiu-Dobrzyniu, która tym
razem odbyła się w Toruniu w dniach
16-18 listopada.

Aby uniknąć nowego egzaminu

na prawo jazdy na motocykl trzeba
zdać przed 19 stycznia. Podkarpackie
WORD-y przeżywają oblężenie. Od
początku listopada podkarpackie, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego
przeżywają prawdziwe oblężenie. W
Rzeszowie codziennie egzaminuje się
30-40 kandydatów na motocyklistów.
 W otwartej niedawno Galerii Rzeszów pojawi się w najbliższym czasie
również sklep duńskiego producenta
obuwia ECCO.
 Tragicznie dla 79-letniego mieszkańca Uherzec Mineralnych zakończyła się praca przy zrywce drewna.
Mężczyzna zginął przygnieciony własnym ciągnikiem.
 Ratownicy GOPR i LPR uczestniczyli we wspólnej akcji na Przełęczy
Orłowicza, gdzie znajdowała się ranna
turystka z Przeworska. Kobieta, ze złamaną nogą została przetransportowana
do szpitala w Sanoku.

140 pracowników Autosanu zostanie zwolnionych w ramach zwolnień
grupowych. Z tej liczby 101 osób to pracownicy fizyczni, a 39 umysłowi.

Ministerstwo rozdzieliło 62 mln
zł między uczelnie wyższe, które dzięki nowoczesnym metodom nauczania
i współpracy z przemysłem najlepiej
udoskonaliły swoje programy studiów.
Mimo że lista nagrodzonych jest długa,
a pieniądze zostały podzielone pomiędzy
37 polskich uczelni, próżno na niej szukać Rzeszowa.
 Mieczysław Kasprzak, podkarpacki
poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego,
przejął obowiązki ministra gospodarki
w miejsce Waldemara Pawlaka, który
wczoraj złożył rezygnację.

Z powiatu ...

Użytkownicy drogi powiatowej
Równe – Kopalnia mają powody do
zadowolenia. Powiat Krośnieński zakończył, zgodnie z terminem, przebudowę mostu drogowego na rzece Jasiołce
w miejscowości Równe (gm. Dukla).
Po przebudowie zmieniły się parametry
mostu: zwiększyła się nośność do 30 ton,
długość wynosi 65,80 m, a szerokość
9,55 m – 9,66 m.
 Dyrektor Instytutu Politechnicznego krośnieńskiej PWSZ dr Stanisław
Rabiasz poniósł śmierć w wypadku samochodowym. Prowadzone przez niego
auto zderzyło się z tirem. Do tragicznego
wydarzenia doszło w poniedziałek (5.11)
wieczorem w Wielopolu Skrzyńskim, na
drodze wojewódzkiej nr 986.

Wystarczy parę drewnianych
patyczków, trochę wosku, sznurek i
tekturowa rolka, której używa się do
nawijania papieru toaletowego - tak powstaje ekologiczna podpałka do grilla
czy kominka. Ich produkcją zajmują się
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęcio-

wej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Koło w Krośnie.
 To milowy krok we współpracy z
PKP. Dyrekcja oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP w Krakowie
zgodziła się na nieodpłatne przekazanie
miastu dworcowego budynku. Nieruchomość jest w fatalnym stanie, wymaga generalnego remontu.
 Nowoczesny stadion lekkoatletyczny, Euroboisko, miniboisko piłkarskie ze
sztuczną trawą i boisko wielofunkcyjne
- tyle obiektów znajduje się w jednym
miejscu, przy ul. Bursaki. Korzystających jest bardzo wielu, problem jednak
w tym, że nie mają się gdzie przebrać i
umyć. Kłopot ma być rozwiązany w ciągu kilku miesięcy. Miasto przymierza się
do budowy nowego pawilonu.

Centrum Dziedzictwa Szkła w
Krośnie znalazło się w finale konkursu „Unijne Perły Podkarpacia”, czyli
najlepsze projekty zrealizowane przy
wsparciu funduszy europejskich. Konkurs organizowany jest przez Urząd
Marszałkowski w Rzeszowie. CDS nominowany został w kategorii turystyki i
kultury. O zwycięstwie zdecydują internauci. Głosowanie trwa do 25 listopada.
 Krośnieńska Biblioteka Publiczna
otrzymała maksymalną kwotę dofinansowania – 20 tys. zł, jaką można
było uzyskać w programie dotacyjnym
Instytutu Książki: „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”. Całość kwoty, zgodnie z regulaminem programu, zostanie
przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego dla Krośnieńskiej Biblioteki.
Dodatkowy sprzęt pozwoli na dokończenie budowy bazy zbiorów KBP w wersji
elektronicznej, m.in. włączenia ostatnich
dwóch filii do sytemu opartego na jednej bazie zbiorów i czytelników, a tym
samym dokończenie tego etapu komputeryzacji biblioteki. Każdy użytkownik
KBP zapisany w jednej z placówek biblioteki będzie mógł korzystać z jednej
karty zarówno w Wypożyczalni głównej,
Oddziale dla dzieci jak i siedmiu filiach
na terenie miasta.


Nieprawidłowe parkowanie pod
Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim w Krośnie jest przyczyną nawet
kilku interwencji dziennie. Kierowcy
notorycznie parkują swoje samochody
w zatoczce autobusowej oraz na drodze
z ciągłą linią. Parkowanie w taki sposób
jest wykroczeniem w ruchu drogowym i
zazwyczaj kończy się mandatem wysokości 100 zł i jednym punktem karnym.

W tym roku nie będzie zabawy
sylwestrowej na Rynku - zdecydowało
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
w Krośnie. W zamian RCKP oferuje
spotkanie z Grupą Rafała Kmity i duetem fortepianowym Doppio Espresso,
ale już w sali koncertowej przy ul. Kolejowej. Na Rynku będzie tylko pokaz
fajerwerków.
 Po dwóch latach do szpitala wojewódzkiego w Krośnie wraca poradnia
hematologiczna. To ważna wiadomość
dla osób cierpiących na przewlekłą białaczkę, dla których możliwość skorzystania z pomocy blisko miejsca zamieszkania jest bezcenna. Dobiega końca I
etap budowy bloku operacyjnego, ale
pierwsze operacje będą możliwe dopiero
w przyszłym roku.
 Akcja pod hasłem „Oddaj stary telefon świętemu Mikołajowi!” to wspólna inicjatywa dwóch fundacji: Fundacji
Świętego Mikołaja i Fundacji Dzieciom
w Potrzebie oraz partnera, firmy recyklingowej Biosystem Elektrorecykling,
dzięki któremu pieniądze z zebranych
telefonów zostaną przekazane na działalność obu organizacji. Uczniowie
„Katolika” przygotowali specjalny, „mikołajkowy” pojemnik na stare komórki.
Ustawiony został w budynku KLO i KG,
w Krośnie przy ul. Grodzkiej 6. Telefony
można przynosić w dni zajęć lekcyjnych,
od godziny 8.00 do 15.00.

Pierwsze dwie firmy zamierzają
zbudować w krośnieńskiej strefie inwestycyjnej przy lotnisku swoje nowe
zakłady. Władze miasta ani Agencja
Rozwoju Przemysłu, która zarządza

       Odeszli do wieczności
       (15.X – 15.XI.2012)
12.X – Penar Maria Karolina z d. Puchalska (l. 80) –Klimkówka
17.X – Rajchel Irena z d. Nycz (l. 78) – Klimkówka
18.X – Dębiec Maria Antonina z d. Deptuch (l. 94) – Rymanów
21.X – Ziajka Janina z d. Makulińska (l. 93) – Posada Górna
24.X – Trygar Zofia z d. Federkiewicz (l. 88) – Rymanów
28.X – Smerecki Józef (l. 80) – Posada Górna
28.X – Krzyżanowska Krystyna z d. Semenowicz – Wróblik Szlachecki
30.X – Orzechowski Augustyn (l. 72) - Rymanów Zdrój
3.XI – Michalak Tadeusz Marian (l. 63) – Bzianka
3.XI – Poznar Józefa z d. Lechowicz (l. 82) – Królik Polski
6.XI – Ziemiańska Stanisława Katarzyna z d. Szafran (l. 92) – Bzianka
9.XI – Rajchel Kazimierz Ignacy (l. 83) – Klimkówka
9.XI – Szafran Eugenia (l. 89) – Bzianka
(wła)

strefą, nie zdradzają szczegółów. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że
jedną z nich jest Splast z Jedlicza.

Blisko 1500 pracownikom Krośnieńskich Hut Szkła w grudniu kończy
się umowa o pracę. Zasilą szeregi bezrobotnych, ale tylko na miesiąc. O etaty
mogą być spokojni – wrócą do huty po
nowym roku. Tak przynajmniej obiecuje
Dyrekcja firmy.
 „Kraszewski na nowo odkrywany” pod takim hasłem w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
w dniu 16 listopada br. odbył się konkurs
wiedzy o Józefie Ignacym Kraszewskim.
Konkurs zorganizowano w związku z
przypadająca na ten rok 200. rocznicą
urodzin pisarza.

Z gminy …
 W dniach 30 i 31 października br.
w Rymanowie odbyło się spotkanie
podsumowujące pracę polskich, niemieckich, czeskich i słowackich służb
policyjnych, granicznych i celnych w
przygranicznych centrach współpracy.
Na spotkaniu podsumowano tegoroczną działalność centrów. Przygraniczne
punkty kontaktowe działają od 2005
roku, policja współpracuje w nich z innymi służbami od 2008 r., a od 15 grudnia 2011 punkty działają jako Centra
Współpracy Służb Granicznych. Zostały
one utworzone w celu wymiany informacji pomiędzy krajami graniczącymi z
Polską. Obecnie w Europie działa około
40 takich punktów.
 Pani Stanisława Kolasa urodzona
13 listopada 1912 roku zamieszkała w
Rymanowie wspólnie z rodziną, znajomymi i sąsiadami świętowała 100- lecie
urodzin. Z okazji setnej rocznicy urodzin
wręczono kwiaty, prezenty oraz gratulacje wraz z życzeniami długich lat zasłużonego odpoczynku w dobrym zdrowiu
w gronie najbliższej rodziny.

W tym roku gminne obchody
Święta Odzyskania Niepodległości
odbyły się w sobotę, 10 listopada. Rozpoczęła je uroczysta Msza święta, podczas której homilię wygłosił ks. Józef
Kasperkiewicz. Podczas Eucharystii
poświęcony został sztandar Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rymanowie obchodzącego 105 –lecie istnienia. Po Mszy świętej przy pomniku
ofiar systemów totalitarnych odbyła się
zmiana warty i złożenie kwiatów. Następna część uroczystości miała miejsce
w Domu Sokoła. Na program artystyczny złożyły się referat o rymanowskim
„Sokole”, wiersze, pieśni patriotyczne
jak również pokaz sztuk walki – jednej z
form działalności współczesnej TG „Sokół” w Rymanowie.
zebrał deka
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Zaproszenie

Powiedz

Serdecznie zapraszam na promocję książki autorstwa Krystyny Chowaniec
pt. „Orzeł z Budapesztu”,
która odbędzie się 7 grudnia o godz. 1600 w sali kina „Sokół” w Rymanowie.
Książka zawiera wspomnienia kuriera AK Jana Łożańskiego,
którego szlak kurierski wiódł m.in. przez Rymanów.
Zygmunt Pelczar
(Prezes PTG „Sokół”)
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Czy mnie słyszysz - powiedz szczerze
Czy mnie widzisz - tak czy nie
Czy mnie kochasz - powiedz mi
Jeśli nie to przykro mi
Czy mnie lubisz choć troszeczkę
Ty uwielbiasz też mój śmiech
Ja uwielbiam Cię całego
I TY też pokochaj mnie

Święto
Niepodległości
w Rymanowie
W tym roku obchody Święta Niepodległości  połączone były z poświęceniem  
nowego sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rymanowie.

Uroczystość rozpoczęła Msza św.
w kościele parafialnym w Rymanowie.
Zgromadzili się tu zaproszeni goście i
licznie przybyli mieszkańcy Rymanowa.
Splendoru dodawały poczty sztandarowe
gniazd sokolich z wielu miejscowości,
często bardzo oddalonych od Rymanowa
oraz niezawodna rymanowska orkiestra
dęta.
Chociaż zachował się stary, ponad
stuletni, sztandar „Sokoła”, to czas oraz
przebywanie w nie zawsze sprzyjających
warunkach, doprowadziły do naruszeń
struktury tkaniny. Niemożliwe było
uczestnictwo sztandaru w różnych uroczystościach, często przy zmiennej pogodzie.
Dlatego dokładnie skopiowano stary
wzór, a na 10 listopada zaplanowano jego
poświęcenie. Dokonał tego ks. proboszcz
Mieczysław Szostak.
W homilii wygłoszonej przez ks.
Józefa Kasperkiewicza, usłyszeliśmy,
że powinniśmy dziękować Bogu za dar
niepodległej Ojczyzny i wspominać tych,
którzy do tego doprowadzili walcząc na
przestrzeni wieków. Choć Polska żyła w
sercach Polaków to o wolność państwową
trzeba było walczyć – zrywy powstańcze,
dzieci walczące o polską mowę, Drzymała nie dający się wyrugować – są tego
przykładami.
Sokół, w tym również rymanowski,
przygotowywał ludzi do chwili, gdy wybije godzina wolności. Ks. Kasperkiewicz
wyraził zadowolenie z zaproszenia na tę
uroczystość i umożliwienie mu świętowania razem z mieszkańcami Rymanowa.
Jako absolwent rymanowskiego liceum,
cieszy się, że są tu klasy wojskowe,
które pomogą młodym zrozumieć, że
dla Ojczyzny trzeba zrobić wszystko, by

kochać ją jak matkę i stale myśleć o jej
lepszym jutrze.
Druga część uroczystości odbyła się w
sali kina „Sokół”. Prowadził ją prezes rymanowskiego Sokoła – Zygmunt Pelczar,
przedstawiając historię rymanowskiej organizacji. W przerwach między kolejnymi
rozdziałami usłyszeliśmy występy słowne
i muzyczne młodzieży szkolnej i znacznie
starszych druhów z Sokoła.
Uroczystość taka jest doskonałą okazją
do uhonorowania ludzi,
którzy stanowili o obliczu tej organizacji. Wielu
zawodnikom i działaczom
wręczono pamiątkowy
medalion a kilkoro z rąk
druha Konrada Firleja,
Prezesa Związku Towarzystw Gimnastycznych
„Sokół” w Krakowie,
odebrało wysokie odznaczenia organizacyjne: złoty medal – Ignacy
Bielecki, srebrny – Kazimierz Cetnarski, brązowe:
Izabela Czyż, Bogdan
Porębski i Tomasz Dyląg.
Dla kilkoro uczniów z
klasy wojskowej liceum wielkim przeżyciem, które zapadnie w ich pamięć, było
złożenie ślubowania na ręce pułkownika
Brygady Podhalańczyków w Rzeszowie.

