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„Uroczystości
w Zatoce Lasu”
„Po co my nosim naszą nędzę w góry
Skąd wracać trzeba z żalem i tęsknotą ?
Byśmy stąd wracali lepsi
na duszy naszej i w ciele wzmocnieni.”
Tymi słowami Wincentego Pola powitał zebranych w zatoce rudawskiego
lasu Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów Bogusław Famielec. Niedzielny poranek 25 sierpnia 2013 roku stał się okazją do odsłonięcia tablicy poświęconej
bł. Janowi Pawłowi II. Została ona ufundowana przez leśników z Nadleśnictwa
Rymanów. Okolicznością, która zainspirowała do tego dzieła, była 35 rocznica
wyboru Karola Wojtyły na papieża.
Wybór miejsca nie był przypadkowy.
To właśnie tu w latach 1973 – 1978 przyjeżdżał spędzać krótkie chwile wypoczynku. Jak wspominał Stefan Kosiarski
„… Wszystko zaczęło się latem 1973
roku, w pobliskiej Rudawce Rymanowskiej. Jako zastępca dyrektora Instytutu
Zootechnicznego, służbowo chodziłem
po lesie. Spotkałem tam dwóch turystów, którzy rozbili namiot. Jednym z
nich okazał się Karol Wojtyła, ówczesny
arcybiskup krakowski, drugim był jego
przyjaciel z Krakowa, prof. Andrzej Półtawski. - To był początek najpiękniejszej
przygody mojego życia. Karol Wojtyła
przyjeżdżał tam, co roku na kilka tygodni. Był zachwycony Beskidem Niskim…” Ten zachwyt stał się inspiracją
do napisania „Tryptyku Rzymskiego”
Jak dalej pisze Stefan Kosiarski
„…Ciągnęło go do tych lasów, widać
było, że tu przeżywał wspaniałe chwile.
W czasie jednej z wizyt w Pastwiskach
udaliśmy się ścieżką na spacer. Szliśmy
w stronę miejsca, które było ulubionym
miejscem kardynała Karola Wojtyły,
zwłaszcza, że można było się tutaj wygodnie zaopatrzyć w czystą wodę źródlaną. Po drodze mijaliśmy kilkumetrowy wodospad, a skały przykrywały
widok skąd woda wypływa. Ks. kardynał
stał zamyślony, w końcu zapytał mnie
- Czy był pan u źródła tego strumyka?
Odpowiedziałem, że niestety nie byłem.
Kardynał odpowiedział wtedy. - A trzeba dojść do źródła. Dziś wiem, że nie
chodziło mu o to konkretne źródło. Po
latach już w Watykanie wspomnienie
tego miejsca zrodziło refleksyjny wiersz
„Źródło”…”
Stąd właśnie u podnóża skały Olzy i
stóp wodospadu umiejscowiono obelisk
z pamiątkową tablicą. Została ona odsłonięta przez Panią Wandę Półtawską
i Pana Andrzeja Półtawskiego (rodzinę zaprzyjaźnioną z Karolem Wojtyłą)
władze samorządowe, przedstawicieli
organizacji społecznych i leśników. Dla
upamiętnienia tego wydarzenia posadzono drzewka Kłokoczki Południowej.
Jest to roślina chroniona, która najliczniej występuje w Beskidzie Niskim. Na-
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zywana najbardziej maryjnym krzewem
– ponieważ z jej nasion wykonuje się
paciorki różańców. Pierwsza sadzonka
została posadzona przez małżeństwo
Wandy i Andrzeja Półtawskich, kolejne
przez Burmistrza Miasta i Gminy Rymanów Wojciecha Farbańca, Wójta Gminy
Zarszyn Andrzeja Betleja, Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Rymanów Henryka Smolika wraz z Prezesem
Stowarzyszenia Nasz Rymanów Czesławem Szajną, zaproszeni księża, gospodarze tego terenu – Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów Bogusław Famielec
i Z-ca Nadleśniczego Maria Szkutnik.
Nie mogło również zabraknąć zaprzyjaźnionego z leśnikami Prezesa ZD IZ
PIB Odrzechowa Władysława Brejty,
który od lat, po sąsiedzku, dba o wy-

gląd polan u stóp skały Olzy. Również
chcąc uczcić wielkie święto hodowców
bydła i koni (w dniach 24-25.08. 2013 w
Rudawce Rymanowskiej odbywało się
„Pożegnanie wakacji w Rudawce Rymanowskiej”), a także w podzięce za piękną oprawę stworzoną przez jeźdźców na
konikach huculskich, do posadzenia pamiątkowego drzewka zaproszono jedną
z amazonek.

Uroczystość odsłonięcia tablicy była
poprzedzona plenerową mszą św. celebrowaną przez ks. Stanisława Gniewka,
ks. Mieczysława Szostaka, ks. Mariana
Bądala. Gdzie uczestnicy XIII Pożegnania Wakacji w Rudawce Rymanowskiej

mogli wysłuchać płomiennej homilii ks.
Juliana Bartnika, którego słowa o zrozumieniu, wzajemnym poszanowaniu i nie
zawłaszczaniu dziedzictwa Jana Pawła II
odbijały się echem od skał Olzy.
Przypominając słowa Nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów Bogusława
Famielca, którymi witał zebranych przy
obelisku: „…Papież Jan Paweł II był
otwarty dla ludzi tych biednych i bogatych, czarnych i białych, profesorów i robotników, rolników i leśników, młodych i
starych dlatego nikt nie może zawłaszczać
Ojca Św. dla siebie. Kardynał Karol Wojtyła wielokrotnie wędrował i odpoczywał
w tej okolicy podczas wakacyjnych wypraw, a w książce Pani Wandy Półtawskiej „Beskidzkie rekolekcje” zawarte
zostały myśli już po wyborze na papieża
„Bóg jest wszędzie,
ale jest szczególnie
tam, gdzie człowiek
Go odkrywa i gdzie
On odnajduje człowieka. Myśmy w ten
obszar wnieśli wiele wspólnej modlitwy…”
Szanujmy
to
miejsce, niech czas
spędzony tutaj będzie
momentem
zadumy i możliwością zebrania myśli i sił do pracy.
Chcieliśmy
również podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do upamiętnienia pobytu
naszego Wielkiego Papieża Jana Pawła II w tym zakątku Beskidu Niskiego;
-Rodzinom Państwa Huta i Smoleń za ciężką pracę związaną z
dowozem i posadowieniem obelisku,
- Panu Bogusławowi Wasylikowi za
wiele godzin pracy przy przygotowaniu miejsca i umożliwienie dojścia,

- dziękujemy wszystkim, którzy – choć
w najmniejszym stopniu przyczynili się
do realizacji tego przedsięwzięcia.
Maciej Szpiech

Wydarzyło się we wrześniu
15.IX.1493 – wyrusza z Kadyksu II wyprawa Kolumba
składająca się z 17 karawel i pomniejszych okrętów.
Załoga liczyła 2 tys. marynarzy oraz urzędników
królewskich, zabrano nasiona i zwierzęta. Rozboje,
gwałty i kradzieże kolonistów stały się przyczyną wybuchu wojny z Indianami.
27.IX.1533 – ur. Stefan Batory, książę siedmiogrodzki.
W 1576 r. wybrany na króla Polski, mąż Anny Jagiellonki. Zwolennik silnej władzy królewskiej, panował
10 lat.
12.IX.1683 – polskie wojska Jana III Sobieskiego
pokonują Turków pod Wiedniem. Z tej okazji gdański
astronom Jan Heweliusz odkryty gwiazdozbiór nazwał
Tarczą Sobieskiego.
19.IX.1783 – Maria Antonina i Ludwik XVI podziwiali
w Wersalu prezentację pierwszego balonu na gorące
powietrze, który wzniósł się z załogą – owcą, kaczką i
kogutem. Konstruktorami byli bracia Montgolfier.
21.IX.1823 – Josephowi Smithowi objawił się po raz
pierwszy anioł Moroni. W wyniku tego założył Kościół
Świętych w Dniach Ostatnich. Członkowie zgromadzenia nazywani są mormonami.
19.IX.1893 – Nowa Zelandia jako pierwszy kraj na
świecie zezwolił kobietom na udział w wyborach.
1.IX.1923 – rano z parków w Tokio i Jokohamie odleciały ptaki, w południe ludzie zobaczyli jak dno zatoki
wynurza się z wody, powstawały olbrzymie szczeliny
– w jedną wpadł cały pociąg. Miasta płonęły, zginęło
ponad 250 tys. osób. Trzęsienie miało siłę 8,2 stopni
Richtera.
1.IX.1928 – obie rymanowskie szkoły żeńska i męska przeniosły się do nowego budynku. Kuratorium
przekazało 4 tys. zł na pracownię fizyko-chemiczną, a
kierowniczka szkoły Maria Wielgus zakupiła nowoczesny epidiaskop „Leica” na który przez 3 lata zbierała
pieniądze.
14.IX.1953 – w sądzie wojskowym w Warszawie rozpoczęto, szeroko nagłośniony w prasie, proces przeciwko
bp kieleckiemu Czesławowi Kaczmarkowi. Skazany
został na 12 lat więzienia za działalność na niekorzyść
ZSRR, szpiegostwo, dywersję i kontakty z podziemiem.
Po latach biskupa oczyszczono z zarzutów.
15.IX.1953 – rząd Czechosłowacji przekazał Polsce
rękopis dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer
niebieskich”.
30.IX.1953 – August Piccard z synem Jacques’em
zanurzyli się w batyskafie na rewelacyjną głębokość
3 150 m. Po siedmiu latach osiągnęli największą głębię na Ziemi – 10 912 m w Rowie Mariańskim.
4.IX.1963 – w Szczecinie w czasie meczu z Norwegią
debiutujący w reprezentacji 17-letni Włodzimierz Lubański strzela swoją pierwszą bramkę. Uznany później
za najlepszego piłkarza w historii polskiej piłki.
18.IX.1993 – ostatnia grupa żołnierzy Pn. Grupy
Wojsk Radzieckich opuszcza nasz kraj, po 48 latach
stacjonowania w Polsce.
Wacław Łabuda
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Apelujemy do Autorów tekstów do przestrzegania
terminu dostarczania materiałów
– do 20 każdego miesiąca.
Jednocześnie prosimy o podawanie nazwisk
autorów fotografii.
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W pierwszych dniach
nauki, pani
pyta Jasia:
- Zadowolony jesteś z
wakacji?
- Tak proszę
pani, ale nie

na tyle by pisać
o nich wypracowanie!
* * * * *
- Tato, czy jak
byłeś mały, to też
dostawałeś lanie
od swego taty?
- Tak, dostawałem.
- A czy dziadek też dostawał w skórę
od swego ojca?
- Dostawał.
- A czy ojciec pradziadka też go bił?
- No pewnie, a dlaczego pytasz?
- Bo chciałbym ustalić kto zaczął!
* * * * *
Długowłosy chłopak siada na fryzjerskim fotelu i pyta mistrza:
- Czy to pan strzygł mnie ostatnio?
- Nie, ja tu pracuję dopiero od dwóch
lat!
* * * * *
Szkot mówi do sąsiada:
- To ty wyciągnąłeś mojego syna z
rzeki?
- Tak, ale nie ma o czym mówić!
- Jak to nie ma? A gdzie jego czapka?
* * * * *
Pani na przyrodzie zadaje podchwytliwe pytanie:
- Zastanówcie się, co jest bardziej
potrzebne księżyc czy słońce?
- Księżyc, bo w dzień i tak jest jasno!
* * * * *
Sędzia pyta oskarżonego:
- Czy byliście już kiedyś karani?
- Tak, wysoki
sądzie, przed pięciu
laty, za kąpiel w
niedozwolonym
miejscu.
- A od tamtego
czasu?
- Od tamtego czasu się nie kąpałem!
* * * * *
Do lekarza przychodzi gwiazda
filmowa:
- Mam się rozebrać panie doktorze?
- Nie trzeba, wczoraj widziałem
ostatni pani film!
* * * * *
List do NFZ
„Nasz dziadek miał ostry atak kolki
nerkowej, więc wezwaliśmy pogotowie. Przyjechał zalany w trupa lekarz
– nasikał do szafy, zrobił zastrzyk w
wersalkę, posłał nas do wszystkich
diabłów i odjechał. A dziadek tak się
śmiał, że kolka mu minęła.
Dziękujemy”.
Wybrał (wła)
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Wieści z regionu…
 W skansenie archeologicznym
Karpacka Troja w Trzcinicy stanie
platforma widokowa. Z tarasów na wysokości 19 i 35 metrów będzie można
oglądać nie tylko obiekty skansenu, lecz
także Pogórze Karpackie, Doły Jasielsko-Sanockie, Beskidy i Bieszczady, a
przy dobrej pogodzie również Tatry.
 3,7 mln zł trafi do Szpitala Powiatowego w Sanoku na jego rozbudowę. Wojewoda podkarpacki Małgorzata
Chomycz-Śmigielska, decyzją Prezesa
Rady Ministrów, otrzymała środki finansowe z ogólnej rezerwy budżetowej na
ten cel.
 Zdzisław Pupa z PiS, Mariusz
Kawa z PO-PSL, Kazimierz Ziobro z
Solidarnej Polski, Andrzej Marciniec z
PJN, Józef Habrat z Samoobrony oraz
dwoje kandydatów bezpartyjnych: Ewa
Kantor i Ireneusz Dzieszko. To oni powalczą o mandat senatorski 8 września
 Centrum Dziedzictwa Szkła w
Krośnie jest na drugim miejscu w konkursie na 7 nowych cudów Polski organizowanym przez National Geographic.
W specjalnej kategorii „Natura” w tym
plebiscycie z kolei przodują Bieszczady
- aktualnie na pierwszym miejscu. Głosowanie SMS-owe trwa do końca września.

Dwa nowe quady trafiły do
podkarpackich policjantów. Jedną z
maszyn przekazano tarnobrzeskim funkcjonariuszom, drugą mundurowym w
Nowym Żmigrodzie w powiecie jasielskim.
 W Mielcu ruszyła modernizacja parku leśnego na Górce Cyranowskiej. Powstaną tu m.in.: ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie alejek, sztuczny
potok, labirynt z kamiennych gabionów i
tor saneczkowy.
 Ponad 254 mln zł trafi w nowej perspektywie finansowej w latach
2014-2020 do Sanoka na budowę prawie
11-kilometrowego odcinka obwodnicy.
Na rozpoczęcie inwestycji zaplanowanej
w 2015 roku uruchomione zostanie prawie 800 tys. zł.
 Wojewoda wydała decyzję o
zwrocie pałacu w Sieniawie ks. Czartoryskiemu. To wcale nie oznacza, że
wkrótce arystokrata dostanie klucze do
bram, ale chętnych na zwrot majątków
na Podkarpaciu jest więcej. Wniosek o
zwrot zamku i parku w Krasiczynie złożył Michał Ksawery ks. Sapieha, wnuk
ostatniego właściciela zamku. Kilka lat
temu sukces odtrąbili także przedstawiciele rodu Krasickich domagający się
zwrotu zamku w Lesku. Ale, podobnie
jak w przypadku Sieniawy i Krasiczyna,
procedura administracyjna nie została
jeszcze zakończona. O pełnym sukcesie
mogą mówić Tarnowscy, którzy kilka lat
temu odzyskali nieruchomości w Dukli - budynek szkoły, ośrodka zdrowia,
ratusz i pocztę, a ostatnio także pałac.
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Na Podkarpaciu powstaje nowy
szlak turystyczny. Tym razem będzie
to szlak kulinarny, wiodący przez restauracje, karczmy, gospodarstwa agroturystyczne, czyli miejsca, w których
można smacznie zjeść, a przy okazji np.
nauczyć się lepienia pierogów
 34-letni uczeń-pilot z Mazowsza zginął w wypadku szybowca, do
którego doszło dziś w południe w Bezmiechowej koło Leska. 42-letni instruktor z Krosna został ranny, ma złamany
kręgosłup. Policja ustala przebieg zdarzeń.

Policjanci wyjaśniają, w jakich okolicznościach 46-latek utonął w
Wisłoku w Krościenku Wyżnym (pow.
krośnieński). W niedzielę utonął także
27-letni mężczyzna na akwenie w Borku
Małym, oraz 59-letni mężczyzna w rzece
Wielopolka w Ropczycach. To 18 ofiara
wody podczas wakacyjnego wypoczynku, a 26 od początku 2013 roku.
 Sieć drogerii Hebe należy do
portugalskiej spółki Jeronimo Martins. Obecnie w Polsce znajduje się ich
ponad 30. Pierwsza drogeria została
otwarta w Warszawie w 2011 roku. W
Rzeszowie znajdować się będzie w Centrum Handlowym „Europa II” na parterze.
 Pełniąca obowiązki wójta bezpartyjna 58-letnia Anna Hałas z Komitetu Wyborczego Wyborców „Samorządność i Odpowiedzialność” została
nowym wójtem gminy Sanok.
 Komisja Europejska zatwierdziła wkład finansowy do kolejnego dużego projektu realizowanego w ramach
Programu Rozwój Polski Wschodniej.
Budowa systemu integrującego transport
miasta Rzeszowa i okolic dostanie dofinansowanie o wartości 311 mln zł.

Na Podkarpaciu kończą się
sejmiki bocianów. Ptaki przygotowują
się do odlotu do Afryki. Południowo-wschodnią Polskę opuszczają zazwyczaj 25-26 sierpnia - informuje dr Marian Stój, ornitolog.

