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Nowy nabytek
w Izbie
Historycznej

F

unkcjonująca cały czas, bez rozgłosu, Regionalna Izba Historyczna
Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”
wzbogaciła się o nowy eksponat – starą
kołyskę, którą otrzymaliśmy od Barbary
i Marka Dominów z Bzianki. Dziękujemy!
Nadmienić trzeba, że takie sytuacje, gdy otrzymujemy nowe eksponaty, nie są czymś nadzwyczajnym.
Ostatnio przekazano do izby eksponaty
starej techniki mieszkaniowej i bardzo
cenny stary list. Opiekunowie izby
przypominają się i proszą o dalsze darowizny, lub w przypadku dokumentów
o możliwość ich skopiowania.

Załączmy jednocześnie zdjęcie promujące nasze małe
muzeum – „kącik kuchenny” sprzed wielu lat.
fot. W. Łabuda

Wniebowzięcie
NMP

15

sierpnia Kościół katolicki obchodzi
uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
W rymanowskiej świątyni podczas
uroczystej Mszy Świętej wierni dziękowali
Bogu za tegoroczne plony, przynosząc do kościoła kwiaty, ziała, kłosy zbóż oraz wieńce
żniwne. Ołtarz główny jak co roku przyozdobiony został wieńcami dożynkowymi, wykonanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich
z Posady Dolnej, Górnej i Ladzina.
fot. B. Pruś
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Kiedyś

Na Wniebowzięcie
– pokończone żęcie

K

ończy się sierpień, nadchodzi
wrzesień. Pola pustoszeją. Skończył się czas ciężkiej pracy żniwnej, wynik żniw zawsze decydował
o dostatku lub niedostatku w następnym
roku. Dawniej pierwsze fury świeżego
zboża zwożono do stodół, które przygotowywano z wielkim rytuałem. Starannie
je wymiatano, wykładano klonowymi
i brzozowymi gałązkami zerwanymi
w sobótkowy wieczór, ponieważ one miały odpędzić wszelkie zło. Gospodyni kropiła stodołę święconą wodą a gospodarz,
odświętnie ubrany, czekał na pierwszą
furę, którą ciągnęła para koni przystrojona
kolorowymi wstążkami. Pierwsze cztery
snopy zdejmował z fury osobiście gospodarz i układał je na znak krzyża. Bardzo
ważny był ostatni snop zżętego zboża.
Jego kłosy i słoma musiały być największe. Wiązano go kilkoma powrósłami
i starannie przechowywano często aż do
„gód”, ponieważ ziarno z jego kłosów
musiało dać początek przyszłorocznemu
siewowi. Po skoszeniu ostatniego łanu
dziewczęta, które najlepiej pracowały przy
żniwach, wiły wieńce dożynkowe. Ozdabiały je jarzębiną, kwiatami, owocami
i kolorowymi wstążkami. Zboże na wieńce
ścinał uroczyście najlepszy żniwiarz.
Dożynki łączono z dniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
świętem przypadającym 15 sierpnia, które
dawniej lud obchodził jako dzień Matki
Boskiej Dożynkowej, gdyż:
Na Wniebowzięcie
Pokończone żęcie.
Ta sama Matka Boża Dożynkowa
nazywana jest Zielną, gdyż w tym dniu
święci się w kościołach kolorowe wiązanki złożone z różnych ziół, zbóż, owoców

warzyw i kwiatów jako symbol bogactwa
przyrody.
Święto Matki Bożej Wniebowziętej
Dożynkowej w Klimkówce obchodzone
jest zawsze bardzo uroczyście dzięki
paniom z Koła Gospodyń Wiejskich,
które stoją na straży nasze regionalnej
i narodowej tradycji. Tak też było i w tym
roku, kiedy to 15 sierpnia bardzo aktywne
Koło Gospodyń Wiejskich na czele z przewodniczącą Haliną Penar, sołtysem Kazimierzem Kielarem i członkami Rady Sołeckiej, w galowych strojach ze śpiewem
a równocześnie z wielką powagą wniosło
do kościoła pełen przepychu wieniec
dożynkowy imitujący wspaniałą koroną
uwitą z najdorodniejszych kłosów zbóż.
Korony przeznaczone są dla niezwykłych
osób, więc zapewne tę dożynkową koronę
Koło Gospodyń Wiejskich ofiarowało
Matce Bożej Wniebowziętej, bo Jej tylko
taki dar się należy, jako podziękowanie za
opiekę nad wszystkimi pracami rolników
naszej wioski i całej naszej Ojczyzny.
Przepych kolorowych ludowych strojów pań oraz białych, płóciennych koszul
panów im towarzyszących, dziękczynno
– błagalne śpiewy, zapach ziół, zbóż, owoców i kwiatów polnych przyniesionych do
kościoła w tym dniu oraz widok dostojnego wieńca dożynkowego – wszystko to
przywoływało atmosferę dawnej naszej
wioski wiernej ludowej tradycji. Tradycję,
którą ocaliła do dzisiaj niestrudzona praca
pań z Koła Gospodyń Wiejskich.
Ściśle współpracujący z kołem sołtys
Kazimierz Kielar, jako gospodarz wsi
niósł pachnący bochen chleba, owoc ciężkiej pracy rolników. Zaś najmłodsze dzieci
niosły kwiaty i kłosy zbóż. Ich dziecinne,
miłe głosy recytowanych wierszyków
wzmacniały dożynkową atmosferę. Kościół zaś rozbrzmiewał śpiewami pieśni
maryjnych i tych własnych autorstwa pań
z koła. Wszystkim śpiewom akompaniował na organach nauczyciel muzyki Jacek
Gierlach. Oto niektóre ich strofy:

Zamknie się kiedyś nad nami świat,
I zostaną po nas rachunki,
Już nam nie będzie potrzebny brat,
I nasze z nim sprawunki.
Czas jak inkasent wystawi ci
Za całe życie rachunek,
Teraz nie powiesz, że są źli,
Co nam robili werbunek.
Wciąż nam mówili, wiedząc że
I tak coś po nas zostanie,
Że było czasem smutno i źle,
I nie wstaniemy na wezwanie.
Myślą biegliśmy wciąż do przodu,
Wiedząc, że meta jest już blisko,
I marzyliśmy – głupi – za młodu,
Że z życia zrobimy uroczysko.
Nie trzeba będzie nam już płakać,
Za tym co mija bezpowrotnie,
I nie będziemy już powracać,
Do chwil co takie są ulotne.
Trzeba korzystać z życia darów,
Beztrosko wśród obłoków płynąc,
Może nie przyjdzie wśród oparów,
W ulotnym pięknie wszystkim zginąć.
Nim w swoim biegu przetniesz wstęgę,
Co ci oznacza kres gonitwy,
Przejść musisz radość i mitręgę,
By w lecie złapać cień rybitwy.
Spróbujmy znaleźć wokół siebie,
Kwiaty co jeszcze pąki mają,
Jaskółki – strzała w błękitnym niebie,
Wskaże nam tych co wciąż czekają.
Józef Szałankiewicz

Z uwitym wieńcem przyszliśmy do kościoła
Bo sam Pan Jezus dzisiaj woła nas,
Żeby dziękować Matuchnie Kochanej
Za wszystko zboże z pola zebrane.
Cóż Ci za to Boże damy
Bo własnego nic nie mamy,
Jeszcze serca swoje mamy
Jakbyś zechciał, to Ci damy.
Panie, dzisiaj Cię prosimy
Korne modły zanosimy.
Ześlij deszcz na suchą ziemię
Racz wysłuchać ludzkie plemię.
Zakończono więc już wielkie żniwa.
Cichną śpiewy dożynkowe. Pola posmutniały. Łąki tracą swoją letnią barwę,
milkną radosne śpiewy ptaków. Lato powoli odchodzi, a nieubłagalnie zakrada się
również piękna, tajemnicza jesień, która
przypomina nam przemijanie.
Autorka artykułu składa serdeczne podziękowanie Kołu Gospodyń Wiejskich w
Klimkówce za przygotowanie 15 sierpnia
parafialnych dożynek oraz za ustawiczne
pielęgnowanie cennego dziedzictwa naszych przodków.
Zofia Gierlach
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Wydarzyło się we wrześniu
9.IX 1585 – ur. Armand Jean du Plessis de
Richelieu, kardynał i polityk, który znacznie
wpływał na politykę Francji. Popierał absolutną władzę króla Ludwika XIII. W 1635
roku założył Akademię Francuską, popierał
kulturę i sztukę. Uwikłał się w 30.letnią
wojnę z Austrią.
8.IX 1655 – podczas „potopu” wojska
szwedzkie zajmują bez walki Warszawę. Miasto kilkakrotnie przechodzi z rąk do rąk. Po
2 latach okupacji Szwedzi opuszczają stolicę,
doprowadzając wcześniej do jej całkowitej
ruiny.
24.IX 1725 – ur. Arthur Guinnes, twórca
najsłynniejszego irlandzkiego piwa. Swój
pierwszy browar założył w 1755 r. za pieniądze odziedziczone po ojcu chrzestnym.
28.IX 1825 – odbył się pierwszy przewóz
ludzi linią kolejową na trasie Stockton –
Darlington. 7.tonową lokomotywę skonstruował Anglik Jerzy Stevenson. Pociąg o masie
48 ton osiągał zawrotną szybkość 24 km/h,
pasażerom wróżono urwanie głów przez pęd
powietrza.
3.IX 1875 – ur. Ferdinand Porsche, konstruktor, który na zamówienie Hitlera zaprojektował volkswagena „garbusa”. Dopiero proces
sądowy w 1961 r. dowiódł, że projekt był
oparty na czeskim samochodzie Tatra T97.
10.IX 1944 – bombowce rosyjskie bombardują pozycje niemieckie w Rymanowie. Wiele
budynków spaliło się od bomb zapalających.
Znacznie ucierpiały wieża i dach kościoła.
2.IX 1945 - powstaje konspiracyjna
organizacja antykomunistyczna „Wolność i
Niezawisłość” kontynuującą działalność AK
i Delegatury Sił Zbrojnych. Działała do 1952
roku.
2.IX 1945 – na pokładzie amerykańskiego
pancernika USS Missouri, Japonia podpisuje
akt kapitulacji. Zakończyła się II wojna
światowa.
14.IX 1945 – Polska podpisała układ z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy
i Odbudowy (UNRRA) w sprawie dostaw
towarów dla zniszczonego wojną kraju.
Ofiarodawcami były głównie USA (68 %) i
Wlk. Brytania (16 %), a odbiorcami Chiny,
Polska, Włochy, Jugosławia i Grecja.
30.IX 1985 – zm. Charles Francis Richter, fizyk, prof. kalifornijskiego Instytutu Technologicznego w Pasadenie, autor prac o sejsmologii. Twórca skali określającej siłę trzęsień
Ziemi. Skala jest otwarta, tzn. nie ma górnego
pułapu, najwyższy wskaźnik (9,5 stopnia)
zanotowano 22 maja 1960 r. w Chile.
1.IX 1985 - na głębokości 3800 m na północnym Atlantyku ekspedycja Boba Ballarda
odkryła wrak „Titanica”. Do dziś wydobyto
ponad 6 tysięcy drobnych rzeczy.
14.IX 1995 – zm. Bogusz Bilewski (ur. 1930),
aktor znany z wielu ról filmowych, ogromną
popularność zapewniła mu rola w „Janosiku”. Starsi rymanowianie pamiętają go
z filmu „Rancho w Teksas”, który kręcony był
również w Rymanowie.
Wacław Łabuda
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Wieści z regionu
• Politechnika Rzeszowska ubiega się o uprawnienia, które pozwolą
jej prowadzić szkolenie studentów
na śmigłowcach. Ośrodek Kształcenia Lotniczego w Jasionce przeszedł
już pozytywnie audyt certyfikacyjny
Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczący tych uprawnień.
• Nowy właściciel z wielką pieczołowitością przywraca blask
Pałacowi Lubomirskich. Choć to
jeden z najcenniejszych zabytków
Rzeszowa, ministerstwo odmawia
dotacji na remont, a pomoc konserwatora i marszałka to kropla w
morzu potrzeb. - Prawie nikt nam
nie pomaga - mówi z żalem Wojciech Domka, prezes Okręgowej
Izby Lekarskiej w Rzeszowie, która
kupiła pałac.
• W Bieszczadach trwają leśne
sianokosy. Leśnicy przygotowują
karmę na zimę dla ponad 300 żyjących tam w dwóch odizolowanych
od siebie stadach żubrów - poinformował Edward Marszałek, rzecznik
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
• 40 osób straci pracę w fabryce
tytoniu w Leżajsku, należącej do
międzynarodowego koncernu Philip
Morris. Firma nie wytrzymuje zalewu nielegalnych papierosów i silnej
konkurencji. Nielegalne papierosy
stanowią już 26 proc. polskiego
rynku. Jeszcze w 2006 r. był on wart
72 mld zł, w ub. r. już prawie połowę mniej - 42 mld zł. Rosną koszty
produkcji papierosów. Minimalna
kwota akcyzy na 1000 sztuk papierosów w 2006 r. wynosiła 168 zł, dziś
już 408 zł. Podatek akcyzowy i VAT
stanową 83 proc. paczki papierosów.
Podobnie jest w Unii Europejskiej.
• W Łańcucie znajduje się jedyne w Polsce Muzeum Gorzelnictwa. Wytwórnia Alfreda Hrabiego
Potockiego powstała jako jedna
z pierwszych gorzelni na ziemiach
polskich w 1764 r.
• Takie tomografy komputerowe są tylko dwa w Polsce. Jeden
znajduje się w Lublinie, a drugi
w Rzeszowie. Dzięki zupełnie
nowym rozwiązaniom umożliwia
zeskanowanie całego ciała w ciągu
3-4 sekund. Na badanie serca
potrzeba niespełna 0,3 sek.
• Aero Gearbox International to
nowa spółka powołana przez Rolls-Royce i Hispano-Suiza. Spółka zamierza wybudować na Podkarpaciu
nowy zakład produkcyjny, gdzie
będą m.in. produkowane układy
przeniesienia napędu do silników
lotniczych. Budowa nowego zakładu
produkcyjnego rozpocznie się pod
koniec roku. Nowy zakład będzie