105 lat „Sokoła”
w Rymanowie

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół” – najstarsze polskie towarzystwo
sportowe powstało 7 lutego 1867 r. we
Lwowie, na wzór czeskiego „Sokoła”.
Celem towarzystwa, zgodnie z ideałami
jego twórców, było podtrzymywanie i
rozwijanie świadomości narodowej, podnoszenie sprawności fizycznej polskiej
młodzieży, popularyzacja sportów letnich
i zimowych, wyrabianie tężyzny fizycznej
i kształtowanie wartości moralnych.
Towarzystwo gimnastyczne „Sokół”
we Lwowie, zwane później „Sokołem
Macierzą”, przez okres pierwszych 17
lat działało jako jedyne na ziemiach polskich. Jego kolejne gniazda powstawały
pierwotnie w Galicji, gdyż to właśnie w
tym zaborze Polacy posiadali największą
swobodę działania. Jako pierwsze, poza
Lwowem, zawiązały się gniazda-filie w
Tarnowie, Stanisławowie, Przemyślu,
Krakowie, Wadowicach, Nowym Sączu,
Jarosławiu, Sanoku, Krośnie i in. miejscowościach. Szczególnie ważne okazało

się powstanie silnej organizacji sokolej w
Krakowie.
W 1892 roku powstała jednolita
organizacja pod nazwą „Związek Sokolstwa Polskiego” z siedzibą we Lwowie.
Patronem Towarzystwa został Tadeusz
Kościuszko. Symbolem ruchu był sokół
w locie, towarzystwo posiało też własny
hymn sokoli. Przyjęto też specjalny strój
organizacyjny, który miał cechy munduru
wojskowego. Wprowadzono strukturę
hierarchiczną z podziałem na okręgi i
dzielnice. Najniższy szczebel lokalny
nosił nazwę Gniazda sokolego.
Zaczęły też powstawać emigracyjne
związki sokole na terenie obu Ameryk
i Europy Zachodniej, które stanowiły
później znaczącą pomoc w walce o niepodległość narodów słowiańskich. W
międzynarodowym ruchu sokolim wielki
sukces osiągnięto na początku XX wieku.
W 1908 roku powołano Związek Sokolnictwa Słowiańskiego do którego należały
prawie wszystkie narody słowiańskie.
Ruch sokoli szczególnie silnie rozwinął
się i zakorzenił wśród nacji walczących z
obcą dominacją o narodowe przetrwanie
i wyzwolenie.
Gniazda sokole organizowały zloty i
spotkania, szczególnie w święta i rocznice
państwowe, na których prezentowano
swój dorobek w działalności sportowej
(gimnastyka, szermierka, siatkówka, pływanie i in.) oraz kulturalnej (wystawianie
sztuk teatralnych). Statutowym celem
towarzystw gimnastycznych było pielęgnowanie i rozwijanie tężyzny fizycznej.
Stworzono organizację patriotyczną o
charakterze narodowym, demokratycznym, nie związaną z ugrupowaniami politycznymi. Statutowe zadania organizacji z
biegiem czasu wzbogaciły się w zadania o
charakterze zdrowotnym, ekonomicznym
i obronnym.
Wybuch wojny światowej w 1914
roku spowodował przystąpienie „Sokoła”
w Małopolsce do Legionów Polskich.
Wydarzenie to zapoczątkowało nową
kartę w dziejach organizacji. Skutkiem
wojny były liczne zniszczenia majątku
trwałego i znaczne rozbicie organizacji.
Po powstaniu Państwa Polskiego w 1918
roku siedziba związku „Sokół” została
przeniesiona do Warszawy.
Charakter organizacji prowadzącej
przysposobienie wojskowe był przyczyną
represji ze strony okupanta w czasie II
wojny światowej. Po wojnie organizacja
została zdelegalizowana przez komunistyczne władze PRL. Przez cały ten
okres działały jednak gniazda sokole na
emigracji.
Ponownie rodzimy „Sokół” odrodził się
10 stycznia 1989 roku z inicjatywy Jana
Młodkowskiego, zrzeszając obecnie ok.
10 tysięcy członków zorganizowanych w
86 gniazdach. Organizacja ta jest członkiem Polskiej Rady Młodzieży.
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W historię sokolnictwa wpisuje się
również Rymanowskie Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół”. W 1906 roku
wśród postępowej części obywateli miasta
Rymanowa zainicjowano myśl o założeniu
towarzystwa gimnastycznego „Sokół”.
Rok później powołano komitet założycielski i powołano
Polskie Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół” w Rymanowie.
W skład Zarządu weszli: Ludwik Hićkiewicz, Jan Włodarski,
Karol Niemczyk, Maria Litarowicz, Józef
Nadziakiewicz, Kazimierz Kilar, Augustyn
Pniak, Michał Lorenc,
prezesem został Jan
hr. Potocki, a jego zastępcą dr Ignacy Bielecki. Po roku 1920 prezesem PTG „Sokół” Rymanów został dr Ignacy Bielecki.
Celem towarzystwa było podniesienie
sprawności fizycznej społeczeństwa rymanowskiego, wyrobienie w nim ofiarności,
odpowiedzialności za swoje czyny, poczucia obowiązku i miłości wobec Ojczyzny.
W 1909 roku poświęcono sztandar
sokoli z napisem „Polskie Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół” w Rymanowie” z
hasłem W JEDNOŚCI SIŁA. Na odwrocie wizerunek sokoła nad liśćmi dębowymi. Na drzewcu wbito 234 pamiątkowych
gwoździ.
15 lipca 1910 roku druhowie rymanowskiego „Sokoła” brali czynny udział
w uroczystościach 500-lecia bitwy pod
Grunwaldem i wmurowaniu w kościele
parafialnym w Rymanowie pamiątkowej
tablicy. W 1913 r. uczestniczyli w ćwiczeniach wojskowych z bronią w ręku
i ostrymi nabojami, zorganizowanych
przez Drużynę Polową Sokoła w Sanoku.
Z zachowanych zdjęć wynika, że istniała
banderia konna „Sokoła”, a młodzież występowała w mundurach organizacyjnych.
I wojna światowa przyspieszyła proces przygotowania wojskowego sokolej
młodzieży. W połowie sierpnia 1914 r.
ćwiczył już silny oddział młodzieży rymanowskiej, a 3 września 1914 z bronią
w ręku wyruszył na front, by walczyć o
niepodległa Polskę. Druhowie gniazd sokolich powiatu sanockiego w listopadzie
1918 r. zgłosili się ochotniczo do udziału
w wojnie polsko-ukraińskiej, biorąc
udział w walkach o Lwów. Obrona Lwowa przed wojskami ukraińskimi zatrzymanymi przez oddziały polskiej młodzieży,
znane jako Orlęta Lwowskie, trwała od 1
listopada do połowy 1919 roku.
Młodzież z gniazd sokolich brała także
czynny udział w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919 – 1920. szczególnie
odznaczyła się w bitwie pod Zadwórzem
k. Lwowa 17.VIII.1920, gdzie batalion
ochotników zagrodził drogę na Lwów
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oddziałom I Armii Konnej Siemiona
Budionnego. Z 330 polskich żołnierzy,
poległo 318. kilkunastu rannych dostało
się do niewoli. Dowódcą batalionu był
kpt. Bolesław Zajączkowski. Bitwa ta

została nazwana Termopilami Polskimi.
W miejscu tym usypano kopiec, na którym
znajduje się pomnik, a obok jest cmentarz
żołnierzy polskich.
Rymanowski „Sokół” był organizacją
atrakcyjną i masową, ale ciągle „bezdomną”, korzystającą z remizy strażackiej
i innych pomieszczeń w mieście. Dlatego
też wyjątkowym wydarzeniem było wybudowanie z pieniędzy społecznych własnego, okazałego gmachu. Plac na budowę i
szereg materiałów budowlanych przekazał
Jan hr. Potocki oraz Michał Lorenc, który podarował drewno ze swych lasów.
5.VIII.1923 roku poświęcony został nowy
gmach „Sokoła”. Był solidny, wygodny,
posiadał salę widowiskową ze sceną,
szereg pomieszczeń bocznych i pokoje.
Odbywały się odtąd w „Sokole”
uroczystości państwowe i narodowe (11
listopada, 2 maja), wiece publiczne, zebrania towarzyskie, gry sportowe, projekcja
filmów, a nawet wesela i zabawy. Czynna
była świetlica i biblioteka. Tu działał klub
sportowy, chór mieszany, amatorskie zespoły artystyczne i teatralne. Prowadzono
także działalność charytatywną na rzecz
ubogich dzieci, w postaci m.in. rozdawania paczek z okazji św. Mikołaja.
Najpopularniejszą dyscypliną sportową tego okresu wśród sokolników była
gimnastyka, w której sportowcy „Sokoła”
Rymanów osiągali bardzo dobre wyniki.
Józef Zmarz – lekkoatleta, został mistrzem
Okręgu Krakowskiego a po zamieszkaniu
w Krakowie zdobył brązowy medal w
mistrzostwach Polski w zapasach.
W 1927 r., wg. urzędowych opinii,
oceniono „Sokoła” jako najliczniejszą organizacja kulturalno-społeczną w gminie
Rymanów. w 1933 roku obchodzono 250
rocznicę zwycięstwo Jana III Sobieskiego
nad Turkami pod Wiedniem, umieszczając
tablicę pamiątkową na kościele parafialnym. Rok później obchodzono 130 rocznicę zwycięskiej bitwy pod Racławicami
pod dowództwem naczelnika Kościuszki.
W wyzwolonej Polsce towarzystwo

organizowało ćwiczenia z przysposobienia wojskowego, na których uczono
fechtunku i strzelania z karabinu. Doskonalono również sprawność fizyczną oraz
umiejętności wojskowe podczas ćwiczeń
terenowych. Towarzystwo
wystawiało Jasełka, Mękę
Pańską oraz sztuki teatralne: Kościuszko pod Racławicami, Noc listopadowa i
Wszystko dla Ojczyzny.
Najsprawniejsi zawodnicy Sokoła Rymanów
brali udział w rajdach turystycznych. Przykładem
była piesza siedmiodniowa „Wędrówka Gwiaździsta” 250 kilometrowa
po Beskidzie, w której brał
udział Antoni Markiewicz.
Uczestniczyli również w
zlotach sokolich, np. w
1935 r w Zagórzu, których przewodnim
hasłem było „Hej sokoli dodajcie mi sił”.
Wybuch wojny przerwał oficjalną
działalność Sokoła. Wielu członków towarzystwa walczyło, szczególnie w AK,
na różnych frontach. Niektórzy dostali
się do niewoli bolszewickiej i zginęli rozstrzelani w Katyniu oraz niewoli niemieckiej umierając w obozach koncentracyjnych. Po zakończeniu wojny towarzystwo
miało zamiar wznowić swoją działalność.
Jednak sytuacja społeczno-polityczna,
jaka zaistniała w Polsce powojennej nie
pozwalała na to, ponieważ jednym z
głównych celów było rozbudzanie poczucia godności narodowej i osobistej.
Towarzystwo skupiało w swych szeregach
ludzi, którzy w większości nie zgadzali
się z ówczesną polityką, co nie było na
rękę władzom. Likwidację towarzystwa
uznano za przedmiotową . Taki los spotkał
wszystkie organizacje w Polsce, w tym i w
Rymanowie, pomimo licznych odwołań,
o czym świadczą zachowane dokumenty.
Cały majątek zlikwidowanych „Sokołów”
przekazano na rzecz władz miejskich.
      15 kwietnia 1949 r. zlikwidowano
TG Sokół w Rymanowie.  Niektóre ważniejsze dokumenty organizacyjno-prawne
oraz zdęcia, sztandar, mundur sokoli itp.
było przechowywane przez obywateli
Rymanowa, przede wszystkim przez dr
Ignacego Bieleckiego. Dzisiaj znajdują
się w zbiorach TG Sokół w Rymanowie.
Budynek „Sokoła” przeznaczono na
cele publiczne, na parterze była sala kinowa a piętro zajmowały różne organizacje
społeczne. W latach 50-tych piękną salę
zniszczono (zamurowano okna, balkon i
scenę zburzono) zamieniając na nowoczesną, jak na owe czasy, salę kinową.
Kino nazwano „Irys”. Na małym placu,
jaki pozostał obok budynku bawiły się
dzieci, nazywając go „sokolskim”. Nazwa
i miejsce zawsze było darzone sympatią
przez mieszkańców Rymanowa i okolic.
Po obaleniu komunizmu zaczęły się
odradzać organizacje sokole. W grud-

niu 1992 r. powołano Międzyszkolne
Stowarzyszenie Sportowe „Sokół” w
Rymanowie. Inicjatorami byli pedagodzy
i społecznicy, którzy przyjmując taka
nazwę, świadomie nawiązali do tradycji Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, które
chlubnie zapisało się w historii miasta. Skład pierwszego zarządu: Ignacy
Bielecki (prezes), Paweł
Nadziakiewicz (zastępca),
Zdzisław Chmielewski,
Marek Góra, Wacław Łabuda, Antoni Dworzański,
Ryszard Krukar, Stanisław
Źrebiec, Kazimierz Dyląg
(członkowie).
Powołano cztery sekcje
sportowe – lekkoatletyczną prowadzona przez Bogdana Porembskiego, strzelecką (Bogusław Dziura),
narciarską i biatlonową (Kazimierz Cetnarski). Trenowano na sprzęcie szkolnym,
na trasach narciarskich, w prowizorycznej
strzelnicy biatlonowej w Bałuciance oraz
obiektach LO Rymanów.
W czerwcu 1994 roku delegacja Sokoła
Rymanów uczestniczyła w XII Światowym Zlocie w Pradze. W sierpniu tegoż
roku brali udział w I Zlocie Odrodzonego
Sokoła Polskiego w Krakowie. Uczestniczyły w nim wszystkie odrodzone w
Polsce towarzystwa Sokole oraz Towarzystwa Polonijne z USA, Kanady, Wielkiej
Brytanii, Litwy i Ukrainy.
Widoczne osiągnięcia
zawodników rymanowskiego Sokoła budziły zainteresowanie młodzieży,
która chętnie napływała
do stowarzyszenia. Wykwalifikowani trenerzy
prowadzili szkolenia pozalekcyjne w różnych grupach wiekowych. Organizowano obozy sportowe,
startowano w zawodach
na szczeblu wojewódzkim
i makroregionalnym.
W 1996 r. wybrano
nowe władze towarzystwa: Ignacy Bielecki
(prezes), Bogusław Michalski (zastępca), Marek Góra, Kazimierz Cetnarski, Bogdan Porembski, Ryszard Krukar, Urszula Szałas i Grzegorz
Dyląg (członkowie).
Kolejna zmiana zarządu nastąpiła 15
grudnia 2009 roku: Zygmunt Pelczar (prezes), Artur Sołtysik i Bogdan Porembski
(zastępcy), Krzysztof Ziemba (sekretarz),
Bogdan Rajchel (skarbnik), Kazimierz
Cetnarski, Tomasz Dyląg, Kamil Szepieniec, Dariusz Królicki, Danuta Litarowicz
i Czesław Szajna (członkowie). Działają
następujące sekcje: narciarstwo biegowe
oraz biatlon zimowy i letni (trener Ka-

zimierz Cetnarski), koszykówka (Kamil
Szepieniec), strzelectwo sportowe (Izabela Cetnarska - Czyż), sekcja turystyczno-sportowo-wojskowa (Zygmunt Pelczar
i Kazimierz Cetnarski) oraz sztuki walki

(Bogdan Rajchel).
Wiele sukcesów sportowych odnieśli
zawodnicy Sokoła od 1992 roku. Ogółem
na mistrzostwach Polski zdobyli 46 medali, najwięcej w biatlonie i strzelectwie. Do
kadry Polski dostali powołania: Lucyna
Belcik, Izabela Cetnarska, Katarzyna
Rij, Maria Wojtasik, Szymon Cetnarski,
Łukasz Zych, Karol Ziajka. Największe
sukcesy międzynarodowe Szymona Cetnarskiego: siódme miejsce w sztafecie
biatlonowej na MŚ juniorów w Finlandii,
7 m. w sztafecie na akademickich MŚ w
Korei Pd., brązowy medal na MŚ armii

w biatlonowym biegu patrolowym w
Niemczech. Izabela Cetnarska - brązowy
medal w Pucharze Europy w długim biegu
biatlonowym. Łukasz Zych dwukrotnie
reprezentował Polskę na MŚ juniorów
młodszych we Włoszech i Austrii. Osiągnięcia te pokazały wysoki poziom wyszkolenia sportowego zawodników oraz
solidną i fachową pracę ich trenerów.
Istotne znaczenie dla Towarzystwa i
miasta miało przywrócenie nazwy Domu
„Sokoła” oraz zmiany nazwy kina „Irys”
na „Sokół”.