3 sierpnia na terenie kompleksu leśnego „Bukowica” należącego
do Włościańskiej Spółki Leśnej w Bukowsku, miała miejsce podniosła uroczystość odsłonięcia obelisku i tablicy
upamiętniającej 150 rocznicę powstania
styczniowego. Impreza ta odbyła się w
połączeniu z „III Beskidzkim Rajdem
Śladami Dwóch Kardynałów”.
 Czeski obrońca Martin Richter został nowym kapitanem Ciarko PBS
Bank KH Sanok. - Myślę, że Martin będzie dobrym kapitanem - mówi Tomasz
Demkowicz, trener drużyny z Sanoka.
Dzisiaj zespół rozegra pierwszy sparing,
mierząc się na wyjeździe z Popradem.
Testowanych będzie pięciu zawodników.
 Jak wskazują dane statystyczne, od początku 2013 r. do końca lipca,
w podkarpackich, drogowych przejściach granicznych (Korczowa, Medyka
i Krościenko) funkcjonariusze Straży

Granicznej ujawnili najwięcej fałszerstw
stempli granicznych - 126, 61- fałszywych dokumentów uzupełniających
do wizy Schengen (m.in. oświadczeń o
zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, zaproszeń do współpracy etc.),
40 - trefnych polis ubezpieczenie/zielona karta, 10 fałszywych paszportów.
Ujawniono również 13 fałszywych wiz,
przerobione dowody osobiste (8), dowody rejestracyjne i prawa jazdy (32)
oraz przerobione lub podrobione inne
dokumenty. W ostatnim okresie czasu
wzrasta liczba zatrzymanych fałszywych
umów o pracę, umów o dzieło, oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi i zaświadczeń o zatrudnieniu (25).

Z powiatu…


Polski Czerwony Krzyż oddział w Krośnie i Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów zapraszają wszystkich chętnych (od 18 roku życia) na
I Rekreacyjny Rajd Honorowych Dawców Krwi PCK. Rajd, który odbędzie się
14 września br., organizowany jest w ramach obchodów 55 – lecia HDK PCK w
Polsce. Trasa z Krosna do Wojkówki i z
powrotem liczy 28 km.

Prokuratura Okręgowa w
Krośnie zakończyła śledztwo w sprawie
nieprawidłowości w zarządzaniu Krośnieńskimi Hutami Szkła Krosno SA.
Przed sądem stanie 5 osób - członków
zarządu i dyrektorów spółki w latach
2002-2009. Śledczy ustalili, że swoimi
działaniami wyrządzili szkody na ponad
88 mln zł. Najwięcej, bo aż 19 zarzutów
usłyszał były prezes Jacek S.

Ultralekki samolot Topaz
produkowany w krośnieńskiej firmie
Ekolot uzyskał certyfikat Niemieckiego
Nadzoru Lotniczego. Procedura trwała
kilka lat, a maszyna ta jest drugą polską
konstrukcją dysponującą takim dokumentem. Pierwszą jest Junior - także z
Ekolotu. Certyfikaty otwierają dla firmy
nowe rynki zbytu.
 Tabor wojewódzkiego szpitala
w Krośnie wzbogacił się o dwie nowe
karetki transportowe, które będą wozić
pacjentów do lepiej wyspecjalizowanych placówek. Gotowe jest już także
lądowisko dla helikopterów, które przeszło gruntowną modernizację.

Roman Samborski, emerytowany nauczyciel fizyki, jako jedyna
osoba w Krośnie oficjalnie tworzy wina.
Na 10 arowej działce na Białobrzegach
pieczołowicie uprawia winorośl. W tym
roku powstanie około 300 butelek szlachetnego trunku.

Choć zabrakło niewiele, nie
udało się wywalczyć awansu do I ligi
sportowo. Krośnieńskie siatkarki zagrają jednak w wyższej klasie rozgrywkowej, bo wycofało się z niej kilka klubów.
Karpaty postanowiły skorzystać z otrzymanego zaproszenia, znalazły sponsora.
W ten sposób historia zatoczyła koło,

bo pieniądze wyłożą Krośnieńskie Huty
Szkła - zakład, w którym narodziła się
krośnieńska siatkówka.
 W ciągu kilku tygodni może
ruszyć budowa obiektu handlowego na
terenie po hucie przy ul. Niepodległości.
Potwierdzają się wcześniejsze informacje - będzie to Kaufland. Na wiosnę 2014
roku obiekt ma być otwarty. Zmieni się
też układ komunikacyjny w rejonie marketu.
 Jesienią rusza przebudowa krośnieńskiej obwodnicy. I etap obejmuje
przebudowę trzech skrzyżowań, budowę
krótkiego odcinka drugiej nitki i wzmocnienie nawierzchni drogi w granicach
miasta. Jeśli oferty wykonawców będą
korzystne cenowo, to w najbliższych
latach uda się zrobić jeszcze więcej wybudować dwa mosty i przebudować
kolejne skrzyżowanie.

21 lipca odbył się X Bieg
„Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”,
imprezą towarzyszącą były biegi dla
dzieci i młodzieży. Najlepszy czas biegu w grupie otwartej uzyskał zawodnik
z Ukrainy Pavel Veretskiy reprezentujący klub LKB Rudnik pokonując trasę
w czasie 21 min 57 s (nowy nieoficjalny
rekord trasy), natomiast wśród kobiet
Katarzyna Albrycht z Krościenka Wyżnego uzyskując czas 26 min 40 s (nowy
nieoficjalny rekord trasy).
 Najbardziej “internetowym”
miastem w województwie podkarpackim pod względem aktywności małych i
średnich przedsiębiorców w sieci zostało
Krosno. Tym samym, jako 1 z 16 miast
w Polsce liczących poniżej 100 tys.
mieszkańców zyskał prestiżowe miano
Google eMiasta.

Z gminy …

Powiat krośnieński, dzięki
wsparciu finansowemu Nadleśnictwa
Rymanów, zrealizował dwie inwestycje związane z przebudową mostów w
ciągach dróg powiatowych Wola Niżna – Wola Wyżna (gmina Jaśliska) oraz
Królik Polski – Bałucianka (gmina Rymanów).
 Ukazało się drugie, poszerzone
wydanie książki „Bieszczadzkie przypadki Jędrka Wasielewskiego Połoniny”.
Pomysłodawcą i redaktorem publikacji
poświęconej jednemu z największych
bieszczadzkich artystów jest jego przyjaciel Andrzej Potocki. Ukazała się ona
nakładem rzeszowskiego Wydawnictwa
CARPATHIA (www.carpathia.net.pl).
 W piękną słoneczną niedzielę
7 lipca 2013 r. na stadionie KS Start
Rymanów zostały rozegrane Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w
których udział wzięło 10 drużyn w
grupie A seniorów, 2 Kobiece drużyny
oraz 5 MDP (4 drużyny chłopców i 1
dziewcząt). Jednostka OSP Rymanów
zajeła I miejsce i wystartuje w zawodach powiatowych.

 09.08 2013 roku ok. godziny
14:00 Jednostka OSP Rymanów została zadysponowana do pożaru budynku
mieszkalnego w miejscowości Rymanów przy ul. Sikorskiego. Po przybyciu
na miejsce zdarzenia strażacy zastali
duże zadymienie na poddaszu budynku.
Ratownicy w aparatach ochrony dróg oddechowych weszli do budynku. Źródło
pożaru zostało szybko zlokalizowane.
Okazało się że przyczyną pożaru było
prawdopodobnie zwarcie w instalacji
elektrycznej. Spaleniu uległa lodówka.
 Zabytkowa siedemnastowieczna cerkiew po 11 latach znów zatętniła
życiem. Kilkaset osób miało okazję podziwiać jej piękno. Przyszli miejscowi,
przyjechali kuracjusze z uzdrowisk
w Rymanowie-Zdroju i Iwoniczu-Zdroju i turyści. Okazją była msza
ekumeniczna odprawiona przez biskupa
Stanisława Jamrozka, proboszcza parafii
grekokatolickiej w Komańczy i dziekana
sanockiego ks. Andrzeja Żurawia, proboszcza parafii w Rymanowie Mieczysława Szostaka oraz proboszcza parafii

w Króliku Polskim Wiesława Słotwińskiego. Nabożeństwem tym rozpoczęto
„Dni Pamięci - Śladami Kultury Łemkowskiej”. Do Bałucianki przyjechali
też potomkowie byłych mieszkańców,
członkowie Stowarzyszenia Łemków z
Truskawca na Ukrainie.

W niedzielę 11 sierpnia br.
w ramach Dni Rymanowa i Rymanowa Zdroju odbył się Międzynarodowy
Wyścig Kolarski o Puchar Uzdrowisk
Karpackich na trasie Jedlicze-Iwonicz-Zdrój-Rymanów Zdrój. Wyścig odbył
się na terenie gmin powiatu krośnieńskiego (Jedlicze, Chorkówka, Dukla,
Wojaszówka, Korczyna, Krościenko
Wyżne, Iwonicz, Miejsce Piastowe, Rymanów) oraz gminy Nowy Żmigród
z powiatu jasielskiego i gminy Haczów
z powiatu brzozowskiego. Zawodnicy
mieli do pokonania dystans 175 km z lotnymi premiami w Podniebylu, Jedliczu,
Odrzykoniu, Rymanowie i Lubatowej.
zebrał deka

Podziękowanie
Odeszła Cecylia Klekawka, zasłużona nauczycielka, artystka i poetka zmarła
26 lipca 2013 r. Bóg zapłać wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
mojej Mamy i tym, którzy pamiętali i pamiętają Ją w modlitwach. Dziękuję bardzo lekarzom, pielęgniarkom i całemu personelowi z oddziału zakaźnego Szpitala Specjalistycznego w Sanoku za troskliwą opiekę nad moją Mamą.
Równie serdeczne podziękowania składam Paniom, które opiekowały się
moją Mamą oraz całemu personelowi Domu Opieki w Zagórzu.
Serdecznie dziękuję Panom Burmistrzom Gminy Rymanów: Wojciechowi
Farbańcowi i Janowi Rajchlowi, Pani Dyrektor Beacie Szewczyk oraz nauczycielom ZSP w Milczy, Emerytom z sanockiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz księżom, którzy do końca byli jej przyjaciółmi i podporą
duchową.
Szczególne podziękowania składam mojej Rodzinie, kuzynom i kuzynkom,
którzy służyli wszelką pomocą mojej Mamie do końca Jej dni.
Niech dobry Bóg wynagrodzi Was wszystkich za Wasze dobre serca.
córka Krystyna

(Rymanów, 29. 07. 2013)

Odeszli do wieczności
(1.VII – 15.VIII.2013)
04.VII – Śliwka Zofia z d. Podkulska (l. 77) – Rymanów Zdrój
09.VII – Wójcik Tadeusz Jan (l. 92) – Wróblik Szlachecki
11.VII – Różowicz Janina z d. Sołtysik (l. 93) – Posada Górna
14.VII – Przybyła Maria z d. Rodzinka (l. 74) – Rymanów Zdrój
19.VII – Wołczański Teodor (l. 79) – Głębokie
24.VII – Jabłoński Henryk (l. 59) – Posada Górna
25.VII – Rodzinka Antonina z d. Masnyk (l. 88) – Głębokie
26.VII – Zubik Helena z d. Fydryk (l. 77) – Bzianka
28.VII – Urbanik Władysław (l. 66) – Rymanów
3.VIII – Bronkowski Jan (l. 67) – Wróblik Szlachecki
6.VIII – Pelczar Danuta Zofia z d. Dudek (l. 65) – Wróblik Królewski
7.VIII – Konik Józefa z d.Kielar (l. 79) – Sieniawa
(wła)
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Ś.p. Cecylia
Klekawka (1908-213)
Zatęskniłam o Panie do tych łanów złotych,
Do tych łąk ukwieconych i do wód
srebrzystych.
Do lasów jak ta twierdza, co chroni lud
polski,
Do ojczystych zagonów i do cichej wioski.

drodze na rymanowską Kalwarię. Miłość
do Ojczyzny i Boga wyssała z mlekiem
matki, bo dom, z którego pochodziła był
zawsze domem miłości Boga i bliźniego.
To przecież z tej rodziny, z tego domu

Zatęskniłam o Panie do progów
rodzinnych,
Do Matki, która czeka, tęskni i zaprasza.
Do wszystkiego co polskie, co łzę mi
wyciska,
Do Polski, która zawsze memu sercu
bliska…
C. Klekawka; Moja wędrówka przez życie
z Bogiem. Sanok 2000

Droga Rodzino śp. Cecylii, dzieci,
wnuki, mieszkańcy Rymanowa i Milczy
oraz wy wszyscy, którzy dziś gromadzicie
się przy trumnie Dostojnej Jubilatki.
O tęsknocie do słonecznych łanów w tym lipcowym jeszcze czasie złocących
się na naszych rymanowskich polach i do
srebrzystych wód, o miłości do Polski i tej
naszej małej Ojczyzny, pisała w jednym
ze swoich wierszy nasza zmarła śp. Cecylia. Tęskniła za tymi, których pożegnała
i pragnęła się spotkać z tymi, których tak
bardzo kochała jak własną matkę.
Bo miłość do Boga i bliźniego była
dewizą życia śp. pani Cesi.
Dzisiejsza liturgia słowa, pokazuje
nam na czym tak naprawdę chrześcijanin
ma budować swoje życie. Niezależnie od
tego czy będzie ono długie czy krótkie,
radosne czy połączone z cierpieniem.
Co ma być fundamentem i czym mamy
się kierować by osiągnąć szczęśliwą
wieczność? Receptę na to poznała nasza
zmarła siostra wczytując się zapewne nie
raz w Kazanie na Górze zanotowane przez
św. Mateusza. Błogosławieni ubodzy w
duchu, błogosławieni, którzy się smucą,
błogosławieni, czyli szczęśliwi ci, którzy
idą drogą Boga.
Jej życie było wędrówką z Bogiem,
jak zatytułowała swój tomik wierszy, bo
było już od samego chrztu św. przyjętego
w tutejszej świątyni połączone z Chrystusem i z ziemią, która wydała wielkich
ludzi do których należy również nasza
zmarła.
Przyszła na świat prawie 105 lat temu
w domu Wojciecha i Julii zd. Oberc 18
listopada 1908 roku, kiedy Polska była
jeszcze pod zaborami. Tu w rodzinnej wsi
w Ladzinie przeżyła I wojnę światową i
zawieruchę wojenną. Widziała tragedię
wielu rodzin, które traciły swoje domy
i dobytki w płomieniach ognia, kiedy
paliła się Posada Dolna, kiedy ludzie
chorowali i umierali na czerwonkę i tyfus.
Pamiętała spotkanie z dobroduszną hrabiną Anną Potocką, która pogłaskała po
głowie małą Cesię – jak wspominała; w
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pochodził zmarły misjonarz jej brat o.
Andrzej Smoleń pracujący długie lata w
Argentynie, to przecież jej dwie siostry
wstąpiły do klasztoru by służyć Bogu. A i
ona wybierając drogę nauczyciela chciała
swoim życiem pokazywać że te najwyższe wartości, Bóg, Ojczyzna i rodzina są
ważne i potrzebne.
Dziś kiedy przychodzi mi wspomnieć
szczególną i drogą osobę – śp. Cecylię nie
sposób nie opowiedzieć o jej przyjaźni z
moją ciocią Władzią (Władysława Skrobisz 1909 - 2010). Nie sposób docenić
wartość przyjaźni, która trwała tak długo,
bo do śmierci, a obie dożyły ponad stu lat.
Poznały się w niedalekiej Milczy, gdzie
kierownikiem szkoły był mąż naszej
zmarłej, tę wiejską szkołę pokochały jak
własny dom i pracowały w niej już do
końca. Zawsze kiedy ją odwiedzałem
wspominała przedstawienia i szkolne
uroczystości, które organizowała. Pokazywała zdjęcia, cieszyła
się sukcesami swych
wychowanków, była
dumna ze swych dzieci i wnuków.
Pan Bóg obdarzył
ją dobrym zdrowiem i
długim życiem, choć
czasem opowiadała
żartując - bo była radosnego usposobienia, że idąc do przychodni o dwadzieścia
lat młodsze, a chore
już panie szeptały, że
ta, ile jeszcze chce
żyć. Cieszyła się z wszystkiego i można
powiedzieć, że znalazła receptę na długowieczność – to życie z pasją.
Odkrywała ją i rozwijała malując i
pisząc wiersze. Do dziś zresztą wisi na
mojej wikariuszowskiej ścianie obraz
modlącego się Jezusa których wiele
namalowała, a który wyszedł spod

pędzla pani Cesi mającej blisko sto lat.
To pomagało jej żyć, przezwyciężać samotność po stracie męża Kazimierza i po
usamodzielnieniu się dzieci. Ale nigdy nie
narzekała, kiedy ją odwiedzałem zawsze
przyjmowała jak babcia z filiżanką herbaty i przygotowanym ciastem. Taka była
do końca, również mimo cierpienia, które
przyszło. Osłabienia w tym ostatnim czasie i tych chwil, które przeżyła w zagórskim Domu Opieki, kiedy przyszedłem
jak zwykle na niedzielną Eucharystię miło
i serdecznie powitała i opowiadała swoje
dzieje. Mimo cierpienia już na wózku była
jeszcze na Mszy św. w naszym zagórskim
bieszczadzkim Sanktuarium. I choć życie
już z niej uchodziło, do końca zachowała
miłość i wierność wartościom, których
nauczała i którymi sama żyła.
Bracia i siostry w Chrystusie!
Tak dzisiaj kończymy i zamykamy
księgę życia śp. Cecylii i te prawie 105
stronnic zapisane ręką nauczycielki. I
wraz ze św. Hieronimem chcemy dziś
wołać: Smucimy się, że od nas odeszłaś.
Ale cieszymy się, że mogliśmy cię mieć i
dziękujemy Bogu, że nadal jesteś z nami.
Odprowadzamy dziś śp. panią Cesię
na miejsce wiecznego spoczynku, ale nie
mówimy żegnaj, lecz do widzenia.
A nasze dzisiejsze rozważanie zakończmy jej słowami, które niech będą
jej osobistym pożegnaniem:
Wszystko się kończy na tym Bożym świecie,
Gdy jest początek, musi koniec być,
Jedynie dobro i prawda zostanie,
Gdy los nam powie, że trzeba już iść.
Nie znamy szosy ni duktów, ni trasy,
Do tamtej mety my szukamy dróg,
Dobre uczynki będą lśnić jak słońce,
wskażą nam drogę, gdzie nas czeka Bóg.
C. Klekawka; Moja wędrówka przez życie
z Bogiem. Sanok 2000