korzystał z doświadczenia fabryki Hispano-Suiza Polska, która znajduje się w
Sędziszowie Małopolskim. Zatrudnienie
znajdzie tam początkowo około 110 osób.
• Przymrozki na wiosnę, a potem obfite opady deszczu w maju są przyczyną
słabszych lęgów na Podkarpaciu m.in.
wśród orłów przednich, orlików krzykliwych i bocianów. Znacznie lepsze lęgi
zanotowano natomiast wśród drobnego
ptactwa, m.in. szpaków, drozdów.
• Wody w Sanie jest tak mało i jest tak
ciepła, że nie chłodzi dostatecznie urządzeń produkujących energię w elektrowni
Tauronu w Stalowej Woli. Firma musiała
ograniczyć produkcję. Podobna sytuacja jest także w innych elektrowniach
w Polsce, więc Polskie Sieci Elektroenergetyczne wprowadziły ograniczenia
w dostawach prądu, ale tylko dla firm.
• Rzeszowska drużyna zdobyła trzecie miejsce w międzynarodowych zawodach Air Cargo Challenge, rozgrywanych
w Stuttgarcie. - To historyczne osiągnięcie, ponieważ w tych zawodach nigdy
wcześniej żaden zespół z Polski nie znalazł się na podium - podkreślają zwycięzcy. Air Cargo Challenge to międzynarodowe zawody zdalnie sterowanych modeli
samolotów udźwigowych polegające na
zaprojektowaniu, zbudowaniu oraz przeprowadzeniu lotów konkursowych.
• Przez całą noc(12/13.08)zamknięty
był most na rzece San w Radymnie.
Przyczyna blokady była nietypowa: most
oblepiły owady z gatunku jętek. Pracownicy drogowi usuwali owady za pomocą
sprzętu, który zimą służy do odgarniania
śniegu. W GDDKiA mówi się, że to
pierwszy taki przypadek w regionie.
• Przez dziesięć dni pielgrzymi
z Rzeszowa i okolic pokonali blisko trzysta kilometrów by 13 sierpnia stanąć przed
Ikoną Jasnogórską. Mimo zmęczenia na
twarzach widać było tylko radość.
• Od początku wakacji wąskotorowa
Bieszczadzka Kolejka Leśna przewiozła
blisko 50 tys. pasażerów; w tym roku
z jej usług skorzystało ponad 70 tys. osób.
• Rzeszowski szpital Pro Familia
wprowadza nowe standardy położnictwa
w Łodzi. Już we wrześniu otworzy w
tym mieście nowy szpital z oddziałami
położnictwa i neonatologii.
• Przez Rzeszów ma przebiegać 24,5
km tras rowerowych Wschodniego
Szlaku Rowerowego Green Velo. Dotąd
wybudowano ledwie 1,6 km, a całość
musi zostać zakończona w październiku.
Przebieg prac na Podkarpaciu można
śledzić na interaktywnej mapie, ale do
optymizmu daleko.
• Przez trzy dni w Trzcinicy na terenie
skansenu archeologicznego Karpacka
Troja słychać było szczęk mieczy i nawoływania wojów. Historia była na wyciągnięcie ręki. Na tegoroczny, piąty już
Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa
Oblicza” przyszło ponad 800 zgłoszeń od
rzemieślników oraz grup zajmujących się

Odeszli do wieczności
(15.VII – 15.VIII 2015)
07.07 – Orlińska Anna Małgorzata z d. Różowicz (l. 60)
– Wróblik Królewski
14.07 – Hanus Maria Kazimiera z d. Kilar (l. 81) – Posada Górna
24.07 – Materniak Janina Teresa z d. Szorf (l. 80) – Łazy
25.07 – Kielar Janina Wiktoria z d. Rajchel (l. 86) – Klimkówka
28.07 – Anczakowski Stefan (l. 75) – Rymanów
01.08 – Jurecki Włodzimierz Tadeusz (l. 86) - Rymanów Zdrój
02.08 – Huta Genowefa z d. Puchyrska (l. 85) – Głębokie
03.08 – Makulińska Aleksandra z d. Halik (l. 80) – Posada Górna
05.08 – Liszka Stefania z d. Zapór (l. 90) – Bałucianka
15.08 – Marian Maścibrzuch (l. 82) – Rymanów Zdrój
Przypominamy, że dane osobowe otrzymujemy z Urzędu Gminy
(wła)
rekonstrukcją epoki brązu i wczesnego
średniowiecza..
• Dzięki informacjom z Zintegrowanego Informatora Pacjenta zgłoszonych
przez pacjentów do NFZ, przeprowadzono kontrole które pozwoliły odzyskać
od lekarzy 735 tys. zł za zgłoszone a nie
przeprowadzone usługi lekarskie. (w)
• Jeszcze w tym roku na „obwodnicy”
w Krośnie będzie działać tzw. zielona
fala. Skoordynowane będą wszystkie
skrzyżowania zlokalizowane na przebiegającej w granicach miasta drodze krajowej. Będzie się po niej jechało płynniej.
• Budynek dawnej łaźni żydowskiej w Czudcu przeszedł generalny
remont. Klucze do odnowionych pomieszczeń otrzymali niedawno seniorzy.
Część stanowi mieszkanie komunalne.
Pozostałe pomieszczania zajmuje Polski
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czudcu.
• Sanocki skansen wśród najbardziej
znanych tego typu muzeów w Europie.
Dzięki głosom internautów sanocki
skansen wygrał konkurs zorganizowany
przez Polską Organizację Turystyczną
i został „Podkarpackim Hitem Regionu”.
• W jednej tylko poniedziałkowej akcji
„trzeźwy poranek” policjanci ujawnili
na Podkarpaciu aż 102 kierowców
prowadzących samochód po alkoholu.
Tragedia! (w)
• Symboliczny pogrzeb, pożegnanie
himalaisty Aleksandra Ostrowskiego odbyło się w sobotę, 1 sierpnia, w kościele
parafialnym w Wetlinie w Bieszczadach.
Ostrowski zaginął 25 lipca br. podczas
zjazdu na nartach po nieudanej próbie
zdobycia szczytu Gaszerbrum II (8035
m n.p.m.) znajdującego się na granicy
Pakistanu i Chin. Prawdopodobnie wpadł
do szczeliny lodowej.
• Polacy kontynuują pisanie donosów, głównie do Urzędu Skarbowego
i ZUS. Jednak tylko co dziesiąty się
potwierdza. Socjolodzy wskazują różne
przyczyny, obok tzw. „obywatelskiej
troski” większość spowodowana jest
zazdrością, zawiścią, chęcią dowarto-

ściowania samego siebie, szukając winy
u innych. (w)
• W Polańczyku policja przyłapała mężczyznę jak załatwiał się na środku jezdni. Choć miał ponad 2 promile próbował
negocjować wysokość mandatu. Skończyło się na 100 zł. W szaletach komunalnych
jednak zdecydowanie taniej (w)

Z powiatu…
• Od początku wakacji w Krośnie
działa pierwszy wyczynowy klub pływacki. Nie chodzi o naukę pływania ani nawet
o porządne pływanie rekreacyjne. Chodzi
o przygotowanie dzieci i młodzieży do
walki o medale.
• PWSZ w Krośnie wprowadziło do
swojej oferty nowe kierunki studiów
i specjalizacje, wśród których znalazły się
m.in. Górnictwo i geologia oraz Produkcja i bezpieczeństwo żywności. Uczelnia
poszerza swoją ofertę edukacyjną, aby
sprostać oczekiwaniom studentów i wymaganiom rynku pracy.
• „Jest! Udało się! Mimo skrajnie niesprzyjającej temperatury ukończyliśmy
bieg” - cieszył się po zakończeniu „Biegu
Podkarpackiego Trójmiasta” Piotr Bobola. Pokonali łącznie ponad 70 km w upale,
by zwrócić uwagę na potrzebę pomocy dla
22 letniego Grzegorza. Start biegu został
przełożony na godzinę 4 rano, ze względu
na falę upałów. Biegacze pokonując ponad 70 km, zwracali uwagę na akcję Fundacji Otwartych Serc na rzecz Grzegorza
Mraza, który przechodzi rehabilitację po
ciężkiej operacji. Grzegorz z Haczowa ma
22 lata. Od sierpnia 2011 roku walczy ze
złośliwym guzem mózgu. Po operacji w
Klinice Neurochirurgii w Warszawie na
ul. Banacha nie odzyskał świadomości.
• 3 sierpnia „u Fukiera” Magda Gessler rozdała „Poziomki” - znak jakości
Magdy Gessler. Wydarzeniu towarzyszyła
promocja autorskiego przewodnika restauratorki „151 najlepszych restauracji
i hoteli w Polsce 2015”. Dwór Kombornia
Hotel & SPA**** otrzymał drugą „Poziomkę” oraz ponownie został opisany

wśród 151 wyjątkowych miejsc, które
zauroczyły znaną Kreatorkę Smaku.
• W upalną niedzielę 9 sierpnia br.
w Niżnej Łące odbył się V Powiatowy
Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar
Starosty Krośnieńskiego. Organizatorem turnieju było Starostwo Powiatowe
w Krośnie oraz Gminny Ośrodek Kultury
w Miejscu Piastowym. Wygrał zespół Krosno 3 – Patryk Jagiełło/Damian Rychlicki.
• W WORD w Krośnie 36.letnia kobieta
usiłowała zdać egzamin praktyczny na
prawo jazdy za swoją koleżankę, która
do egzaminu podchodziła nieudanie już
15 raz. Egzaminator nie dał się oszukać
i zgłosił sprawę policji. (w)

Z gminy …
• Powiat Krośnieński zakończył prace przy przebudowie drogi powiatowej
Milcza - Rymanów ulica Mitkowskiego.
Zakres robót obejmował ułożenie nowej
nawierzchni na odcinku 300 m. Remont
drogi związany jest z inwestycją gminy budową nowego budynku Urzędu Gminy
w Rymanowie. Przebudowany odcinek
stanowi równocześnie dogodny dojazd do
wielu innych instytucji i firm znajdujących
się w tym rejonie. Łączny koszt inwestycji to ponad 99 tys. zł, z czego 60 tys. zł.
dołożyła gmina Rymanów. Wykonawcą
prac był Rejon Budowy Dróg i Mostów
w Krośnie.
• W niedzielę (26.07) w Rymanowie
doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Motocyklista trafił
do szpitala. Jak podaje portal Krosno112.
pl, według wstępnych ustaleń mężczyzna
jadący od strony Sanoka samochodem
osobowym marki Peugeot, stracił panowanie nad pojazdem i znalazł się na lewym
pasie ruchu. Jadący od strony Rymanowa
motocyklista, ratując się przed zderzeniem
zwolnił, po czym prawdopodobnie wyskoczył z motocykla..
• 11.08. po godz. 20. krośnieńscy policjanci zostali skierowani na miejsce
wypadku drogowego w Klimkówce.
Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy
wynika, że z zaparkowanego na poboczu
autokaru, prosto pod jadący motorower
wybiegł 9-letni chłopiec, mieszkaniec
Torunia. Kierujący motorowerem Aprilla,
to 14-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego. W wyniku zderzenia 9-latek
doznał obrażeń i został przewieziony do
szpitala.
• Rozpoczęły się rozgrywki klas A,B
i C. w klasie A Start Rymanów wygrał
wszystkie trzy mecze i prowadzi w tabeli
grupy II, ósme sa Karpaty Klimkówka
(6 pkt.), w grupie I nie wiedzie się Wisłokowi Sieniawa, który zdobył zaledwie
1 pkt. W klasie B słabo wystartował
Florian Rymanów Zdrój – jest
przedostatni z 1 pkt. W klasie C nasi
górą – w gr. II prowadzi Beskid Posada
Grn. przed LKS Głębokie a w gr. III komplet punktów ma LKS Milcza. (w)
zebrał (deka), (w)
NASZ RYMANÓW
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Hrabia poucza służącego.
- Janie, jak będziesz
podawał na wieczerzę
prosiaka, pamiętaj
o włożeniu za ucho
pietruszki a do pyska
jabłka.
- Dobrze jaśnie panie,
ale na pewno będę z

*
Panika w bloku mieszkalnym.
- Pali się! Uciekajmy! – krzyczy przerażony
mąż do żony.
- Nigdzie nie idę! Nie mam się w co ubrać –
odpowiada żona.
*
Przychodzi baba do lekarza, lekarz pyta:
- Co pani dolega?
- Gdy tu nacisnę to tu boli, gdy nacisnę w każdym innym miejscu to tam boli…
- Ma pani złamany palec wskazujący!
*
Do komisariatu policji wpada zdenerwowany
facet i krzyczy:
- Zamknijcie mnie, rzuciłem w żonę żelazkiem!
- I co, zabił ją pan?
- Nie, zaraz tu będzie!
*
W aptece pacjent otrzymał zmyślne pudełko
lekarstwem.
- Przepraszam, jak się to otwiera – pyta pacjent.
- Wszystkie informacje są w instrukcji, w środku pudełka – odpowiada farmaceutka.
*
Konwersują dwie doświadczone działkowiczki.
- Pani Kowalska! Szpaki zeżrą wszystkie czereśnie, niech pani postawi jakiegoś stracha!
- Ta po co! przecież cały dzień jestem na
działce!
*
Przez wieś jadą cyrkowe wozy, nagle do uszu
cyrkowców dobiega ogromny wrzask. Patrzą i
widzą jak za parkanem wyskakuje w górę jakiś
chłop, robi salto w powietrzu i spada na ziemię.
Wybiega dyrektor cyrku i entuzjastycznie woła:
- Wspaniale, świetny numer, na każdym przedstawieniu płacę za niego 500 zł.
- Ee.. tam… za 500 zł nie będę się co wieczór
walił siekierą w nogę!!
*
Dziadek mówi do babki:
- Zdaje się, że będzie padać. Jak myślisz, wziąć
parasol?
- Weź parasol.
- Ale jeśli nie będzie deszczu, to po co mi
parasol?
- To weź laskę.
- Chyba jednak się chmurzy, wezmę parasol!
- Tak, weź parasol.
- Chyba się jednak przejaśnia, zostawię parasol!
- Do diabła – denerwuje się babka – zostaw
parasol, weź laskę!
- Ale ty jesteś! Raz każesz wziąć laskę, raz
parasol! A w ogóle, to kto ci powiedział że ja
chcę wyjść?!
*
Humor z zeszytów szkolnych
- Chrobry złożył u papieża podanie o koronę.
- Dedal potrafił różne rzeczy, więc żona Minosa
urodziła dziecko.
- Kasia to moja siostra cioteczna. Jurek też.
- W czasie mgły latarnik wyje na latarni i tym
ostrzega okręty.
(wła)
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Warto…
Warto dla pięknych uczuć żyć,
niepowtarzalnych, jedynych.
Warto jest nieść cierpienia krzyż,
słowa zamieniać w czyny.
Warto w nieznaną drogę iść
nawet, gdy mrok ją zasnuwa.
Idąc przez radość i przez krzyż
wierząc, że Miłość Twa czuwa.

Miłość...
Miłość - uczucie wspaniałe,
jeżeli prawdą przemawia.
To czyjeś serce wytrwałe,
które swe dary zostawia.
Darem jej - myśli są nasze,
darem są ręce i praca.
Ja tej miłości nie zgaszę.
Ona me życie wzbogaca.
Zofia Kandefer

Fraszki różnorakie 3
Jana Niemczyka
Skuteczność szczepionki
Wziąłem szczepionkę przeciw
grypie
i nadal smarkam i chrypię.
Weekend
Weekend, ognisko, radość w nas –
Uważaj by nie spłonął las
Oda do starości
Muszę jeszcze napisać
odę do starości,
nikt tego nie dokonał
i to mnie złości
Różnica poziomów
Człowiek na poziomie
zawsze ma wątpliwości,
nie mają ich natomiast
ludzie prości.
Zero
Zero podniesione do potęgi
zawsze będzie zerem
Zawód
Wyborcy wstawili go na piedestał,
a teraz mu życzą by długo tam nie
stał.