Członkowie TG Sokół są aktywni nie
tylko sportowo, biorą udział w różnych
uroczystościach okolicznościowych o
charakterze patriotycznym. W 2010 r. nawiązano współpracę z LO w Rymanowie,
obejmując patronatem klasy
wojskowe. Od tego roku
towarzystwo uczestniczy
czynnie w obchodach Dnia
Niepodległości, ślubowaniu
klas wojskowych, rocznicy
Konstytucji 3 Maja oraz ważnych świętach kościelnych.
      W 2011 r. nawiązano
współpracę z GOK w Rymanowie, uczestniczono w
obchodach Dnia Podhalańczyka w Jarosławiu i Dniu
Samorządowca w Rzeszowie.
W lipcu członkowie Sokoła
uczestniczyli w poświęceniu
pomnika Jana Pawła II w
Kracunovcach (Słowacja)
a w sierpniu w poświęceniu popiersia
Andrzeja Małkowskiego w Parku Jordanowskim w Krakowie z okazji jubileuszu
100-lecia harcerstwa. W październiku
uczestniczyli w uroczystościach na
Cmentarzu Orląt we Lwowie.
W 2012 roku TG Sokół uczestniczył
w rymanowskich uroczystościach upamiętnienia ofiar Katynia i tablicy upamiętniającej tragedię smoleńską. W
kwietniu uczestniczyli w odprawie i
zmianie warty przy Grobie Nieznanego
Żołnierza w Warszawie. W maju uczestniczyli w obchodach Konstytucji 3 Maja
w Krakowie a w czerwcu w
obchodach Dnia Podhalańczyka w Radymnie.
      Żyjemy w innych czasach, zabory i okupacja należą do przeszłości, bezpieczeństwo państwa nie jest
zagrożone, jesteśmy w Unii
Europejskiej. Patriotyzmem
jest obecnie działanie na
rzecz dobra i pomyślności własnego, suwerennego
państwa. Dążymy do tego,
by Polacy byli narodem wykształconym, przedsiębiorczym i gospodarnym, by nie
ustępowali pod względem
cywilizacyjnym i kulturowym krajom Zachodu. Dlatego musimy
kierować się historią i tradycją naszych
pokoleń.
Wspominając działalność Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” w Rymanowie,
oddajemy hołd pokoleniom naszych ojców, dziadków i pradziadków, ich ofiarności, mądrości i umiłowania Ojczyzny.
(Opracowano na podstawie referatu
wygłoszonego przez dr Zygmunta Pelczara)
Zdjęcia wykonano w czasie obchodów
Narodowego Święta Niepodległości i
poświęcenia sokolego sztandaru (wła)
Fot. Wacław Łabuda.
NASZ RYMANÓW
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Klimkówka razem
z Polską
Jak Polska długa i szeroka w dniu 11
listopada wszędzie powiewały biało-czerwone sztandary i radośnie szeptały o tej,
co nie zginęła, a jesienny powiew wiatru
niósł ten szept hen daleko i przypominał
wszystkim nam Polakom o świętowaniu
już 94 rocznicy wyzwolenia naszej Ojczyzny spod zaborczego jarzma
narzuconego
nam siłą, ale
nie na zawsze,
jak to chcieli nasi zaborcy. Przez cały
okres zaborów
Polacy uparcie
walczyli o wolność. Walczyli o godność i
honor narodu.
Anonimowe,
ale jakże liczne
polskie mogiły
na Syberii, w
Workujcie i dalekim Kazachstanie są
ważną kartą naszych ojczystych dziejów.
A smutne są te groby bezimienne:
„W pospiechu wbity krzyż sterczy na grobie,
Na nim napisy zmyte już przez deszcze:
Lat siedemnaście – słowo jakieś jeszcze –
I znane: Polska niech się przyśni Tobie”
(ze zbioru poetów polskich XIX w. opr. Paweł Hertz)

Wiele z tych mogił jest już niszczejących, a może nawet wymazanych z naszej
pamięci.
Niełatwa i długa droga wiodła nasz naród
do rozerwania zaborczych kajdan. Przez
123 lata mroku zaborczej nocy Polacy
śnili i marzyli o tej, która nie może
zginąć, bo jest ich Ojczyzną, dlatego 11
listopada 1918 roku jest najważniejszą
i niezapomnianą datą w naszej historii.
Cała Polska pamięta o niej i rocznicę jej
obchodzi zawsze bardzo uroczyście.
W Klimkówce obchody listopadowego Święta Niepodległości stały się już
tradycją, może dlatego, że wielu naszych
rodaków zginęło w czasie walk w latach
1914 – 1920. Nazwiska ich wypisane są
na pomniku znajdującym się w centrum
wioski.
W tym roku Święto Niepodległości
uczciła w Klimkówce młodzież szkolna
wspólnie z Sołtysem i Radą Sołecką.
Uroczystość rozpoczęła Msza św. za
Ojczyznę z licznym udziałem mieszkańców wioski i przedstawicielami Urzędu
Gminnego w Rymanowie z Burmistrzem
Wojciechem Farbańcem na czele. Honorowe miejsca w kościele zajęły poczty
sztandarowe OSP, Kółka Rolniczego i
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ZSP w Klimkówce. Patriotyczny nastrój
wytworzony przez homilię ks. proboszcza
Henryka Steca i modlitwy za Ojczyznę,
udzielały się każdemu. Błagalna pieśń
„Boże coś Polskę” zaśpiewana na zakończenie nabożeństwa była dopełnieniem
wszystkich życzeń i próśb wobec Ojczyzny, ukrytych w naszych polskich sercach.
Dalsza część uroczystości odbywała
się pod wspomnianym już pomnikiem
poległych. Otaczające pomnik biało-czerwone sztandary, licznie zgromadzeni

tam mieszkańcy Klimkówki i wzruszające
dźwięki hymnu państwowego wytworzyły
nastrój wielkiej powagi i zadumy nad
tymi, którzy zapłacili najwyższą cenę za
obronę Ojczyzny. Gospodarzami tej części
uroczystości byli: dyrektor szkoły Marian
Penar i sołtys Kazimierz Kielar, który serdecznie powitał wszystkich zaproszonych
gości i mieszkańców Klimkówki.

Jeszcze raz łaskawą okazała się pogoda.
Ucichł szalejący w ciągu całej nocy wiatr,
a nieśmiałe blaski listopadowego słońca
starały się rozjaśniać oblicza wszystkich
zgromadzonych. A młodzież szkolna
prezentowała montaż słowno-muzyczny
przypominające patriotyczne zrywy Polaków w czasie niewoli. Opowiadała o
powstaniu listopadowym, styczniowym
o losach polskich legionistów. Opowiadała i śpiewała patriotyczne pieśni
żołnierskie, które przywoływały atmos-

ferę tamtych lat. I wreszcie usłyszeliśmy
jedną z najdumniejszych polskich pieśni
żołnierskich:
„My, Pierwsza Brygada, strzelecka gromada,
Na stos, rzuciliśmy nasz życia los”
A oto inny fragment tej pieśni mówiący o tym,
że nie było łatwo:
„O ileż mąk, ileż cierpienia,
O ileż krwi, wylanych łez,
Pomimo to nie ma zwątpienia
Dodawał sił wędrówki kres”.
Teraz myśli nasze popłynęły również w
stronę Katynia i Smoleńska i odnowiły
wciąż krwawiącą w sercach Polaków
ranę smoleńską, do końca nie wyjaśnioną.
Wreszcie u stóp pomnika pojawiły się
wiązanki biało-czerwonych kwiatów od
burmistrza, sołtysa oraz od mieszkańców
Klimkówki
Ta patriotyczna listopadowa uroczystość, skłoniła nas dorosłych do refleksji
i zadumy nad naszą przeszłością, zaś dla
młodzieży była wspaniałą lekcją ojczyźnianej historii. Prezentowany montaż
słowny przygotowała nauczycielka j. polskiego Joanna Wójcik-Kaczor a oprawę
muzyczną opracował nauczyciel muzyki
Jacek Gierlach. Później, zawsze gościnny
sołtys Kazimierz Kielar, zaprosił wszystkich zziębniętych gości na ciepłą herbatkę,
przygotowaną przez panie z aktywnego
koła gospodyń.
W dniu Święta Niepodległości zawsze
nasze mysli biegną ku Ojczyźnie, wobec
której każdy z nas ma swoje obowiązki
(swoje Westerplatte – jak mówił Jan Paweł II), które
należy uczciwie wypełniać
bez względu
na to, jaką zajmujemy pozycję społeczną i
czym się trudnimy. Wszyscy
chcielibyśmy,
by nasza Ojczyzna cieszyła się wolnością, pokojem i
sprawiedliwością, by służyła
obywatelom i
rozwiązywała
ich problemy w sposób sprawiedliwy, by
żaden z obywateli nie czuł się dyskryminowany i postawiony poza narodem,
by Polacy mogli znaleźć pracę tutaj, we
własnej ojczyźnie i otrzymywać za nią godziwą zapłatę, byśmy wreszcie wszyscy,
bez względu na przynależność partyjną,
mogli wspólnie zasiąść przy Ojczyźnianym Stole.
Zofia Gierlach

Beskidzka trasa
kurierska
„Jaga-Kora”

Łożański Orzeł
z Budapesztu”.
Jan Łożański
urodził się 4 lutego 1912 roku
w Zarszynie. W
1939 roku wyruszył na front. Tak
rozpoczyna się
pasjonująca historia młodego mężczyzny, żołnierza,
sportowca, którego
Rymanowskie „Sokoły” w Jasielu
działania napędzają dwa pragnienia:
walki z hitlerowskim okupantem i służby styczna „Beskid Niski”, którą reprezenojczyźnie. W grudniu 1939 roku prze- tował pan Stanisław Roman. Pomysł
dostał się na Węgry, gdzie został kurie- zaakceptowało Nadleśnictwo Rymanów,
rem utworzonej na polecenie Komendy w osobach pana Bogusława Famielca,
Głównej ZWZ Bazy Łącznikowo-Wy- Marii Szkutnik, Macieja Szpiecha. Przywiadowczej nr 1, mającej za zadanie m.in. chylny jak zawsze dla ideii regionalizmu
organizować łączność z okupowanym był gospodarz gminy Burmistrz Wojciech
krajem. Łożański służbę kurierską pełnił Farbaniec.
z przerwami do 1945 roku. Równocześnie
Ideą organizatorów jest, by
studiował na budapesztańskiej politech- szlak ten przypominał żyjącym, a w
nice pod przybranym nazwiskiem Jan szczególności młodemu pokoleniu PoMadejski. Był wielokrotnie aresztowany laków, o chlubnej tradycji historycznej
– przez gestapo, kontrwywiad węgierski, Beskidu Niskiego. Pozwolił ocalić od
później przez Sowietów. Ujęty w 1947 zapomnienia pamięć o ludziach, którzy
roku przez UB i skazany na 15 lat, wyszedł w mrocznych i trudnych dla Ojczyzny
na mocy amnestii w 1956 roku. Do śmierci czasach wojny i okupacji, angażując się w
ryzykowną walkę, nieśli Polsce wolność i niepodległość. Na zakończenie
spotkania w Iwoniczu Krystyna
Chowaniec przeczytała wiersz, który
w treści oddaje klimat i atmosferę
służby kurierskiej:

Niewiele jest narodów w Europie, które poniosły więcej niż Polacy
ofiar i przezwyciężyły więcej trudności na
drodze do suwerenności. Ta trudna historia stale do nas wraca, przemawia. Ciągle
czujemy więź łączącą nas z poprzednim
pokoleniem, z tymi wszystkimi, którzy
podjęli wyzwanie historii i walczyli o
wolną Polskę. Po zajęciu terytorium
państwa polskiego, we wrześniu 1939
roku przez III Rzeszę Niemiecką i ZSRR,
odpowiadając na rozkaz Naczelnego
Wodza, marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, polecający udać się na Węgry i do
Rumunii oraz wezwania gen. Władysława
Sikorskiego odbudowującego polską
armię, tysiące polskich patriotów różnymi
drogami udało się do Francji. Większość
kierowała się na południe Polski, gdzie na
odcinku od okolic Łupkowa do granicy z
ZSRR, można było bezpośrednio przejść
na teren Węgier. Intensywność ruchu
kurierskiego na tym odcinku była ogromna, co podkreśla Andrzej Przewoźnik
w Biuletynie Informacyjnym…
„Okres trzech, czterech miesięcy
jesiennych i zimowych 1939/40
roku to intensywny ruch na południowej granicy okupowanej
Polski…. Patrząc z lotu ptaka żartobliwie można by powiedzieć, że
południowa granica przypominała
ulicę Marszałkowską w Warszawie w godzinach szczytu”.
Wspomnienia i relacje
niezłomnego kuriera AK, Jana
Beata Łożańska c. Jana, Zygmunt Pelczar
Łożańskiego ps. „Orzeł” i „Jan
i Krystyna Chowaniec
Madejski” zainspirowały grono
osób, które w dniach 23 i 24 listopada w 1990 roku mieszkał w Sanoku.
2012 roku spotkało się na zorganizowanej
Wspomnienia kuriera zebrała i
konferencji w Iwoniczu i na trasie „Jaga- opracowała pani Krystyna Chowaniec.
-Kora”, aby oddać cześć wspaniałemu Po- Również na spotkaniu w Iwoniczu, pani
lakowi. Spotkanie było także poświęcone Krystyna Chowaniec przedstawiła historię
otwarciu nowego szlaku turystycznego, trasy „Jaga-Kora”. Wśród zaproszonych
opracowanego w oparciu o trasę kurierską gości obecna była pani Beata Łożańska„Jaga-Kora”. Umożliwiło ono również -Romanowska, córka kuriera. Powstanie
nabycie książki wspomnieniowej –„Jan
trasy, która biegnie z
Posady Górnej przez
Rymanów Zdrój,
Wołtuszową, Dział,
Jawornik, Polańską,
Polany Surowiczne,
Wolę Wyżną do Jasiela organizował
pan Bogusław Berdel z grupą przyjaciół z Centrum
Sportu i Rekreacji
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Akcję
wspierała Lokalna
Wstęgę przecina organizator trasy Bogusław Berdel
Organizacja Tury-