Z okazji 103 rocznicy urodzin spotkał
się z p. Cecylią w jej sanockim mieszkaniu ks. Przemysław Macnar, który przesłał
nam zdjęcie jubilatki, pozdrowienia, które
odręcznie napisała dla Naszego Rymanowa oraz treść pożegnania wygłoszonego
nad jej trumną.
(red)

Wspomnienie
Dziś wracamy do przeszłości,
Którą Bóg raczył kształtować.
Nasze serca pełne wdzięczności,
Chcą serdecznie podziękować. (…)
Ks. F. Mróz (Wiersz z okazji obchodów
600 – lecia Rymanowa)

Któż z nas nie pamięta dostojnej sylwetki, zawsze wyprostowanej, przechadzającej się codziennie przed południem
wokół naszej parafialnej świątyni? Kto
nie ukłoniłby się człowiekowi, który z
pozoru szorstki i wymagający, zawsze
potrafił okazać serce, uśmiechnąć się
czy pożartować. Jaki był śp. ks. Dziekan
Franciszek zapewne każdy z jego parafian mógłby wiele powiedzieć. Kiedy
wspominamy pierwszą rocznicę odejścia
do Pana śp. księdza Franciszka Mroza,
chciałbym przywołać tę postać tak ważną i szanowaną w naszej rymanowskiej
społeczności.
Przyszło mu pracować w naszej parafii po wielkich kapłanach, którzy w Rymanowie duszpasterzowali stosunkowo
długo: ks. Józefie Wolskim (1908-1952)
i ks. Piotrze Rostockim (1952-1966).
Tak pierwszy jak i drugi wiedzieli czym
był dramat wojny, którego doświadczył
również Ks. Dziekan. Pamiętam jak zawsze wspominał Jasło, gdzie przyszło
mu pracować w trudnym dla niego okresie. Gdzie zniszczone jeszcze po wojnie
domy czas było odbudowywać, lecz nie
było na to środków. A i miło wspominał

Internetowy przegląd
prasy
Prezentujemy fragmenty z internetowych wydań gazet lokalnych.
Księży nie ubywa 18 kleryków z
Wyższego Seminarium Duchownego w
Przemyślu przyjęło święcenia kapłańskie. Diakoni złożyli przyrzeczenia posłuszeństwa biskupowi, celibatu oraz codziennego odmawiania Liturgii Godzin.
- Pamiętajcie, że ksiądz nie jest „panem”, ale sługą i im pokorniejsi, prostsi
jesteśmy, tym większy wpływ będziemy
mieli na skuteczność przekazu wymagań
Ewangelii - powiedział podczas homilii
w archikatedrze metropolita przemyski abp Józef Michalik. Zwieńczeniem
święceń było włożenie złożonych rąk
przez diakonów w ręce biskupa, co jest
nawiązaniem do średniowiecznego obrzędu przekazania lenna lennikowi przez
seniora. Każdy nowo wyświęcony otrzymał stułę i dalmatykę (szatę liturgiczną).
Biskup wręczał każdemu Ewangeliarz i
przekazał pocałunek pokoju. Również
święcenia w katedrze przyjęło 16 diakonów z rzeszowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Diecezje przemyska
i rzeszowska, należą do tych nielicznych
w kraju, gdzie nie spada liczba powołań.

Żołynię z potężnym i okazałym kościołem; jak mówił – najdłuższym w naszej
archidiecezji w tamtym czasie, gdzie
przyszło mu jako wikariuszowi zajmować się remontem posadzki. Ale kiedy
umiera poprzednik śp. ks. Franciszka
– ks. Piotr Roztocki ( + 22. 06. 1966),
ten jako już paroletni administrator w
Wysokiej Strzyżowskiej przybywa do
Rymanowa 28 września 1966 roku, by tu
pozostać już aż do śmierci.
Trudno dziś wymienić w paru zdaniach zasługi dla naszej społeczności śp.
ks. Franciszka, bo przecież prócz posługi kapłańskiej jaką spełniał gorliwie, bo
odprawione Msze św., a i wyspowiadani
penitenci są dziś nie do policzenia; był
przy tym dobrym ojcem i gospodarzem.
Kiedy wczytamy się w kronikę parafialną zapisaną jego piórem, możemy odkryć zasługi ks. Dziekana dla naszego
miasteczka i Kościoła, które dziś powoli
zakrywa kurz zapomnienia.
Przybywa do Rymanowa jako młody proboszcz, ale również jako człowiek, który przeżył ciężkie doświadczenie wypadku drogowego (5. 09.
1960), który zresztą opisał wierszem.
To pozwoliło zapewne młodemu i jakże
zdolnemu księdzu z pokorą spojrzeć na
siebie, na swoje zdolności i talenty, a z
miłosierdziem na swoich penitentów.
Nigdy nie skarżył się na swoich parafian,
a wprost przeciwnie, zawsze chwalił rymanowian za udział w nabożeństwach,
piękny śpiew i za ofiarność. Liczne inwestycje, które podejmował, realizował

z ochotą, bo wiedział, że może na swoich
parafian zawsze liczyć, a przecież owych
inwestycji było tak wiele, że nie sposób
wymienić wszystkich. Przybywając do
miasteczka nad Taborem, postanowił
najpierw uszanować swoich poprzedników budując piękny grobowiec dla rymanowskich proboszczów, a potem już
za koleją renowacje ołtarzy, ambony,
odbudowa rymanowskiej Kalwarii i tak
było do końca, do dnia oddania bliskiego sercu ks. Dziekana pomnika poświęconego ofiarom systemów totalitarnych,
bo pragnął uczcić pomordowanych na
Wschodzie, bowiem stryj ks. Franciszka
– Józef Mróz został również zamordowany jak wielu innych w 1940 roku w
Miednoje.
Śp. Ks. Dziekan Franciszek przez
całe swoje kapłańskie życie był wdzięczny Panu Bogu za siły i zdrowie. I choć
czasem narzekał na swój obolały kręgosłup, a i nieprzespane noce dawały się
we znaki, zawsze był jako ksiądz autorytetem i wzorem posługi kapłańskiej. Tak
wielu wpatrując się w niego, w jego miłość do Pana Boga skierowało swe kroki
ku kapłaństwu, zawsze w nim widząc
ojca, który niekiedy surowy, to jednak
zawsze z miłością ojcowską wspierał tak
powołania zakonne jak i kapłańskie z naszej parafii. Zatem przeżywając w tych
dnach rocznicę odejścia do Pana wielkiego człowieka i kapłana pragniemy
modlić się o spokój jego duszy. Niech
odpoczywa w pokoju.

W rzeszowskim WSD na pierwszym
roku do kapłaństwa przygotowuje się
obecnie 9 kleryków, czyli tylko o trzech
mniej niż przed rokiem. W przemyskim,
podobnie jak w ostatnich kilku latach 21. Niewielki spadek kandydatów do
kapłaństwa rektorzy tłumaczą niżem demograficznym i mniejszą ogólnie liczbą
maturzystów. - Można powiedzieć, że
u nas, w odróżnieniu od wielu innych
diecezji, liczba powołań utrzymuje się
na tym samym poziomie - mówi ks. dr
hab. Dariusz Dziadosz, rektor WSD w
Przemyślu. - To wynika przede wszystkim z tradycji rodzinnych i żywotności wiary w tych wspólnotach, bo żeby
zrodziło się powołanie, musi mieć właściwą ziemię – dodaje. Co ciekawe, o
przyjęcie do seminarium coraz częściej
starają się nie nastoletni maturzyści, ale
dojrzali mężczyźni po 30-tce, często ze
skończonymi studiami, także z tytułami
naukowymi. W przemyskim WSD na
każdym roku jest średnio 2 takich kleryków. Jeden z nich ma tytuł doktorski,
dwóch skończyło kierunki techniczne na
politechnikach. Reszta to głównie absolwenci studiów humanistycznych, w tym
filozofii i polonistyki. Zazwyczaj wiedzą
i dojrzałością wyraźnie odstają od młodszych kolegów, dlatego naukę skraca im
się o rok.
Opracował : Andrzej Biel

Fraszki o kobietach

Ks. Przemysław Macnar

Jana Niemczyka
Nie lubiła samotności
Samotności nie znosiła,
zawsze z jakimś panem była.
Jędza
Jędzą jako panna była,
jako mężatka się wycwaniła.
Ręce żony
Dar od Boga stworzony,
to pracowite ręce żony.
Bogata panna
Wniosła bogate wiano,
stodołę i siano.
Taki charakter
Stać ją było na wiele,
Potrafiła plotkować
nawet w kościele.
Zasady i kwasy
Zasady to ona miała,
szybko w kwasy je zmieniała.
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Uroczystości
w Bałuciance
W dniach 16- 17 sierpnia 2013
w Bałuciance miały miejsce Dni Pamięci „Śladami Kultury Łemkowskiej”
zorganizowane przez Stowarzyszenie
„Spotkanie Rymanów”.
Stowarzyszenie „Spotkanie Rymanów” przyzwyczaiło nas już do ciekawych sierpniowych wydarzeń, tym razem
proponując „spotkanie” w malowniczo
położonej wsi Bałucianka i dziś już nieistniejącej Wólce. Centralnym punktem
uroczystości była ekumeniczna Msza św.
w odrestaurowanej cerkwi w Bałuciance.
Pochodząca z XVII wieku cerkiew –
obecnie kościół filialny parafii w Króliku
Polskim – została pięknie odnowiona,
jednocześnie zachowując swój pierwotny
charakter.

Modlitwa ekumeniczna
Drewniana cerkiew greckokatolicka
pw. Zaśnięcia Bogurodzicy, leży na Szlaku
Architektury Drewnianej, pomiędzy Iwoniczem-Zdrojem a Rymanowem-Zdrojem.
Łączy dwa style cerkwi łemkowskiej:
wschodni i zachodni. W jej wnętrzu znajduje się dwuczęściowy zabytkowy ikonostas z XVII i XVIII wieku. Na dokończenie
remontu czeka jeszcze historyczny mur z
kamienia łamanego oraz kamienna trzyarkadowa, parawanowa wieża dzwonna.
Mszę odprawił i homilię wygłosił
ksiądz biskup Stanisław Jamrozek, a
współcelebrowali ją proboszcz parafii
grekokatolickiej w Komańczy i dziekan
sanocki ks. Andrzej Żuraw, proboszcz
rymanowski ks. Mieczysław Szostak i
gospodarz terenu ks. Wiesław Słotwiński.
Następnie poświęcono tablicę pamiątkową
śp. Katarzyny Bencz. Na cmentarzu obok
greko- katolickiej świątyni modlono się za
byłych mieszkańców obu wsi. Rozbrzmie-
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wała modlitwa w obrządku łacińskim i
greckim, śpiewom ks. Andrzeja wtórował
zespół Osławianie z Mokrego koło Sanoka.
Na uroczystość przybyli oprócz oficjalnych gości dawni mieszkańcy wsi.
Bałucianka i Wólka były bogatymi wsiami,
domy miały dachy kryte blachą, obecnie
w Bałuciance jest 33 numery domów,
Wólka zniknęła. Jeszcze kilka lat temu
cerkiew była w takim stanie, że mogła się
w każdej chwili zawalić. Teraz wygląda
tak, jak pierwotnie ją zbudowano. Jej ocalenie było możliwe dzięki zaangażowaniu
mieszkańców wsi, gminy, konserwatora
zabytków, marszałka i ministra kultury.
Jest teraz nie tylko miejscem kultu, pełni
też funkcję muzeum. Zarówno zaproszeni goście, jak i mieszkańcy wsi zgodnie
podkreślali zasługi przy przywróceniu do
życia cerkwi, członka zarządu stowarzyszenia „Spotkanie Rymanów” Ryszarda
Krukara, który – jak sam przyznał – czuje
się z tą ziemią wyjątkowo
mocno związany, jego rodzina
bowiem pochodziła z Wólki.
Ks. biskup Stanisław Jamrozek w homilii powiedział: „ To, co ktoś wypracował jest
naszym ogromnym skarbem,
ta świątynia jest szczególnym
znakiem miłości naszych braci
Łemków do Pana Boga i drugiego człowieka. Świątynia
zawsze była punktem odniesienia dla człowieka wierzącego.
Znam wiele osób szczególnie
artystów zafascynowanych
kulturą łemkowską, trudne lata powojenne
spowodowały, że ci ludzie musieli opuścić
te tereny, ale tym, którzy pozostali na
cmentarzach należy się szacunek i nasze
wspomnienie.
-„ To jest kawał naszej lokalnej historii
– powiedział ksiądz Wiesław Słotwiński zachowanie w pamięci tego, co kiedyś tu
było, nasza kultura i dziedzictwo - takie
obiekty, jak cerkiew w Bałuciance, cerkiew
w Króliku Wołoskim, która, daj Boże, żeby
była odrestaurowana. Niech potomni,
którzy po nas przyjdą widzą, że
myśmy nie zaprzepaścili okazji
uratowania czegoś, co można
uratować. To jest nobilitacja
dla całej wioski. Takich cerkwi,
których się nie dało uratować
są setki na tych terenach, np.
w Desznie, Szklarach. Cerkiew
w Bałuciance nadal będzie
pełnić funkcję sakralną, będą
tu odprawiane msze podczas
większych uroczystości, można
tu na przykład zawrzeć związek
małżeński. Na pewno będzie trudno tak
małej wsi utrzymać świątynię ale jakoś
sobie poradzimy. Może pomogą turyści.”
Pierwszy dzień zakończyło „sąsiedzkie spotkanie” -łemkowska watra na górze
Przymiarki, podczas której koncertowały
dwa zespoły „Osławianie” i Kapela Rymanowska.
Drugiego dnia w Rymanowie Zdroju
odbyła się sesja historyczna poświęcona

Bałucianka

(16 sierpnia 2013 r.
godzina 1600)
Mała cerkiewka pw. Zaśnięcia Bogarodzicy w małej wiosce wśród wzgórz w słoneczne sierpniowe popołudnie rozbrzmiała
modlitwą i pieśnią ekumeniczną.
***
Błagalnej modlitwy i pieśni ton
wzniósł się przed Boży Tron.
Cerkiewka odzyskała swój pierwotny
blask i splendor.
Były łzy, uśmiech szczęścia i bratni
uścisk dłoni.
A góra Przymiarki
w słońcu skąpana
trochę zdziwiona
jak step zielona
rozległa polana
otwarła wszystkim
swe ramiona
na płaskich jak stół
uroczych błoniach.
Na horyzoncie wokół
blisko nieba
rozsiadły się szczyty
lesistych wzgórz
z pejzażem jak
w świecie baśni;
Cergowa, Piotruś, Ispak
Zygmuntówka, Zamczyska
Żabia, Mogiła, Przedziwna
Winiarska, Wierch, Sucha Góra
Wolecka, Kopa, Glorieta
Lipki, Dział, Piekielisko etc.
Janina Elżbieta Kilar
kulturze łemkowskiej, której towarzyszył
kiermasz rzeźby i rękodzieła ludowego .
Nowo odrestaurowana świątynia jest
atrakcją nie tylko wsi, ale całej gminy,
zachował się w niej unikalny ikonostas,
wydaje się ,że wszyscy mieszkańcy gminy
powinni pomóc Bałuciance w jej utrzymaniu.

Podziękowanie organizatorom
Na marginesie warto dodać, że będąca
praktycznie w ruinie cerkiew w Króliku
Wołoskim w najbliższym czasie zostanie
zabezpieczona przed dalszą dewastacją
dzięki nowo zawiązanemu stowarzyszeniu
pod nazwą „Królik Wołoski” i Zbigniewowi Kapuścikowi.
Tekst i fot. Maria Zmarz

„Śladami Kultury
Łemkowskiej”
sesja historyczna
Już z daleka widoczne były stoiska
przed budynkiem ”Galerii Zdrój” w
Rymanowie Zdroju. Wystawiali twórcy
rękodzieła ludowego, niejako wprowadzając zainteresowanych w wystawę
rzeźby łemkowskiej w sali wystawowej.
Kiermasz rzeźby i późniejsza sesja historyczna poświęcona była obecności Łemków na rymanowskiej ziemi i ich i ich nie
zawsze szczęśliwej historii. Mówił o tym
w obszernym referacie dr Zygmunt Pelczar.
Oprócz wspomnianej wystawy rzeźby, tłem
spotkania były zdjęcia p. Gila dokumentujące ogrom prac jakie wykonano ratując od
zniszczenia cerkiew w Bałuciance. Stronę
techniczną tego przedsięwzięcia i trudności z tym związane, przedstawił architekt
Stefan Stępin. Udokumentował wszystkie
etapy prac konserwatorskich i niekiedy
rekonstrukcyjnych.