Wesoło
i muzycznie

W

ramach Dni Rymanowa,
w Parku im. Anny i Stanisława Potockich, oferowano
bogatą ofertę muzyczną. Koncertowały
różne zespoły a gwiazdą dni był Rudi
Schuberth z Wałami Jagiellońskimi.
Każdy znaleźć mógł coś dla siebie.
fot. Rafał Głód

XVI Wyścig Kolarski
o ,,PUCHAR UZDROWISK
KARPACKICH”

W

ramach obchodów Dni Rymanowa i Rymanowa Zdroju
9 sierpnia odbył się XVI Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar
Uzdrowisk Karpackich.
Wyścig wystartował z Jedlicza,
następnie trasa przebiegała drogami
dziewięciu gmin powiatu krośnieńskiego
wjeżdżając fragmentami w powiat brzozowski i sanocki, do mety w Rymanowie
Zdroju.
Lotne finisze wygrali: 1.w Jedliczu na 17 km wygrał Jeuheni Karaliok
z Białorusi, 2. W Rymanowie Zdroju na
102 km – Czech Tomas Buchacek, 3.
w Dukli na 130 km – Batłomiej Matusiak
a 4. w Iwoniczu na 151 km – Paweł
Cieślik.
Wyścig posiadał kategorię 1.2 UCI
i zgromadził na starcie 122 zawodników z
14 państw (Polska, Rosja, Ukraina, Czechy, Hiszpania, Estonia, Austria, Francja,
Białoruś, Łotwa, Finlandia, Słowacja,
Izrael i Niemcy).
Warunki pogodowe, upał oraz wymagająca trasa z wieloma krótkimi ale trudnymi podjazdami sprawiły, iż zmagania
ukończyło tylko 77 zawodników.
Najszybciej trasę 170,2 km z Jedlicza

do linii mety w Rymanowie Zdroju pokonał Adrian
Honkisz (CCC Sprandi Polkowice) w czasie 4: 18: 52.
Drugi na mecie pojawił się
Rosjanin Roman Maikin
(Russian National Team),
a trzeci – Łukasz Owsian
(CCC Sprandi Polkowice).
(w)
fot. Rafał Głód
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V Beskidzki Rajd
Śladami Dwóch
Kardynałów
z Pastwisk do Komańczy
już za nami

W

dniu 1 sierpnia 2015 roku odbył się już po raz piąty Beskidzki Rajd Śladami Dwóch
Kardynałów. Rajd „2K” – bo tak nazywają go w skrócie GOPR-owcy – wiódł
z Pastwisk do Komańczy. Jak wiadomo
w tych dwóch miejscach przebywali
Kardynał Karol Wojtyła oraz Kardynał
Stefan Wyszyński. Pastwiska były przez
lata ulubionym miejscem letniego odpoczynku metropolity krakowskiego, późniejszego papieża. Komańcza zaś była
miejscem internowania Prymasa Tysiąclecia w okresie od 27 października 1955
do 26 października 1956.
Organizatorami rajdu były: Gmina Zarszyn, Gmina Komańcza, Gmina
Rymanów, Gmina Bukowsko oraz Nadleśnictwo Rymanów. Komandorem rajdu był jak zawsze Pan profesor Roman
Kuźniar, ostatnio doradca Prezydenta Komorowskiego. Profesor Kuźniar
w zaproszeniu na rajd pisał: „ (…) Nasz
rajd jest rodzajem przypomnienia o pobycie na tej ziemi dwóch wybitnych Polaków. Ale wędrując każdego roku z pamięcią o ich miejscu w dziejach Polski
czy Europy, z pamięcią o ich nauczaniu,

Wrześniowa refleksja

T

rwa generalny remont dziewiętnastowiecznego dworku w Tarnowcu
koło Jasła. Jego nowi właściciele
nie tylko podnieśli z ruin zabytkową
budowlę, ale uratowali także malowidła
ścienne powstałe w czasach, gdy u Pilińskich i Leszczyńskich bywali znakomici
goście. Artyści, literaci, politycy, oficerowie. Sołtys Tarnowca uważał, że jedno
z malowideł jest dziełem Witkacego,
który u swego przyjaciela Leszczyńskiego
był częstym gościem.
Niestety, okazało się, że obraz nie jest
jego autorstwa. O Tarnowcu, Witkacym
i kolekcji jego portretów, które przez
przypadek oglądałam wiele lat temu
w muzeum w Słupsku (właśnie tam, a nie
w Zakopanem zostały zgromadzone) często myślę, gdy zbliża się data 17 września.
Dramatopisarz i powieściopisarz,
malarz portretów Stanisław Ignacy
Witkiewicz („Witkacy”) urodził się 24
lutego 1885 r. w Warszawie. Jego ojcem
był znany krytyk, malarz i pisarz, twórca
tzw. „stylu zakopiańskiego” w architekturze Stanisław Witkiewicz; matką Maria
z Pietrzkiewiczów, nauczycielka muzyki,
rodzicami chrzestnymi zostają: Helena
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postawie i niezwykłej życiowej drodze,
sięgamy każdego roku po jakiś inny
motyw związany z historią naszej ziemi. W tym roku niech to będzie pamięć
o tych, którzy w poprzednich stuleciach
współzamieszkiwali tę ziemię, zaznaczali
na niej swą tożsamość jako część złożonej, bogatej polskiej tożsamości, którzy
współtworzyli cywilizację w tej części
Polski i Europy. W chwili dziejowej burzy jaką była w tej części Europy II wojna światowa zniknęli, można rzec poszli
bezpowrotnie pod wodę niczym mityczna
Atlantyda. To proszę Państwa Żydzi i –
w innym sensie - Łemkowie.
...
Z Łemkami Historia i Los nie obeszły
się tak okrutnie. Wprawdzie po II wojnie
zostali zmuszeni do opuszczenia swych
ziem, jednak nie towarzyszyła temu groźba fizycznego unicestwienia. Niewielka
część wróciła po latach na swoje ziemie.
O ich cmentarzach, cerkiewkach oraz
znakach etnograficznej tożsamości także
powinniśmy tutaj pamiętać. Zresztą, o ich
obecności na tych ziemiach – od Komańczy po Tylicz – świadczą również liczne
nazwy geograficzne i topograficzne od
kiczory poczynając, którą to nazwę nosi
co czwarte bez mała beskidzkie wzgórze.
Ich dorobek literacki, jak choćby bodaj
największego z nich pochodzącego spod
Krosna Iwana Rusenki, jest nam mało
znany, ale przecież malarstwem Nikifora
czy Jerzego Nowosielskiego (ma swoją
salę w pałacu prezydenckim) zachwycamy się wszyscy. Wędrując po Beskidzie
Niskim pamiętajmy, że Łemko był do
II wojny światowej dobrym i dumnym

gospodarzem tej ziemi, zgodnie współżyjącym ze swymi polskim braćmi.
Piąty rajd idzie trasą klasyczną –
od Pastwisk do gościnnej Komańczy.
Zapewniony jest dwukrotny posiłek –
w połowie trasy i na zakończenie; także
znaczek i mapka. Jak zwykle zapewniony
jest powrót autokarami z Komańczy do
Pastwisk. Tradycyjnie też rajdowi towarzyszy konkurs. Po piosence rajdowej,
totemie i wierszu, tym razem będzie to
konkurs na wiedzę o terenach przez które
wiedzie rajd. Chodzi o ich historię i dzień
dzisiejszy, ślady kultury materialnej i duchowej, przyrodę, ważne wydarzenia,
które się tu rozgrywały, ludzi, którzy stąd
wyszli lub zaznaczyli tu swoją obecność.
Ksiądz proboszcz Stanisław Gniewek,
wierny sympatyk rajdu, zaprasza chętnych uczestników na mszę do kościółka
w Pastwiskach. (…)”
W rajdzie uczestniczyło 270 ludzi,
w tym nawet 5 letnie dzieci. Pogoda dopisała wyśmienicie, gdyż tego dnia było
czyste niego i słońce, a jednak nie było
upalnie. Przemarsz trasą rajdu trwał od
8:30 do około 17:30. Następnie autokary przewiozły uczestników rajdu do
punktu startu. Trzeba podkreślić, że rajd
był świetnie przygotowany od strony
logistycznej, gastronomicznej oraz bezpieczeństwa uczestników. Większość
z uczestników deklarowała chęć udziału
w szóstej edycji rajdu, która odbędzie się
na przełomie lipca i sierpnia 2016 roku.
Już dziś zatem warto wpisać ten rajd do
kalendarza przyszłorocznych imprez turystycznych.

Modrzejewska oraz Jan Krzeptowski-Sabała. Rodzice Stasia przenoszą się
do Zakopanego, a on uczy się sam
w domu, rozwijając swoje zainteresowania artystyczne – muzyczne, malarskie
i fotograficzne. Później dołączają do tego
zainteresowania filozoficzne.
Podróżuje do Włoch i Francji,
a nawet bierze udział w wyprawie Bronisława Malinowskiego na Nową Gwineę
jako rysownik i fotograf, dociera tylko
jednak na Cejlon i z Australii decyduje
się wracać do Europy, gdzie wybuchła
I wojna światowa. Przez Odessę dostaje
się do Petersburga, gdzie, dzięki protekcji
mieszkającej tam rodziny, zostaje przyjęty do Pawłowskiej Szkoły Wojskowej,
w uznaniu zasług wojennych w lipcu 1916
roku zostaje oficerem Lejb Gwardii Pułku
Pawłowskiego w stopniu podporucznika.
Nie wiadomo do dnia dzisiejszego, co
dokładnie dzieje się z Witkiewiczem
podczas rewolucji, a on sam o tym rzadko wspomina. Jeszcze podczas pobytu
w Rosji Witkacy rozpoczyna pracę nad
swoim systemem filozoficznym i estetycznym, wynikiem czego jest książka
„Nowe formy w malarstwie i wynikające
stąd nieporozumienia”, zostaje głównym
teoretykiem grupy formistów. Około roku
1925 Witkacy zmienia zasadniczy nurt

swoich zainteresowań artystycznych.
W malarstwie ograniczy się do portretu,
który będzie traktował jako formę sztuki
użytkowej i źródło swego utrzymania.
Wtedy właśnie zakłada sławną Firmę
Portretową „S.I.Witkiewicz”. W literaturze porzuci dramat na rzecz powieści,
którą uzna za „worek”, który nie może być
dziełem Czystej Formy, jednakże nadaje
się dobrze do prezentowania poglądów
autora.
Rosyjskie doświadczenia rewolucyjne i widmo zbliżającej się katastrofy, którą
przeczuwa wyraźnie, sprawia, że Witkacy
znajduje się w stanie głębokiej depresji.
5 września 1939 r. wraz z Czesławą
Oknińską opuszcza Warszawę i kieruje się
na wschód. W połowie września dociera
do wsi Jeziory na Polesiu, gdzie zatrzymuje się u kolegi z Lejb Gwardii Pawłowskiego Pułku Walentego Ziemlańskiego
– wujka nieżyjącego już rymanowianina
Antoniego Wajdy.. 18 września na wiadomość o wkroczeniu Armii Czerwonej
do Polski, popełnia samobójstwo. Jego
partnerka, mimo zażycia silnej dawki
luminalu przeżyła. Stanisław Ignacy
Witkiewicz zostaje pochowany na wiejskim cmentarzu w Jeziorach. Po latach
za staraniem rodziny zdecydowano się za
pozwoleniem władz radzieckich w imię

Uczestnik V Rajdu „2K”

przyjaźni polsko – radzieckiej przenieść
jego prochy do Zakopanego, delegacja
pojechała do Jezior, a w wyniku tragikomicznego nieporozumienia na Pęksowym
Brzyzku obok matki Witkacego pochowanego młodego Ukraińca, czego nawet sam
Mahatma Witkac by nie wymyślił. Joanna
Siedlecka autorka reporterskiej książki pt.
„Mahatma Witkac” „awanturę grzebalną”
podsumowuje:
-„Choć bardzo prawdopodobne, że to
właśnie on wyciął wszystkim ostatniego
‘szpryngla”. Nie chciał – jak śpiewa Kaczmarski – „aby go czerwony czerwonemu

Poświęcenie dzwonnicy

Z

daleka widoczny jest zrekultywowany plac, przygotowany do
mającej odbyć się uroczystości. Tu,
22 sierpnia przy cerkwi w Króliku Wołoskim, zebrała się kilkudziesięcioosobowa
grupa ludzi zainteresowanych losami tej
ruiny. Bo cerkiew jest „ruiną w dość dobrym stanie”. Po okresie, gdy przez sto lat
służyła wiernym, przez 70 lat niszczała od
czasu wypędzenia mieszkańców Królika
Polskiego w ramach akcji „Wisła”. Przez
te 70 lat podejmowano nieskuteczne próby doraźnych inicjatyw remontowych.
Brak wiedzy historycznej i dokumentacji budowli, nieznani są fundatorzy
i budowniczowie świątyni, prawie niemożliwe jest uzyskanie fotografii z czasów jej funkcjonowania. Krótko historię
świątyni przedstawił gospodarz spotkania
Zbigniew Kapuścik, prezes Stowarzyszenia „Królik Wołoski”. Wyrażając zadowolenie z osiągnięcia doraźnego sukcesu
w postaci gotowej dzwonnicy, przedstawił dalekie perspektywy rekonstrukcji
budowli. Właśnie dla poświęcenia dzwonnicy zebrano się w sobotę wieczorem.
Poświęcenia dokonali wspólnie ks.
Andrzej Żuraw, proboszcz grekokatolickiej parafii z Komańczy oraz ks.
Wiesław Słotwiński, proboszcz parafii
w Króliku Polskim. Ze strony władz
administracyjnych w uroczystości brali

sprzedał”, urządzał sobie jego kosztem
narodową hecę, wycierał sobie nim
gębę.” Zawsze był przecież uosobieniem
wolności, niezależności i sam o sobie decydował. Zarówno 17 września 1939 roku,
jak też – bardzo możliwe – 14 kwietnia
1988”. Podczas pogrzebu w Zakopanem
kazanie o „zmarłym na rozpacz bracie
Witkacym” wygłaszał ksiądz profesor
Józef Tischner, zagłuszono wtedy jego
słowa, a cenzura wykreśliła je z publikacji
w Tygodniku Powszechnym: „[…] Wiemy doskonale, w jakim dniu i w jakich
okolicznościach odszedł z tego świata.