Gdy przyszedł czas wojny, rozbicia
i trwogi
Gdy krew przelewano na polach
To w nocy i we dnie wśród strzałów
złowrogich
Kurierska ciągnęła się dola.
Przez lasy przez góry okryte mgła białą
Zieloną granicą do celu
Szli trasy wolności okrywając chwałą
Kurierzy - a było ich wielu
Stanąwszy zmęczeni na Polski granicy
Patrzyli przez ramię za siebie
Szepcząc te słowa wśród gór okolicy
Kochana, ja wrócę do ciebie.
I my dziś chodzimy szlakami kurierów
By wspomnieć przy ogniu o latach
Gdy Staszek, Jan, Józek….a było ich wielu
Szli, Polskę swą niosąc w plecakach.
Następnego dnia, tj. w sobotę
24 listopada o godz 10.00 na drodze w
kierunku Wołtuszowej otwarto oficjalnie szlak kurierski. Po otwarciu grupa
przeszła odcinek Wisłoczek- Polany
Surowiczne. Około godz 15.00 w Jasielu,
przy pomniku kurierów AK odbyło się
uroczyste złożenie kwiatów. Uroczystość
uświetniła honorowa warta wystawiona
przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” z Rymanowa, które na
tą okoliczność przybyła pod komendą
Kazimierza Cetnarskiego.
Zygmunt Pelczar
NASZ RYMANÓW
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„Aleją Gwiazd”
W dniach 13, 14 i 17 listopada
Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie zorganizował XXI Konkurs Piosenki „Aleją Gwiazd”.
Konkurs przeprowadzony został w czterech kategoriach wiekowych: grupa A:
klasy I – III, grupa B: klasy IV – VI, grupa
C: klasy I – III gimnazjum, oraz grupa
D: klasy I – III liceum. 13 i 14 listopada
odbył się I etap konkursu, natomiast finał

Dziś życzeń wiele
dla was nauczyciele…
Słowa te wypowiedzieli uczniowie dla
pań i panów, którzy swoją nauczycielską
pracę już zakończyli, ciesząc się zasłużoną emeryturą.

Pisaliśmy o gminnych obchodach Dnia
Edukacji Narodowej, w których czynni
nauczyciele uczestniczyli w Króliku
Polskim. W cieniu niejako tej imprezy
spotkali się nauczyciele z Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Rymanowie.
W kameralnym spotkaniu w „Piwnicy”
spotkali się z burmistrzem gminy, przed-
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konkursu przeprowadzony został 17 listopada w Sali Kina „Sokół”.
Występujących oceniało Jury w składzie: Maria Savelyeva, Sławomir Szybka
oraz Grzegorz Bałut. Miejsca w poszczególnych kategoriach przedstawiały się
następująco: Kategoria A: I miejsce –
Milena Wacławska, II miejsce – Karolina
Szarota, Jakub Frankowicz, III miejsce
– Wiktoria Sadowska, Marysia Jarosz,
Kategoria B: II miejsce - Julia Pelczar,
Oliwia Staroń, III miejsce - Julia Niziołek,

Kategoria C: Grand Prix – Sylwia Świętnicka, I miejsce – Paulina Puchyrska, II
miejsce – Karolina Skrzyńska, Weronika
Pietrasz, Kategoria D: Grand Prix – Karina Ozimina.
Dla wszystkich uczestników finału
konkursu przygotowano niespodziankę
postaci ramki ze zdjęciem z występów
eliminacyjnych. Dodatkowo zwycięzcy
konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.

stawicielami władz powiatowych ZNP
i pracownikami działu oświaty urzędu
gminy. Wszyscy życzyli emerytom tego,
co jest dla nich teraz najważniejsze - dobrego zdrowia.
Po części oficjalnej wystąpili z pięknymi
piosenkami i życzeniami. Dużym aplauzem nagrodzono, przygotowany przez
uczniów Szkoły Podstawowej w Rymanowie, „Atlas uczniów”. Była
to satyra na uczniów, którzy
ze względu na cechy swoich
zachowań
w szkole,
porównani zostali
do grzybów. Zabawa była
pyszna,
gdy prezentowali
się: bujak
pospolity, zaśmieczacz haniebny, przemądrzalec odpychający, obibok obleśny czy
ziewacz przeciągły.
Lista ta jest jeszcze
niepełna, ale prace
nad nią będą konty-

nuowane.
Podziękowania od uczestników skierowane zostały do pań przygotowujących
program występów – Barbary Radzięciak
i Ewy Niemczyk.
Uśmiechnięci byli wszyscy i ci starsi
i najmłodsi uczestnicy spotkania, a
przecież jak powiedział Janusz Korczak
– Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się
cały świat.

GOK

Tekst i foto – (wła)

Internetowy przegląd
prasy
    Prezentujemy fragmenty z internetowych wydań gazet. Tym razem z
„Nowin” i „Super Nowości”.
Uważaj na zakupach Sieci handlowe
oddziałują na naszą podświadomość i
kierują naszymi decyzjami po to, abyśmy
zostawili w nich jak najwięcej pieniędzy.
Wybrałeś się do sklepu z krótką listą
zakupów. A tu jedna promocja, druga,
trzecia. Okazje nie do odrzucenia. Ostatecznie lądujesz przy kasie z kilkoma
nadprogramowymi produktami. Jednak
kiedy przychodzi moment zapłaty coś
Ci nie pasuje? To znak, że padłeś ofiarą manipulacji cenowej. Dziś radzimy
jak się przed nią bronić. Nie dość, że
wszystko drożeje to jeszcze spece od
zagrywek marketingowych dwoją się i
troją aby naciągnąć jak największą liczbę
klientów. Manipulacja cenowa stała się
zjawiskiem powszechnym. Dlatego warto
zastanowić się czy także i my nie jesteśmy
jej ofiarami. Chwyty supermarketów.
Przemeblowania na półkach – to częsta
praktyka stosowana w dużych sieciach.
Jako klienci, zazwyczaj szybko przyzwyczajamy się do układu sklepu i rozstawienia towaru na półkach. Tymczasem
duże sklepy często dokonują modyfikacji
układu i sposobu rozmieszczenia towaru.
Taki sposób działania, ma sprawić, że
zanim dotrzemy do produktu, po który
przyszliśmy, niejako po drodze, wrzucimy do koszyka kilka innych, których
zakupu wcześniej nie planowaliśmy
Wielka wyprzedaż czyli wielka ściema –
“ostatnie dni promocji”, “wyjątkowa okazja” to słowa kluczowe, które znakomicie
oddziałują na kupujących. Kto z nas nie
chciałby zaoszczędzić, kiedy jest ku temu
sposobność? Niestety często tzw. wyprzedaże, są to tylko fikcją, a cena sprzedawanego towaru, nie tylko nie została obniżona, ale jest na normalnym poziomie lub co
gorsza została … podwyższona. Niestety
nie ma przepisów, które zabraniałyby
sprzedawcom takich praktyk, tymczasem
wiele osób, naiwnie się na nie nabiera.
Nadużycia w akcjach promocyjnych
– aż 10 procent z cen deklarowanych
jako promocyjne to fikcja. Często nawet
stawka przed promocją świadomie jest
zawyżana aby później móc zaproponować “niepowtarzalną okazję”. Co więcej,
dość często cena produktu w promocji
w ogóle nie uległa zmianie, okrasił ją
jedynie chwytliwy dodatek “promocja”.
Zasada merchandisingu – mówi, że
produkty podstawowe powinny być
ulokowane w najdalszej części sklepu.
Ma to sprawić, że zanim do nich dotrzemy, w naszym koszyku znajdzie się
kilka tych, które zwróciły naszą uwagę.
Żonglowanie cyframi – nie bez znaczenia są powszechnie stosowane haczyki w

odbiorze przez klienta ceny, która sugeruje, że oszczędzamy. Najczęściej stosowane to 99 gr. zamiast 1 zł., czy 99,99 zamiast
100 zł. Klient zawsze przychylniej podejdzie do kwoty nie zaokrąglonej. Także
popularną cyfrą jest 7, podświadomie interpretowana i utożsamiana ze szczęściem.
Produkty lokowane na brzegu – często
mają datę ważności bliską przeterminowania, którą warto dobrze sprawdzić zanim wrzucimy towar do koszyka. Duże sieci handlowe starają się
zminimalizować straty na produktach
żywnościowych, których data ważności szybko ulega przeterminowaniu.
Kup jedno – drugie dostaniesz gratis –
to kolejny trik, ponieważ nie rzadko cena
takiego pakietu nie daje nam żadnych
oszczędności. W rzeczywistości oba proponowane produkty kupowane osobno
bywają znacznie tańsze. Pozbycie się
ciężko zbywalnych towarów i zarobienie
na tym przy okazji- oto cel hipermarketów.
Przyjemne zapachy i dźwięki – mu-

Literatura i Dzieci
„Krajobrazy”
6 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie odbyły się eliminacje gminne
konkursu
Literatura
i Dzieci
„Krajobrazy” organizowanego
przez Wo-

jewódzki Dom Kultury w
Rzeszowie. Dzieci prezentowały się w kategoriach, takich
jak : recytacja, piosenka i
praca plastyczna. Jury w składzie: Moni-

zyka płynąca z głośników w dużych
centrach handlowych zazwyczaj jest
uspokajająca i relaksująca co ma sprawić, że chcemy spędzić tam więcej
czasu niż zaplanowaliśmy. Dodatkowo
zewsząd otaczają nas gamy kuszących
zapachów, na które nasza podświadomość nie zostaje obojętna i nabieramy
ochoty na większe zakupy. Wiele badań
udowodniło, że różne zapachy mogą
pobudzić przede wszystkim ochotę na
produkty spożywcze. Dlatego bardzo
często pieczywo pieczone jest bezpośrednio w sali odwiedzanej przez klientów.
Łakocie i specyfiki przy kasie – równie
skutecznie wydłużają listę dokonanych
zakupów na paragonie ze sklepu . Nie
ważne, że mamy pełen koszyk, stojąc
przy kasie nie trudno jest nam ulec
pokusie zdobycia jeszcze kilku rzeczy.
Najczęściej są to drobne słodycze, gumy
do żucia czy napoje lub leki uśmierzające ból.
Opracował : Andrzej Biel
ka Rygiel, Irena Nowotarska, Sławomir
Szybka, do kolejnego etapu nominowało
Izabelę Widz w kategorii piosenka, oraz
Izabelę Siręgę, Weronikę Hanus, Jakuba
Nowaka, Sarę Sabat i Adriana Klamuta
w kategorii recytacja. Zakwalifikowano
także 12 prac plastycznych.
Etap rejonowy (dla powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego i brzozowskiego), odbył się w Gminnym Ośrodku
Kultury w Rymanowie 23 listopada. W
Jury zasiadali Monika Rygiel, Irena Łobos, Jadwiga Orzechowska i Sławomir
Szybka. Do Finału Konkursu zakwalifikowano: Izabelę Siręgę z Posady Górnej,

Adriana Klamuta z Wróblika Szlacheckiego i Marię Preisner z
Młodzieżowego Domu
Kultury w Jaśle w kategorii recytacja oraz Izabelę
Widz z Rymanowa, Aleksandrę Ślusarczyk i Julię
Zielińską z Jasielskiego
Domu Kultury w kategorii
piosenka.
Finał Konkursu odbędzie się 3 i 4 grudnia
w Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie.
GOK
NASZ RYMANÓW
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Niechciana podróż
(cz.II)
- z Łucka do
Kazachstanu

    W dwóch wcześniejszych  numerach
(9 i 10) prezentowaliśmy wspomnienia
Zofii Sołtysik, żony upamiętnionego
„dębem katyńskim” rymanowianina
Stanisława Sołtysika. Wspomnienia
te nadesłała mieszkająca w Anglii ich
córka Anna Lipińska, która chce się
podzielić również swoimi wspomnieniami z zesłania. Mniej obciążona
odpowiedzialnością za sprawy bytowe,
16. letnia wówczas Anna jest
wnikliwym obserwatorem
trudnej rzeczywistości. Aby
w pełni zachować klimat
wspomnień, postanowiliśmy nie dokonywać skrótów
w obszernym pamiętniku,
którego pierwszą część drukowaliśmy w listopadzie.
                                      (wła)
Traktory miały kosić siano,
a my zbierać je i ustawiać w
snopki. Wyznaczyli do tego
rodzinę ze starszymi człopcami i dziewczętami, ale oni
podkupili brygadiera, żeby
zamiast ich wysłać sześć kobiet z dziećmi. Kazano jechać nam. Nie było mowy
o proteście. Załadowaliśmy się na wozy
ciągnione wołami i w drogę. Dwa dni
jechaliśmy, aż trafiliśmy do traktorzystów,
którzy kosili. Stary Rosjanin (Dieduszka,
jak do nazywaliśmy) załamał ręce: Co ono
mi przysłali – kobiety i dzieci, i jeszcze
czemadany”. Ja miałam rower, ktoś inny
maszynę do szycia. Zostaliśmy i wynagradzaliśmy go za dobre traktowanie pracą,
był z nas zadowolony i już nie żałował,
że nas nie odesłał.
Oczywiście „ustroiliśmy bałagan”,
bo mieliśmy tam pozostać dwa tygodnie.
Rozglądając się po okolicy zobaczyliśmy
wioskę ukrytą za pagórkami. Postanowiliśmy tam pójść, by wymienić na jakiś
towar. Wydawało się , że ta wioska jest
blisko, a jednak szliśmy dobre dwie
godziny. Sukces był duży – kupiliśmy
wspaniałe, świeże masło za 30 rubli kilogram, niesłychana rzecz. Następnym
razem już nie chcieli pieniędzy tylko
koszule, prześcieradła, ręczniki itp. Jedliśmy masło z chlebem by napełnić się
jak najwięcej witaminami i tłuszczem,
którego nie mieliśmy. Praca się kończyła
i Dieduszka musiał wracać z traktorzystami. Nas nie mógł zabrać, bo walizek nie
mógł załadować na traktory i kosiarki.
Musieliśmy zostać sami, byli wśród nas
mali 10. letni chłopcy. Dieduszka obiecał
przysłać po nas ciężarówkę. Ze strachem
żegnaliśmy odjeżdżających, wierząc że
nie zapomną o nas.
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Zostaliśmy szczerym polu. Słyszeliśmy
wycie wilków. Na ciężarówkę czekaliśmy
dwa tygodnie. Jeszcze Ra zdecydowałam
się pójść do wioski po masło czy mąkę,
poszłam z jeszcze jedną dziewczyną. Wracając pomyliłyśmy drogę, zorientowałam
się dopiero po jeziorach, które miałyśmy
po innej stronie idąc. Musiałyśmy zmienić kierunek. Przerażone zaczęłyśmy się
modlić i zastanawiać, jakie było położenie
naszego bałaganu względem jeziorek. Po
zmianie kierunku doszłyśmy do celu., a
tam był strach, że kierowca nie będzie czekał nas, gdyż chce zajechać za dnia. Jaka
była radość mamy i brata gdy ujrzeli nas
na horyzoncie. W czasie dwóch tygodni na
stepie w oczekiwaniu na transport, przeżywaliśmy chwile niepokoju, czy Dieduszka