Bieszczadzkie
wędrowanie
Góry piękne są zawsze, czy to w czas
zimy, śnieżnej i mroźnej czy w skwarne
lato, gdy chłodny wiatr łagodzi lipcowy
gorąc muskając swym łagodnym oddechem wysoką połoninę.
Tak było w gorącą lipcową sobotę,
gdy grupa wędrowców z Rymanowa i
okolic dotarła pod Połoninę Wetlińską z
zamiarem przemierzenia tego górskiego
masywu, jednego z najpiękniejszych w
Bieszczadach. Przyjechaliśmy w góry busem i z Przełęczy Wyżnej wyruszyliśmy w
stronę schroniska, najwyżej położonego w
Bieszczadach. Im wyżej – tym upał mniej
doskwierał a wzrok sięgał daleko, coraz
dalej, choć widoczność nie była taka jak
nieraz w czasie inwersji, gdy podziwiać
stamtąd można Tatry a także dalekie
szczyty masywu Borżawa.
Po odpoczynku wędrowaliśmy ku
Osadzkiemu Wierchowi a „rogata” Połonina Wetlińska stawała się coraz bliższa, bo Osadzki i Roh były już tuż tuż.
Napłynęły chmury, zerwał się silniejszy
wiatr, spadło kilka dużych kropel deszczu.

Gośćmi honorowymi byli urodzeni
w Bałuciance, a mieszkający obecnie na
Ukrainie, dwaj leciwi, ponad 80.letni profesorowie. Bardzo ciekawie opowiadali
o swoim życiu i dokonaniach. Czasem
brakowało im polskich słów ale wszyscy
łatwo odczytywali intencje ich przekazu.
Prof. Kiszczak wspominał życie w
przedwojennej Polsce oraz wysoka pozycję jaką w tym czasie miała rzeźba łemkowska. Twórcy łemkowscy uczestniczyli
w wystawach ogólnopolskich, a nawet
międzynarodowych m.in. w wystawie
Święta Gór w Zakopanem. Po przesiedleniu
prof. Kiszczak pracował na lwowskich
uczelniach, cały czas
zajmując się rzeźbą,
a w swojej pracowni
zorganizował muzeum
rzeźby łemkowskiej.
Autor książki „Korzenie łemkowskiej
rzeźby”. Dziś na Ukrainie przesiedleńcy z
Bałucianki i ich potomkowie wiele znaczą
na rynku snycerskim. Słynne łemkowskie

laski otrzymało wiele znanych osób, m.in.
prezydent USA i papież Jan Paweł II.
Prof. Kossakowski, uczeń szkoły
w Rymanowie, jest dziś autorem ok. 2
tysięcy artykułów i wielu książek historycznych. Wspominał
zgodna egzystencję
dwóch narodów i
wzajemnej tolerancji,
która przejawiała się
również tym, że akceptowane były stroje
łemkowskie, stanowiące przecież ich wyróżnik. Ludowe stroje
polskie i łemkowskie
nigdy nie stanowiły temat żartów czy
uszczypliwości. Profesor polemizował z
niektórymi poglądami naszych historyków na temat kolonizacji tych terenów
i obszarów zamieszkania Łemków. Podkreślił, że jest wzruszony zaproszeniem
na tą uroczystość i podziwia dokonania
wszystkich biorących udział w ratowaniu
bałciańskiej cerkwi.

Więcej spaść nie mogło bo chmury wiatr
rozerwał i pognał hen dalej, a my wędrowaliśmy szlakiem ku Przełęczy Orłowicza. Nasza kilkunastoosobowa wycieczka
zorganizowana przez „Stowarzyszenie
Nasz Rymanów” składała się z osób w
różnym wieku, ale łączyła nas wspólna
pasja górska, chęć wędrowania górskimi
ścieżkami. Spotykaliśmy sporo turystów,
zwłaszcza koło schroniska, na Osadzkim
Wierchu a także na Przełęczy Orłowicza,
gdzie zbiegają się szlaki turystyczne z
różnych stron połoniny.
A przecież inaczej tu
bywało przed kilkudziesięciu i więcej laty, gdy
na połoninach pasły się
setki sztuk bydła a wsie
w dolinach były przeludnione. Surowy klimat
gór nie ułatwiał życia.
Nawet na tle przysłowiowej biedy galicyjskiej
Bieszczady były bardzo
ubogie. Burzliwa historia XX wieku nieodwracalnie zniszczyła stary
górski świat, i dziś błądząc wzrokiem po tych
przepięknych górach

trudno wyobrazić sobie to co przeminęło.
Schodziliśmy w doliny pełni wrażeń,
coraz bardziej dokuczało gorąco – jak na
lipcowe popołudnie przystało. Potem było
pieczenie kiełbasy na ognisku i powrót do
Rymanowa. Tak szybko minął ten sobotni
dzień. Pozostały zdjęcia i wspomnienia
i być może u wielu uczestników naszej
wędrówki – chęć powrotu w świat bieszczadzkich lasów i połonin, tak o każdej
porze urzekająco pięknych.
Lesław Materniak

W. Łabuda
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1939…
Klimkówka pamięta
Wrzesień – piękny, jesienny miesiąc,
bogaty w dary przyrody i urzekający nas
jej wspaniałymi, złocistymi widokami.
Ale nam Polakom (zwłaszcza starszego
pokolenia) ten piękny miesiąc przywodzi
na pamięć ból, cierpienie, lęk o najbliższych, tułaczkę, utratę ojczyzny i wszystko to, co trudno wyrazić słowami, gdyż
wojna rozpoczęta we wrześniu 1939 roku
przekreśliła ludziom wszelkie nadzieje i
plany na najbliższą przyszłość. Jej początek był też niewiadomy dla mieszkańców
Klimkówki.
Nim się jednak rozpoczęła, w ostatnich miesiącach w Klimkówce wyczuwało się niepokój i przygotowania do
niej, o czym dowiedziałam się z materiałów archiwalnych i przekazów żywych
świadków tamtych dni. Już w końcu
lipca w Klimkówce zostało powołanych
50 mężczyzn do Obrony Narodowej. Początek roku szkolnego odwołano na dwa
tygodnie. Ludzie robili zapasy żywności.
Niepokój wzrastał. 31 sierpnia sołtys
Klimkówki Józef Penar o godz. 1800 zwołał zebranie, w czasie którego rozdał karty
powołania do wojska oraz ogłosił różne
zarządzenia na wypadek wojny.
1 września 1939 r. (a był to piątek)
o godz. 5 00 mieszkańców Klimkówki
zbudziły silne detonacje dochodzące
od strony Krosna. Wybuchy bomb były
tak silne, że szyby w oknach drżały i
zdawało się, że walą się ściany domów.
Rozległ się głośny, złowieszczy warkot
niemieckich bombowców z wyraźną
swastyką na skrzydłach. Uciekały one od
strony Krosna i po drodze wyrzucały pozostałe bomby. Nie było już najmniejszej
wątpliwości o rozpoczęciu wojny przez
Hitlera, chociaż niektórzy nie chcieli w
to wierzyć.

1 września o godz. 1030 ks. Kulczycki, ówczesny proboszcz Klimkówki,
wysłuchał w radiu (ks. był jedynym
posiadaczem takiego urządzenia we wsi)
oryginalną mowę Hitlera w Reichstagu,
w czasie której ogłosił, że stan wojny
z Polską trwa od godz. 445. Ze swojego
punktu widzenia przedstawił wypadki
ostatnich dni, które go miały usprawiedliwiać przed światem i własnym narodem.
Mowa Hitlera była bardzo długa, przery-

10

NASZ RYMANÓW

wana raz po raz oklaskami i burzliwymi
głosami. Hitler podnosił glos i bił ręką w
stół (informacja z kroniki parafialnej ks.
Kulczyckiego).
W gminie Rymanów zawiązano
Komitet Pomocy Obywatelskiej, który
miał za zadanie udzielać wsparcia rodzinom, z których ojcowie poszli na wojnę.
W następnych dniach września Polskie
Radio nadawało komunikaty o bombardowaniu przez Niemców całego naszego
terytorium. Wojna trwała, nad Klimkówką
przelatywały dziesiątki samolotów. Warkot był okropny. Na horyzoncie widać
było wielkie, czarne kłęby dymu. Paliła
się fabryka gumy w Krośnie. Palił się
również Rymanów.
Na terenie Klimkówki coraz częściej
pojawiali się polscy żołnierze z Obrony
Narodowej walczący ze zmotoryzowaną
armią niemiecką. Poległ wówczas polski
żołnierz Jan Ginalski i kapitan niemiecki,
którego pochowano w
ogrodzie dworskim a
potem z wielką pompą
przewieziono do Niemiec. Poległego żołnierza polskiego, starszego
strzelca, przewieziono
na cmentarz do Klimkówki. O zrobieniu
trumny nie było nawet
mowy. O pogrzebie tym
ks. Kulczycki w swej
Kronice tak pisze: „…
Uprosiłem dwóch starszych ludzi żeby wybrali
grób i o godz. 200 pochowaliśmy go. Smutny to
był pogrzeb żołnierza. Ułożyliśmy go w
grobie na desce, na piersi położyliśmy
mu rozpoczęty chleb wojskowy i nakryliśmy go płaszczem żołnierskim. Ś.p. Jan
Ginalski odznaczony był za boje 1918-19
odznaką honorową „Orlęta”. Zaraz też
doniosłem o tym przez posłańca do urzędu parafialnego w Polance, skąd pochodził. 16 września żona ekshumowała
jego zwłoki i pochowała w Polance…”
Do Klimkówki docierały coraz
smutniejsze informacje o losach polskiej armii. 27 września ks. Kulczycki
zapisuje w kronice następującą notatkę: „… dzień ten będzie pamiętny w
historii tej wojny. Warszawa się poddała, bo poddać się musiała. Bohaterstwa jednak tam nie brakowało, skoro
nawet kobiety szły na bagnety. Obrona
Warszawy, jak stwierdza zagranica, to
w dziejach historii świata bodaj czy
nie unikat. Toteż oczy całego świata
zwrócone były na to bohaterskie miasto…
Bohater obrony Warszawy, prezydent Starzyński o godz. 6 wieczór musiał poddać
miasto. Poprzedziły to długie pertraktacje
z generałem niemieckim Blaskowitzem,
albowiem Warszawa chciała wyjść tylko z
honorem, inaczej nie byłaby kapitulowała
i te honorowe warunki podania przyjęła.
Mówią, że przed wychodzącą polską
załogą oddziały niemiecki salutowały…..
ale Warszawa wiele ucierpiała. Kościoły

szkoły, szpitale, zabytki sztuki – wszystko
to w gruzach leży wraz z płonącym Zamkiem Królewskim. Chciałoby się płakać na
takie smutne wiadomości, lecz tymczasem
i my przesyłamy bohaterskiej Warszawie
słowa naszego wieszcza, Juliusza Słowackiego:
„U nóg Twych kładę,
O! żałobna wdowo polskiego ludu.
O! Matko w żałobie,
tych co śpią w krwawym pochowani grobie,
i tych, co wierzą, że wstaniesz na nowo.
O! Ty gotowa twą krew Chrystusową
rzucić na twarze wątpiące i blade.
Warszawo! Tę pieśń Ci pod nogi kładę
i nóg skrwawionych Twoich sięgam głową”
I warta była tego Warszawa. Tak jak Lwów
zasłużył się w sierpniu 1920 r. bohaterska
obroną przed hordami Budionnego, tak
Warszawa 1939 roku zbudowała sobie na
zawsze trwały pomnik w sercach Polaków”

Do Klimkówki wracają nasi uciekinierzy z Podola, o których już dawno
mówiono, że zginęli. Opowiadają oni
o strasznych zniszczeniach i podają
szczegóły dotyczące ostatecznego rozbicia naszej armii w kleszczach rosyjsko
- niemieckich. Zdradziecki, podły cios
bolszewickiego sztyletu w plecy naszej
Ojczyzny (17 września) był tragiczny i
śmiertelny, dlatego też resztki armii polskiej znalazły się w niewoli bolszewickiej.
Okrutna wojna niosła coraz większe
zniszczenia. Ginęli ludzie mordowani
przez okupanta w bestialski sposób. Opowiadają o tym najstarsi, jeszcze żyjący,
mieszkańcy Klimkówki. W sierpniu 1944
roku niemieccy żołnierze otoczyli Klimkówkę i urządzili łapankę miejscowej
ludności jako odwet za obronną akcję partyzancką. Do uciekających strzelano. W
zabudowaniach kopalni ropy naftowej zastrzelono kierownika kopalni Jana Cholewińskiego. Schwytano również rolników
i zapędzono do stodoły jako zakładników.
Franciszka Rajchla, Antoniego Rajchla,
Józefa i Kazimierza Puchalskich wzięto
na przesłuchanie, w toku którego straszliwie ich katowano, łamiąc im kości. Po
przesłuchaniu wszystkich rozstrzelano.
W czasie ewakuacji mieszkańców
Klimkówki na Wólkę we wrześniu 1944
roku, pijany gestapowiec zastrzelił bez
żadnego powodu Stanisława Waisa, który

osierocił małą córeczkę i pozostawił młodą żonę. W tym też roku, podczas przymusowej pracy kopania rowów, żołnierz
Wehrmachtu zastrzelił Jakuba Waisa. Na
ołtarzu Ojczyzny złożyli również życie
czterech braci Puchalskich: Henryk – komendant AK obwodu Krosno, aresztowany przez Gestapo, zamordowany w czasie
śledztwa w Jaśle, nie wydając nikogo.
Kazimierz – żołnierz AK aresztowany
przez Gestapo, spalony w Oświęcimiu.
Józef – zastrzelony przez Niemców w
czasie powrotu z pracy do domu. Stanisław – zginął w czasie zdobywania Ber-

lina 30.IV.1945, nie doczekał wolności,
odznaczony był Krzyżem Virtuti Militari.
W złowrogi szum katyńskiego lasu
wsłuchują się także niektórzy dawni
mieszkańcy Klimkówki, których pochłonęły katyńskie doły śmierci. Antoni
Puchalski – kpt. Wojska Polskiego,
zamordowany strzałem w tył głowy w
1940 roku w Katyniu. Józef Dubiński
mjr. WP zamordowany przez NKWD w
Charkowie.
Pamięć o klimkowskich Bohaterach
Narodowych jest wśród mieszkańców
wioski ciągle żywa. Wiązanki biało-czer-

wonych kwiatów ozdabiają tablicę z ich
nazwiskami oraz pomnik poległych z lat
1918 – 1920. zaś tym, których zabrała
nieludzka ziemia katyńska i tym, którzy
pozostawili wciąż krwawiącą w sercach
Polaków ranę smoleńską, ufundowano
10 kwietnia 1913 roku na cmentarzu
parafialnym kamienne obeliski, nad
którymi czuwa strażnik polskiej historii
– dąb pamięci narodowej. A wszystko to
z inicjatywy sołtysa Kazimierza Kielara,
Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia na Rzecz
Promocji i Rozwoju Klimkówki.