Był to z całą pewnością najtrudniejszy
dzień w historii naszej Ojczyzny w wieku
XX. Był to dzień, w którym nie tylko on,
ale wielu innych traciło nadzieję – dzień
nie tylko klęski, ale także dzień zdrady.
W naszych sercach, a zwłaszcza w sercach
tych, którzy ten dzień pamiętają, niech rośnie modlitwa braterskiego współczucia.
Trzeba było mieć ogromną silę, aby taki
dzień przeżyć”

udział: wicemarszałek samorządu województwa Maria Kurowska, burmistrzowie
Gminy Rymanów, okoliczni mieszkańcy
oraz kilkuosobowa delegacja z Ukrainy.
Ukraińscy goście mogli dzięki znajomości języka liturgii czynnie uczestniczyć
w modlitwach i śpiewach.
Zrobiło się nastrojowo, gdy od otaczającego starodrzewu odbijał się pięknie
stonowany głos chóru. Można było oczyma wyobraźni przenieść się sto lat wstecz,
gdy świątynia funkcjonowała w pełni.
„Prosimy Cię Mateńko byś sprawiła,
Byśmy byli sercem czyści jak raniutka
rosa”.

Podsumowując, wicemarszałek województwa Maria Kurowska wyraziła
zadowolenie z obecności w Króliku,
a obecność tylu osób jest wyrazem
pamięci o mieszkańcach tego miejsca.
Wzajemny szacunek, budowanie tego co
dobre, legły u podstaw powodzenia akcji
renowacji dzwonnicy. W sprawie odnowy
obiektów sakralnych małymi kroczkami
idziemy do przodu, ale cerkwi i cmentarzy
jest jeszcze bardzo wiele do odnowienia.
Jest to szczególnie widoczne na terenie
Podkarpacia, ziemiach pogranicza.

Maria Zmarz

Wacław Łabuda
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Jubileusz 70-lecia
LO w Rymanowie
– to już historia

20

i 21 czerwca 2015 roku to
ważne daty dla Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie, które świętując Jubileusz 70-lecia,
zorganizowało w tych dniach Zjazd
Absolwentów. Patronat honorowy nad
świętem szkoły objął Burmistrz Gminy Rymanów, Pan Wojciech Farbaniec
przy współpracy Gminnego Ośrodka
Kultury w Rymanowie.
Obchody jubileuszowe rozpoczęły
się zbiórką uczestników spotkania przed
szkołą, a następnie uroczystym przemarszem z orkiestrą i sztandarem LO do
kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca, gdzie została odprawiona msza św.
w intencji uczniów i pracowników szkoły, a także za zmarłych dyrektorów,
profesorów oraz absolwentów, których
twarze są ciągle żywe w naszej pamięci, a dźwięk ich głosu brzmi w naszych
uszach. Okolicznościową homilię wygłosił absolwent LO w Rymanowie, ks.
prof. Józef Wołczański, wykładowca
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie. Grą na organach i śpiewem
zachwycił Burmistrz Gminy Rymanów.
Eucharystię ubogacił także śpiew rymanowskiego chóru pod dyrekcją pani
Moniki Twarduś. Oprawa mszy św. przygotowana została przez nauczycieli ZSP
w Rymanowie.
Po uroczystej Eucharystii uczestnicy jubileuszowego zjazdu udali się do
obecnego budynku liceum. Na dziedzińcu szkoły miał miejsce pokaz musztry
paradnej, w którym to zaprezentowali
swe umiejętności uczniowie klas wojskowych, mistrzowie Polski III Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry. W dalszej
części programu odsłonięto tablicę upamiętniającą obchody Roku Jubileuszowego oraz wykonano okolicznościową
fotografię, na którą z pewnością z wielkim sentymentem będziemy spoglądać
przez kolejne lata. Następnym punktem
uroczystości było zaproszenie gości do
auli szkolnej i oficjalna inauguracja jubileuszu przez Panią Dyrektor, Elżbietę
Nadziakiewicz, która powitała zebranych, podziękowała za ich obecność oraz
krótko przywołała losy liceum, wspominając swoich poprzedników oraz tych,
którzy zapisali się na kartach historii
szkoły. Tradycją LO w Rymanowie stało
się nadawanie honorowych tytułów osobom, które w wyjątkowy sposób związane są z rymanowską szkołą. Tak stało
się i tym razem, uhonorowani dyplomem
Mecenasa Rymanowskiej Alma Mater
zostali ci, którzy w szczególny sposób
wspierają działania szkoły: Senator Pan
Janusz Konieczny – były dyrektor szkoły, Pan Kazimierz Cetnarski – były dy-
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rektor szkoły, obecnie nauczyciel musztry w klasach wojskowych, Pan Lesław
Penar – wieloletni przewodniczący Rady
Rodziców. Medalami Stanisława Wyspiańskiego uhonorowane zostały osoby, które zgodnie z napisem na rewersie
medalu „pozostawiły swój trwały ślad
w historii szkoły”: Prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło Rymanów
- Pani Barbara Famielec oraz Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie – Pani Danuta Litarowicz. Zebrani
na uroczystości goście mieli również
okazję poznać obecny obraz rymanowskiego liceum, a przyczynił się do tego
film prezentujący codzienne funkcjonowanie szkoły.
Organizatorzy zadedykowali gościom program artystyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów oraz
wychowanków i pracowników Szkoły
Muzycznej działającej od trzech lat w
strukturach Zespołu Szkól Publicznych
w Rymanowie. Przesłaniem montażu
słowno - muzycznego było motto: „Są
miejsca wypisane w kronice serca na zawsze”. Trudno bowiem być obojętnym
wobec szkoły, z którą wiążą się wspomnienia z młodości. Naszym celem był
powrót do minionych chwil, dawnych
miejsc i ludzi, którzy pozostali w naszej
pamięci i sercu. Poprzez recytowane
wiersze i wyśpiewane piosenki poszukiwaliśmy tego, co minęło, co pozostawiło w nas trwały ślad. Podczas tego
jubileuszu wszyscy zebrani próbowali
odnaleźć to, co z przeszłości pozostało w
ich pamięci na zawsze. Był to moment
na mentalną wycieczkę, sentymentalną
podróż w przeszłość, tak odległą a jednocześnie tak bliską.
Następnie absolwenci udali się do
macierzystego budynku liceum, by w ramach „Popołudnia wspomnień” spotkać
się w klasach ze swoimi przyjaciółmi
i wychowawcami. Zwieńczeniem pierwszego dnia świętowania był Jubileuszo-

wy Bal Absolwentów, podczas którego
bawiły się wyśmienicie trzy pokolenia
absolwentów rymanowskiego liceum.
Sala Domu Kultury pękała w szwach, co
świadczyło o potrzebie spotkania z koleżankami i kolegami ze szkolnej ławy.
Bal Absolwentów rozpoczął się wspomnieniem Studniówki - zebrani goście
zatańczyli poloneza. Niejednemu zakręciła się łezka w oku, kiedy w takt sentymentalnego tańca, kroczyli wokół sali.
Wspólnym rozmowom i tańcom nie było
końca. Planowana godzina zakończenia
balu opóźniała się, gdyż uczestnikom żal
było rozstawać się ze sobą. My też tam
byłyśmy, miód i wino piłyśmy, a co widziałyśmy, nie wszystko tu zostało opisane. ☺
Jubileuszowy program obejmował
również niedzielne popołudnie, kiedy
w rymanowskim parku zebrani mogli
wysłuchać koncertu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej, uczestniczyć
w występach zespołów Wędrowne Gitary oraz HIT, które zachęcały do wspólnej zabawy. Mamy nadzieję, że minione
chwile na długo pozostaną w pamięci
tych, którzy mieli okazję uczestniczyć
w święcie szkoły.
Życzymy wszystkim uczestnikom
jubileuszowego spotkania i tym, którzy
tym razem nie zdecydowali się na udział
w nim, by w zdrowiu doczekali następnych rocznic i mogli spotkać się i powspominać wspólne szkolne lata. My
czekamy już z niecierpliwością, kiedy
ponownie pojawią się szkolni koledzy
i koleżanki, ale także nasi uczniowie kolejni absolwenci…

Naszym zdaniem

zmiany w naszym kraju. Z prezydentem
A. Dudą ludzie wiążą nadzieję, że uda
mu się wnieść w nasze życie wiele pozytywnych zmian – czy potrafi sprostać
swoim obietnicom – zobaczymy – miejmy
nadzieję, że tak. Franio z obecnym rządem, będzie mu bardzo trudno cokolwiek
zmienić, bo już teraz widzimy na każdym
kroku sprzeciwy i próby torpedowania
wszystkiego co jest w jego zapowiedziach
na przyszłość, ale na nasz chłopski rozum
będzie mu o wiele łatwiej i skuteczniej
pełnić swój urząd gdy po wyborach parlamentarnych władza się zmieni, a wszystko
wskazuje na to, że tak się stanie. Gdyby
jeszcze Zjednoczona Prawica mogła rządzić samodzielnie, nie wchodząc w żadne
koalicje, to dla prezydenta A. Dudy byłby
to komfort o jakim mógłby tylko marzyć.
Stachu – kiedy to co tu piszemy
czyta człowiek sympatyzujący z Platformą Obywatelską, to myśli o nas, ale

W

itaj –Stachu – jest taka część
ludzi, którzy mają swój mały
światek i poza nim nie interesuje ich to co dzieje się w kraju czy na
świecie, nie interesuje ich nawet własna
przyszłość. Ale są i też tacy do, których
i my należymy, że wszelkie wydarzenia
a szczególnie dotyczące spraw Polski są
dla nas bardzo ważne. Dzień 6-go sierpnia, kiedy to prezydent Andrzej Duda
składał przysięgę i tą całą oprawę związaną z tymi uroczystościami, będziemy
długo pamiętać, nawet jego przeciwnicy
nie mieli argumentów, aby znaleźć powód
do krytyki.
Jest to pierwszy prezydent, który
przemówienia swoje głosi, nie korzystając
z kartki, a wypowiedzi jego są konkretne
i uczciwe dające nadzieję na korzystne

Dominika Góra - Rygiel
i Ewelina Górowska
absolwentki - nauczycielki
LO w Rymanowie

i o tych, którzy myślą podobnie jak my,
że jesteśmy nawiedzonymi oszołomami
(jak już to kiedyś pisaliśmy) ciemniakami, bo przecież sympatycy „platformy”
uważają się za ludzi z wyższej „półki”.
Przez osiem lat wmawiano tym ludziom
o ich wyższości, inteligencji, że to oni
lepiej rozumieją sprawy gospodarcze
i polityczne kraju. Robiono wszystko
aby sympatyków strony przeciwnej
ośmieszyć i poniżyć, jak zwykle, część
ludzi udało się im przekonać do swojej
propagandy, bo kiedy ma się w ręku
1
środki masowego przekazu, wcale
nie jest to trudne. Dam temu przykład,
wszyscy pamiętamy ile obelg, oszczerstw,
szyderstw można było usłyszeć na temat
śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czy
też Jarosława Kaczyńskiego, i innych
polityków przeciwnego obozu, w końcu
wielu ludzi, którzy nie zastanawiając
się nad tymi oszczerstwami i obelgami
udało się im sprowadzić na boczny tor.
Kiedyś oglądając program, gdzie jeden
z uczestników podobnie negatywnie
wypowiadał się o Jarosławie Kaczyńskim
– zadano mu pytanie – „ Co ma przeciwko J. Kaczyńskiemu co złego zrobił dla
Polski i kogo skrzywdził ?”odpowiedzi
nie było - pytany zamilkł. Proponuję,
aby każdy kto ma coś przeciwko Zjednoczonej Prawicy i J. Kaczyńskiemu,
sam sobie próbował odpowiedzieć na to
pytanie, - a czy każdy z nas jest człowiekiem, któremu nic nie można zarzucić.
Następnym używanym straszakiem jest
to, że jak zmieni się władza to Polska
stanie się państwem „policyjnym” – zadajmy sobie pytanie – kto boi się policji,
wymiaru sprawiedliwości? – przestępcy
– złodzieje – mafia. Franio – tacy ludzie jak my, żyjący spokojnie, zgodnie

Krzyż z Mogiły

W

czerwcowym numerze Naszego
Rymanowa w kolumnie Czytelnicy piszą zamieściliśmy list
człowieka zaniepokojonego zniknięciem
krzyża z symbolicznego grobu na Mogile.
Po pewnym czasie sprawa się wyjaśniła.
Krzyż – na szczęście nie padł łupem złodziei czy wandali, znajduje się obecnie

z prawem, nie mamy się czego obawiać
a wręcz przeciwnie, jeżeli coś się poprawi
w całym wymiarze sprawiedliwości to będziemy czuć się bezpieczniej jak obecnie.
To aferzyści, którzy przez ten okres ośmiu
lat kradli i czuli się bezkarnie boją się, że
po zmianie rządu wymiar sprawiedliwości postanowi na nowo rozpatrywać te
przestępstwa i wymierzyć odpowiednie
kary, bo w normalnym świecie każde zło
powinno być ukarane, a tacy ludzie jak
my możemy spać spokojnie. To dzisiaj
stosuje się znany sposób, kiedy –( uciekający złodziej wskazując kierunek, krzyczy – łapcie złodzieja). Z prezydentem
A. Dudą większa część narodu wiąże
dobre nadzieje, aby ułatwić mu spełnienie
tych planów można mu pomóc odpowiednio głosują w wyborach parlamentarnych,
które odbędą się w październiku. Wszyscy
z niecierpliwością czekaliśmy jaką to
decyzję podejmie prezydent w sprawie
tych referendów. Jak się okazało, było
to „ salomonowe” wyjście z tej sytuacji.
Po pierwsze – nie odwołuje referendum
zgłoszone przez byłego prezydenta szanując jego decyzję, tym samym nie daje
powodu aby senat przez odwet odrzucił
propozycję ogłoszenia referendum przez
prezydenta A.Dudę. Po drugie – gdy
senat odrzuci propozycję referendum na
dzień 25 października, które to odbyło by
się wraz z wyborami parlamentarnymi,
obecna koalicja jawnie pokaże swoją
arogancję w stosunku do Narodu, nie
licząc się z głosem kilku milionów zainteresowanych ludzi. Po trzecie – jeżeli
referendum odbędzie się wraz z wyborami, frekwencja będzie bardzo wysoka,
bo pytania referendalne są interesujące
dla milionów wyborców a świadomość
wyborców będzie taka, że spełnienie tych

pytań będzie możliwe tylko przez nowy
rząd i dzięki temu Zjednoczona Prawica
zdobędzie zdecydowanie więcej głosów.
W tej sytuacji obecna koalicja nie ma
dobrego wyjścia a za tak przygotowany
„prezent” mogą podziękować byłemu prezydentowi, i za to, że sto milionów złotych
będzie wyrzucone w błoto, jest to dowód
na nieudolną politykę prowadzoną przez
obecną władzę, nie przewidując skutków
na przyszłość a widząc tylko swoje własne interesy. Jeszcze dzisiaj chcąc wyjść
z tej pułapki z twarzą, którzy wpadli we
własne sidła, proponują dopisanie pytań
z wrześniowego referendum, do październikowego, należy tu przypomnieć słowa
byłego prezydenta kiedy to powiedział, że
dopisać to można się do pamiętnika, albo
na wycieczkę a po drugie nie wiadomo
czy senat wyrazi zgodę na referendum
zgłoszone przez prezydenta A. Dudę.
Już niedługo wszystko będzie wiadome.
A w tej sytuacji wszystko wskazuje na to
i sondaże potwierdzają, że Zjednoczona
Prawica może objąć pełną władzę a wtedy
obywatele będą mieć coś do powiedzenia, bo władza ta chce słuchać ludzi i im
służyć.
Franio – według moich przewidywań jeśli ma się pełną władzę to ma się
wszystko, również stanowisko Marszałka
Sejmu i Premiera Rządu. W takim
układzie marszałkiem sejmu pewnie
będzie - Jarosław Kaczyński a premierem
– Beata Szydło. Stachu – tak czy inaczej
będziemy żyć nadzieją na pozytywne
zmiany, które dokonają się jeszcze w tym
roku – pozdrawiamy!