będzie o nas pamiętał, czy zostawią nas
na zagładę. Wszystkiego się można było
spodziewać. Pamiętam, że modliliśmy
się, opowiadaliśmy sobie obejrzane filmy,
przeczytane powieści i tak upływał nam
czas. Skończyło się szczęśliwie, transport
nadszedł, ale gdzie nas umieszczą w tym
okropnym sowchozie, co z nami zrobią,
zima przecież nadchodzi?
W sowchozie umieścili nas w dużej sali,
która należała do szkoły, lekcje dla miejscowych dzieci jeszcze się nie rozpoczęły.
Losy nasze ważyły się: nie wiedzieli co z
nami zrobić, tu nie było miejsca, trzeba
było szukać mieszkania dla siebie, ale
gdzie? Grupa nasza, która została zbierając kłosy na polach, wcześniej się jakoś
ułożyła i część z nich zawieźli za Irtysz
do mieszkań. Były to dawne czworaki
przy zburzonym w czasie rewolucji pałacu
bogacza rosyjskiego czy kazachskiego i
tam umieścili część rodzin. My przyjechaliśmy później, bo musieliśmy wcześniej
czekać w stepie na transport i mieszkań
już dla nas nie było, a nadchodziła zima.
Mama znalazła kąt w kuchni rosyjskiej
rodziny, za który płaciła prześcieradłami i
dywanami. Przemieszkaliśmy tam chyba
dwa tygodnie, sytuacja taka na dłużej nie
była możliwa i zaczęliśmy szukać czegoś
innego. Zaproponowali nam, że zawiozą
nas za Irtysz, gdzie były miejsca, oczywiście we wspólnym pokoju. Woleliśmy
jednako, aby tylko gdzieś się już zaczepić
przed zimą.
Wrócę jeszcze do opisu pewnej przy-

gody, która mnie spotkała, gdy spaliśmy
w szkolnych klasach. Około piątej po
południu wpada do nas Kazach, który był
urzędnikiem w kancelarii. Nie wyjaśniając wiele, werbował kogoś do pomocy,
potrzebował dwóch osób do pomocy przy
ładowaniu drewna. Będąc zawsze uczynną
zgodziłam się, nie, nie chciałam by do
tego przymuszono mają mamę. Na drugą
wybrał dziewczynkę 13. letnią, szczupłą,
małą. Ja miałam 16 lat, ale była dobrze
rozwinięta i silniejsza. Powiedział mamie,
ze to nie będzie trwało długo. Poszłam z
ta dziewczynką przez biuro i kazali nam
ładować się na lorę (ciężarówkę). Pamiętam, że ona miała tylko sweter, ja wzięłam
płaszcz, przecież był już wrzesień, a może
nawet październik.
Siedziałyśmy na
otwartej ciężarówce, na
którą zaczęli wchodzić
jacyś mężczyźni w kożuchach i pytali naszego Kazacha czy jeszcze
daleko. Twierdził że
nie. Ciężarówka ruszyła, jechaliśmy godzinę,
potem dwie i zaczęłyśmy myśleć, że ten Kazach nas oszukał, gdzie
nas wiozą, co będzie?
Zaczęło być zimno,
nasi współtowarzysze
pytani przez nas gdzie
jadą, wymieniali jakąś odległą miejscowość. Byłyśmy przerażone. Zimno zaczęło nam dokuczać, nadchodziła noc a celu
podróży nie było widać. Jadący Rosjanie
w kożuchach po jakimś czasie wysiedli,
a my zostałyśmy same. Szofer ciężarówki
zorientował się wtedy, jakich ma pracowników doładowania drzewa i załamał ręce.
Dzieci mi dali – żalił się. Zaczęłam pytać
go, gdzie mamy jeszcze jechać, czy nie
przenocować w tej wiosce i pojechać rano.
Zgodził się, ale gdzie nocować? Przyszedł
mi pomysł, że pewnie wywiezieni Polacy
też tu będą, i rzeczywiście kąt znalazł się
bardzo szybko. Odetchnęłyśmy z ulgą, że
mamy przynajmniej gdzie spać i że są tam
ludzie. Kiedy opowiedziałyśmy jak się
tam znalazłyśmy, nie chcieli wierzyć, ale
tam wszystko było możliwe. Nie zasnęłyśmy jeszcze gdy rozległo się pukanie
do okna. Szofer zdecydował się jechać,
bo twierdził, że trzeba dojechać do celu i
tam się trochę przespać. Zabrał nas tym
razem do kabiny, byśmy nie marzły. Przed
samym końcem podróży omal nie nastąpiła katastrofa: w ostatniej chwili zobaczył
zwalone drzewo na środku drogi, które
cudownym sposobem ominął. Modlitwy
naszych matek nas chroniły.
Dojechaliśmy do celu i tu znowu
problem: u kogo będziemy spać? On
twierdził, że jest tu ruski dom i on zna
tych gospodarzy. Ja powiedziałam, że jeśli
to Kazachowie to spędzę noc w kabinie
wozu. Upewnił nas, że to Rosjanie, więc
się zgodziłam. Jakie było moje przera-

żenie, gdy zorientowałam się, że są tam
z różnych okolic, w tym Kazachowie i
Rosjanie.
Kazachska gospodyni ugościła nas
gorącą, tłustą zupą na baraninie i dała
nam się napić gorącej herbaty. Byłyśmy
jej za to bardzo wdzięczne. Była 2:30 w
nocy, powstała kwestia spania. Cztery
osoby leżało pokotem na podłodze. Byli
to sami mężczyźni, a my dwie położyłyśmy się na końcu rzędu. Zasnęli wszyscy
twardym snem ludzi zmęczonych. Ja nie
mogłam spać, bałam się, myślałam o
mamie. Musiała się bardzo denerwować
o mnie i ogarnęła mnie wściekłość na
tego Kazacha idiotę, który naraził nas na
taką niepewność i strach. Zasnęłam może
na dwie godziny i o piątej obudził mnie
okropny ból żołądka. Oczywiście tłusta
zupa zrobiła swoje. Nie znając rozkładu
domu domyśliłam się, ze za potrzebą
wychodzi się na dwór. Wybiegłam. Reszta

jeszcze spała. Po powrocie mogłam jeszcze tylko chwilę poleżeć spokojnie, bo już
o szóstej gospodyni zaczęła gotować coś
do jedzenia. Oczywiście na tłustą zupę i
jakiś tałkan nie mogłam patrzeć. Napiłam
się tylko czegoś gorącego, chyba herbaty
i szofer zabrał nas do lasu, by ładować
drzewo. Mężczyźni żartowali, śmiali się
z robotników jakich dosłał, czyli z nas,
ale co miał robić.
Kazał nam wskoczyć na ciężarówkę i
objaśnił, jak mamy układać pieńki drewna, które on nam będzie podawał. Zapewniłam go, że to nie filozofia i nie będzie
miał z nami kłopotu. Jak zabrałyśmy się
do pracy, prędzej załadowałyśmy lorę niż
inni i wyjechaliśmy w drogę powrotną.
Nie był to koniec naszej przygody. Dojechaliśmy do wioski w której tłukliśmy
sulifat i zabrakło nam benzyny. Była
godzina druga po południu, czyli jechaliśmy jakieś pięć godzin. Mnie rozbolała

głowa, moja towarzyszka była też strasznie zmęczona. Nerwy, noc nie przespana,
ból żołądka, a tu jeszcze brak benzyny,
nie możemy jechać. Byłam wściekła,
wyszłam z kabiny i postanowiłam iść
piechotą. Znałyśmy drogę, bo chodziło
się z tej wioski po paczki do sowchozu.
Po takim zmęczeniu miałyśmy jeszcze
godzinę drogi przez step. Doszłyśmy w
okropnym stanie, zmęczone, ale wcześniej
niż szofer, który przyjechał dwie godziny
później. Mama moja szła właśnie do
urzędu, żeby znowu pytać tego czarnego
diabła, jak go nazwała. Przywitała mnie
płaczem, radością i zapewnieniem, że nie
puści mnie do żadnej pracy, a jak „czarny
diabeł” będzie coś chciał, będzie miał do
czynienia z nią.
Losy nasze co do mieszkania ważyły
się, aż w końcu zdecydowali, że pojedziemy za Irtysz. (c.d.n.)
Anna Lipińska (Sołtysik)

Sukcesy
gimnazjalistek
z Posady Górnej
Od trzech lat w powiecie krośnieńskim organizowany jest Dzień Papieski.
W tym roku uroczystość odbyła się 14
października w kościele parafialnym w
Zręcinie. Wręczono tu nagrody laureatom
konkursu literackiego o Bł. Janie Pawle II,
skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów. Duży sukces
odniosły uczennice Gimnazjum z Posady
Górnej zajmując w swojej kategorii dwa
pierwsze miejsca – Zuzanna Śliwka przed
Aleksandrą Śliwką. Nagrody ufundowało
Starostwo Powiatowe w Krośnie.

Naszym zdaniem
Cześć – Stachu – tym razem ograniczymy się tylko do jednej, ale konkretnej wypowiedzi.
Jak już kiedyś pisaliśmy o sobie, że jesteśmy ludźmi prostymi jak wielu wokół nas,
żyjemy i na świat patrzymy jak większość
normalnych ludzi, a to, że w październikowym numerze „Naszego Rymanowa”,
poruszyliśmy sprawy, o których rozmawia
się gdziekolwiek i każdemu wolno mieć
własne zdanie (na każdy temat) uważam
za rzecz normalną. Są osoby, które nie
znoszą żadnej krytyki lub zwrócenia im
jakiejkolwiek uwagi, bo natychmiast czują się obrażone, a jak wiemy, nie ma ludzi
idealnych i nieomylnych. Osoby takie,
które uważają, że wszystko wiedzą najlepiej powinny czasem zasięgnąć opinii od
osób innych, dlatego też przy różnych instytucjach, przedsiębiorstwach, korzysta

Przewodniczący rady Powiatu Kazimierz Krężałek
i wicestarosta Andrzej Guzik z laureatkami.
(fot.www.powiat.krosno.pl)
Na zakończenie Dnia Papieskiego
pojawiły się słynne kremówki , którymi
częstowano wszystkich uczestników

i zaproszonych gości.

się z różnych form doradztwa i informacji.
Wszystkie nasze artykuły i ten
(październikowy również) są zatytułowane „Naszym Zdaniem” i w nim
wyraziliśmy to, co o tym myślimy,
(oczywiście nie mamy się tu akurat za
najmądrzejszych), ale w tym przypadku wcale nie jesteśmy osamotnieni.
Stachu – przykro jest mi tylko z jednego powodu, że przez ten artykuł zostało
publicznie obrażone Stowarzyszenie
Nasz Rymanów, które akurat na to sobie
nie zasłużyło i to w sposób taki, że .....
Franio – lepiej nie dolewaj oliwy do
ognia! W końcu gazeta ta jest nie tylko
po to, aby wszystko i wszystkich wychwalać i opowiadać, że tu jest już tak
dobrze, że lepiej już być nie może. Dzisiaj
ludzie na świat i życie patrzą inaczej, jak
kilkadziesiąt lat temu, wymagania mają
większe i apetyt na konsumpcję również
a i ze świadomością są bardziej do przodu.
Każdy kto ma pod sobą ludzi czy to jakiś

dyrektor, kierownik, majster itd. musi
być osobą kompetentną, stanowczą,
otwartą i na krytykę również, a także
znać oczekiwania podwładnych. Tutaj
można zacytować znane przysłowie „uderz w stół a nożyce się odezwą”.
Stachu – jak do tej pory, redakcja
Naszego Rymanowa drukowała nasze
rozmowy (czasem coś nam poprawili
czasem coś wyrzucili) i jak do tej pory
jakoś wszystko się w miarę układało, a jak teraz po tym wszystkim będzie to wyglądać, trudno przewidzieć,
bo jak by nie było, Stowarzyszenie
Nasz Rymanów zostało mocno dotknięte, a najgorsze, że niesłusznie.
To już grudzień i niedługo Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok, więc
z tej okazji życzymy WSZYSTKIM
wszystkiego najlepszego z całego serca
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku!
Stacho i Franio

(wła)
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Krótka encyklopedia
miejscowości gminy
Rymanów (cz. II)
    Ladzin
powierzchnia [ha]
411,10
ilość [osób]
468
Stan na 31 grudnia 2011 r.
Wieś wspominana po raz pierwszy w
1376 r. przy okazji lokacji Rymanowa,
który utworzony został częściowo na jej
gruntach. Wieś wchodziła w skład dóbr
rymanowskich. W XV wieku z północnej części miejscowości wyodrębniła się
Posada Dolna, będąca przedmieściem
Rymanowa. We wschodniej części wsi
znajduje się dwór Laskowskich z drugiej
połowy XVIII wieku. Dworek zawsze
znajdował się w rękach prywatnych i
wraz z otaczającym go parkiem zachował
się w dobrym stanie. Obecnie zamieszkiwany przez rodzinę Bojanowskich. Na
terenie wsi zachowała się czworoboczna
kapliczka dwukondygnacyjna z rzeźbą
św. Jana Nepomucena z 1884 r. i figura
przydrożna św. Nepomucena z 1898 r.

    Łazy
powierzchnia [ha]
226,67
ilość [osób]
109
Stan na 31 grudnia 2011 r.
Przysiółek Rymanowa w północno-wschodniej części miasta, przy granicy
z Gminą Besko. Jako nazwa terenowa,
oznaczająca pole w lesie, pierwotnie
obszar wykarczowany, pojawia się w
1518r. Osada ukształtowała się dopiero w pierwszej połowie XIX wieku
w trzech odrębnych częściach: Łazy
Pierwsze, Drugie i Trzecie. Miejsce niezwykłe, idealne do samotnej wędrówki
i zadumy nad przemijaniem. Mieszkańcy
bardzo serdeczni i chętni do rozmowy.

    Milcza
powierzchnia [ha]
540,95
ilość [osób]
1064
Stan na 31 grudnia 2011 r.
Wieś na północ od Rymanowa, przy linii
kolejowej z Jasła do Zagórza. Powstała
na pierwotnym obszarze Beska w drugiej
połowie XVI w. Dział graniczny z 1518r.
wymienia potok Milczę, a dokumenty
z 1552r. mówią nowo kształtującej się
osadzie. Przez wieki mieszkańcy wsi
należeli do parafii rzymskokatolickiej w
Besku. 20 maja 1972r., pomimo sprzeciwu ówczesnych władz, przystąpiono
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do budowy kościoła, który powstał w
ciągu jednej doby. Już następnego dnia
o godz. 22 odprawiono Mszę Świętą.
Kościół pw. Niepokalanego serca NMP
oraz św. Maksymiliana Kolbego w
Milczy, był pierwszym z 300 wybudowanych w ten sposób za zgodą i poparciem bp. Przemyskiego I. Tokarczuka

    Posada Górna
powierzchnia [ha]
625,21
ilość [osób]
1673
Stan na 31 grudnia 2011 r.
Duża wieś położona nad Taborem. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1508 r.,
jednakże miejscowość istniała prawdopodobnie dużo wcześniej. Od początku
stanowiła przedmieście Rymanowa, nazywana wówczas Przedmieściem Górnym.
Z zapisu z 1536 r. wiadomo, że granica
pomiędzy Rymanowem i Desznem przebiegała w miejscu zwanym „słona woda”,
co sugeruje że już wówczas znano miejsce
wypływów wód mineralnych. Pod koniec
XIX wieku na części gruntów miejscowości powstało uzdrowisko Rymanów Zdrój.
Na trenie Posady zachowały się liczne
kamienne kapliczki. Najwięcej przy tzw.
„Wisłockiej Drodze”. Traktem tym chodzili na targ do Rymanowa mieszkańcy
Wisłoczka, Puław, Zawojów i Tarnawki.