Polsko – ukraińskie
jajo niezgody

Natychmiastową reakcją na te wydarzenia było odwołanie Europejskich
Dni Dobrosąsiedztwa, które gmina Mircze, od pięciu lat wspólnie z ukraińskimi
Iwaniczami, Nowołyńskiem i Łuckiem
oraz Fundacją Kultury Duchowej Pogranicze, organizuje na granicy polsko-ukraińskiej. Dwa brzegi Bugu łączył
zwykle pontonowy most tak, by goście
festiwalu swobodniej mogli przekraczać
granicę. W kilku sąsiadujących ze sobą
miejscowościach odbywały się koncerty,
spotkania plenerowe, wspólna modlitwa.
Idea jest jedna – pojednanie.
Most pontonowy w tym roku nie powstał. Na stronie urzędy gminy Mircze
pojawiło się oświadczenie wójta gminy
Lecha Szopińskiego z którego wynika,
że Dni Dobrosąsiedztwa zostały odwołane. Z kilku planowanych koncertów odbył się tylko jeden (w Kryłowie). Wśród
powodów tej decyzji Szociński wymienia incydent w Łucku. „Została pogwałcona święta zasada gościnności. Mimo,
że prezydent prosi o nie nadawanie incydentowi w Łucku specjalnego znaczenia,
uważam, że nie można przejść nad nim
do porządku dziennego” – podkreśla
wójt. Przypomina też decyzje Wołyńskiej Obwodowej Rady, która potępiła
uchwałę polskiego parlamentu określającą zbrodnię wołyńską mianem czystki
etnicznej o znamionach ludobójstwa.
W swoim stanowisku delegaci rady
wołyńskiej napisali, że polski parlament
świadomie zignorował i przemilczał
czystki etniczne, które przeprowadzały
polskie formacje zbrojne na Wołyniu,
Chełmszczyźnie, Zasaniu i Podlasiu.
Stwierdzili ponadto, że Ukraińcy prowadzili walkę na swoim etnicznym terytorium o własną niepodległość przeciwko
różnym okupantom. Wójt Szociński podkreśla z kolei, że w atmosferze , w której
okupantami nazywa się bestialsko mordowane kobiety, dzieci i starców, wspólne świętowanie byłoby hipokryzją.
Kontrowersyjną natomiast ideą
była inscenizacja zbrodni wołyńskiej w
Radymnie. Jak napisał niemiecki dziennik Frankfurter Rundschau w artykule
„Rzeź na pokaz” – inscenizacja zbrodni wołyńskiej ma taki sam sens jak rekonstrukcja palenia ludzi w piecach
krematoryjnych. Autor opisuje pomysł
Mirosława Majkowskiego, koordynato-

ra inscenizacji w Radymnie – „Żołnierze
UPA najadą na specjalnie wybudowana
na potrzeby rekonstrukcji atrapę wioski,
zamordują mieszkańców i spalą ich
domy.
Majkowski widzi to zupełnie inaczej, przez swoje widowisko chce upewnić się, że pamięć o masakrze nie zaginie. Autor artykułu, Ulrich Kroekel, nie
jest jednak przekonany czy zabawa w
historyczną rekonstrukcje tragedii przyczyni się do ukraińsko-polskiego pojednania. To wątpliwe – zaznacza.
Kilka dni później oliwy do ognia dolała rekonstrukcja bitwy pod Brodami,
w imię upamiętnienia SS Galizien. Podczas tej bitwy w 1944 roku 14 Dywizja
Grenadierów SS Galizien została rozbita
przez wojska ZSRR. Organizatorzy tłumaczą, że celem rekonstrukcji nie była
pochwała nazizmu, ale ukłon w stronę
pamięci ukraińskich dążeń niepodległościowych. Dla Ukraińców zbrodnie wojenne SS Galizien (np. w Hucie Pieniackiej) to temat tabu. Lwowski politolog
Anton Borkowski twierdzi, że w świadomości przeciętnego mieszkańca zachodniej Ukrainy, dywizja SS Galizien ma
niewiele wspólnego z nazizmem.
Tylko czy należy bazować na tej nieświadomości i opowiadać bajki, które do
niczego nie prowadzą, czy może trzeba
rozliczyć się ze swoją przeszłością i budować zdrowe stosunki pomiędzy dwoma narodami ?
Ukraińcom wydaje się, że odwołując się do SS Galizien czy OUN – UPA,
będą mogli odróżnić się od współczesnej
Rosji. Problem w tym, że nie można na
fałszu budować realnej tożsamości narodowej, bo ona będzie prowadzić cały
naród na manowce.

Od kilku tygodni obserwuję wydarzenia w relacjach polsko-ukraińskich
i nie mogę się nadziwić reakcjom zarówno po jednej jak i po drugiej stronie
Bugu. Jeszcze niedawno wspólnie organizowaliśmy EURO 2012, a dziś mamy
chłodne stosunki, które nie służą ani
Warszawie ani Kijowowi.
Podczas uroczystości w 70. rocznicę zbrodni wołyńskiej prezydent
Bronisław Komorowski powiedział w
Łucku: „Przeszłość najbardziej nawet
dramatyczna nie musi dzielić na zawsze.
Uczciwie potraktowana, może służyć
pojednaniu i współpracy naszych narodów i naszych dwóch niepodległych
państw. Pojednanie oparte na prawdzie
pozwoli stawiać to co jednoczy, o wiele
wyżej, niż to co jest źródłem podziałów i
nieufności. Warto pamiętać, że z konfliktów polsko-ukraińskich zawsze korzystał
ktoś trzeci, ktoś, kto także zawsze czyhał
na naszą niepodległość i na naszą wolność” – dodał prezydent.
Przekonywał, że Polskę i Ukrainę
wiele łączy. Przypomniał, że Polska
jako pierwsza uznała ukraińską proklamację niepodległości. „Nie ma też drugiego kraju, który bardziej niż Polska
doceniałby rolę niepodległej Ukrainy w
Europie i życzliwie wspierał jej proeuropejskie dążenia. My – Polacy i Ukraińcy jesteśmy sobie potrzebni. Wspólnota
celów i interesów jest najlepszą gwarancją naszej ścisłej współpracy. Wymaga
ona jednak szczerego pojednania, także
trudnego przebaczenia krzywd wyrządzonych dawniej. Wymaga wybaczeni i
pojednania na fundamencie bolesnej i
smutnej prawdy. Musimy jednak udźwignąć ciężar tej prawdy – my Polacy, i wy
Ukraińcy” – powiedział prezydent.
Po przemówieniu Bronisław Komorowski, po wyjściu katedry witał się ze
zgromadzonymi. W pewnym momencie
młody chłopak poklepał go po ramieniu,
rozbijając na marynarce jajko. Zatrzymano od razu napastnika, który miał na
sobie plecak z napisem „Swoboda”.

Zofia Gierlach

Tomasz Kossakowski
(Instytut Euroatlantycki)
(Red.) Autor w czasie pobytu w Rymanowie zaangażowany był w kilka projektów służących nawiązaniu współpracy Rymanowa i miast ukraińskich.(Był
nawet doradcą ministra w sprawach
stosunków polsko-ukraińskich). Za jego
sprawą w Rymanowie Zdroju występowały zespoły z Ukrainy. Teraz wyjechał
z Polski aby zbierać materiały do pracy
doktorskiej.
NASZ RYMANÓW
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Sesja Rady Miejskiej
w Rymanowie Zdroju
W sali konferencyjnej „Kasztanowego Dworu” zebrała się Rada Miejska
by spotkać się z przedstawicielami
Zarządu Uzdrowiska Rymanów SA w
celu wymiany informacji i poglądów na
temat dnia dzisiejszego i perspektyw
uzdrowiska.
Prezes zarządu Paweł Szczygieł
przedstawił prezentację medialną dokumentującą rozwój uzdrowiska. Radni
zobaczyli zakres remontów i inwestycji
oraz nowe produkty oferowane przez
uzdrowisko – zestaw kosmetyków i
nową wodę mineralną (w nowej szacie
graficznej i ciekawej kolorystyce). Po
załamaniu przyjazdów w latach 2005 –
2008 zaznacza się tendencja wzrostowa.
Wzrosła też baza uzdrowiskowa do ponad
tysiąca łóżek. W ostatnich latach wydano na inwestycje ok. 60 mln zł. (w tym
Zimowit – 16 mln, Polonia -8,8 mln) w
znacznej części z funduszy europejskich.
Po głębokim zastanowieniu i wykorzystaniu różnorodnych opinii, zakupiono
za 8 mln zł „Kasztanowy Dwór”, który
wypełnił lukę w ofercie uzdrowiska. Po
remoncie, czynny od lipca, obłożony jest
klientami już do listopada. Wiele dyskusji i propozycji wywołała możliwość
zmiany nazwy tego budynku. Większość
przychyliła się do tego, aby powrócić do
pierwotnej nazwy z czasów Potockich
– Dworzec Gościnny (Dom Zdrojowy).
Dworzec Gościnny stanowiłby miejsce
pierwszej obsługi klienta, oferując mu
przy okazji hotel i restaurację o podwyższonym standardzie obsługi.
Nie ma chętnych na nieczynne sanatoria (np. Leliwa). Zabytkowe budowle
ciężko znajdują nabywców, bo ich remonty muszą uwzględniać wymogi konserwatora a to zwielokrotnia ich koszt. Stare
sanatoria są ponadto przystosowane do
leczenia dzieci, a budowle te nie przystają
do dzisiejszych wymogów, przeróbki
są bardzo kosztowne. Przykładem interwencji konserwatora jest „Zofia”, gdzie
określone są ścisłe wymogi remontu, choć
budynek po kolejnych remontach niewiele
ma już w sobie zabytkowego i nadaje się
raczej do rozbiórki.

Radni zgłosili potrzebę zwiększenia ilości miejsc parkingowych w centrum Zdroju.
W fazie rozważań są
różne pomysły rozwiązania problemu, choć
możliwości są ograniczone. Ciągle aktualną
sprawą jest pozyskanie
inwestora dla budowy
basenu.
W programie inwestycyjnym Urzędu
Marszałkowskiego plaBasen w Kasztanowym Dworze
nowanych jest 70 mln na
najbliższe lata. Kwota ta nie uwzględnia trzyletnie kontrakty z NFZ. Ale trzeba
jednak pomysłu, który mógłby spowodo- pamiętać, że jesteśmy uzależnieni od
wać „rewolucję” w rymanowskim zdroju. czynników zewnętrznych np. NFZ nie
Chodzi o przeprowadzenie wierceń w zwiększył stawki opłat za pacjenta a wycelu pozyskania wód termalnych. Jest dłużono tydzień zabiegowy do 6 dni. Nie
duże prawdopodobieństwo trafienia na rezygnujemy od kontraktów z ZUS-em.
takie wody na głębokości 2,5 tys m. Ze Ale wydaje się, że przyszłością jest klient
względu na koszt inwestycja ta jest za- komercyjny i konieczność zmierzenia
leżna od urzędu marszałkowskiego – 40 się z budową ośrodka typu SPA. Wybumln to kwota nie do przeskoczenia dla dowana nie tak dawno kriokomora nie
uzdrowiska.
była trafną inwestycją, podobnie jak w

Dworzec Gościnny - ok. 1910 roku
Swoimi uwagami podzielił się również naczelny lekarz uzdrowiska Sławomir Szczepaniak, który potwierdził dobrą
koniunkturę w ostatnich miesiącach.
Aktualnie zakontraktowany jest pobyt
150 dzieci. O przyszłości będzie więcej
wiadomo przy końcu roku bo kończą się

innych uzdrowiskach nie przynosi zysku
ze względu na małe zapotrzebowanie.
Na zakończenie prezes Szczygieł
zaproponował, aby takie spotkania jak
dzisiaj odbywały się przynajmniej raz
w roku.
(wła)

Informacja
Z powodu natłoku spraw bieżących, zmuszeni jesteśmy do przełożenia do następnych numerów nagrodzonej pracy Zuzanny Tomków.
W konkursie literackim ogłoszonym przez Bibliotekę w Rymanowie zajęła I miejsce.
Przepraszamy.
Dwór - recepcja
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Szkoła Sanatoryjna

- niezapomniany czerwiec
aktualny cały rok
Rok szkolny 2012 – 2013 zakończył się dwoma wydarzeniami ważnymi
nie tylko w tym roku, lecz istotnymi w
dłuższej perspektywie czasowej tak dla
uczniów jak i ich rodzin.
Pierwsze wydarzenie to spotkanie z
Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem
Michalakiem, drugie to Noc Profilaktyki, zachęcająca do życia bez uzależnień,
zachowań ryzykownych. Jak to osiągnąć,
jakich sytuacji unikać, jak pozostawać
sobą w sytuacji presji, jak odmawiać i
jak odmowę uzasadnić oraz jak system
prawny reaguje na nie przestrzeganie
prawa przez nieletnich, to tylko część
tematów na które udzielono konkretnej
odpowiedzi.

Rzecznik Praw Dziecka
w Rymanowie Zdroju
W czerwcu 2013 roku Rzecznik Praw
Dziecka Marek Michalak spotkał się z
uczniami Szkoły Sanatoryjnej w Rymanowie Zdroju. W spotkaniu uczestniczyli
także: Naczelnik Wydziału Profilaktyki
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Elżbieta Rusiniak, Burmistrz Gminy
Rymanów Wojciech Farbaniec i Naczelny Lekarz Uzdrowisk Podkarpackich,
Dyrektor ds. Medycznych w Uzdrowisku
S.A. Sławomir Szczepaniak.
Rzecznik Praw Dziecka od lat wspiera dziecięce lecznictwo uzdrowiskowe.
Zawsze podkreśla, że dzieci mają prawo
do leczenia i rehabilitacji w uzdrowiskach- miejscowościach o szczególnych
walorach klimatycznych, gdzie jest możliwy dostęp do zabiegów leczniczych,
specjalistycznej diagnostyki, całodobowej opieki medycznej i kontynuacji
nauki szkolnej. Szkoła Sanatoryjna w
Rymanowie Zdroju od wielu lat prowadzi
skuteczną i ze wszech miar potrzebną
działalność dydaktyczną i wychowawczą. Wspiera dzieci przewlekle chore w
procesie leczenia i rehabilitacji.
Dzieci przywitały Pana Ministra i
gości krótkim programem artystycznym,
po czym z wielką uwagą wysłuchały
wystąpienia pana rzecznika, który mówił
o swojej pracy i odpowiadał na pytania dzieci. Rzecznik podkreślił, że dla
dziecka zawsze najbliższymi osobami
są rodzice i to do nich powinno zwracać się każde dziecko w potrzebie. W
sytuacji kiedy dziecko nie ma oparcia w
rodzinie, może zwrócić się do instytucji,
przede wszystkim do szkoły. W najtrudniejszych sytuacjach, gdy inne osoby i
instytucje zawiodą można zwracać się
różną drogą (telefonicznie, mailowo, za
pomocą facebooka) do Rzecznika Praw
Dziecka. Zapewnił, że będzie pamiętał o
problemach dzieci chorych leczących się
w uzdrowiskach dziecięcych. Podarował
naszym uczniom upominki oznaczone

logo rzecznika i zestaw
książek Janusza Korczaka,
które są dostępne w bibliotece. Na pamiątkę dzieci
wręczyły dla pana ministra
upominek w postaci legendarnej krowy, wykonanej
techniką quilliigu.
Burmistrz Wojciech
Farbaniec przekazał panu
ministrowi Pamiętniki
Anny Potockiej, a dyrektor medyczny Sławomir
Szczepaniak naturalne
kosmetyki produkowane
na bazie wód mineralnych w Rymanowie
Zdroju. W końcowej części spotkania
kierownik Małgorzata Czyż przekazała
postulaty sformułowane do Rzecznika
Praw Dziecka. Po wizycie pozostały nam
miłe wspomnienia i pozytywne emocje.

Noc Profilaktyki w Rymanowie
Zdroju
W czerwcu bieżącego roku Szkoła Sanatoryjna w Rymanowie Zdroju włączyła
się w Ogólnopolski Program Komendy
Głównej Policji „Profilaktyka i Ty”
promujący wśród młodzieży modę na

życie bez uzależnień. Celem programu
było inicjowanie wspólnych działań skierowanych przeciwko zjawiskom patologii
społecznej, opartych na innowacyjnych

metodach z zaangażowaniem młodzieży
i aktywną współpracą z samorządami.
Głównymi partnerami programu byli
m.in. Rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poprzez
program „Razem Bezpieczniej”, Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez
program „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony
Narodowej.
W dniu 22 czerwca 2013 roku zorganizowaliśmy Ogólnopolską Noc Profilaktyki pod patronatem Komendy Głównej
Policji, Podkarpackiego Kuratorium
Oświaty wraz z Uzdrowiskiem Rymanów
i Gminą Rymanów.
Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w
konsultacjach na temat
profilaktyki uzależnień z terapeutą Sławomirem Zuzakiem.
Następnie odbył się
happening „Przestańmy biec” w którym
wzięli udział dorośli
kuracjusze uzdrowiska
i mieszkańcy gminy
Rymanów.
W dalszej części spotkania w amfiteatrze została odczytana przez Sędziego
Sądu Okręgowego w Krośnie Artura
Lipińskiego odezwa społeczności „PaT”.
Kolejnym punktem w programie był społecznościowy zryw wolnych serc który
polegał, na wspólnym wybijaniu prawą
dłonią rytmu serca. Następnie młodzież
z naszej szkoły i Zespołu Szkół z Posady
Górnej zaprezentowała program profilaktyczno-artystyczny, po czym odbył
się pokaz sprzętu policyjnego Komendy
Miejskiej Policji z Krosna i Ochotniczej
Straży Pożarnej z Rymanowa Zdroju.
Dodatkową atrakcją programu był występ
grupy Stone Haze z Krosna.
Zadaniem pedagogów pracujących
w naszej szkole jest nie tylko wspieranie
procesu leczenia, ale także przekazywanie
wartości niezbędnych w życiu, zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży
szkolnej, kształtowanie i umacnianie aktywnych społecznie asertywnych postaw.
Ewa Potakiewicz, Katarzyna Guśpiel
NASZ RYMANÓW
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XIII Turniej Piłki
Nożnej Drużyn
Podwórkowych
Choć był to trzynasty turniej, to wcale nie okazał się pechowy. Mimo trwających przez kilka tygodni rekordowych
upałów (+350C), zgłosiło swój udział 7
drużyn chłopców z gminy Rymanów. W
dniu turnieju temperatura spadła o 150
a zapowiadane gwałtowne burze też do
nas nie dotarły. Aura zatem sprzyjała, a
jak było z poziomem sportowym?
Rozlosowano drużyny do dwóch
grup: Grupa A – FC Rymanów, Deszno II,
LKS Głębokie i Rymanów Zdrój. Grupa
B – Huragan Deszno, Orły Rymanów i
Królik Polski.
Uzyskano następujące wyniki:
Grupa A
FC Rymanów – Deszno II
8:0
LKS Głębokie – Rymanów Zdrój 0 : 1
Rymanów Zdrój – FC Rymanów 0 : 12
Deszno II – LKS Głębokie
2:3
Rymanów Zdrój – Deszno II
1:3
LKS Głębokie – FC Rymanów
0:7

Tabela
1.FC Rymanów
pkt 9
2.Deszno II
3
3.LKS Głębokie
3
4.Rymanów Zdrój
3

27 : 0
5 : 12
3 : 10
2 : 15

Grupa B
Huragan Deszno – Orły Rymanów 4 : 0
Królik Polski – Huragan Deszno 1 : 7
Orły Rymanów – Królik Polski
4:1
Tabela
1. Huragan Deszno pkt 6 11 : 1
2. Orły Rymanów
3
4:5
3. Królik Polski
0
2 : 11
W czasie krótkiej przerwy uczestnicy
zawodów otrzymali poczęstunek ufundo-

Po eliminacjach, które wykazały
wyraźną dominację dwóch drużyn, które zajęły pierwsze miejsca w grupach,
przystąpiono do półfinałów. FC Rymanów
gładko pokonał rymanowskie Orły (8 : 0),
a Huragan Deszno pokonał drużynę
Deszna II (5 : 0).
W meczu o „brązowy medal” drużyny
zademonstrowały niesłychaną ambicję
w grze, po bardzo zaciętym pojedynku

wany przez Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”, organizatora imprezy. Smakowite
danie, chwalone przez zawodników, przygotowała restauracja „Piwnica”.

zwyciężyły Orły Rymanów pokonując
Deszno II 2 : 1. W finałowej rozgrywce
obok ambicji i zaciętości widzieliśmy
również u zawodników spore umiejętności techniczne i taktyczne. Po bardzo
emocjonującym meczu FC Rymanów
pokonał 3 : 2 Huragan Deszno.
Królem strzelców turnieju został
Jakub Pelczar (FC Rymanów) wyprzedzając swojego kolegę klubowego Kamila Zaforemskiego i Jakuba Rajchla z
Huraganu Deszno. Zawody prowadzone
były w bardzo sportowej atmosferze, nad
czym czuwał sędzia Marek Sokołowski,
rozstrzygając sporne sytuacje we wszystkich meczach.
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy dokumentujące osiągniętą w turnieju
lokatę, a wszyscy zawodnicy pierwszych
trzech drużyn otrzymali upominki ufundowane przez organizatora – Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”.