w godnym miejscu na dzwonnicy cerkwi
w Bałuciance.
Poniżej zamieszczamy wysłany do
autora poprzedniej publikacji list p. Wojciecha Zagórskiego wyjaśniający sprawę.
(list pochodzi z maja, do redakcji dotarł
w sierpniu)
Szanowny Panie
Nazywam się Wojciech Zagórski
i mieszkam w pobliżu symbolicznej mogiły
radzieckiego dywersanta, która znajduje
się na wschodnim stoku Mogiły obok
zbiornika wodnego w Rymanowie Zdroju.
Historia Krzyża na tej mogile jest
mi dokładnie znana. W 1974 roku został
przywieziony przez Pana Zdzisława Lejkowskiego i Pana Stempina z Lipowca
koło Jaślisk. W ubiegłym roku spotkałem się z Panem Ryszardem Krukarem
z Rymanowa, który współuczestniczył
w odnawianiu cerkwi w Bałuciance. Spytał mnie o ten krzyż i czy można byłoby
przenieść go na dzwonnice przy cerkwi.
Doszliśmy do wniosku, że jest to godne
miejsce dla tego symbolu, tym bardziej,
że znamy jego historię. Tak więc krzyż
w tej chwili odnowiony znajduje się na
dzwonnicy przy cerkwi w Bałuciance, a na

mogile dywersanta został zamontowany
współczesny krzyż nagrobny.
Każdego roku na Święto Zmarłych
odwiedzam tą mogiłę, ponieważ uważam,
że należy szanować takie miejsca jak to.
Z poważaniem Wojciech Zagórski
P.S. Poniższe wyjaśnienie przesyłam
na prośbę Burmistrza Rymanowa Pana
Wojciecha Farbańca.

Stacho i Franio
Red. Zachowano oryginalny układ tekstu
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Małka z sąsiadami, fot. Maria Zmarz

Dom życia w Rymanowie
czyli VII Dni Pamięci
o Żydowskiej Społeczności
Rymanowa

J

uż po raz 7 Stowarzyszenie „Spotkanie – Rymanów” zaprosiło rymanowian do wspólnego uczczenia
pamięci prawie 2 tys. przedwojennych
żydowskich mieszkańców naszego miasteczka. Wielu z nich ocalało, żaden jednak nie zamieszkał tu po wojnie, dzisiaj
przyjeżdżają sami lub ich potomkowie, by
oddać cześć pomordowanym w komorach
Bełżca, rozstrzelanym w okolicznych
lasach. Tegoroczne spotkanie odbywało
się pod hasłem Bet chaim – Dom życia.
Dni Pamięci rozpoczęły się od porządkowania żydowskiego cmentarza,
a po południu 12 sierpnia uczestnicy
odwiedzili rymanowski Dom życia przy
ulicy Sanockiej 2, do którego zaprosiła
nas Małka Shachan Doron – jego kilkuletnia właścicielka. Małka odkupiła
dom należący niegdyś do jej pradziad-

fot. Rafał Głód
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ków Abrahama Starego i Chai z domu
Szapiro. Pradziadek Abram Stary miał
cztery piekarnie: dwie w Rymanowie
i po jednej w Sanoku i Iwoniczu. Każda
piekła co innego. W domu przy Sanockiej
2 na parterze piekły się chałki i bajgle.
- piec, co tu stoi, to ten sam, w którym
mój pradziadek piekł te chałki? – pytała
Małka. Na strychu znalazła stary żyrandol
z niebieskimi kloszami, powiesiła go w
pokoju, również stare walizki, zeszyty
szkolne jej matki Frydy i jej kuzynów,
w mieszkaniu ocalały niektóre stare
meble.
W środę - jak zwykle – witała wszystkich serdecznie, ciesząc się ze spotkania
zarówno starych znajomych, jak i nowych
gości. Zgromadzeni mieli wyjątkową
okazję obejrzeć niemieckie zdjęcia
z września 1939 r. wyeksponowane na
parterze budynku, tam , gdzie kiedyś
mieściła się piekarnia. Zdjęcia pochodzą
z kolekcji Adama Lorenca i Magdaleny
Zykiert. Emocji oglądanym obrazkom
dodawały wspomnieniowe opowieści
sióstr Alicji Wajdy i Katarzyny - Zdjęć
jest 25. Większość z nich została zrobiona

we wrześniu 1939 r. Dziś na ich podstawie
można opowiedzieć historię Rymanowa.
- Zbieram wszystko, co jest związane
z Rymanowem. Takich autentycznych, historycznych zdjęć mam ponad 100. Kupuję je głównie na eBay. Sprzedający mieszkają głównie w Niemczech i USA, część
wystawiają antykwariaty - prezentował
swoją kolekcję Adam Lorenc.
Wieczorem Michał Lorenc zaprosił
wszystkich na projekcję filmu dokumentalnego „Bruno Schulz” w reż. Adama
Sikory.
Czwartek – 13 sierpnia – to dzień
wspomnień i refleksji. Po ekumenicznej
modlitwie na cmentarzu żydowskim
pod pomnikiem rymanowian ratujących
Żydów uczestnicy przeszli trasą do
Wróblika Szlacheckiego w tradycyjnym
Marszu Pamięci, a wieczorem Ryszard
Krukar i konserwatorzy opowiedzieli
historię ratowania cerkwi grekokatolickiej
w Bałuciance.
W piątek przed południem Michał
Lorenc zabrał turystów i rymanowian
na spacer w przeszłość – szlakiem
żydowskich mieszkańców miasteczka,
a wieczorem przed Szabatem wysłuchaliśmy wspaniałego koncertu Raphaela
Rogińskiego.
Maria Zmarz
Na zakończenie VII Dni Pamięci
rozmawiam z Michałem Lorencem ze
Stowarzyszenia Spotkanie Rymanów.
Kim są ludzie, którzy po raz siódmy
zorganizowali Dni Pamięci o Żydowskiej Społeczności Rymanowa?
- takie pytanie kieruję do Michała
Lorenca, znanego frontmana Stowarzyszenia Spotkanie – Rymanów.
Na d Dniami Pamięci pracują członkowie stowarzyszenia zaangażowani w to,
ja, mój brat, Ryszard, Stanisław, zawsze
szukamy jakiegoś motywu, który spaja
wszystkie imprezy, które towarzyszą
Dniom Pamięci. Dbamy, aby był dobry
poziom artystyczny, żeby to było związane z Rymanowem, z tradycją, historią tego
miejsca, również z wielokulturowością
tego miejsca, stąd pojawił się pomysł na
Bałuciankę, bo Stowarzyszenie zajmuje
się wielokulturowością Rymanowa. Dla
nas to jest ważne, żeby pamiętać o przeszłości tego miasta.
Te 3 dni są zwykle dość męczące
dla was. Czy z równą chęcią pracujecie
przez 7 lat?
Na pewno jest dużo stresu na początku związanego z organizacją, ale mamy
już doświadczenie, jak to zrobić i musi
być opieka Opatrzności, że udaje się
zrobić to, co sobie zaplanujemy.
W tym roku główny punkt obchodów, czyli Marsz pamięci był wyjątkowo trudny, upał był niezmierny, marsz
poprzedzony modlitwą ekumeniczną
na cmentarzu żydowskim.
Tak, w tym roku było naprawdę dużo
ludzi, co nas bardzo cieszy, zarówno
mieszkańców Rymanowa, jak i gości,

fot. Maria Zmarz

których mamy z całej Polski i zza granicy.
To jest dla nas też bardzo cenne, że zawsze
są rymanowscy Żydzi. Natomiast impreza
jest przede wszystkim skierowana do rymanowian po to, żeby w ciągu tych 3 dni

Jak Polacy uprawiają
sport
(Najnowsze wyniki badania opinii
na temat aktywności fizycznej Polaków)
ak wynika z najnowszych badań
opinii aż 40%* Polaków uprawia
sport co najmniej raz w tygodniu,
a ok. 8%* ankietowanych co najmniej
raz w miesiącu1. Mimo iż stajemy się
społeczeństwem coraz bardziej aktywnym i dbamy o zachowanie dobrej
formy, zapominamy o odpowiednim
przygotowaniu do wybranej dyscypliny,
również pod względem zdrowia. Wyniki
badania „Jak Polacy uprawiają sport”
przeprowadzonego na zlecenie LUX
MED, pokazują, że 4 na 10 Polaków nie
wykonało żadnych działań, aby przygotować się do uprawiania aktywności
fizycznej.
Sport to zdrowie!
Decydując się na uprawianie różnych dyscyplin, oprócz dobrego sprzętu
i ubioru, należy również zadbać o swoje
zdrowie, aby nie doprowadzić do kontuzji,
stanu przemęczenia czy spadku motywacji. Nieważne czy wybieramy bieganie,
rower, pływanie czy inne formy ruchu
– nasz organizm powinien być gotowy na
nowe wyzwania, a my świadomi granic
możliwości wydolnościowych. Wtedy
sport zaczyna być prawdziwą przyjemnością i częścią życia na wiele lat.
Niestety, wg. raportu „Jak Polacy
uprawiają sport” przeprowadzonego przez
IQS na zlecenie LUX MED, brak przygotowania do uprawiania sportu deklarują
częściej mężczyźni niż kobiety (46%*
w porównaniu do 37%*). Co więcej
zaledwie 3%* osób uprawiających sport

J

1 *Badanie „Jak Polacy uprawiają sport” przeprowadzone przez
IQS na zlecenie LUX MED w maju 2015 na grupie 1000 Polaków
powyżej 15 roku życia.

można było zastanowić się nad tym, jak
wyglądała przeszłość tego miasta, żeby
wspomnieć ofiary II wojny światowej,
żeby to w jakiś sposób upamiętnić. Te 2-3
dni w roku to jest niedużo, ale dla Żydów
wykonało jakiekolwiek badania lekarskie pod kątem planowanej aktywności
fizycznej. Z kolei zaledwie 4%* ankietowanych odbyło konsultację z lekarzem
lub fizjoterapeutą (3%*) lub z trenerem
danej dyscypliny (6%*).
„Jeżeli uprawiamy aktywność regularnie albo jesteśmy nastawieni na osiąganie wyników powinniśmy pamiętać, że
bezpieczny i efektywny sport to nie tylko
dobry sprzęt i motywacja, ale przede
wszystkim zdrowie. Traktujmy lekarzy jak
naszych osobistych trenerów, którzy doradzą nam jak zadbać o siebie, aby uniknąć
przykrych urazów czy kontuzji. Medycyna
sportowa dziś jest otwarta dla każdego,
kto chce być aktywny, zachować formę
i jednocześnie czerpać ze sportu przyjemność” – podkreśla Robert Korzeniowski,
Menadżer programu Medycyna dla Sportu
i Aktywnych LUX MED.
Jakie badania powinniśmy wykonać?
„Wyniki badania opinii są niepokojące i pokazują, jak wiele jeszcze należy
podjąć w edukacji odpowiedzialnego
podejścia do sportu. Samo postanowienie i motywacja nie są wystarczające.
Regularna aktywność fizyczna powinna
być przede wszystkim przemyślana i, co
ważne, bezpieczna pod względem zdrowotnym. Aby przekonać się co możemy,
a czego nie, zanim zaczniemy codziennie
biegać, pływać czy trenować crossfit,
pomyślmy o diagnostyce, odpowiednim
przygotowaniu do ćwiczeń. Wcześniejsza
konsultacja medyczna nie zajmie dużo
czasu, a pozwoli wykluczyć niektóre
przeciwwskazania czy ryzyko urazów.”
– mówi lek. med. Jacek Wilczek, PROFEMED Sport i Rehabilitacja
1. Podstawowe badania: morfologia,
poziom enzymów wątrobowych, potas,
kreatynina, lipidogram, glukoza i TSH.
Wtedy lekarz wyjaśni Ci czy występują

rymanowskich to jest bardzo ważne,
a myślę, że dla rymanowian to też stało
się jakimś elementem tego krajobrazu.
Czy macie jakieś sygnały, że zmieniło się tutaj myślenie ludzi, stali się
bardziej otwarci na innych? W tej chwili Rymanów podobnie jak i cała Polska
jest monokulturowy, a przez wieki był
zupełnie innym miastem.
To prawda. Przez ponad 500 lat to
było miasto wielokulturowe, a od czasu
wojny jest monokulturowe. Trzeba pamiętać, że nie żyjemy w próżni, że świat
się zmienia, że Polska się mimo trudności
rozwija i prawda jest taka, że jeżeli nie
w najbliższym czasie, to w przyszłości
- tak jak w krajach zachodnich - pojawią
się ludzie innych kultur, innych religii i
dobrze by było, żeby ludzie byli do tego
przygotowani, przede wszystkim nie bali
się i nie byli w jakiś sposób zaskoczeni,
potrafili znaleźć w tej różnorodności
wartości pozytywne.
(c.d. w następnym numerze)
jakieś ograniczenia dla form aktywności,
które wybierasz bądź czy powinieneś coś
zmienić w swym trybie życia czy diecie.
2. Konsultacji z kardiologiem: o serce
należy dbać zawsze, a zwłaszcza podejmując aktywność fizyczną, gdy rytm serca
podlega znaczącemu przyśpieszeniu. Nie
ważne czy będziesz biegać czy jeździć na
rowerze – musisz wiedzieć jaki wysiłek
jest optymalny i bezpieczny dla Twojego
serca. Zrób EKG!
3. Testach sprawności funkcjonalnej
FMS: składający się z siedmiu elementów
i zajmujący najwyżej 20 min test pozwala
na ocenę sprawności ruchowej. Na jego
podstawie trener weryfikuje zakres ruchomości naszych stawów i poczucie równowagi. To pomaga w ukierunkowaniu
treningu na wzmocnienie słabszych partii
ciała i zapobieganiu kontuzjom i ciężkim
urazom wykluczającym aktywność.
Program Medycyna dla Sportu i Aktywnych obejmuje kompleksową opieką
zarówno amatorów aktywności fizycznej,
jaki osoby nastawione na osiąganie wyników czy udział w zawodach sportowych
etc. Każdy, kto wyznacza sobie cel taki
jak: obniżenie masy ciała czy poprawa
ogólnej kondycji fizycznej, może poznać
swoje predyspozycje do uprawiania danej dyscypliny sportowej, uchronić się
przed urazami oraz w bezpieczny sposób
poprawiać swoje wyniki. Opiekę nad
pacjentami obejmuje zespół ortopedów,
kardiologów, internistów, dietetyków,
psychologów oraz fizjoterapeutów. Wszyscy mają doświadczenie w sporcie lub
są lekarzami o specjalności medycyny
sportowej, a dzięki ich pomocy każdy
będzie mógł uprawiać sport bezpiecznie,
zdrowo i z pasją.
Małgorzata Klejment