    Puławy
powierzchnia [ha]
1694,19
ilość [osób]
147
Stan na 31 grudnia 2011 r.
Wieś w dolinie potoku Bridok, prawego
dopływu Wisłoka. Lokowana na prawie
wołoskim w 1572 r. Zamieszkiwana w
większości przez Łemków, którzy zajmowali się głównie hodowlą bydła i owiec.
Do miejscowości należały dwa przysiółki:
Wernejówka i Hamry. W obu przypadkach
zamieszkiwane przez grekokatolików.
Przed wojną miejscowość liczyła 109
zagród, w tym tylko dwie polskie (leśniczówka i folwark). Po przejściu frontu w
1945 r. mieszkańcy Puław dobrowolnie
całą wioską zgłosili się do wyjazdu na
Ukrainę, chcąc nadal mieszkać razem.
Wbrew oczekiwaniom zostali rozproszeni
po wielu miejscowościach w okolicy Zbaraża. Opustoszała wieś została całkowicie
spalona. Pozostał jedynie stary łemkowski
cmentarz otoczony murem z polnego kamienia. Niszczejącą drewnianą cerkiew
pw. Ducha Świętego z 1831 r. rozebrano
w 1950 r. Pod koniec lat sześćdziesiątych
ubiegłego wieku osiedlili się tu Polacy,
repatrianci z Zaolzia, z Ewangelicznej
Wspólnoty Zielonoświątkowej. Nowi
mieszkańcy są bardzo gospodarni i
gościnni. Z ich inicjatywy wybudowano Dom Modlitwy oraz pierwszy w
Beskidzie Niskim wyciąg krzesełkowy.

    Rudawka Rymanowska
powierzchnia [ha]
327,55
ilość [osób]
37
Stan na 31 grudnia 2011 r.
Mała wieś w dolinie Wisłoka, lokowana
na prawie wołoskim w 1589 r. kiedyś zamieszkiwana przez Łemków. Od początku
istnienia należała do dóbr rymanowskich.
W XIX wieku działała tutaj kopalnia ropy
naftowej. Po II wojnie światowej miejscowość została wysiedlona. Obecnie na terenie
wsi znajduje się ośrodek wypoczynkowy
oraz sezonowa stadnina koni. Po starych
mieszkańcach nie pozostały żadne pamiątki,
zachował się jedynie kamienny postument
kapliczki, z której krzyż został wyłamany.
Na obszarze Rudawki występują źródła
wód mineralnych. Są to solanki jodowo-bromowe oraz siarczanowe. Znajduje się
tu także cieplica o temperaturze 480°C.
Osobliwością przyrodniczą jest przełom
Wisłoka, który tworzy tutaj malowniczy
jar o ścianach wysokich do 40m. Jest to
największa w polskich Karpatach odkrywka łupków menilitowych.

Rymanów
powierzchnia [ha]
1238,51
ilość [osób]
3714
Stan na 31 grudnia 2011 r.
Miasteczko leży przy drodze
wiodącej z Krosna do Sanoka. Jest siedzibą władz gminy. Miejscowość lokowana
15 marca 1376 r. na prawie magdeburskim
przez księcia Władysława Opolczyka na
gruntach wsi Lezin i Czysna. Dokument
lokacyjny wystawiony w Sanoku otrzymał Mikołaj, syn Rejmana, który został
pierwszym wójtem. Miasto pierwotnie
nazywało się Ladisslauia. Natomiast
nazwa „Rymanów” pojawiła się po raz
pierwszy w 1415 r. Dzięki sprzyjającemu położeniu na wzgórzu, na przecięciu
szlaku handlowego wiodącego z Węgier
z traktem Biecz – Sanok dynamicznie
się rozwijało. Było miastem prywatnym.
Od początku XV w. przez dwa stulecia
znajdowało się w rękach Sienieńskich.
W połowie XVI w. Zbigniew Sienieński
przeszedł na kalwinizm i Rymanów na
krótko stał się silnym ośrodkiem reformacji. Ostatnimi jego właścicielami
byli Anna i Stanisław Potoccy, którzy
swoją działalnością spowodowali znaczny rozwój gospodarczy całej okolicy.
Dwudziestolecie międzywojenne to czas
odbudowy Rymanowa po zniszczeniach
spowodowanych I wojną światową (m.in.
spłonęła południowa drewniana zabudowa rynku z podcieniami). W tym właśnie
okresie wybudowano ważne dla rozwoju
gospodarczego, kulturalnego i społecznego obiekty, które do dziś pełnią istotną
rolę. Były to: szkoła, budynek „Sokoła”

(obecnie kino i historyczna izba regionalna) i stadion sportowy. W miasteczku
rozwinął się przemysł skórzany i handel
dewocjonaliami. Rymanowskie masarnie
zyskały sławę nie tylko w regionie, ich
wyroby znane były w Berlinie, Pradze,
Wiedniu.
Dynamiczny rozwój miejscowości przerwała II wojna światowa. W
okresie okupacji Niemcy utworzyli tutaj
obóz dla jeńców wojennych. Do 1942 r.
zmarło w nim ok. 10 000 osób. W 1942
r. istniało tu również getto skupiające
Żydów z Rymanowa i pobliskich miejscowości. Jego mieszkańcy trafili w
większości do obozu zagłady w Bełżcu. Z
Rymanowa pochodził wybitny fizyk Izaak
Izydor Rabi, współtwórca radaru i bomby
atomowej, laureat nagrody Nobla w 1944
r. Mimo ogromnych zniszczeń wojennych

w miasteczku zachowało się kilka wartych
obejrzenia zabytków. Rynek otaczają - od
strony północnej i wschodniej - dziewiętnastowieczne kamienice mieszczańskie.
Ponadto warto zobaczyć dwór szlachecki
z XIX w. oraz stare kamienne kapliczki
przydrożne, przypominające o tradycjach
kamieniarskich tego regionu. Na przestrzeni wieków Rymanów znajdował się
na terenie zamieszkałym przez kilka nacji.
W okolicznych wsiach oprócz Polaków
mieszkali Łemkowie, a w samym mieście
do czasów II wojny światowej blisko 1/3
mieszkańców stanowili Żydzi. Do dzisiaj
w krajobrazie miejscowości zachowały
się pamiątki związane z kulturą i religią
dawnych mieszkańców.

Sportowe sukcesy
szkół

W Igrzyskach Młodzieżowych w powiecie zwyciężyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Posadzie Górnej, wyprzedzając szkoły z Lubatowej i Krościenka
Wyżnego, zdobywając 353 pkt co dało
im 13 miejsce w województwie. Sukcesy
odnosili w grach zespołowych, biegach
przełajowych i zawodach lekkoatletycznych. Największym sukcesem był złoty
medal w koszykówce dziewcząt.
W Gimnazjadzie uczniowie
Gimnazjum w Klimkówce zajęli III

W Iwoniczu odbyło się sportowe
podsumowanie roku szkolnego 2011/12.
Jak stwierdził przedstawiciel Szkolnego
Związku Sportowego, był to rok udany
dla powiatu krośnieńskiego. Realizując
kalendarz imprez sportowych, przeprowadzono 36 zawodów sportowych w których
uczestniczyło około 2 500 zawodników.

Powiat krośnieński był w czołówce klasyfikacji województwa podkarpackiego,
na 25 sklasyfikowanych powiatów w Licealiadzie zajął 9 pozycję a Gimnazjadzie
i Igrzyskach Młodzieżowych 6 miejsca.

(na podstawie materiałów Urzędu
Gminy – opr. wła)

miejsce w powiecie, ustępując tylko
szkołom z Lubatowej i Jedlicza. Łącznie
gimnazjaliści z Klimkówki zdobyli 168
pkt. osiągając sukcesy w narciarstwie
biegowym, zdobywając medale i punktowane miejsca.
(wła)

Stary,
dobry
humor

Gość dzwoni do
cukierni:
- Chciałem zamówić
tort urodzinowy dla
żony..
- Dobrze, ile
świeczek?
- Jak zwykle 26!

* * * * *
- Niech się pan nie boi, to zupełnie
łatwy zabieg – zapewnia lekarz pacjenta
przed operacją.
- Tak?
- Po godzinie będzie pan wstawał a
wieczorem wróci już do domu.
- Mam wielka prośbę – mówi pacjent
wciskając kopertę do kieszeni lekarza
– czy po operacji mógłbym kilka dni
spokojnie poleżeć w szpitalu?
* * * * *
Dojeżdżając do łódzkiego dworca
pociąg zaczyna się gwałtownie kołysać.
Drzemiący w kącie przedziału zawiany
facet budzi się i pyta sąsiada:
- Panie, gdzie my jesteśmy?
- W Łodzi.
- To przecież czuję, ale dokąd
płyniemy?
* * * * *
Przed wejściem do teatru mąż mówi do
żony:
- Wiesz, powinienem założyć jednak
inny garnitur.
- Po co? W tym wyglądasz bardzo
dobrze.
- Ale bilety zostawiłem w innym!
* * * * *
- Tato, czy to prawda, że potwory żyją
tylko w bajkach dla dzieci?
- Też tak kiedyś myślałem – mówi
ojciec – spoglądając na siedzącą w
fotelu teściową.
* * * * *
Północ. Nowak puka do Kowalskiego,
sąsiada w klatce schodowej:
- Rozwiązał pan to zadanie syna z
matematyki?
- Właśnie skończyłem.
- A da pan odpisać?
* * * * *
Rozmawiają dwaj nowobogaccy:
- Co u ciebie?
- Fatalnie!
- W interesach?
- Nie, pożyczyłem swojej nowej
dziewczynie kupę forsy na upiększającą
operację plastyczną i teraz nie wiem jak
wygląda!
* * * * *
Hrabina woła do służącego:
- Janie! Trzeba podlać kwiaty na
rabacie!
- Ależ hrabino, przecież pada deszcz!
- Nie szkodzi! Weź parasol!
Wybrał (wła)
NASZ RYMANÓW

17

XII biesiada kół
gospodyń wiejskich
W niedzielę 21 października 2012 r. w
sali Domu Ludowego w Bziance spotkały
się wszystkie koła gospodyń wiejskich
z terenu gminy na uroczystej dorocznej
biesiadzie. Jak co roku nie zabrakło
gości, wśród nich Irena Soboń - przewodnicząca Rady Kobiet Regionalnego
Związku Kółek i Organizacji Rolniczych
oraz Roman Piłat - prezes Regionalnego
Związku Kółek i Organizacji Rolniczych,
przybyły władze samorządowe gminy –
przewodniczący Rady Miejskiej Henryk
Smolik, burmistrz Wojciech Farbaniec.
Motywem przewodnim tegorocznego
święta były warzywa i zioła.
Przestronna sala pękała w szwach,
choć na pewno było luźniej niż w Domu
Kultury w Rymanowie. Październikowa
niedziela była wyjątkowo słoneczna i ciepła, uczestnicy więc co rusz wymykali się
na zewnątrz, nie tylko na przysłowiowego
„dymka”. Do środka sali przyciągały jed-

nak pięknie nakryte i udekorowane stoły,
pyszne serwowane potrawy i program
artystyczny przygotowany przez GOK
i panie z kół. Zabawnie o warzywach i
ziołach opowiadały scenki rodzajowe,
wiersze i wierszowane wykłady, na przykład w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego, gdzie jeden ze studentów co
chwilę przerywał wykład szacownej pani
profesor, dzieląc się swoimi uwagami na
temat stosowania nieco mniej ludowo
popularnych ziół do palenia, wąchania itp.
Furorę jednak wzbudził
„Czerwony Kapturek”,
który wszedł na salę mocno chwiejnym krokiem,
zrzucił szybko czerwony
kubraczek ukazując wieczorową suknię. Chciał
babcię leczyć ziółkami,
ale … w butelce z koszyka widać było dno.
Tłumaczył się niewyraźną
mową, że spotkał wilka i
tak im zeszło na „dłuższej pogawędce”. Talenta aktorsko – wokalne
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członkiń kół zasłużyły na gromkie brawa
publiczności. Do tańca i nie tylko przygrywała kapela „Rymanowianie”. Zalety
ziół i warzyw sławili poeci i prozaicy, o

czym co rusz przypominali prowadzący
uroczystość Alina Pulnar i Zbigniew
Zielonka. Przytoczono wiele cytatów,
na przykład Marcin z Urzędowa pisał:
„Nie byłoby środków ponad zioła droższych,
Gdyby nie były tak pospolite…”
Nasz wieszcz Adam Mickiewicz także
wspominał o ziołach.
„Wkoło zaś się walały suszące się snopy
Szałwii, benedykty, kardy,
macierzanki
Cała ziołowa, domowa
apteczka Wojszczanki”
Władysław Syrokomla
mówił krótko:
„Parę garstek zielska
Ot, suche badyle,
A tu zdrowia ludzkiego,
Tu Bożych łask tyle”
J. I. Kraszewski głosił
pochwalę lubczyku:
„O lubczyku, ziółko złote… Jaką ty
masz wielką
Cnotę.
Czy pan, czy chłop, nic nie pyta, a za
serce wnet go
Chwyta…
O lubczyku, dobre ziele, proszę ty mnie
na wesele!”
Nasza niezawodna poetka ludowa
Marysia Przybylska na podstawie wła-

snych „doświadczeń” napisała również
wierszyk o stosowaniu ziół. W trakcie
biesiady zachwycaliśmy się smakiem
ugotowanych przez koła potraw, a były to:
KGW Klimkówka – zupa
brokułowa z
groszkami,
KGW Milcza
– pasta z dyni
do chleba,
KGW Posada
Górna – pasztet z cukinii.,
KGW Deszno – leczo z
cukinii, KGW
Sieniawa,
KGW Wróblik – krokiety, KGW Głębokie – barszcz
czerwony, KGW Królik Polski – leczo,
KGW Bzianka – pasztet z selera + smalec, kompot. Wyjątkowo smakowały
tradycyjne stare potrawy, do smaków
sprzed lat lubimy zawsze wracać, a panie
zrzeszone w kołach gospodyń należy
za podtrzymywanie tradycji żywienia,
potraw, zwyczajów i strojów szczególnie
pochwalić.
Tekst i fot. Maria Zmarz

Wigilijna propozycja
Makiełki
Jest to danie tak samo proste co
oryginalne, może właśnie posłuży
do zaskoczenia naszych gości przy
wigilijnym stole.
Produkty:
•
•
•
•
•
•