Zwycięska drużyna w koszulkach stowarzyszenia

14

NASZ RYMANÓW

Wacław Łabuda
fot. Maciej Łabuda

Naszym zdaniem
Cześć –Stachu – minęły wakacje, czas
urlopów, czas dla wielu życia beztroskiego i powinniśmy wrócić do normalności,
ale jak tu być do przyszłości pozytywnie
nastawionym, kiedy okazuje się, że bieda
na horyzoncie, w budżecie państwa brakuje 26 miliardów zł. Przyszłości i tak w
jasnych kolorach nie widzieliśmy, to jak
w tym przypadku będzie „ona” wyglądać?
Wśród rządzących, którzy zapewniali nas
o lepszym życiu, nastąpił popłoch, sami są
mocno przestraszeni do jakiego stanu kraj
doprowadzili, ale o los NARODU się nie
martwią, tylko sami o siebie, bo co dalej
z nimi będzie? Tusk i Rostowski, uważający się za nieomylnych doświadczają, że
kłamstwa, którymi nas karmili teraz obróciły się przeciwko nim. Podporządkowane
im media nie mają już pomysłów na dalsze
tumanienie ludzi, chociaż starają się robić
wszystko, aby odwrócić uwagę od tragicznej gospodarczo sytuacji w kraju.
Franio – za doprowadzenie państwa do
tak tragicznego stanu, osoby, które są temu
winne powinne ponieść bardzo wysoką
karę.
Stachu – zgadzam się z tobą, bo odsunięcie ich od władzy (przegrane wybory) to
w porównaniu za wyrządzoną szkodę całemu państwu – POLSCE i każdemu jej obywatelowi, to stanowczo za mało, oni sami
za błache przewinienia i to często niesłuszne stawiają osoby przed Trybunał Konstytucyjny. Gdyby zależało to ode mnie, nie wahałbym się proponować najwyższy wymiar
kary i konfiskatę majątku całej rodzinie.
Jeżeli mówi się, że nawet nasze prawnuki,
nie będą wstanie spłacić tego zadłużenia,
to zwykłemu człowiekowi trudno wielkość tego zadłużenia pojąć.Stachu – jeżeli
ja, swoją rodzinę doprowadziłbym do tak
wielkiego zadłużenia, które miałby spłacać
mój prawnuk, to jeszcze dzisiaj strzeliłbym
sobie w łeb, ale oni dalej robią sobie „żarty”
z NARIDU, głupie ich uśmiechy i ich popleczników i w dodatku bezczelnie zapewniają, że to nic strasznego – NIC SIĘ NIE
STAŁO. Radio i telewizja dalej będą szukać
tematów mało istotnych i głupotami zapełniać czas antenowy, lub durnowatymi kabaretami a ludzie nie myślący o dniu jutrzejszym będą się także durnowato chichotać.
Kiedy doszło do pewnych nieporozumień
( do końca nam nie znanych) pomiędzy
proboszczem a arcybiskupem – największa

„troskę” o Nasz Kościół wyrażały i martwiły się środowiska antyklerykalne z Palikotem i Nowicką na czele, a już największym
ekspertem okazał się sam Hortman (wiadomo kto to jest i kim on jest) i jego propozycje o zerwanie konkordatu, czy MY mamy
na to spokojnie patrzeć, czy my prawdziwi
Polacy z dziada pradziada tu urodzeni i
wychowani w naszej katolickiej wierze i w
duchu patriotycznym mamy jeszcze coś do
powiedzenia we własnym domu?
Franio – my tu żyjący na „skraju”
Polski nie zawsze wiemy o wszystkim co
dzieje się wewnątrz kraju. Jak dochodzą
wiadomości to już we wrześniu ludzie pokażą jak zostaliśmy „uszczęśliwieni” przez
tych, którzy są mistrzami w obiecywaniu i
okłamywaniu tylu milionów ludzi. Miejmy
nadzieję, że od pewnego czasu powtarzane
hasło „OBUDŹ SIĘ POLSKO” dotrze do
świadomości NARODU i pobudka ta nastąpi już szybko. Mogę być biedny ale chcę
być sobą, wiadomości niech będą zawsze
prawdziwe, sądy niech będą sprawiedliwe
i traktują każdego równo, złodziej, bandyta
i każdy przestępca niech poniesie zasłużoną karę, prokurator i sędzia niech spełnia
rzetelnie swoją rolę, niech nie niszczą niesłusznie przedsiębiorców i zwykłych ludzi,
sami często stając się przestępcami, jako
dowód niech będzie program „Państwo w
państwie” Jakie świadectwo daje o sobie
nasze sądownictwo, jeżeli najgłośniejsze
morderstwo, zwierzchnika policji gen, Papały, tyle lat od zabójstwa i nic nie zostało
rozwiązane – jesteśmy z wiadomościami
jakie mieliśmy w dniu morderstwa – świadczyć to może tylko o nieudolności albo o
celowym mataczeniu i zatuszowaniu sprawy. Wciskanie ludziom ciemnoty, że chciano ukraść mu samochód – to się pytamy
czy ta prokuratura to już całkiem ma nas za
idiotów? Czy szary zwykły człowiek może
liczyć na sprawiedliwy sąd? Lekarz niech
będzie lekarzem i robi to co ślubował a nie
kieszeń szeroko nastawiał, a urzędnik niech
nie opowiada o trudnościach w załatwieniu
danej sprawy i często kończąc słowami „jak
się da to się zrobi” itd. Można by tu jeszcze wiele przykładów podawać, ale każdy
rozumny człowiek, który trzeźwo patrzy
widzi to zło na każdym kroku.
Stachu – tak się zastanowić na spokojnie, to my tak wiele nie żądamy, chcemy tylko NORMALNOŚCI no właśnie
niech ktoś w naszym kraju wprowadzi ład
i porządek, tą zwykłą normalność a wtedy
i życie nasze będzie o wiele spokojniejsze

i łatwiejsze. Franio – zastanówmy się jeszcze, po co i na co potrzebny jest nam ten już
kolejny „Przystanek Woodstok” urządzany
przez Owsiaka, - (przydomka dawać mu
nie będziemy) a popierany przez odpowiedniej obcji polityków a nawet przez samego
prezydenta – zadajmy sobie pytanie, czy tu
się nie promuje zdziczałego narodu, taplającego się w błocie jak dzikie świnie – czy
to przystoi CZŁOWIEKOWI? Co się tam
dzieje i to mają być najważniejsze wiadomości we wszystkich dziennikach – pijaństwo – zginął przejechany przez pociąg, bo
był tak pijany, że usnął na torach, pijani skaczą z mostu do rzeki i się topią – na porządku dziennym kradzieże – narkotyki i skutki
jakie ze sobą niosą ich używanie – rozdawanie prezerwatyw – pytanie, czy to jest
droga, którą ten ogłupiały naród ma iść w
przyszłość? Czym nasi politycy się szczycą? Czy oni naprawdę chcą naszego dobra,
czy do końca nas zdegenerować i wystawić
na pośmiewisko dla całego świata, tu wypada głośno krzyczeć NARODZIE OBUDŹ
SIĘ! Rodzice jadą tam z dziećmi co im chcą
pokazać i czego nauczyć. Niemiec dawał
nam wódkę, w wiadomym celu, politycy
dają nam rzecz o wiele gorszą – jaką przyszłość nam gotują –„ podobno swojemu”
NARODOWI. Jeżeli pozwolimy, aby rząd
dalej prowadził taką politykę, gospodarczą
i międzynarodową, to obawiam się czy za
jakiś czas w kościołach nie będziemy śpiewać ”OJCZYZNĘ WOLNĄ RACZ NAM
WRÓCIĆ PANIE”
Franio – na koniec musimy zahaczyć o
temat z naszego podwórka – chodzi o tan
głośny temat na całą Polskę – (ŚMIECI)- Ja
już jestem całkiem zakręcony. Przetargi podobno były – nasza gospodarka komunalna
nie mogła brać udziału w przetargu (jakieś
przepisy zabraniały) – przetarg wygrała
jakaś firma spod Jasła, a najdziwniejsze,
że śmieci wywozi dalej nasza gospodarka
komunalna. Na chłopski rozum wychodzi
to tak, że nasz Z.G.K. został jako podwykonawca, firmy spod Jasła, - czy to jest
normalne? Teraz płacimy już 7zł, od osoby,
jeżeli za jakiś czas będą kazać płacić nam
10zł, od osoby, to będziemy musieli płacić,
bo już żadnego odwołania do burmistrza
nie będzie, i tak puszczono nas w maliny.
To jest tylko zwykła miniaturka tego co się
dzieje w Polsce.
Stachu – czasem i z jasnego nieba piorun strzeli, miejmy nadzieję, że i w ten cały
bajzel też niedługo strzeli.
Stacho i Franio
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„Same chęci nie
wystarczą, potrzebne
jest działanie…”
„Nie przypuszczałem, że sukcesy
tego klubu to także narciarstwo. Cieszy
fakt, że tak wiele osób uprawiało tutaj
sport. Gratuluję wspaniałego Jubileuszu i mam nadzieję, że miejscowość ta
zawsze będzie znajdować się na mapie
sportowego Podkarpacia”- tak mówił
w Klimkówce k. Rymanowa, Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej,
Kazimierz Greń.
W sobotę 27 lipca 2013 roku, Gminny
Ludowy Klub Sportowy „KARPATY” w
Klimkówce świętował 65-lecie swojego
powstania i 50-lecie powołania sekcji
piłki nożnej. Uroczystości jubileuszowe odbyły się na piłkarskim stadionie.
Uczestniczyli w niej dawni i obecni
działacze sportowi, zawodnicy i trenerzy
związani z klubem sportowym. Udział
wzięli także zaproszeni goście, władze
samorządowe gminy Rymanów. Obecni
byli: Przewodniczący Rady Miejskiej w
Rymanowie - Henryk Smolik, Burmistrz
Gminy Rymanów- Wojciech Farbaniec,
jego zastępca Jan Materniak oraz sekretarz Marek Penar. Podkarpacki Związek
Piłki Nożnej reprezentowali prezes Kazimierz Greń i sekretarz Bogusław Szczurek. Z Okręgowego Związku Piłki Nożnej
w Krośnie przybyli prezes Jan Ciupka
oraz sekretarz Andrzej Włodarski.

Podczas uroczystości została
przedstawiona 65
- letnia historia klubu, który w dniu
14 lutego 1948
roku oficjalnie został zarejestrowany
przez grupę chłopców. Dokonano
także prezentacji
drużyny piłkarskiej
z 1963 roku, która
rozegrała wtedy
pierwsze oficjalne
spotkanie z Iwonką Iwonicz.
Jubileusz stał się również okazją
do uhonorowania najbardziej zasłużonych działaczy. Prezes Kazimierz Greń
uhonorował 16 działaczy brązowymi,
srebrnymi i złotymi odznakami „Zasłużony dla Podkarpackiego Związku
Piłki Nożnej”. Później zwrócił się do
prezesa klubu Mariana Różowicza:
„Niech ta okolicznościowa patera
będzie skromnym wyrazem wdzięczności za to, co robicie dla piłki nożnej i
sportu. Niech dobra atmosfera współpracy klubu z samorządem trwa dalej.
Gratuluję i życzę dalszych sukcesów”.
Okolicznościowe przemówienia rozpoczął Burmistrz Gminy Rymanów
Wojciech Farbaniec, następnie prezesi
Kazimierz Greń i Jan Ciupka oraz sołtys
wsi Kazimierz Kielar.
Na końcu uroczystości wystąpił prezes klubu Marian Różowicz, dziękując

wszystkim działaczom, trenerom i zawodnikom za wkład włożony w rozwój klubu.
Szczególne podziękowania skierował do
sponsorów klubu, a także do przybyłych
gości. Uroczystość zakończył mecz piłkarski rozegrany pomiędzy „Karpatami”

Klimkówka a „Iwonką” Iwonicz (0-3)
oraz zaprezentowano opublikowaną historię klubu pt. „Kronika Mistrzów Sportu”
autorstwa braci Krzysztofa i Ryszarda
Sołtysików.
Bogusław Szczurek

Było fajnie, radośnie
i zdrowo
Było piękne, niedzielne popołudnie.
Złociste blaski czerwcowego słońca zachęcały do letnich spacerów i rodzinno
- towarzyskich spotkań. Nic więc dziwnego, że przy amfiteatrze Zielonego Domku
w Rymanowie Zdroju, pojawiało się coraz
to więcej widzów zainteresowanych kulturalnym spędzeniem czasu.
Przybywali kuracjusze i tubylcy.
Tymczasem, dzieci i młodzież z Zespołu
Szkół Publicznych z Klimkówki oraz
nauczyciele, za kulisami czynili jeszcze
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ostatnie poprawki, bo przecież występ
musi wypaść jak najlepiej. Musi zainteresować wszystkich widzów, tych z
naszej okolicy i tych, którzy odjadą stąd i
zabiorą z sobą w świat wspomnienia, tego
niedzielnego czerwcowego popołudnia.
Pierwszy, jak przystało na gospodarza, wystąpił dyrektor szkoły Marian Penar, który serdecznie powitał wszystkich
obecnych. Zainteresował widzów historią
Klimkówki i szkoły, której patronem jest
bł. Jan Paweł II, otoczony wielką czcią
i szacunkiem całego klimkowskiego
środowiska.
Potem zaczęły się występy. Na scenie
ukazały się w kolorowych strojach dzieci
z klasy „O”, które z wielkim wdziękiem

wyśpiewały dwie piosenki, dedykowane
wszystkim tatusiom, wszak 23 czerwca to
ich święto. Nie zabrakło też ciepłych słów
dla mam. Wypowiedziały je dziewczynki
z kl. I w piosence „A ja wolę moja mamę”.
Zaś na wspólną majówkę zaprosiła
wszystkich zachęcającą piosenką uczennica kl. I. Mali artyści nie zapomnieli też
o ulubionych zwierzątkach. Zaprosili je na
„Imieniny słonia” i wyśpiewali piosenkę
o „Puszku Okruszku”.
Pięknie zaprezentowali się uczniowie klas gimnazjalnych w tańcu, pieśni i
muzyce. Młodzieżowy zespół muzyczny
rozbawił wszystkich gości, stworzył miły
i pogodny nastrój, który licznie zgromadzeni widzowie zabrali z sobą .

W czasie tego udanego pikniku
było nie tylko „fajnie” i radośnie, ale i
zdrowo. Można było nie tylko pokosztować, ale pojeść do syta, ekologicznych

Moja mała Ojczyzna
W okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2013 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rymanowie Zdroju – Desznie
realizowano projekt zatytułowany: Moja
Mała Ojczyzna. Zaplanowane w projekcie działania skierowane były do dzieci
w wieku 2,5 do 5 lat. Realizowano dwa
cykle zajęć: Eko-Art. mające na celu
wdrożenie dzieci do ochrony środowiska
i wykorzystywania do działań artystycznych materiałów pochodzących z recyklingu, oraz cykl zajęć zatytułowany: Mój
dom – moja Mała Ojczyzna. Społeczność
lokalna uzyskała informacje na temat
otrzymanego wsparcia przez Fundację
BGK im. Jana K. Steczkowskiego. Systematycznie zamieszczano informacje na
stronie www.deszno.org.pl oraz na stronie
gminnej.