(Grupa LUX MED to największa sieć medyczna w Polsce, która działa w skoordynowanym
modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej.)
NASZ RYMANÓW
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90 lat OSP Sieniawa

D

zień 15.08.2015 r. był szczególnym dniem dla strażaków
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieniawie, ponieważ obchodzili 90-tą rocznicę powstania Jednostki.
Była to okazja do upamiętnienia
tego Jubileuszu, podsumowania działalności oraz wspomnienia ludzi , który pracowali na jej rzecz, to okazja do
wspomnienia o ludziach, który pracowali na ten chlubny Jubileusz. Niewiele organizacji społecznych może
pochwalić się tak długą i bogatą historią i niewiele z nich tak mocno wrosło
w nasze środowisko. Bez wątpienia
OSP Sieniawa ma powody do radości, że
przetrwała mino zawirowań historycznych i przeciwności losu.
Kilka lat temu w 2007 roku podczas
obchodów 50- lecia powstania OSP Sieniawa padły następujące słowa: ,,Wiemy
że, Straż Pożarna w Sieniawie działała
przed II wojną światową jednak na ten
temat w chwili obecnej brak jest jakichkolwiek informacji pisanych oraz dokumentów”. Latem 2013 roku miałem okazję spotkać się całkiem przypadkiem z p.
Eugieniuszem Maciejowskim, który odwiedzał moją macierzystą Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Sanoku jako
tłumacz delegacji Lwowskiej Szkoły
Pożarniczej. To właśnie spotkanie stało
się przyczynkiem zmiany datowania po
Korzenie p. Eugeniusza sięgają niedalekich Nowosielec, gdzie się urodził
i po zakończeniu wojny w 1945 roku został przesiedlony na Ukrainę. Przez wiele lat pracował w Lwowskim Państwowy Uniwersytecie Ochrony Życia i dużo
czasu poświęcał pracy historycznej,
w której odnalazł wiele dokumentów dotyczących działalności okolicznych Straży Pożarnych.
Tam też odnalazł kompletne dokumenty powstania OSP Sieniawa w postaci protokółu z zebrania założycielskiego
podpisany przez członków tego stowarzyszenia zamieszkujących w Sieniawie
k. Rymanowa oraz statut organizacyjny
tej Straży. W dokumentach czytamy, że
nowo powstałe Towarzystwo prosi o rejestrację stowarzyszenia do ówczesnego Urzędu Wojewódzkiego w Lwowie,
który sporządzono dnia19 grudnia 1924
roku. Komendantem Straży Ogniowej w
Sieniawie został Bek Piotr, a zastępcą
Kurwacz Wasyl, oraz Antoni Skrabut.
Obecnie znamy pozostałych 18 strażaków z imienia i nazwiska podpisanych
na tym protokole. Jednostka przez lata
rozwijała się posiadała umundurowanie
i sprzęt pożarniczy.
Jednak w 1944 roku na skutek działań wojennych została spalona remiza
strażacka, która znajdowała się przy
obecnym wjeździe na plac obok Domu
Ludowego z całym mieniem i sprzętem
pożarniczym. Po wojnie dopiero w 1957
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roku z inicjatywy Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych w Sanoku została powołana Ochotnicza Straż Pożarna
w Sieniawie. Został wybrany Zarząd:
funkcję Prezesa objął Potocki Bronisław,
Komendantem został Konik Józef, a Sekretarzem Tomków Władysław. W 1960
roku Jednostka otrzymuje do użytku motopompę M-200. Sprzęt przechowywany
jest w pomieszczeniu po byłym sklepie.
Wówczas powołano nowego Naczelnika w osobie Stanisława Miklaszewskiego i Skarbnika Zbigniewa Potockiego.
W 1964 roku dochodzi do wymiany motopompy z M-200 na nowy typ M-800,
a 1967 roku zostaje zamontowana syrena alarmowa, oraz powołana żeńska
drużyna pożarnicza, która bierze udział
w zawodach strażackich odnosząc duże
sukcesy.
22.01.1969 roku w czasie zebrania
sprawozdawczego zapada decyzja, budowy nowego Dom Strażaka i jeszcze
w tym roku wykonano fundamenty
pod budynek. Głównymi inicjatorami
budowy remizy byli Bronisław Potocki,
Czesław Kielar Stanisław Miklaszewski, Stanisław Wacławski, Władysław
Tomków a przewodniczącym komitetu
budowy został Zbigniew Gładysiewicz.
Jednostka wówczas liczy 29 członków
oraz 9 druhen drużyny żeńskiej. Po
śmierci Prezesa Zarządu Bronisława
Potockiego w 1971 roku funkcję tę obejmuje Czesław Kielar. Jednostka poże-

gnała swojego długoletniego Prezesa
Zarządu: założyciela powojennej straży, społecznika, inicjatorem budowy
remizy.
W lipcu 1972 roku otrzymujemy
pierwszy samochód pożarniczy marki
Żuk z dwukołową przyczepką do przewozu węży pożarniczych. Rok 1974
to zmiana Zarządu OSP: Naczelnikiem zostaje Czesław Kilar, zastępcą
Zbigniew Gładysiewicz, a Prezesem
Stanisław Wacławski. Tego też roku
następuje
uroczystość oddania do
użytku remizy strażackiej. Uroczystego
przecięcia wstęgi dokonał Naczelnik
Miasta i Gminy w Rymanowie Franciszek Józefowicz. Natomiast w lipcu
1977 roku odbyło się wręczenie sztandaru dla OSP Sieniawa, ufundowanego
przez społeczeństwo naszej miejscowości. Uroczystego wręczenia sztandaru
dokonał Naczelnik MiG p. Janusz Konieczny.
W 1983 roku następuje zmiana na
stanowisku Naczelnika. Funkcję tę objął Zbigniew Gładysiewicz, a zastępcą
został Józef Wacławski. Rok 1987 to
rok obchodów 30- lecia powstania naszej jednostki. Jednostka dysponująca
samochodem marki Żuk i dwoma motopompami M-800 w 1990 roku zaczęła
czynić starania zmierzające do zmiany
samochodu. Dzięki przychylności kierownictwa Komendy Woj. SP w Krośnie otrzymaliśmy używany samochód
pożarniczy GBA 2,5/16 na podwoziu
Stara 244. Tego samego roku na wieczną wartę odszedł Naczelnik i kierowca
samochodu Zbigniew Gładysiewicz.
Cieszył się on dobrą opinią wśród strażaków, był inicjatorem budowy remizy
i domu ludowego. Na następnym zebraniu Naczelnikiem wybrano Kazimierza
Gładysiewicza.
W 1997 roku, przeprowadziliśmy
uroczyste obchody 40-lecia powstania
OSP Sieniawa, na którym odznaczono sztandar OSP Brązowym Medalem
Za Zasługi dla Pożarnictwa. W latach
1997-2007 strażacy z OSP uczestniczyli
w wielu działaniach ratowniczo-gaśniczych, brali udział w gaszeniu pożaru
dużej stodoły w Pastwiskach, wieży kościoła w Rymanowie. Wówczas dwóch

naszych strażaków /Andrzej i Kazimierz
Gładysiewicz/ prowadzili działania gaśnicze bezpośrednio na wieży kościoła
w aparatach oddechowych jako jedyni
ochotnicy całej gminy wspierając strażaków z JRG Krosno. Ponadto prowadzono działania w czasie pożaru dużego
budynku gospodarczego w Szklarach,
stolarni we Wróbliku Szlacheckim. Na
terenie miejscowości na przestrzeniu
dziesięcioleci było zaledwie kilku pożarów budynków mieszkalnych.
Pogarszający się stan techniczny
samochodu pożarniczego, używanego
wcześniej w JRG Krosno, skłonił nas
do przeprowadzenia jego kapitalnego
remontu. We wrześniu 2002 roku samochód został oddany do karosacji.
Latem 2007r. przeprowadzono uroczyste obchody 50 lecia powstania OSP,
w czasie którego sztandar został odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi
dla Pożarnictwa. Na podstawie Uchwały Zarządu w 2009 r. powołano w OSP
Jednostkę Operacyjno- Techniczną kat.
III. Powołana JOT dysponuje sam. poż.
GBAM 2,5/16+8, i posiada obecnie 29
przeszkolonych ratowników w wszystkich stopniach szkolenia pożarniczego.
W 2011 roku po 38-iu latach pełnienia funkcji prezes Zarządu OSP rezygnacje złożył dh. Stanisław Wacławski
i po 50-latach pełnienia funkcji skarbnika dh. Potocki Zbigniew. Obaj zasłużeni druhowie wnieśli wielki wkład
w budowę dobrego imienia naszej Straży
i otrzymali tytuły honorowego Prezesa i
Skarbnika. Powołano wówczas nowy
Zarząd pod kierunkiem Kazimierza Gładysiewicza.
Na przestrzeni ostatnich dwóch lat
jednostka nasza pozyskała w ramach
dofinansowania sprzęt do ratownictwa
medycznego, defibrylator AED, fantomy szkoleniowe, sprzęt komputerowy.
Ponadto z pozyskanych środków z innych źródeł zakupiliśmy 4 szt. sprzętu
ochrony dróg oddechowych, pilarką do
drewna, a kilka dni temu nowe hełmy
ochronne Calisja, ubrania specjalne
i wyjściowe. Całość doposażenia to
ok.60 tyś. zł. Dzięki przychylności Rady

sołeckiej poprzedniej kadencji otrzymaliśmy dofinansowanie na wykonanie
posadzki w boksie garażowym, którą
strażacy wykonali całkowicie w czynie
społecznym
W działalności operacyjno - technicznej Jednostka czynnie uczestniczy w
likwidacji skutków pożarów i miejscowych zagrożeń, zawodach pożarniczych
oraz ćwiczeniach i manewrach ratowniczych takich jak ,,Rudawka 2012”, jak
również organizowanych w naszej miejscowości ćwiczeń ,,Sieniawa 2013”organizowanymi min. przez ZOW, ZG ZOSP
oraz przez PSP. OSP Sieniawa skupia
obecnie 47 członków czynnych, 2 honorowych i nie jest włączona do KSRG.
Dzięki dotarciu do dokumentów
stanowiących podstawę datowania powstania OSP Sieniawa zimą tego roku
został powołany społeczny komitet fundacji nowego sztandaru pod kierunkiem
p. Taduesza Kalinieckiego. Społeczny
Komitet zajął się gromadzeniem środków finansowych na ten cel oraz wyborem wzoru i wykonawcy sztandaru.
Ostatecznie podjęto decyzje o wyborze
wykonawcy w firmie Sojtex Stanisława
Sojki z Nowego Sącza.
W sobotnie popołudnie 15. 08. 2015
przeprowadzono uroczyste obchody 90
lecia powstania Jednostki połączone z
poświęceniem i przekazaniem nowego
sztandaru. Nowy sztandar zostały ufundowany przez społeczeństwo wsi Sieniawa oraz zacnych fundatorów w osobach:
Marceli i Jana Wacławskich, Stanisława
Potockiego, Macieja Rajchela, Tadeusza
Kalenieckiego.
Uroczystości rozpoczęły się w kościele filialnym w Sieniawie mszą św.
Strażacy ofiarowali do nowego sieniawskiego kościoła obraz papieża Jana Pawła II. Uroczystościami dowodził druh Janusz Litwin prezes OSP Iwonicz, Od samego początku uroczystości uświetniała
muzycznie orkiestra z OSP Odrzykoń.
Na placu przy remizie OSP Sieniawa
ks. Bogdan Bogaczewicz kapelan strażaków powiatu strzyżowskiego poświęcił sztandar, a dh Tadeusz Sieniawski
Członek Prezydium Zarządu Oddziału

Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, dokonał przekazania sztandaru dla
miejscowej jednostki OSP. W uznaniu
wieloletnich zasług jednostki OSP nowy
sztandar został odznaczony Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.
W czasie uroczystości odznaczenia wręczono strażakom ochotnikom
w uznaniu ich zasług dla ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in. Złoty Znak
Związku OSP RP dla dh Kazimierza Gładysiewicza Prezesa OSP Sieniawa, Złoty
Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” po
raz drugi dla dh Władysława Wacławskiego - Gospodarza OSP Sieniawa jak
również wyróżniono pozostałych druhów Srebrnymi, Brązowymi Medalami
,,Za zasługi dla pożarnictwa”. Nadano
również odznaki Strażak Wzorowy. Stanisław Wacławski, Zbigniew Potocki
i Jan Sieńko otrzymali ,,Odznakę za
Wysługę” 55 lat w szeregach OSP.
W uroczystości wziął udział: dh
Tadeusz Sieniawski Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP w Rzeszowie, nadbryg. Bogdan Kuliga Podkarpacki Komendant
Wojewódzki PSP, Stanisław Piotrowicz
poseł na Sejm RP, Edward Nowak Przewodniczący Rady Powiatu krośnieńskiego, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP
w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak,
Z-ca Komendanta Powiatowego PSP
w Sanoku st. bryg. Lesław Penar oraz
Komendant Powiatowy PSP z Chrzanowa bryg. Marek Bębenek, Burmistrz
gminy Rymanów Wojciech Farbaniec,
Z-ca Burmistrza Jan Maternia, Maria
Szkutnik Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów i Gł. Księgowa Anna
Suwała. (foto 6) Ponadto obecnością zaszczyciły poczty sztandarowe jednostek
OSP z terenu gm. Rymanów, Iwonicz
Zdrój, Besko i Zarszyn. Po głównych
uroczystościach na scenie wystąpiła
kapela ,, Graboszczanie” z Grabownicy
Starzeńskiej, kapela ,,Rymanowianie” z
Rymanowa, mażoretki ,,Sunshine” OSP
Besko, oraz młodzież szkolna z ZSP Sieniawa.
Kazimierz Gładysiewicz
Prezes OSP Sieniawa
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Moje wspomnienia
turystyczne (4)
(pobyt w Rymanowie
w latach 1895 -1904)

Wiele miejsca w poprzednim
odcinku wspomnień, poświęcił
M. Orłowicz atrakcjom Rymnowa-Zdroju (nie tylko medycznym),
oraz pierwszych wyścigach kolarskich na bicyklach. Dowiedzieliśmy
się również czym zajmował się
„słoń” na wieczorkach tanecznych.