25 dag maku
3 łyżki miodu
10 dag masła
bułka i mleko
kandyzowana skórka
pomarańczowa
pół szklanki rodzynek, orzechy,
migdały, daktyle

Przygotowanie:
Wieczorem należy namoczyć
mak. Rano parzymy go dwukrotnie,
odcedzamy i trzykrotnie
przepuszczamy przez maszynkę.
W makutrze ucieramy mak z miodem,
następnie dodajemy rozpuszczone
masło i znowu ucieramy.
Rodzynki zalewamy wrzątkiem
i odsączamy. Pozostałe bakalie kroimy
w drobną kostkę i łączymy z masą
makową. Wszystko to łączymy z
przygotowaną wcześniej czerstwą
bułką pokrojoną w kostkę i zalaną
gorącym mlekiem.
„Stwórca każąc człowiekowi jeść,
aby mógł żyć, za zachętę dał mu
apetyt, a za nagrodę – przyjemność”
(Anthem Brillant-Savarin)

Dobro, złego nastroju
     O dobrym i nieco gorszym  nastroju, o humorze i jego braku u Polaków
dla przykładu, napisano już opasłe tomiska i nadal jak widać, temat nie jest
wyczerpany, a i badacze nie mają zamiaru porzucać dywagacji wszelkich
w tej jakże miłej materii.
Bo grzmi się na tych notorycznie
zrzędzących, gderliwych i z „nosami
na kwintę”, pod niebiosa wychwalając
uśmiechniętych i huraoptymistycznych
dla przykładu obywateli U.S.A. Czy jednak ten uradowany buziak i uśmiech a
la J.F. Kennedy z „garniturem” śnieżnobiałych zębów na pewno wzbudza
w nas pewność, że mamy do czynienia
z osobą wiarygodną i poważną, a nie z
lekkomyślnym i nie posiadającym zbyt
wiele zdrowego rozsądku, nadmiarem
optymizmu? Myślę, że przylepiony do
twarzy uśmiech nie czyni z nas automatycznie wesołków, a i życie nie staje się
z tego powodu łatwiejsze i prościutkie.
Jak to jest?
Zapewne nawet najtęższe głowy meritum nie wychwycą. Nie ulega wątpliwości - „przechadzając” się wolniutko
po literaturze, muzyce czy malarstwie,
że całość powyższej twórczości w materii „miłość”, powstawała gdy autor
dzieła znajdował się w stanie euforycznego zakochania lub cierpiał z powodu
porzucenia. Gdyby M.Pawlikowska –Jasnorzewska nie znajdowała się w stanie
permanentnego zakochania, a serce coraz nie wzlatywałoby w przestworza do
kochanków-lotników, nie mielibyśmy
takiej masy poezji miłosnej, a Osiecka
nie napisałaby tysięcy lirycznych piosenek i wierszy. Hłasko zaś nie przeżywając bólu egzystencji, nie uraczyłby
Polaków radościami życiowymi, na koniec zakończając swój żywot na własny
sposób.
Takoż tęsknota i smutek i nastrój absolutnie nie do śmiechu powodował powstawaniem trenów Kochanowskiego.
W zasadzie żadna błazenada i wesołkowatość nie są i nie były „mobilizatorem”
tworzenia dzieł na miarę epoki. Coś
więc czy chcemy czy nie, siedzi w tym
niezbyt dobrym nastroju duszy i serca
zarazem. Niektórzy twierdzą nawet, że
ci widzący świat w lekko brudnawych
barwach posiadają o wiele więcej zdrowego rozsądku i są mniej podatni na
manipulację niż reszta, ta z nadmiarem
radości .
Zbyt dobry nastrój bowiem, jak zauważono podczas różnorakich badań,
powoduje, że informacje, które do nas
docierają przetwarzamy z lekka po „łebkach” i mało wnikliwie. Zauważyłam
taki stan rzeczy u znajomej - zagonionej,
zabieganej - jak to mawiam - za własnym ogonem. Robiła na pozór mnóstwo rzeczy na raz, w humorze nader

radosnym, przy okazji tegoż zapominając o kluczach do auta, o książeczce czekowej, wracając się po kawę lub aparat
komórkowy – rzecz jasna zupełnie się
nie przejmując z radością stwierdzała
- Ależ ja roztrzepana jestem! I nic nie
robiła, by ten stan zniwelować. Powodowało to wszystko niezłe zamieszanie
i wyjeżdżanie z domu z 2-godzinnym
opóźnieniem. W zasadzie przyznaję, że
nie tylko nie odpowiadała mi taka strategia, ale też ta osoba dla mnie w pewnym
momencie stała się mało wiarygodna,
nie liczyłabym na nią w sytuacjach poważnych i nie oczekiwała ani sensownej
ani konstruktywnej porady.
Niezauważanie u siebie tej beztroski,
brak krytycyzmu w stosunku do podejmowanych działań dnia codziennego,
„zawalanie” drobiazgów dla mnie było
oznaką poważniejszych problemów z
ogarnięciem całości obowiązków. Zapomnienie o umówionej kosmetyczce
kwitowała „oddzwonię” nic się nie stało,
przeoczenie banku, by wybrać gotówkę
na zakup roweru dla syna, takoż „jest
Oki, zrobię to jutro”. Wydaje mi się, że
powaga i dojrzałość osoby dorosłej nie
powinna przyjmować z taką lekkością
własnych nieodpowiedzialnych zachowań, piętrzących przy okazji problemy
innych osób, które „zostają z okienkiem” niewykorzystanym na klienta odwołującego w ostatniej chwili wizytę u
fryzjera czy radcy prawnego. Zbyt lekkie podejście to zwyczajnie niepoważne
traktowanie i nieszanowanie zarówno
czasu jak i osoby drugiego człowieka.
To „pracowanie” na miano osoby
beztroskiej, niepozbieranej i mało życiowej, której czas „przepływa” gdzieś…
na odwoływaniu kolejnych spotkań.
Jednakże ci ludzie mają zazwyczaj
wytłumaczenie – wszak nic się nie stało, zrobię to jutro, każdemu się zdarza.
Wobec czego niejednokrotnie ta przytomność umysłu, obniżona nastrojowość
czy malutka zrzędliwość bywają bardzo
przydatne. Ludzie tacy oceniają krytycznie nie tylko rzeczywistość wokół, ale są
także bardziej niezależni i co zauważyli
badacze, nie obarczają innych za własne
popełnione błędy. Natomiast te wesolutkie osóbki bardzo chętnie zrzucają odpowiedzialność za swoje niepowodzenia
na „ulubionych przyjaciół”. Tak twierdzi
badacz tematu Joseph Forgas.
Rzecz jasna muszę przyjąć, jak to
zwykle robię, zasadę złotego środka.
Nikt rozsądny nie będzie pochwalał
notorycznego złego nastroju i ciągłego
gderania, bo to w prostej drodze prowadzi wyłącznie do stanów depresyjnych,
ani takoż nie pochwalał tłumaczenia
sobie każdej życiowej wpadki w imię
błogiego dobrostanu. Odróżniamy także
absolutnie depresję od złego nastroju,
„smuteczków nad rzeczką” czy apatii
spowodowanej hmm….brakiem słońca i

stanem oczekiwania na pierwsze przebiśniegi tudzież kolorowe krokusy w przydomowych ogródeczkach.
Zły nastrój, czyli taki krótkotrwalszy
stan „niedobrostanu” okazuje się mieć
całkiem zbawienny wpływ na naszą codzienność i życie. Więcej, nie tylko, że
jest zdrowym przejawem codzienności,
ale paradoksalnie to normalny objaw
i wiele przemawia za tym, że w wielu
sytuacjach pomaga nam przetrwać. Od
zawsze miałam, okazuje się, zdrowy dystans do osobników „wesolutkich”, błaznujących z wszystkiego i wszystkich.
Coś mi w nich podświadomie „nie leżało”. I proszę- intuicja podpowiedziała,
że ta cała „radość o poranku” nie do końca nią jest, mało tego, ona nie pozwala
na rzekłabym „przytomność umysłu” i
gdy pojawia się problem, wesołek zwyczajnie go bagatelizuje. Ludzie z tym
gorszym humorem zdecydowanie lepiej
radzą sobie z trudnościami, bardziej dokładnie je analizują, a ich działania są
nie tylko wnikliwsze, ale i przemyślane.
Bo spójrzmy nieco wstecz, gdyby nasi
przodkowie byli w jaskiniach tak bardzo
zadowoleni ze swojego życia, radowali
się każdą napotkaną stokrotką lub pisali
wiersze w temacie „poszedł żuczek…
Nie zajęliby się nigdy „główkowaniem”
w materii „kombinowania” jakby to sobie życie ułatwić, zwierza upolować samemu nie dając się zjeść.
Owszem prawdą jest, że potrzeba
jest matką wynalazku, ale permanentny
wesołek ścieszony z racji chmurek na
niebie, leżący pod gruszą na „dowolnie
wybranym boku” nie zaprzątałby sobie głowy jak ułatwić swoje jaskiniowe
funkcjonowanie. Musiał mimo wszystko
być po prostu piekielnie niezadowolony i rozmyślał, przyglądał się tej całej
naturze i kombinował, co też może jej
„ukraść”, by swoje życie odrobinę osłodzić.
Niezadowolenie z zastanej rzeczywistości zapewne było impulsem do szukania rozwiązań, dążenia do ulepszania
i szukania możliwości podporządkowania sobie flory z fauną razem. Człowiek
pierwotny zmuszony mało komfortowymi warunkami bytowania zapewne szczegółowo zajmował się swoimi
codziennymi problemami i bynajmniej
nie wynikało to z totalnego dobrostanu.
Bowiem w stanie totalnego dobrostanu
stajemy się „ćwierkającymi” na lewo i
prawo: jest o key, no wiesz lepiej być
nie może, nie ma sprawy, zwyczajnie
dolce vita. Czy w powyższym niebiańskim stanie ducha bylibyśmy skłonni do
myślenia, analizowania i brania się za
bary z życiem? Zapewne nie. Dlatego
dobra strona złego nastroju jest według
mnie twórcza i niech trwa w granicach
rozsądku.
Łucja Urbanik
NASZ RYMANÓW
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Nowy samochód
ratowniczo - gaśniczy
w OSP Rymanów

staraliśmy się około dwóch lat. – mówi
z radością Grzegorz Zawada, Naczelnik
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie. - Jest to pierwszy w historii Rymanowskiej straży pożarnej fabrycznie nowy
samochód ratowniczo – gaśniczy.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie zakupiła nowoczesny
fabrycznie nowy lekki samochód ratowniczo gaśniczy na podwoziu Renault Master
wraz z wyposażeniem. W dniu 12.10.2012
roku strażacy OSP Rymanów: Prezes
zarządu Łukasz Buczek, V-ce prezes Jan
Kilar, Naczelnik Grzegorz Zawada oraz
Sekretarz Artur Penar, dokonali odbioru
samochodu w firmie PW „BIBMOT”
BIK-Sp.j w Mielcu. Firma BIBMOT
to autoryzowany dealer marki Renault,
która została wyłoniona w drodze przetargu na dostawę nowego samochodu.
Zakup samochodu wraz z wyposażeniem mógł zostać zrealizowany dzięki
dotacjom, które jednostka otrzymała z:

Konstrukcję samochodu stanowi
zabudowa kontenerowa z przedziałem
sprzętowym i dachem w formie podestu
roboczego. Układ skrytek po dwie na
bokach i jedna z tyłu pojazdu, zamykane
są wodoszczelnymi i pyłoszczelnymi
żaluzjami. Wewnątrz – półki aluminiowe
z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze. Oświetlenie wewnętrzne
oraz zewnętrzna sygnalizacja świetlna
zamontowane są w nowoczesnej energooszczędnej technologii LED. Renault ma
podwójną kabinę pasażerską z możliwością transportu na miejsce działań sześciu
strażaków. Samochód jest ekologiczny,
bezpieczny dla jego użytkowników i w
pełni komfortowy, bo wyposażony w
silnik spełniający normę emisji spalin

- Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rzeszowie,
- Zarządu Głównego
ZOSP RP w Warszawie,
- Komendy Głównej
P S P w Wa r s z a w i e ,
- G m i n y Ry m a n ó w,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie,
- oraz wkład własny Jednostki OSP Rymanów.
Nowy wóz zwiększy
mobilność jednostki co
bezpośrednio przełoży
się na wzrost bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska oraz
umożliwi utrzymanie gotowości bojowej
na wysokim poziomie. Lekki samochód
będzie przydatny szczególnie w okresach
klęsk żywiołowych, kiedy są duże opady, podtopienia, powodzie. Samochód
również przeznaczony będzie do zdarzeń
takich jak wypadki komunikacyjne, małe
pożary oraz inne miejscowe zagrożenia.
Jednostka również dysponuje ciężkim
samochodem gaśniczym 5/32 marki Jelcz
oraz średnim samochodem gaśniczym
2,5/16 na podwoziu uterenowionego Stara
244. Lekki samochód Renault Master
będzie trzecim samochodem na wyposażeniu strażaków z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rymanowie.
- Naszym marzeniem było pozyskanie
takiego samochodu, a tym bardziej, że
zobowiązuje nas Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, w którym jesteśmy
od 1995 roku. Pod względem taboru
samochodowego dotychczasowe pojazdy
będące na wyposażeniu jednostki nie są
już pierwszej młodości. O ten pojazd