Dzieci objęte działaniami projektowymi, chętnie uczestniczyły w
ciekawych, innowacyjnych zajęciach,
gdzie uczyły się samodzielnych działań,
zdobywały nowe doświadczenia, oraz
odkrywały świat. Poprzez te działania
zmniejszyły się dysproporcje rozwojowe
dzieci z terenów wiejskich. Ponadto
działania projektowe przyczyniły się

regionalnych potraw, przygotowanych
przez panie ze szkolnej rady rodziców z
Klimkówki. To niedzielne, czerwcowe
popołudnie wczasowicze i turyści oraz

mieszkańcy okolic mogli spędzić wesoło
i pożytecznie.

do otwarcia na nowe doświadczenia
i z odwagą stawiania czoła nowym,
nieznanym wyzwaniom. Rodzice chętnie
i aktywnie uczestniczyli w podjętych
działaniach, podobał im
się pomysł realizacji zaplanowanych tematów.
Nowatorskość, pole
gająca na pracy metodą
projektu, różne formy
aktywności, zabawa,
doświadczanie i ekspe
rymentowanie rozwinęły
talenty i zainteresowania,
oraz nauczyły dzieci
dbania o środowisko
naturalne.
Dzieci poznały również ciekawą historię Rymanowa Zdroju, przez
co wzmocniła się więź
emocjonalna ze swoim
regionem i miejscowością, w której
mieszkają. Poznały
one swoją najbliższą
okolicę, wyruszyły „na
szlak” konną dorożką,
gdzie znalazły skarby
swojej miejscowości,
odwiedziły pracownie
artystów ludowych
oraz tworzyły produkty oparte na wspólnych doświadczeniach
i działaniach. W ten
sposób uspołeczniły
się i nauczyły tolerancji, szacunku oraz
przynależności do
„Swojej Małej Ojczyzny”. Prowadzone
działania zwiększyły zaangażowanie
rodziców, a wspólne przeżywanie, współtworzenie, pokonywanie trudności,
wzmocniły więzi emocjonalne i nauczyły
współdziałania w grupie.
Spotkania z artystami ludowymi
uświadomiły ważność tradycji i zwyczajów ludowych naszego regionu w życiu

codziennym, uwrażliwiły na piękno i
estetykę, pozwoliły obcować ze sztuką.
Systematycznie prowadzone wystawy
prac plastycznych na szkolnym kory-

Zofia Gierlach

tarzu oraz prezentacja prac na stronach
internetowych stały się swoistą promocją
uzdolnień uczestników zajęć. Społeczność lokalna ciekawa była rezultatów
zaplanowanych działań.
Na zakończenie projektu podczas Wielkiego Festynu Rodzinnego
,,Moja mała ojczyzna – Deszno 2013”
cała społeczność i zaproszeni goście
podziwiali przygotowaną galerię prac
dziecięcych mieszczącą się w NSP Deszno, pięknie wykonany album ze zdjęciami
prowadzony przez cały okres realizacji
projektu, oraz wspaniałe występy artystyczne dzieci. Wielkim sukcesem dla
dzieci była możliwość pokonanie stresu
i zaprezentowania się na wielkiej scenie, oraz możliwość prezentacji swojej
twórczej pracy i powstałych dzieł szerszej
publiczności.
Zarówno uczestnicy projektu, jak i
odbiorcy stali się bogatsi o nowe umiejętności i doświadczenia związane z
prowadzonymi działaniami.
Małgorzata Ziajka
Dyrektor NSP Deszno
NASZ RYMANÓW
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Ważne cele
w Rymanowie
2 sierpnia 2013 r. w Historycznej
Izbie Regionalnej na nieformalnym zebraniu spotkała się grupa osób, którym
sprawy Rymanowa – Osiedla nr 1 ujmując rzecz formalnie – nie są obojętne.
Byli to członkowie Rady Osiedla, zarząd
stowarzyszenia „Nasz Rymanów” oraz
zaproszeni radni Maciej Kandefer i Dariusz Królicki. Zebraliśmy się, aby porozmawiać o problemach Rymanowa miasta.
Na zebraniach osiedla bywa bardzo mało
osób, nieraz poniżej 20. Ludzie pozostają
obojętni lub nie wierzą w siłę obywatelskiej inicjatywy. Zbliża się czas uchwalania budżetu, pragnęlibyśmy, aby pewne
potrzeby naszych mieszkańców zgłaszane
na zebraniach osiedla lub przekazywane
nam ustnie stały się priorytetami.
W wyniku dyskusji ustaliliśmy jako
szczególnie istotne następujące cele:
- budowa mostu z ul. Jasnej na Gospodarczą – mieszkańcy ul. Jasnej, gdy
przejazd przez rzekę staje się niemożliwy,
bywają odcięci od świata, nie mówiąc

już o potrzebie dojazdu tam karetki czy
straży pożarnej,
- budowa mostu z ul. Grunwaldzkiej
na Parkową obok przedszkola,
- rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury – budowa sali obok budynku GOK
lub pomiędzy nim a kinem,
- budowa hali widowiskowo - sportowej.
Obok celów głównych widzimy
też potrzebę realizacji innych mniej
absorbujących budżet, są to:
- budowa kanalizacji na ul. Wesołej i
Ogrodowej oraz innych jeszcze nieskanalizowanych (chcemy mieć czystą rzekę),
-remont ul Małej,
-chodnik przy popularnej trasie spacerowej na Kalwarię,
- barierki przy chodniku od kościoła
do przedszkola, aby dzieci miały zapewnioną bezpieczną drogę do przedszkola,
- pas do lewoskrętu przy stacji paliw BP, a szczególnie Biedronki. W tej
ostatniej sprawie mocno żałujemy, że nie
został on wynegocjowany przy budowie
tych obiektów.
Dyskusja dotyczyła wielu spraw,
między innymi lokalizacji rymanowskie-

go „ratusza”. Obok proponowanej przez
władze gminy jest wielu zwolenników
budowy siedziby władz miejskich na
rynku czy obok szkoły. Może sprawa
powinna podlegać publicznej dyskusji?
Widzimy też potrzebę wyznaczenia przejścia dla pieszych pomiędzy kościołem a
przychodnią, choć zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko leży w gestii władz
miejskich.
Jesteśmy zatroskani dużymi wydatkami gminy na utrzymanie zbyt dużych
obiektów wybudowanych w gminie, np.
środkami wydawanymi z budżetu na
utrzymanie hali sportowej w Sieniawie,
chyba zbyt dużej, jak na taka miejscowość, a choć jest udostępniana wszystkim
leży na tyle daleko, że nie korzystają z
niej mieszkańcy reszty gminy. Martwi
nas też zupełne niewykorzystanie kortu
tenisowego w parku w Rymanowie. Jednocześnie dyskutowaliśmy o wspieraniu
działalności gospodarczej gminy. Padł
pomysł, aby podatek od nieruchomości
czy działalności gospodarczej wpływał
na rozwój danej miejscowości i był wydatkowany na ważne cele jej, a nie innych
mieszkańców.
(emez)

Jest Honorowym Obywatelem Miasta
Bielawa, a na wniosek dzieci Została
Kawalerem Orderu Uśmiechu.

W czasie występu, Eleni zaprezentowała nowe i stare przeboje. Na widowni
zobaczyć można było całe trzypokoleniowe drużyny – dziadkowie, rodzice i
dzieci spontanicznie reagowali w czasie
koncertu. Słowne prezentacje prowadził
kompozytor i mistrz gry na buzuki Kostas Dzokas, prywatnie szwagier Eleni.
Na zakończenie trwającego ponad półtorej godziny koncertu, Eleni zaprosiła
na scenę najmłodszych widzów i razem,
wspólnie z publicznością, odśpiewali
„Barkę”.
Po koncercie było bardzo wielu
chętnych na uwiecznienie się z gwiazdą
na fotografii oraz podpisania dedykacji
na wcześniej zakupionej płycie (których
niestety zabrakło).

Eleni – gwiazda
„Dni Rymanowa”
Znana i lubiana piosenkarka nie po
raz pierwszy gościła w Rymanowie i jak
przy każdym występie była entuzjastycznie przyjmowana przez zgromadzonych
fanów. Również w niedzielę (11 sierpnia) tłumy rymanowian i mieszkańców
sąsiednich miejscowości wypełniły
szczelnie plac przy scenie.
Eleni, a właściwie Helena Milopulos, urodziła się nie tak dawno temu
w Bielawie. Rodzice są emigrantami
greckimi przybyłymi do Polski w latach
50- tych. Od dziecka interesuje się muzyką. Po przebytej osobistej tragedii,
prowadzi bogatą działalność społeczną.

(wła)
Fot. Bogusław Szczurek
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Wiatr w Rymanowie
ujarzmiony
Już dawno inwestycja nie budziła i
budzi tak sprzecznych odczuć - od entuzjastów po zdeklarowanych przeciwników. Wszyscy mają argumenty na swoje
oceny. Inaczej patrzą na nią ekonomiści,
inaczej esteci krajobrazu a jeszcze inaczej mieszkańcy pobliskich budynków.
24 czerwca oficjalnie otwarto farmę
wiatrową o mocy 26 MW. Farma została
zakupiona przez IKEA Retail Sp.z o.o.
od portugalskiej Grupy Martifer. Budowa trwała półtora roku i jest elementem
strategii firmy IKEA polegającej na uzyskaniu niezależności energetycznej firmy,
czyli wytwarzania takiej ilości energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych jaka
jest zużywana w sklepach i budowlach
należących do Grupy IKEA.
IKEA posiada obecnie w Polsce trzy
farmy wiatrowe, wszystkie na Podkarpaciu. Największa jest rymanowska – 13
turbin o mocy 26 MW może wyprodukować rocznie 61 GWh energii elektrycznej.
Pozostałe dwie farmy w Bukowsku i Łękach Dukielskich mają łącznie 14 turbin
o mocy 28 MW. Wszystkie trzy farmy
wyprodukować mogą rocznie 135 GWh
energii, co odpowiada prawie 1/3 energii
zużytej w całej Grupie IKEA na świecie
w 2012 roku.

„Otwarcie trzeciej farmy wiatrowej w
Polsce to dla IKEA ważny krok na drodze
zrównoważonego rozwoju. Inwestując w
odnawialne źródła energii, możemy nie
tylko przyczyniać się do redukcji emisji
dwutlenku węgla, ale również do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych w Polsce.
Celem IKEA jest też stałe ograniczanie
naszego wpływu na środowisko i większą
dbałość o naszą planetę, aby wszystkim
żyło się lepiej na co dzień. Planujemy

więc kontynuować inwestycje” – powiedziała Evelyn Higler, dyrektor sieci
sklepów IKEA w Polsce.
Polityka zrównoważonego rozwoju polega również, obok budowy farm
wiatrowych, na wykorzystywaniu paneli
słonecznych. Kolektory słoneczne wykorzystywane są w sklepach w Gdańsku,
Krakowie i Łodzi. Obecnie firma posiada
ponad 300 tys. kolektorów słonecznych.
Zgodnie ze strategią People & Planet
Positive, IKEA zainwestuje na całym
świecie 1,5 miliarda euro w pozyskiwanie
energii odnawialnej.
Oprócz działań inwestycyjnych
IKEA podejmuje również działania mające na celu ograniczenie zużycia energii
w obiektach firmy jak i w domach swoich
klientów, promując energooszczędne rozwiązania. Obecnie wymieniane jest stare
oświetlenie na oszczędne i przyjazne środowisku oświetlenie LED-owe. Ponadto
wszystkie urządzenia domowego użytku
sprzedawane w sklepach IKEA mają klasę
energetyczną A lub wyższą.
Nazwa marki IKEA, założonej w
Szwecji w 1943 roku, to akronim powstały z pierwszych liter imienia i nazwiska
założyciela firmy Ingmara Kamprada oraz
pierwszych liter farmy i parafii (Elmtaryd
Agunnaryd) skąd pochodzi. Dziś jest
stabilną i stale rozwijającą się firmą, posiadającą w Polsce osiem sklepów, które
odwiedziło w 2012 roku ponad 19 milionów klientów. Koło Piotrkowa Trybunal-

skiego znajduje się Regionalne Centrum
Dystrybucyjne, które obsługuje sklepy
IKEA w Polsce, Czechach, Słowacji,
Bułgarii i na Węgrzech. W regionie tym
znajdują się też kooperanci produkujący
meble i artykuły wyposażenia wnętrz dla
sieci sklepów na całym świecie.
opr.(wła)

Konkurs drwali
w Rudawce
Rymanowskiej
W ramach kampanii promocyjnej pod
hasłem: „Lasy Państwowe Zapraszamy”
na polanie śródleśnej w Rudawce Rymanowskiej rozegrano „Zawody Drwali
– operatorów pilarek 2013”.

(fot.Tomasz Jefimow)
Do rywalizacji przystąpiło 10 drwali
pracujących na co dzień w Zakładach
Usług Leśnych świadczących usługi
na rzecz Nadleśnictwa Rymanów. Magnesem dla uczestników zawodów były
prestiż oraz atrakcyjne nagrody, m.in. pilarki. O końcowych miejscach decydował
czas, precyzja i jakość pracy w czterech
konkursowych zadaniach.
Pierwsza konkurencja polegała na
zamianie łańcucha tnącego oraz obrocie
prowadnicy o 180 stopni w możliwe jak
najkrótszym czasie. - Liczyła się dokładność, ponieważ tak złożoną pilarką drwal
pracował w pozostałych konkurencjach
- mówi Piotr Różowicz z Nadleśnictwa
Rymanów.
Druga polegała na przecięciu dwóch
kłód cięciem od dołu a później rzazem z
góry w taki sposób aby rzazy zeszły się na
środku. - Dla utrudnienia kłody ustawione
były pod kątem, jedna skierowana do góry
a druga do dołu - opowiada Różowicz. Ta
konkurencja sprawiła najwięcej trudności
zawodnikom a bezkonkurencyjny okazał
się zwycięzca całych zawodów – Zbigniew Wacławski.
Trzecia konkurencja to przerzynka
kłód na dokładność. Dwie kłody należało
przeciąć tak by powstał jak najmniejszy
„niedopił”. W tej konkurencji najlepszym
specjalistą okazał się Edward Łątka, najbardziej doświadczony drwal.
Ostatnia konkurencja, ścinka 12 metrowych słupów, była najbardziej widowiskowa. - Konkurencja polegała na ścince
słupów w wyznaczone miejsce - wyjaśnia
Różowicz. - Liczyło się celne oko drwala,
„poprawny pniak” oraz jak w każdej konkurencji przepisy BHP. Wkopaną dłużycę
najlepiej obalił Piotr Starowiejski, który
dzięki tej konkurencji zajął drugie miejsce
w klasyfikacji generalnej zawodów.
(m)
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Przekazanie wozu
bojowego dla OSP
w Rymanowie
W trosce o podniesienie poziomu
bezpieczeństwa pożarowego w Gminie
Rymanów Jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rymanowie pozyskała używany wóz bojowy z Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.
Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy
GCBA 5/24 JELCZ 442 zastąpił wysłużonego w naszej jednostce również
Jelcza. Dotychczasowy samochód
typu Jelcz 325, służył rymanowskim
strażakom ponad 25 lat. Mimo swego wieku działał sprawnie i z powodzeniem sprawdzał się wielu akcjach.
Został przekazany do jednostki OSP
Kopytowa (gmina Chorkówka, pow.
krośnieński), w której nadal będzie
służył tamtejszym strażakom. Wymiana była konieczna ze względu na
wiek 30 lat, wyeksploatowanie oraz
usterki jakie często się pojawiały.
Samochód który pozyskaliśmy nieodpłatnie z KM PSP w Krośnie
ma 14 lat w Jednostce Ratowniczo
– Gaśniczej KM PSP w Krośnie
służył przez dłuższy okres jako pierwszy
wyjazdowy ciężki samochód ratowniczo
- gaśniczy. Teraz w rymanowskiej OSP
będzie pierwszym gaśniczym samochodem wyjazdowym. Samochód posiada
zbiornik 5.000 litrów wody oraz 500
l środka pianotwórczego, autopompę
dwuzakresową Rosenbauer NH30 o