S

ezon hotelowy w Rymanowie-Zdroju trwał corocznie od 15
maja do 20 września i składał się
z trzech sezonów: dwóch tanich – od 15
maja do 15 czerwca oraz od 20 sierpnia
do 20 września. W pierwszym i trzecim
sezonie, mimo o wiele tańszych cen, panowały pustki. Trudno było nawet znaleźć
kogoś, do kogo można było kilka słów
przemówić. Restauracja nie była czynna
poza okresem do 31 sierpnia, orkiestra
wyjeżdżała z Rymanowa, panowała tu
zatem nie tylko pustka, ale i głucha cisza. Wtedy naturalnie nie odbywały się
już żadne zabawy, chociażby dla dzieci.
Właściwy sezon ograniczał się do okresu:
od 15 czerwca do 20 sierpnia, ale i w tym
czasie przez miesiąc (od 15 czerwca do 15
lipca) było w Zakładzie dosyć przestronnie, w willach nawet połowa pokojów nie
była jeszcze zajęta. Dopiero w kilka dni po
rozdaniu świadectw w szkołach średnich
Galicji Wschodniej, co następowało w
dniach 15, 16 i 17 lipca, gdyż tutaj wakacje były krótsze ze względu na święta
greckokatolickie, następował masowy
najazd gości na Zakład rymanowski. Pod
zarządem Zakładu stał po każdym pociągu
ogon gości, zajmujących resztki wolnych
jeszcze pokojów. W dniu 17 lipca, bez
względu na pogodę, zakład zapełniał
się do ostatniego pokoju, a na zakładzie
wywieszano kartkę: „Wszystkie pokoje
zajęte”. Taki stan trwał przez 5 tygodni.
Około 20sierpnia zaczynał się odjazd gości, a po tygodniu, tj. 25 sierpnia, wiało już
pustką tzw. trzeciego sezonu. Zakład ten
odwiedzałem głównie w okresie pełnego
sezonu, natomiast w pierwszym i trzecim
sezonie nie bardzo opłacało mi się przychodzić tutaj z miasta.
Wtedy mój żywot ograniczał się raczej
do pobytu wyłącznie w Rymanowie-Mieście, a jeżeli miałem czas swobodny, to
poświęcałem go w okresie studiów uniwersyteckich we Lwowie na studiowanie
podręczników prawnych, a o ile idzie
o poprzednie lata gimnazjalne – pochłaniałem różne podręczniki oraz beletrystykę,
zdobywając książki skąd się dało, bo na
miejscu wypożyczalni ani czytelni nie było.
Gdy przyjechałem do Rymanowa, nie było tu absolutnie żadnego
stowarzyszenia, nawet filii tych, które
w Galicji były dość powszechne i które
miały oddziały prawie we wszystkich
miasteczkach galicyjskich. Były to mia-
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nowicie: Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół” oraz Towarzystwo Oświatowe
„TSL” (Towarzystwo Szkoły Ludowej).
W niektórych miasteczkach, gdzie ojciec był poprzednio, np. w Dębicy, istniały
kasyna skupiające miejscową inteligencję,
do której np. w Dębicy należeli także oficerowie kawalerii, o ile władali językiem
polskim. Po przyjeździe do Rymanowa
już w 1896 roku ojciec mój zakrzątnął się
wokół założenia tutaj kasyna, gdzie chętnie
później wieczorami bywał, grywając w
karty wraz z kilkoma innymi amatorami
tej rozrywki. Ja nigdy nie miałem do kart
„pociągu” do tego stopnia, że nawet będąc
w Monaco nie byłem ani minuty w kasynie, a co dopiero w marnym Rymanowie.
I to nawet w latach akademickich czy
poprzednio uczniowskich, a tym bardziej
w latach dojrzałości nie postała tam moja
noga. Nie dla „zasady”, ale po prostu
widok grających w karty nudził mnie
i skłaniał do ziewania. Ta awersja do gry
w karty cechowała mnie przez całe życie.
Kasyno w braku innej instytucji
kulturalnej organizowało od czasu do
czasu rozmaite obchody i uroczystości.
Pamiętam np., że w r. 1898, kiedy w całej
Galicji odbywały się tzw. uroczystości
mickiewiczowskie w stulecie urodzin
wieszcza, także i Rymanów nie pozostał
w tyle. W maju odbył się wieczorek mickiewiczowski, na którym mój ojciec, jako
prezes kasyna, wygłosił wykład o Adamie
Mickiewiczu, do którego się solidnie przygotował. Widziałem wtedy u ojca świeżo
wydaną monografię prof. Kallenbacha o
Adamie Mickiewiczu w kilku tomach.
W odróżnieniu od Jarosławia i Sambora, gdzie zachowały się jeszcze piękne
wiejskie stroje ludowe, w okolicach Rymanowa, zwłaszcza w północnej jego części,
gdzie wśród niewysokich pagórków położone były wsie polskie, strojów ludowych
w 1896 r. już zupełnie nie zastałem. Nawet
nie wiem jak one wyglądały, bo już i starzy
ludzie, np. w Posadzie Dolnej i Posadzie
Górnej, za moich czasów tych strojów nie
nosili. Natomiast nosili je jeszcze Łemkowie, mieszkający w głębi gór, od strony
– jak wówczas mówiono – węgierskiej
granicy. Wsie przez nich zamieszkane nazywano łemkowskimi. Zaczynały się one
od Zakładu Kąpielowego Rymanów-Zdrój
4 km na południe od Rymanowa-Miasta
oraz od wsi Deszno i Wołtuszowa. W nich
to znajdowały się piękne drewniane cerkiewki z minionych wieków, które zresztą
w ówczesnej Galicji były tak powszechne,
ze nikt nie uważał za osobliwość architektoniczną czy turystyczną, mimo że były
one takie rzeczywiście i ceniono by je,
gdyby zachowały się do dzisiaj.
Interesujące były nie tylko same
cerkiewki, ale także budownictwo
chat i stodół miejscowych. Szczególnie
piękne były chaty wiejskie w północno-wschodniej części powiatu sanockiego, tj.
w Łupkowie, w którym była końcowa
stacja kolei lokalnej, i okolicznych wsiach
wokół Komańczy w dolinie Osławy. Natomiast stroje łemkowskie, a raczej jakieś

żałosne ich strzępy, zachowały się jeszcze
w okolicach Rymanowa – Jaśliska aż po Krynicę i Szczawnicę (np. Szlachtowa, Jaworki), lecz należały one do najskromniejszych
i najmniej barwnych na terenie całej Galicji. W dodatku Łemkowie nie odznaczali
się urodą fizyczną. Częstym objawem było
charakterystyczne wykrzywienie twarzy
u mężczyzn i kobiet, do którego przyczyniały się wole, które w tych okolicach były
zjawiskiem niemal epidemicznym. Nie
wiem czy to prawda, ale bardzo często
słyszałem w tamtych okolicach, że wole te
w dużym nasileniu występowały właśnie w
miejscowościach leczniczych, położonych
w głębi Karpat, tam gdzie równocześnie
funkcjonowały zakłady kąpielowe, jak np.
Żegiestów, Krynica, Rymanów, Iwonicz,
Wysowa, Szczawnica itp., jak również
w miejscowościach, w których znajdowały
się źródła mineralne.
Kilka razy w roku w Rymanowie
urządzano pokazy etnograficzne strojów
ludowych ze Słowaczyzny. Miało to miejsce podczas świąt Matki Boskiej w miesiącach wiosennych i letnich, kiedy przez
Rymanów wędrowały od południa, tj. od
strony Jaślisk, szosą graniczną przez Czeremchę, rzesze pielgrzymów słowackich z
chorągiewkami. Śpiewano wówczas słowackie pieśni religijne. W tłumie pojawiali
się też księża. Pielgrzymki zaczynały się w
popularnej wśród Słowaków miejscowości
odpustowej, mianowicie w Starej Wsi
koło Brzozowa. Przy tamtejszym kościele
istniał duży klasztor jezuitów, prowadzący
nowicjat tego zakonu. Kult Słowaków dla
obrazu w Starej Wsi datuje się od czasu,
gdy jezuici sprowadzili do wielkiego ołtarza kościoła obraz Matki Boskiej.
Pewnego razu, chcąc poznać okolice
na północ od Rymanowa i trochę osłuchać
się ze słowacką gwarą, przyłączyłem się do
takiej kompanii słowackiej zawędrowałem
do oddalonej o 20 km Starej Wsi. Tempo i
tym razem było dość forsowne, ale podołałem mu. Dopiero podczas późniejszych
moich wizyt w Starej Wsi, już w okresie,
kiedy zaczynałem pojmować sens sztuki,
zauważyłem, że tamtejszy kościół, stojący malowniczo na niewielkim wzgórzu,
należy do piękniejszych zabytków rokoka
w Polsce. Został wybudowany ok. 1740
r. a zatem w okresie rządów Augusta III,
za którego to czasów ten styl panował w
budownictwie świeckim i kościelnym.
Kościół zdobią dwie wieże, a swoją sylwetką i szczegółami architektonicznymi
przypomina równocześnie z nim budowany
kościół paulinów w Krakowie na Skałce.
Ponieważ należał on do tego samego zakonu co i klasztor na Skałce, przypuszczam,
że oba kościoły budował ten sam architekt.
Kościół w Krakowie budował Glanc z Nysy
na Śląsku. Ten szczegół artystyczny wspominam incydentalnie, bo Stara Wieś koło
Brzozowa była – obok kościoła Panny Marii w Jarosławiu- jednym z ważniejszych
zabytków rokoko, na którym formował
się mój zmysł artystyczny w okresie nauki
gimnazjalnej. (cdn)

Rusz się człowieku
XII Bieg „Szlakiem Partyzantów
z Lubatowej”
W dniu 26 lipca 2015r. odbył się XII
Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej” na dystansie 8 km. Imprezie towarzyszyły biegi dla dzieci i młodzieży. Organizowane zawody miały na celu uczczenie
Pamięci Zamordowanych Partyzantów
w Lesie Grabińskim oraz promowanie
sportu wśród społeczeństwa jako aktywnej
formy spędzania czasu wolnego
Zawodnicy rywalizowali w sześciu
grupach wiekowych:
-I/ uczniowie szkół podstawowych klas
1-3 na dystansie 1 km
-II/ uczniowie szkół podstawowych klas
4-6 na dystansie 1 km
-III/ uczniowie gimnazjów publicznych na
dystansie 2,5 km
-IV/ „grupa otwarta” od 16 do 30 roku
życia na dystansie 8 km
-V/ „grupa otwarta” od 31 do 40 roku
życia na dystansie 8 km
-VI/ „grupa otwarta” powyżej 40 roku
życia na dystansie 8 km
Start zawodników biegu w grupie
otwartej znajdował się przy pomniku
w Lesie Grabińskim wybudowanym ku
czci pomordowanych jak i poległych w
czasie II wojny światowej. Trasa biegu
prowadziła początkowo lasem o stromym
podbiegu ok.1,5 km, następnie polną
drogą do drogi powiatowej w Lubatówce.
Dalsza część trasy biegu od Lubatówki do
mety odbywała się po drodze asfaltowej
(około 6,5 km).
W grupie otwartej najlepiej zaprezentował się Paweł Smędowski z Sękowej
pokonując trasę w czasie 23:28, natomiast
najlepsza wśród kobiet okazała się Maria
Prajzner z Krościenka Wyżnego z czasem
28:36. Zawodniczka naszego klubu Finisz
Rymanów Karina Dębiec biorąca udział w
zawodach również dobrze wystartowała
zajmując III miejsce w grupie otwartej
kobiet (od 31-40r. życia) uzyskując czas
32:42.

W biegu łącznie wzięło udział124 zawodników z Polski i Słowacji. W poszczególnych kategoriach wiekowych zawodnicy za zajęcie pierwszych trzech miejsc
otrzymali medale, puchary oraz nagrody
rzeczowe. Każdy z uczestników biegu
otrzymał VOUCHER RABATOWY na
zakup 1 sztuki zegarka TIMEX oraz pamiątkowe medale.
,,Zemsta-Podkarpackie Biegi Górskie-III Edycja- Klara 05.08.2015r.’’
W dniu 05.08.2015r o godzinie 18:00
na zamku Kamieniec w Odrzykoniu odbyła się III ostatnia edycja biegu z serii
,,Zemsta” pod nazwą ,,Klara” na dystansie
6,5 km (przewyższenie to ok +350/-350)
o charakterze górskim anglosaskim.
Organizatorem wszystkich trzech edycji
biegu był Krzysztof Gajdziński KAYF.
Tym razem na
starcie zameldowało się nieco
więcej zawodników, bo 108 osób
z czego 23 stanowiły kobiety, a
85 mężczyźni (II
Edycja Rejent-76
zawodników).
Start biegu tradycyjnie
usytuowany był
150m od zamku,
a meta na terenie zamku. Trasa
mimo tej samej
długości co poprzednio również
nie była łatwa, a to za sprawą deszczu,
który solidnie popadał i uczynił arenę
zawodów zdecydowanie trudniejszą niż
na poprzednich edycjach. Mimo to obyło
się bez kontuzji i wszyscy szczęśliwie
dotarli do mety.
Zwycięzcami tej edycji zawodów
w kategorii kobiet została ponownie
Magdalena Musialik z Rzeszowskiego
klubu Gazele i Gepardy z czasem 39:24
(poprzedni wynik-37:59.25) oraz w
kategorii mężczyzn ponownie Marcin
Niezgoda KKB Mosir Krosno z bardzo

dobrym czasem 30:24 (poprzedni wynik-31:16.90). Klub Finisz Rymanów
na zawodach reprezentowali: Krzysztof
Wiernusz zajmując II miejsce w kategorii
mężczyzn z bardzo dobrym czasem 31:30
i Karina Dębiec, która tym razem zajęła
trzecie miejsce w kategorii kobiet z czasem 42:19. Gratulujemy!
Cyklokarpaty.pl Komańcza
Komańcza to już legendarna miejscówka jeżeli chodzi o organizacje zawodów MTB. Wspaniałe wymagające trasy,
niesamowita gościnność gospodarzy
i super atmosfera, to klimaty, które co
roku przyciągają rzesze kolarzy i kibiców.
W tym roku zawody odbyły się 01.08.
na dystansach Hobby 25 km, Mega 41
km i Giga 53 km. MTB Rymanów reprezentowali: Dawid Stanisz- 4 miejsce
w kategorii, Rafał Stanisz 22 m/ na 76
startujących, Wiesław Potasiewicz 11
miejsce. Na dystansie Mega niezawodny
Jan Potasiewicz zajął 3 miejsce.
Cyklokarpaty.pl Dukla
Kolejna edycja Cyklokarpat odbyła
się 16.08. w niedalekiej Dukli. Organizatorzy przygotowali szybkie i wymagające
trasy, a panujące upały dały się dodatkowo
we znaki startującym zawodnikom. W
zawodach wystartowało ponad pół tysiąca rowerzystów, którzy rywalizowali
na trasach 25km,60 km oraz 73 km. Nasi
reprezentanci pojechali jak zwykle dobrze
zajmując następujące miejsca: Dawid Stanisz 6 miejsce, Daniel Stanisz 5 miejsce,
Rafał Stanisz 17, a Paweł Potasiewicz 47
na 83 zawodników, Wiesław Potasiewicz
10 miejsce. Na dłuższym dystansie Jan
Potasiewicz tym razem był drugi.