20

NASZ RYMANÓW

Euro5, systemy ABS i ESP, wspomaganie kierownicy, poduszkę powietrzną
kierowcy, wzmocnione zawieszenie i
klimatyzację części osobowej. Pojazd
został wyposażony również w zbiornik
na wodę o pojemności 400l oraz zbiornik
na środek pianotwórczy, agregat wysokociśnieniowy o wydajności 65l/min
przy ciśnieniu 40 bar z linią szybkiego
natarcia o długości 60 metrów na zwijadle, zakończoną prądownicą pistoletową.
Wyciągarkę o mocy 5,5KM i uciągu
3,5t zamontowano z przodu pojazdu,
pneumatycznie wysuwany maszt do
oświetlania terenu akcji wraz z agregatem
prądotwórczym. Ponadto wyposażenie
samochodu stanowi: drabina DNW3080,
radiostacja samochodowa motorola, radiostacje nasobne, sanie lodowe wraz z
wyposażeniem do ratownictwa lodowego,
latarki LED, piła do stali i betonu Stihl TS
420, piła do drewna Stihl MS 440, węże
ssawne i tłoczne, motopompa szlamowa
Honda oraz motopompa Tohatsu M16/8.
Zestaw środków i sorbentów do usuwania

substancji ropopochodnych oraz zestaw do
znakowania miejsc wypadków. Ponadto
gaśnice i agregat proszkowy, hydronetki plecakowe, podstawowy sprzęt do
ratownictwa wodnego, armatura wodna
oraz wiele innego drobnego podręcznego
sprzętu. Samochód wyposażony został
także w profesjonalny sprzęt do udzielania
pierwszej pomocy przedlekarskiej. Jest
to tzw., zestaw PSP R1 w skład którego
wchodzi: torba medyczna wyposażona
m. in. w butle z tlenem i zestaw opatrunków, deska ortopedyczna do transportu
poszkodowanego, zestaw hydrożeli, oraz
szyny do unieruchamiania złamań. Pojazd
spełnia wymogi przepisów o ruchu drogowym dotyczących pojazdów uprzywilejowanych: został oznakowany symbolami
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej,
nadano mu numer operacyjny 349[R]85,
który przypisuje go do macierzystej jednostki ochrony przeciwpożarowej, posiada
sygnalizację świetlną i dźwiękową zamontowaną z przodu i tyłu samochodu, dzięki
czemu będzie lepiej widoczny dla użytkowników dróg już
z odległości kilkuset
metrów. Nadano mu
nawet numery rejestracyjne zbliżone
do strażackiego telefonu alarmowego.
W związku z
zakupem nowego
samochodu ratowniczo gaśniczego, Zarząd OSP Rymanów
pragnie serdecznie
podziękować Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych
RP w Rzeszowie na
czele którego stoi Wiceprezes Zarządu
Głównego ZOSP RP w Warszawie, zarazem Prezes ZOW ZOSP RP Województwa
Podkarpackiego dh Janusz Konieczny. To
dzięki Prezesowi Januszowi Koniecznemu
udało się pozyskać 2/3 środków na zakup
nowego samochodu wraz w wyposażeniem. Zarząd dziękuję również Komendantowi Głównemu PSP w Warszawie
gen. bryg Wiesławowi Leśniakiewiczowi
za przyznaną dotacje do zakupu, oraz
władzom Gminy Rymanów na czele z
panem Burmistrzem Wojciechem Farbańcem wraz z zastępcą Janem Materniakiem
oraz Radzie Gminy za poparcie i przyznane środki finansowe. Zarząd dziękuje
również Wojewódzkiemu Funduszowi
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za dotacje na w/w cel.
Dziękujemy również wszystkim osobom,
które przyczyniły się, aby ten piękny nowy
samochód został zakupiony.
OSP Rymanów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Czas na aktywność w gminie Rymanów”
- zakończenie V edycji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie już po raz piąty sięgnął po środki z Unii Europejskiej realizując projekt
systemowy Czas na aktywność w gminie Rymanów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII – Działanie
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej). Głównym celem naszego projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu z powodu długotrwałego bezrobocia, podniesienie kwalifikacji zawodowych, kompetencji społecznych i życiowych oraz pobudzanie aktywności
osób korzystających z pomocy ośrodka pomocy społecznej w rozwiązywaniu swoich problemów. Projekt realizujemy od 1 stycznia
2012 r., a jego zakończenie planujemy na 31 grudzień 2012 r. Wartość tegorocznego projektu to kwota 260 000 zł, z czego wkład
własny wynosi 27 300 zł. W 2012 r. w ramach projektu wsparciem zostało objętych 21 osób, z którymi pracownicy socjalni zawarli
kontrakty socjalne, określając wzajemne zasady współdziałania. Rekrutacja do projektu została przeprowadzona z zachowaniem
zasady równości szans poprzez przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji. Z uwagi jednak na fakt, że brak zatrudnienia w
gminie Rymanów dotyczy przede wszystkim kobiet z rodzin korzystających z pomocy GOPS, większość beneficjentów projektu
w 2012 r. stanowią właśnie panie.
Uczestnikom projektu w 2012 r. zaproponowano bogatą ofertę instrumentów aktywnej integracji. W miesiącu lipcu dla 17
beneficjentów projektu zorganizowano indywidualne konsultacje z psychologiem w wymiarze 3 godzin na osobę, podczas których
psycholog na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych dokonał oceny uczestników projektu pod względem ich mocnych stron. Tyle samo osób skorzystało z konsultacji indywidualnych (3 godz/os.) i grupowych (16 godz.) z doradcą zawodowym.
W ramach indywidualnego doradztwa zawodowego utworzone zostały Indywidualne Plany Działania dla każdego z uczestników
projektu. Na zajęciach grupowych omówione zostały zagadnienia z zakresu poruszania się na rynku pracy, autoprezentacji podczas
rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowania dokumentów aplikacyjnych. W ramach projektu zorganizowane zostały kursy zawodowe
dla 17 osób. W dniach 06 – 23 sierpień 2012 r. 4 mężczyzn uczestniczyło w kursie zawodowym „Magazynier – Kierowca – Operator wózków jezdniowych, w tym zasilanych gazem z obsługą komputera i kasy fiskalnej”. Natomiast w dniach 13 – 31 sierpień
2012 r 13 kobiet brało udział w kursie zawodowym „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”. Wszyscy uczestnicy
szkoleń zawodowych zaliczyli pomyślnie egzaminy i po zakończeniu kursów otrzymali stosowne zaświadczenia. We wrześniu
2012 r. wszyscy beneficjenci wzięli aktywny udział w treningu kompetencji społecznych i komunikacyjnych w wymiarze 24
godzin. Grupowe zajęcia z trenerem miały na celu zwiększenie aktywności życiowej uczestników projektu oraz podniesienie ich
kompetencji o charakterze społecznym. W trakcie treningu poruszono m.in. tematykę asertywności, radzenia sobie ze stresem,
komunikacji interpersonalnej. W ramach projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Rymanów od czerwca 2012 r. 4
rodziny korzystające z pomocy tut. Ośrodka Pomocy Społecznej objęte zostały wsparciem asystenta rodziny, którego głównym
zadaniem jest towarzyszenie oraz wspieranie rodzin w przezwyciężaniu różnych trudności życiowych. Rodzinom tym zaoferowano
także grupowe konsultacje psychologiczne w wymiarze 10 godzin na rodzinę. W związku z realizacją projektu 8 pań uczestniczy
regularnie w spotkaniach grupy wsparcia. Wspierają się one wzajemnie, dzieląc się swoimi doświadczeniami życiowymi, szukają
wspólnie rozwiązań problemów i korzystają z wiedzy specjalisty. Jedna z beneficjentek naszego projektu skorzystała z możliwości
podniesienia swojego wykształcenia - rozpoczęła naukę w Medycznej Szkole Policealnej w Sanoku. W ramach projektu 14 pań
wzięło udział w zajęciach grupowych z profesjonalną kosmetyczką, podczas których zapoznawały się z podstawowymi zasadami
wykonywania makijażu i ogólnej pielęgnacji ciała. Uczestnicy projektu mieli też możliwość skorzystania z porad prawnych w
ramach grupowych zajęć z radcą prawnym. Przez cały czas trwania projektu świadczona jest praca socjalna na rzecz wszystkich
beneficjentów. Uczestnicy projektu objęci są również wsparciem finansowym w postaci zasiłków celowych.
Mamy nadzieję, że działania podejmowane w ramach naszego projektu przyczynią się do zwiększenia aktywności zawodowej
beneficjentów. Cieszymy się, że wszyscy uczestnicy projektu aktywnie i z zaangażowaniem biorą udział we wszystkich spotkaniach
realizowanych w ramach projektu, są z nich bardzo zadowoleni. Wykazują dużą motywację do zmiany swojej sytuacji zarówno
zawodowej, jak i życiowej. Wierzymy, że zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwolą uczestnikom projektu na lepsze
funkcjonowanie w środowisku oraz zwiększą ich szanse na rynku pracy.
Na zakończenie projektu w grudniu 2012r. odbędzie się spotkanie podsumowujące projekt, podczas którego nastąpi jego
ewaluacja i ocena. Przy poczęstunku uczestnicy projektu będą mieli możliwość powspominać wspólnie spędzone chwile. Planujemy już też działania na kolejne 2 lata. W dalszym ciągu naszą ofertę kierować chcemy do osób zamieszkałych na terenie
gminy Rymanów, korzystających z pomocy społecznej, długotrwale bezrobotnych, biernych zawodowo, zagrożonych utratą
pracy, o niskich kwalifikacjach zawodowych. Zamierzamy kontynuować wsparcie w formie szkoleń zawodowych, poradnictwa
psychologicznego oraz zawodowego. Chcemy pomagać zainteresowanym osobom w podnoszeniu i uzupełnianiu wykształcenia.
Nadal zamierzamy zatrudnić asystenta rodziny, który jak pokazały tegoroczne doświadczenia, jest dużym wsparciem dla rodzin
w pokonywaniu trudności życiowych, zwłaszcza dotyczących opieki i wychowywania dzieci. Planujemy również kontynuować
spotkania grupy wsparcia oraz zajęcia w postaci treningu kompetencji. Informujemy, że ankiety rekrutacyjne na rok 2013 otrzymać można w tut. Ośrodku. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie przy ul. Dworskiej 42 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 00 do 15 00. Zachęcamy też
do odwiedzenia naszej strony internetowej www.gopsrymanow.pl
Tegorocznym uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za udział w projekcie!

Zespół projektowy GOPS
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Grudzień 2012
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie
- Cyprian Kamil Norwid

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Miasta i Gminy Rymanów
W Polsce święta Bożego Narodzenia to piękna tradycja. To czas radości, pojednania
i oczekiwania. Czekamy z nadzieją, że Boży Syn przychodząc na świat, przyniesie do naszych domów pokój,
miłość i wzajemne wybaczenie.
W imieniu własnym, radnych Rady Miejskiej oraz pracowników Urzędu Gminy
w Rymanowie pragniemy złożyć Państwu oraz Gościom życzenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
uwolnionych od codziennego pośpiechu i niepokoju. Życzymy Świąt, które wypełnią rodzinne domy zapachem
choinki, a serca pokojem i wzajemną życzliwością.
Niech Nowy Rok 2013 przyniesie Państwu to, co najcenniejsze: dobre zdrowie, miłość najbliższych,
życzliwość przyjaciół oraz spełnienie wszelkich życiowych planów i zamierzeń.

Z serii – inwestycje
Dobiegła końca rzeczowa realizacja projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rymanów”,
na realizację którego gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 4. Ochrona środowiska
i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, Schemat B Zaopatrzenie w wodę.
Przedmiotem projektu była budowa sieci wodociągowej (Rymanów: ul. Konopnickiej, ul. Parkowa, ul. Krzywa i Posada Górna
ul. 3-go Maja) i przebudowa sieci wodociągowej (Rymanów: ul. Rynek, ul. Piekarska, ul. Kilińskiego, ul. Boczna, ul. Piękna, ul.
Kolejowa, ul. Bieleckiego, ul. Garbarska, ul. Ogrodowa i ul. Sanocka) wraz z przyłączami oraz zakup wyposażenia (korelator do
badania szczelności i wytrzymałości sieci wodociągowej).
W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowane zostały prace zarówno nowo wykonywane, jak i te
na realizację których koszty zostały poniesione we wcześniejszych latach.
Ogólna wartość projektu wynosi 1 019 760,94 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
700 609,71 zł.
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Patrząc w przyszłość
W dzisiejszych czasach coraz bardziej na popularności zyskują nauki ścisłe, na które wciąż rośnie zapotrzebowanie.
Uczniowie bardziej świadomie zastanawiają się nad wyborem drogi edukacyjnej, analizując swoje umiejętności i
predyspozycje, bowiem im prędzej rozpocznie się naukę ukierunkowaną na określone przedmioty, tym lepsze jej efekty.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz ich rodziców, ZSP w Rymanowie rozpoczyna realizację projektu
p n . O D K R Y J S W Ó J P O T E N C J A Ł , k t ó r y f i n a n s o w a n y j e s t p r z e z Wo j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y
w R z e s z o w i e w r a m a c h P O K L P o d d z i a ł a n i e 9 . 1 . 2 - Wy r ó w n y w a n i e s z a n s e d u k a c y j n y c h u c z n i ó w
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt zakłada:
I.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z MATEMATYKI, FIZYKI, ASTROMOMII, CHEMII, GEOGRAFII
w ramach, których przewidziane są m. in zajęcia teoretyczne i praktyczne, zajęcia w wyższych uczelniach, zajęcia
laboratoryjne w Centrum Kopernika, obserwacje astronomiczne, pokazy z fizyki i chemii, zajęcia terenowe z kartografii
i terenoznawstwa, , spotkania osobami/pasjonatami, światem nauki i techniki, konkursy tematyczne + konkurs
fotograficzny pt. Zjawiska fotograficzne w obiektywie)

II.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z J. ANGIELSKIEGO I J. NIEMIECKIEGO
w ramach, których przewidziane są zajęcia w szkole, wyjazdy i zajęcia na wyższych uczelniach, konkursy tematyczne.

III.

DORADZTWO ZAWODOWE
– w ramach, których przewidziane są spotkania z doradcą zawodowym i pomoc uczniom w określeniu ich
predyspozycji i wybór zawodu.

IV.

POMOC PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNA
w ramach, których przewidziane są spotkania/warsztaty z psychologiem dla uczniów i wykłady dla
rodziców i nauczycieli.

Bardzo cenne w projekcie jest doradztwo zawodowe, dzięki czemu młodzi ludzie będą mogli zdiagnozować swoje predyspozycje
do wykonywania poszczególnych zawodów, poznać zapotrzebowanie rynku pracy oraz zasady podejmowania własnej działalności
gospodarczej. Ponadto specjalista pomoże im zaplanować ścieżkę edukacyjno-zawodową. Projekt bogaty jest w wycieczki i wyjazdy
poznawczo-naukowe, celem których jest wspomaganie realizacji zajęć oraz ogólny rozwój uczniów. Głównym celem projektu jest
wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poradnictwo psychologiczne. Łączna wartość
projektu wynosi 187 972,00 zł.
Kolejną placówką, która podejmuje działania na rzecz popularyzacji przedmiotów ścisłych oraz rozwijania zainteresowań młodych
osób w tym kierunku jest ZSP w Milczy, gdzie w dniu 25 listopada 2012 r. odbył się Piknik Edukacyjny – „Młody Nobel”. Kampania
ta pokazała dzieciom i młodzieży, że nauka, a zwłaszcza nauki ścisłe mogą być pasjonujące. Akcja prowadzona jest przez Fundację
Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Przedsięwzięciu patronuje Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności. W ramach pikniku zostały zaprezentowane doświadczenia pokazujące działanie praw fizyki, laboratorium chemiczne,
laboratorium robotyki. Każdy z uczestników mógł nie tylko obserwować wiele fascynujących zjawisk fizycznych i chemicznych,
ale również samodzielnie wziąć udział w przeprowadzanych eksperymentach. Wiele dzieci dzięki ciekawym eksperymentom
przekonało się, że fizyka i chemia to nie tylko wzory. Patronat medialny nad akcją objęły: Gazeta Codzienna Nowiny, Polskie
Radio Rzeszów, Radio VIA, Radio Wawa, Radio Eska, portal NGO.PL oraz miesięcznik Młody Technik. Patronat Honorowy objęli:
Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Prezydent Miasta Rzeszowa.

Wystrzałowy
SYLWESTER 2012/2013
W dniu 31 grudnia 2012 r. chcielibyśmy spotkać się z Państwem oraz wspólnie przywitać Nowy Rok 2013. Mimo, iż w dacie
występuje pechowa cyfra, mamy przekonanie, że nadchodzący rok będzie lepszy od poprzedniego. Chcielibyśmy złożyć wszystkim
Państwu życzenia noworoczne oraz zaprosić na wyjątkowo piękny pokaz sztucznych ogni do Parku w Rymanowie Zdroju.
Spotkajmy się w Rymanowie Zdroju 31 grudnia 2012 r. przed godziną 00.00.
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