Zawody sportowopożarnicze na
Słowacji
Dnia 19 maja 2013 roku w miejscowości Kračúnovce na Słowacji zostały
zorganizowane zawody sportowo-pożarnicze. Strona słowacka zaprosiła
do wzięcia udziału w tym wydarzeniu
drużynę Ochotniczej Straży Pożarnej
z Rymanowa. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: sztafeta

wydajności 2400 litrów/minutę, napęd
4x4, wyposażony został również w linię
szybkiego natarcia długości 60 metrów na
zwijadle, zakończoną prądownicą pistoletową. Całość sprzętu zamontowanego na
nowym nabytku rymanowskich strażaków
pochodzi z zasobów jednostki m.in.: aparaty ochrony dróg oddechowym wraz z
czujnikami bezruchu, zestaw ratownictwa
przed medycznego: torba medyczna PSP
R1, deska ortopedyczna, szyny Kramera,
motopompę szlamową i pływającą, piły
do stali i betonu oraz drewna, agregat
prądotwórczy wraz z najaśnicami, wen-

tylator oddymiający, armaturę wodno
pianową, sprzęt burzący, sprzęt łączności
i oświetlenia, drabinę ZS 2100 wraz z
podporami oraz drabinę D5, zestaw do
usuwania substancji ropopochodnych i
zestaw kominiarski.
Jednostka w Rymanowie w minionym roku wyjeżdżała do akcji 53 razy,
oraz rozwinięcie bojowe. Jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie wzięła gościnny udział w tych
zawodach. Gospodarzami zawodów
byli: Starosta Obce (Gminy) Dusan Majernik oraz Z-ca Starosty - Jan Mihok. Z
władz samorządowych Gminę Rymanów
reprezentował Z-ca Burmistrza Jan Materniak. Miejscowość Kračúnovce jest
miejscowością partnerską z Rymanowem.
Rymanowscy strażacy w sztafecie wystartowali zgodnie z regulaminem słowackim
i zajęli wysokie I miejsce, w ćwiczeniu
bojowym strażacy OSP Rymanów brali

najwięcej spośród 19 jednostek OSP
będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym na terenie powiatu
krośnieńskiego. Dlatego też, jak przyznał
st. bryg. Bogdan Kuliga Podkarpacki
Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie, pojazd trafił do jednostki, która
go najbardziej potrzebowała. W związku
z pozyskaniem ciężkiego samochodu
ratowniczo – gaśniczego GCBA 5/24
Jelcz 442, Zarząd OSP Rymanów pragnie
złożyć serdeczne podziękowania dla: V-ce
Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP w
Warszawie, zarazem Prezesa Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
w Rzeszowie dh Janusza Koniecznego, Podkarpackiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie
st. bryg. Bogdan Kuliga, Komendanta KM PSP w Krośnie st. bryg.
Krzysztofa Korca, Prezesa Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w
Krośnie, zarazem Prezesa Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP w
Rymanowie dh Jana Kilara oraz Burmistrza Gminy Rymanów Wojciecha
Farbańca.
Otrzymany samochód to wielkie
wyróżnienie dla naszej OSP i jednocześnie nagroda za poświęcenie i pomoc potrzebującym. Za tak wielkie
wyróżnienie dziękuję wszystkim, którzy
pomogli nam w realizacji tego zadania,
obiecując jednocześnie, że zawsze będziemy gotowi do pomocy potrzebującym.
Łukasz Buczek
Prezes zarządu OSP Rymanów
udział na swoim sprzęcie zgodnie z polskim regulaminem zawodów sportowo
– pożarniczych. Sędziami zawodów byli
zawodowi strażacy z miasta Giraltovce.
Po zakończeniu rozgrywek zwycięzcy
otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy. Z-ca Burmistrza Gminy Rymanów
Jan Materniak zaprosił strażaków z Kračúnoviec na zawody sportowo pożarnicze
do Rymanowa.
(M.B)

Ogłoszenia drobne
w „Naszym Rymanowie”
zamieszczamy bezpłatnie
jednorazowo
-kupię-sprzedam
-zamienię
-poszukuję
-podaruję
-podziękowania
-nekroogi
- oraz każdej innej treści
Ogłoszenia należy przesyłać
mailem: naszrymanow@op.pl
lub telefonicznie
Ogłoszenie o maksymalnej
objętości 30 słów
musi zawierać adres
lub telefon ogłoszeniodawcy.
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W ramach naboru wniosków do
... oraz codzienna
projektu ,,Alpy-Karpatom ‘’ na rzecz
uwalniania potencjału ekonomicznego
działalność ratownicza
górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego członkowie
Obecnie wskutek częstych i gwałtownaszego stowarzyszenia podjęli starania nych zmian atmosferycznych mających
w tej dziedzinie. Został napisany projekt charakter burz oraz nawałnic, w czasie
pt. ,,Bezpieczna turystyka i wypoczynek których dochodzi do intensywnych opaRatownictwo medyczne – to nie w Karpackim Beskidzie niskim” na rzecz dów deszczu i silnie wiejących wiatrów
tylko jedna z najpiękniejszych pasji, ale Górskiego funduszu Organizacji Pozarzą- często dochodzi do oberwana i łamania
również nowy, prestiżowy kierunek roz- dowych. Głównym celem tego projektu się konarów, gałęzi a nawet całych drzew.
Wielokrotnie zdarzenia takie wywoju działalności Ochotniczych Straży jest podniesienie standardu bezpieczeńPożarnych. Pod pojęciem ratownictwa stwa życia i zdrowia mieszkańców, tury- stępują w obrębie szlaków komunikamedycznego należy rozumieć wykony- stów przebywających i wypoczywających cyjnych, gdzie na wskutek tych zdarzeń
wanie, w trybie pilnym, medycznych w naszej miejscowości. Zamierzenie jest dochodzi do zatarasowania tej drogi, a
działań ratowniczych wobec osób, które skierowane również do osób podróżują- tym samym braku możliwości poruszania
znajdują się w stanie nagłego zagrożenia cych drogą DK 28, DW 889 i powiatową tym ciągiem komunikacyjnym. Z reguły,
relacji Sieniawa-Głębokie.
gdy widzimy takie zdarzenie, o tym fakcie
zdrowotnego.
Efektem tych informujemy służby dyżurne PSP, gdzie
działań było doposa- działają numery alarmowe 998 oraz 112.
żenie OSP Sieniawa Wówczas dyżurny operacyjny właściw sprzęt ratownictwa wego Stanowiska Kierowania dysponuje
medycznego w po- do usunięcia występującego zagrożenia
staci torby medycz- odpowiednie siły i środki. Do tych dzianej PSP R-1 wraz ze łań dysponowane są zastępy ratownicze
standardowym wy- PSP oraz OSP.
posażeniem, deską
Mając na uwadze takie zagrożenia
ortopedyczną, szy- Ochotnicza Straż Pożarna w Sieniawie
nami Kramera oraz nawiązała współpracę z Wojewódzkim
pierwszym na tere- Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kronie gminy Rymanów śnie. W ramach bieżącej działalności
i prawdopodobnie WORD Krosno prowadzi program
powiatu krośnień- profilaktyczny pt. Bezpieczeństwo Ruchu
skiego Automatycz- Drogowego.
nym Zewnętrznym
Współpraca ta zaowocowała pozyPodpisanie umowy: od lewej Kamil Janowski Skarbnik
Defibrylatorem
AED skaniem na rzecz OSP Sieniawa pilarki
OSP Sieniawa, Jolanta Szwarc-Burnatowska Koordynator
typu RESQUE SAM. spalinowej do drewna marki STIHL MS
Agencji Promocji Górskich Obszarów Podkarpacia
Mając na uwadze 251 oraz drogowych pachołków do ozna- projekt „Alpy Karpatom”, Kazimierz Gładysiewicz
prowadzenie szkoleń kowania terenu działań i zabezpieczenia
Prezes OSP Sieniawa.
strażaków ratowni- miejsca zdarzenia. Pozyskany sprzęt
Ratowanie życia i zdrowia ludzi ków w zakresie kwalifikowanej pierwszej ratowniczy z całą pewnością podniesie
stanowi główne i najistotniejsze zadanie pomocy pozyskano w ramach projektu potencjał ratowniczy naszej Jednostki.
realizowane przez te Jednostki w ramach zestaw szkoleniowy do ćwiczeń w postaci Według strażackiej formuły… ,,będzie
prowadzonych działań ratowniczo-ga- fantomu AMBU SAM osoby dorosłej i służył ludziom na pożytek”, sprzęt ten
śniczych w usuwaniu skutków kolizji i AMBU BABY dziecwypadków drogowych. Stanowi to tzw. ka. Natomiast do pro,,credo” najważniejszej działalności pod- wadzenia edukacji i
miotów ochrony ppoż. i obecnie obejmuje prezentacji technik
także tą dziedzinę. Zatem działalność ratowniczych zakuratownicza musi obejmować również piono zestaw multimedialny w postaci
ratownictwo medyczne.
Zakres ratownictwa medycznego komputera typu laprealizowanego przez jednostki OSP, okre- top oraz projektora.
Uzupełnienie caślony został w Ustawie z dnia 8 września
2006 roku o Państwowym Ratownictwie łego zestawu stanoMedycznym oraz rozporządzeniu MSWiA wi sprzęt łączności
z dnia 18 lutego 2011 roku. Powyższe bezprzewodowej w
akty prawne określają szczegółowe postaci radiostacji
zasady organizacji tego systemu oraz nasobnych typu Mowykonywanie przez strażaków ratowni- torola GP 360 oraz
ków czynności z zakresu kwalifikowanej megafon tj. tuba nagłaśniająca. Łączna
Prezentacja sprzętu pozyskanego w ramach projektu
pierwszej pomocy.
„Alpy Karpatom”
Mając na uwadze rozwój ratow- wartość projektu to
20.256,97
zł,
który
nictwa medycznego Ochotnicza Straż
Pożarna w Sieniawie podjęła działania został sfinansowany z Szwajcarsko-Pol- zapewni odpowiednie możliwości działamające na celu doposażenie Jednostki w skiego Programu Współpracy i środków nia naszej Jednostki w zakresie usuwania
taki sprzęt , w której strażacy posiadają własnych Ochotniczej Straży Pożarnej skutków intensywnych burz i silnych
umiejętności prowadzenia czynności z w Sieniawie. Operatorem dotacji było wiatrów.
Kazimierz Gładysiewicz
zakresu kwalifikowanej pierwszej pomo- Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku,
a
instytucją
realizującą
projekt
jest
Prezes OSP Sieniawa
cy oraz ukończyli kurs w tym zakresie.
Fundacja Karpacka – Polska w Sanoku.

Ratownictwo
medyczne
w Ochotniczych
Strażach Pożarnych…
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Wrzesień 2013
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Wypiękniał rymanowski Rynek

Przebudowana została nawierzchnia jezdni i chodników
w centrum naszego miasta. Wykonawcą robót był Rejon
Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o w Krośnie. Inwestycja
rozpoczęta została 2 lipca, a zakończona w połowie sierpnia
br. Wartość inwestycji – 299 397,99 zł brutto.
						
			

Dni Rymanowa i Rymanowa-Zdroju już za nami

W tym roku Dni Rymanowa i Rymanowa -Zdroju odbywały się w Rymanowie w parku podworskim w dniach 10-11 sierpnia
oraz w Rymanowie-Zdroju w parku nad Czarnym Potokiem w dniach 17-18 sierpnia.
Pierwsza część Dni Miasta i Zdroju obejmowała konkursy sportowe, gry i zabawy dla dzieci oraz koncerty zespołów muzycznych, w tym występ gwiazdy wieczoru – ELENI. Oprócz ELENI na scenie wystąpiły zespoły: Rosarian, Karczmarze Na Nowo,
Raggafaya, Wędrowne Gitary oraz Sara i Salvatore. Ponadto zaprezentowały się zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie. W dniu 10 sierpnia odbył się także Międzynarodowy Wyścig Kolarski o „Puchar Uzdrowisk Karpackich”, w
którym uczestniczyło wielu kolarzy z kraju i zagranicy.
Druga część obchodów Dni Rymanowa i Rymanowa-Zdroju odbywała się w zdrojowym parku nad Czarnym Potokiem. Została
zorganizowana pod nazwą Jarmark Turystyczny, głównie dlatego, że chcieliśmy pokazać atrakcje turystyczne, jakie znajdują się na
terenie naszej gminy. W tym celu zorganizowana została wystawa plenerowa, na której zaprezentowano piękne zdjęcia autorstwa
Pana Waldemara Czado, Piotra Ciska i Macieja Szpiecha.
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, podobnie
jak spektakl muzyczny teatru IWIA z Gliwic, który zaprezentował przedstawienie muzyczne z serii „Operetka dawniej i dziś”. W niedzielę nad Czarnym Potokiem wystąpili:
działający przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza
zespół wokalny SWING, półfinaliści programu Must Be
The Music – Michał i Grzegorz z Soliny oraz gwiazda tej
części Dni Rymanowa i Rymanowa-Zdroju – zespół KRYWAŃ, który swoim góralskim repertuarem zelektryzował
publiczność zdrojową. Oprócz tego kursowała Kolejka
Turystyczna, która oferowała niezapomnianą podróż po
Rymanowie-Zdroju. Mamy nadzieję, że nie była to ostatnia
możliwość podróżowania Kolejką po Rymanowie-Zdroju.
Dni Rymanowa i Rymanowa-Zdroju cieszyły się dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że udało nam się
sprostać oczekiwaniom Gości i Mieszkańców.

APEL DO MIESZKAŃCÓW
MĄDRE KORZYSTANIE Z KANALIZACJI SANITARNEJ – DOBREM DLA MIESZKAŃCÓW GMINY
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie kolejny raz apeluje do wszystkich mieszkańców naszej gminy o rozważne i
mądre korzystanie z kanalizacji sanitarnej. Zakład odnotował w ostatnim czasie liczne przypadki wrzucania do ścieków bytowych
części nienadających się do spożycia. Są to resztki ubijanych zwierząt, szczególnie ptactwa domowego (pióra, trzewia, kości), itp.,
ale również inne odpady z gospodarstw domowych np. jabłka, ziemniaki, odpady kuchenne, folie, tkaniny, gruz itp.
Odpady te powodują częste awarie przepompowni ścieków polegające na blokowaniu się rurociągów tłocznych, skutkiem czego
są awarie pomp ściekowych w przepompowniach ścieków i zalewanie sieci kanalizacyjnych. Blokowanie kolektorów grawitacyjnych
przez w/w odpady powoduje wylewanie się ścieków poprzez studzienki kanalizacyjne, co jest przyczyną skażenia środowiska, zanieczyszczenia terenów zielonych wokół studni kanalizacyjnych oraz studni wody pitnych. Takie sytuacje generują ogromne koszty
związane z naprawą urządzeń i zakupem części zamiennych do pomp, odkażaniem studni oraz dezynfekcją terenu wokół studni.
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NIEROZSĄDNE UŻYTKOWANIE KANALIZACJI SANITARNEJ POWODUJE WIĘKSZE KOSZTY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW BYTOWYCH, CO ZWIĘKSZA CENĘ NIECZYSTOŚCI, ZA KTÓRE WSZYSCY PŁACIMY
Mając na względzie prawidłowe i nieawaryjne działanie dobra wspólnego, jakim jest kanalizacja sanitarna w Gminie Rymanów
– apeluję o korzystanie z niej zgodnie z zasadami wynikającymi z jej przeznaczenia i nie traktowanie kanalizacji jako wysypiska
wszelkich odpadów. W przypadku niedostosowania się do apelu ujawnieni sprawcy zostaną ukarani zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
									
								

Dyrektor ZGK Rymanów			
Damian Rygiel

ZMIANA MIEJSCA ODBIORU ODPADÓW PROBLEMOWYCH
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie będzie kontynuował zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
AGD i RTV, odpadów wielkogabarytowych oraz opon na terenie gminy Rymanów zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
Innowacja wprowadzona od września br. będzie polegała na tym, że do tej pory mieszkańcy poszczególnych miejscowości dostarczali odpady problemowe na teren Domów Ludowych. Od września mieszkańcy całej gminy będą mogli
wystawiać odpady problemowe (elektroodpady, odpady wielkogabarytowe i opony) w stałe miejsca dostarczania pozostałych odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującym harmonogramem). Zmiana spowodowana jest głównie tym, iż na
terenie Domów Ludowych i wyznaczonych punktów do zbiórki tych odpadów powstawały dzikie niekontrolowane wysypiska
śmieci. Niektórzy mieszkańcy nie stosowali się co do terminów wywozu odpadów i nieterminowo zwozili wszelakiego rodzaju
odpady. Takim działaniem chcemy także wspomóc mieszkańców, którzy mieli kłopoty z dostarczeniem odpadów na teren Domów
Ludowych. Uczulamy mieszkańców, że jeśli chodzi o odbiór sprzętu elektronicznego i elektrycznego, będziemy odbierać tylko i
wyłącznie kompletne urządzenia (telewizory, lodówki, zamrażarki, odkurzacze, żelazka, komputery, sprzęt audio, telefony itp.)
Samodzielne demontowanie urządzeń jest zabronione i karane zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005.180.1495).

Przypominamy harmonogram wywozu odpadów problemowych z terenu gminy Rymanów
Miesiące odbioru odpadów: MARZEC, CZERWIEC, WRZESIEŃ, GRUDZIEŃ
1. LADZIN, RYMANÓW – POSADA DOLNA: ul. Mickiewicza, Mitkowskiego, Nadbrzeżna, Kolejowa, Jesionowa –
5 dnia miesiąca
2. RYMANÓW: ul. Boczna, Bieleckiego, Garbarska, Gospodarska, Jasna, Kilińskiego, Krzywa, Nowa Wieś, Ogrodowa,
Piekarska, Piękna, Sanocka, Łazy, Puławy, Rudawka Rymanowska, Wisłoczek – 6 dnia miesiąca
3. RYMANÓW: ul. Bartoszów, Boh. II Wojny Św., Dworska, Grunwaldzka, Kalwaria, Konopnicka, Mała, Osiedle, Paderewskiego, Parkowa, Piłsudskiego, Podgórze, Polna, Roweckiego, Rynek, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słowackiego, Swobody, Szkolna,
Wesoła, Wola i Zielona – 7 dnia miesiąca
4. POSADA GÓRNA - 12 dnia miesiąca
5. RYMANÓW ZDRÓJ – 13 dnia miesiąca
6. BZIANKA, MILCZA, ZMYSŁÓWKA – 14 dnia miesiąca
7.GŁĘBOKIE, SIENIAWA – 15 dnia miesiąca
8.BAŁUCIANKA, KRÓLIK POLSKI, RYMANÓW ZDRÓJ - DESZNO – 19 dnia miesiąca
9.WRÓBLIK KRÓLEWSKI, WRÓBLIK SZLACHECKI – 20 dnia miesiąca
10.KLIMKÓWKA – 21 dnia miesiąca
Ponadto istnieje możliwość indywidualnego dowozu odpadów w wyznaczonych miesiącach (marzec, czerwiec, wrzesień,
grudzień) do tut. Zakładu od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.
									
								

Dyrektor ZGK w Rymanowie		
Damian Rygiel

Dni Rymanowa i Rymanowa Zdroju w obiektywie
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