Do końca sezonu pozostały jeszcze
starty we wrześniu w Koninkach i finałowy w Wierchomli. Trzymamy kciuki
za naszych zawodników i życzymy im
samych sukcesów.
Karina Dębiec i Dariusz Królicki
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Turniej Piłki Nożnej
Drużyn Podwórkowych

T

radycyjnie już, pierwszą imprezą
„Dni Rymanowa i Rymanowa
Zdroju” jest Turniej Piłki Nożnej
Drużyn Podwórkowych. Na gościnnym
ORLIKU przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie, zebrali się entuzjaści
piłki nożnej, którym nawet afrykański
upał nie przeszkadzał w udziale w 15 już
edycji zawodów.
Zgłosiły się cztery drużyny rymanowskie i jedna z Głębokiego: FC
Rymanów, Red Tiger Rymanów, Real
Głębokie, Start Rymanów, Pepsi Team
Rymanów. Rozgrywki zostały przeprowadzone systemem „każdy z każdym” bez
podziału na grupy.

Spora grupa kibiców obserwowała zawody,
po znalezieniu wcześniej
zacienionego miejsca

Aby maksymalnie skrócić czas pobytu na palącym słońcu, mecze trwały 2 x
5 minut. Starsi obserwatorzy, patrząc na
luksusowe warunki rozgrywania meczy,
wspominali pierwsze turnieje, gdy zawody rozpoczynały się od wyprawy wszystkich na boisko szkolne, aby przenieść je
na boisko „Startu”.
Uzyskano następujące wyniki:
FC Rymanów - Red Tiger Rymanów
6: 0
Real Głębokie - Start Rymanów
2:1
Pepsi Team Rymanów- FC Rymanów
0:1
Real Głębokie - Red Tiger
2:0
Start Rymanów- Pepsi Team
2:0
FC Rymanów - Real Głębokie
2:0
Red Tiger - Start Rymanów
0:3
Pepsi Team - Real Głębokie
2:0
Start Rymanów - FC Rymanów
1:1
Red Tiger - Pepsi Team
0:1
Końcowa tabela
1. F.C. Rymanów
10 pkt. 10 : 1
2. Start Rymanów
7
7:3
3. Pepsi Team Rymanów 6
3:3
4. Real Głębokie
6
4:5
5. Red Tiger Rymanów
0
0 : 12
Najlepszymi strzelcami zostali:
Jan Michnowicz i Sebastian Krukar
z FC Rymanów i Kasper Bolanowski
z Głębokiego, wszyscy strzelili w turnieju
po 3 bramki. Zainteresowanie widzów
budziła ekipa Pepsi Team, która średnio radziła sobie sportowo, ale miała
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Uczestnicy zapoznają się z formułą i regulaminem zawodów

w swoim składzie jedyną dziewczynę biorącą udział w rozgrywkach. Z satysfakcją
trzeba podkreślić, że była wyróżniającym
„zawodnikiem” swojej drużyny.
Podsumowując turniej od strony
sportowej podkreślano, że toczył się
w sportowej atmosferze i dyscyplinie,
bez złośliwych fauli (obyło się bez czerwonych kartek). Niewątpliwie jednym
z bohaterów zawodów (co podkreślali
wszyscy) był sędzia zawodów p. Marek
Sokołowski, który dzielnie zniósł kilkugodzinny pobyt w upale, podejmując przy
tym trafne decyzje.
Organizator rozgrywek – Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” przygotowało
dla uczestników dyplomy oraz koszulki,

czapeczki, kubki, smycze i długopisy
z okolicznościowym nadrukiem. Wszystkim uczestnikom zapewniono również
drobny poczęstunek i wodę mineralną.
Na ręce organizatorów (Czesław
Szajna i Wacław Łabuda) uczestnicy
i kibice przekazywali podziękowania
za sprawne zorganizowanie tych zawodów, choć ze względu na upał, był to
wielki sprawdzian wytrzymałości dla
zawodników, opiekunów, publiczności
i organizatorów.
Rozchodzono się z pożegnaniem –
Do zobaczenia za rok!
Tekst i foto – W. Łabuda

ORLIK przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie

15 zwycięzca zawodów - drużyna FC Rymanów

larstwa rywalizowali na pięknych trasach
rymanowskiego uzdrowiska.
Organizatorem zawodów było Polskie
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
w Rymanowie, współorganizator Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” oraz Urząd
Miasta i Gminy w Rymanowie. Zadanie
zostało dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, dzięki któremu
Festiwal mógł się odbyć po raz kolejny.
Jak co roku najwięcej emocji sprawiły
zmagania najmłodszych zawodników oraz
sztafeta rodzinna w wykonaniu rodziców
i dzieci. Najmłodsza kategoria to dzieci
6-cio letnie i młodsze, a najstarsza to
15-stolatki. Po zakończonej rywalizacji
wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe
i upominki, następnego dnia tuż przed
dekoracją zwycięzców Wyścigu „Puchar Uzdrowisk Karpackich” pucharami
i medalami naradzono zdobywców trzech
pierwszych miejsc w poszczególnych
kategoriach. Poniżej najlepsze trójki
w kategoriach wiekowych.

V Festiwal Sportu
w Rymanowie Zdroju
Zawody w górskim Nordic Walking
Po raz drugi w ramach Festiwalu
Sportu w Rymanowie Zdroju 01.08. rozegrano zawody w górskim Nordic Walking.
Organizatorzy wytyczyli trudną i wymagającą trasę wykorzystującą częściowo
nowo powstałą ścieżkę fitness. Trasa
przebiegała m.in. przez nieistniejącą wieś
Wołtuszowa, tuż obok cerkwiska i starego
cmentarza z pięknym widokiem na górę
Dział. Rywalizowano na dystansie 5 i 10
km w kilkunastu kategoriach wiekowych.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali doświadczenie sędziowie
i wolontariusze. Na trasie zlokalizowano
kilka bufetów z wodą, a na mecie można
było się dodatkowo pokrzepić Celestynką,
arbuzami, ciastami domowego wyrobu
oraz pysznymi pierogami. Zawodnicy
w liczbie prawie 100 osób zjechali do Rymanowa Zdroju z różnych stron Polski,
reprezentując m.in. Krosno, Sanok, Jasło,
Kolbuszową, Tarnobrzeg Łańcut, Ustrzy-

ki Dolne, Gorlice i inne miejscowości.
Zacięta rywalizacja trwała do ostatnich
metrów, a w poszczególnych kategoriach
zwyciężyli:
dystans 5 km K18- Styga Monika,
K30- Witusik Dorota, K40- Krzanowska
Małgorzata, K50- Styga Krystyna, K60Sałak Maria. W kategoriach męskichM18- Nitka Dariusz,M30- Smerecki
Paweł, M40- Grządziel Darek, M50- Kuciński Aleksander, M60- Pasierb Marek,
dystans 10km K18- Węglarz Monika, K30- Ciślik-Kaszany Anna, K40Szalwa-Niezgoda Agnieszka, K50Wiśniewska Tamara. Kategorie męskie- M40- Podsadowski
Zbigniew, M50- Michalski
Andrzej, M60- Nalepka
Jerzy.
Zawody kolarskie
Stało się już tradycją,
że w przeddzień Międzynarodowego Wyścigu „Puchar
Uzdrowisk Karpackich”
od 10-ciu lat rozgrywane
są w Rymanowie Zdroju
Rodzinne zawody w kolarstwie górskim. W ramach
Festiwalu Sportu to już po
raz piąty młodzi adepci ko-

Dziewczynki kat. D zero- 6 lat i młodsze
1. Julia Deptuch
2. Izabela Marek
3. Natalia Ziemiańska
Chłopcy kat. D zero
1. Krzysztof Farbaniec
2. Kacper Farbaniec
3. Dominik Pitrus
Dziewczynki kat. D1 – 7-8lat
1. Anna Fecek
2. Aleksandra Dębiec
3. Iga Chmielowska
Chłopcy kat. D1
1. Mateusz Farbaniec
2. Jakub Przybyła
3. Grzegorz Ziemiański
Dziewczęta kat. K1- 9-10lat
1. Laura Węglowska
2. Emilia Węglowska
3. Aleksandra Graboń
Chłopcy kat.M1
1. Mateusz Tomkiewicz
2. Przemysław Małek
3. Kamil Marek
Dziewczęta kat. K2- 11-12 lat
1. Kamila Małek
2. Maja Ostrowska
3. Julia Hanus
Chłopcy kat.M2
1. Michał Białowąs
2. Jan Rajchel
Dziewczęta kat.K3- 13 lat i więcej
1. Weronika Bebło
2. Anna Kilar
Chłopcy kat. M3
1. Kacper Hanus
2. Szymon Szpetnar
3. Patryk Sokołowski
Kategoria Rodzinna
1. Mateusz i Maciej Farbaniec
2. Laura i Jacek Węglowski
3. Mikołaj i Sławomir
Ostrowski.

Bogata fotorelacja
z zawodów na stronie
www.facebook.com/finiszrymanow.
(deka)
NASZ RYMANÓW
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Bieg charytatywny
– Laufwunder

W

ramach realizowanego w naszej szkole projektu międzynarodowej współpracy szkół
Erasmus+ zgodnie z wcześniejszym
planem działań projektowych, został
zorganizowany jednocześnie we wszystkich szkołach partnerskich, w tym także
po raz pierwszy w ZSP Rymanów, bieg
charytatywny Laufwunder. Jest to akcja
charytatywna, której pomysłodawcami
są uczniowie i nauczyciele ze szkoły austriackiej w Gmunden, w której od wielu
lat co roku odbywa się właśnie taki bieg.
„Wunder” – oznacza z j.niem. cud
i właśnie takim cudownym i wspaniałym wydarzeniem okazał się bieg, który został zorganizowany 10 czerwca
na stadionie w Rymanowie. Wzięło w
nim udział 215 uczniów gimnazjum i liceum. Wszyscy uczestnicy pokazali, że
potrafią wspólnie działać i dać z siebie
wszystko, żeby pomóc innym w potrzebie. Celem biegu było pozyskanie środków finansowych na pomc dla domu
dziecka w Rumunii, z którym od wielu
lat współpracuje jedna z naszych szkół
partnerskich. Wszystkie zebrane środki
zostaną przekazane podczas kolejnego
spotkania projektowego we wrześniu
na Węgrzech delegacji wychowanków z
Domu Dziecka w Rumunii, która weźmie udział w spotkaniu.
Bieg nie udałby się bez wsparcia
sponsorów, których każdy z uczestników biegu musiał sobie poszukać osobiście. Sponsorami biegu byli często
najbliżsi, rodzice, dziadkowie, krewni,
nauczyciele ale również okoliczne firmy
i przedsiębiorstwa. Wszystkim sponsorom dziękujemy bardzo za tak pozytywny oddźwięk na prośby uczniów i za
tak duże wsparcie. Na dzień dzisiejszy
udało się zebrać kwotę 7797zł. Uczniowie otrzymywali za każdą przebiegniętą
rundę, czyli 800m, są to dwa okrążenia wokół stadionu, wcześniej ustaloną
kwotę od swojego sponsora. Łącznie
uczniowie pokonali 1580 rund. Jest to
naprawdę świetny wynik, z którego jesteśmy dumni. Był to wspaniały wyczyn
naszych uczniów i ich sponsorów, a jednocześnie jedno z najbardziej udanych
działań projektu Erasmus+.
Na pewno nie była to jednorazowa
inicjatywa lecz jak wszyscy zgodnie
stwierdzili warto by weszła na stałe do
kalendarza imprez szkolnych. Potrzeb,
na który będą przekazywane „wybiegane” pieniążki w kolejnych edycjach, jest
dużo. Do zobaczenia na starcie za rok.
Magdalena Piotrowska
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I Puchar Burmistrza
Gminy Rymanów
w Armwrestlingu

P

odczas Dni Rymanowa 8 sierpnia,
odbył się I Puchar Burmistrza
Gminy Rymanów w Armwrestlingu
oraz VENDETTA 5-cio rundowa Polska
vs Słowacja Revenge. Zawody były zorganizowane z myślą o amatorach którzy
chcieli sprawdzić swoją siłę z innymi
uczestnikami. Odbyły się dwie kategorie
wagowe 80kg oraz +80kg.
Najlepszymi zawodnikami w kategorii 80kg okazali się:
I miejsce – Piotr Czerniec z Rymanowa
II miejsce – Bartłomiej Urbanik z Rymanowa
III miejsce – Grzegorz Jochymek z Krakowa
Natomiast w kategorii +80kg okazali się:
I miejsce – Przemysław Ciba z Krakowa
II miejsce – Krzysztof Mikoś z Rymanowa
III miejsce – Grzegorz Krzyżanowski
z Rymanowa
O godzinie 20:00 rozpoczął się 5-cio
rundowy pojedynek „ VENDETTA” pomiędzy: Grzegorzem Nowotarskim – Zawodowym Mistrzem Polski a Gabrielem
Harcarikiem – Zawodowym Mistrzem
Słowacji.

Pierwszy pojedynek zwyciężył
Grzegorz Nowotarski, szybka blokada
na nadgarstku przeciwnika i dobicie do
poduszki
Drugi pojedynek zakończył się
porażką naszego zawodnika poprzez
wyłamanie palców Grzegorzowi
Trzeci pojedynek również zakończył
się porażką Grzegorza.
Czwarta walka uratowała naszego
zawodnika przed ostateczną porażką
i przegraną w turnieju, Grzegorz wszedł
idealnie w swoją technikę i dobił rękę
Gabriela do poduszki
W piątym decydującym starciu obydwaj zawodnicy walczyli o jak najlepszy
uścisk, sędzia stwierdził że zawodnicy nie
ustawią się sami i postanowił związać ich
paskami, niestety siła jaką dysponowali
zawodnicy rozerwała pasek w strzępy.
Po ponownym związaniu ręka Grzegorz
prawie wylądowała na stronie przeciwnika i mało brakowało aby przegrał ostatni
pojedynek. Grzegorz jednak w ostatniej
chwili zblokował przeciwnika i mocnymi
szarpnięciami z wygiętym nadgarstkiem,
sekunda po sekundzie przechylał szalę
na swoją stronę i po około kilku minutach dobił rękę przeciwnika do poduszki
i tym samym zapewnił sobie jak i Polsce
zwycięstwo w całym turnieju.
Grzegorz w rozmowie po turnieju nie
krył emocji i szczęścia z wygranej Vendetty. Jak sam mówi, były to naprawdę
ciężkie walki na najwyższym poziomie,
5 rund trwało prawie 45 minut, bałem się
że nie wytrzymam fizycznie tak długich
walk ale dałem radę i zwyciężyłem.
Z tego miejsca ja oraz mój klub
Spartan Rymanów chciałby gorąco
podziękować kibicom za wspaniałą atmosferę i fantastyczny doping, atmosfera
którą sprawiliście na imprezie naprawdę
pomogła mi zwyciężyć i dodała mocy
psychicznej i fizycznej. Chciałem również
podziękować burmistrzowi Wojciechowi
Farbańcowi który ufundował nagrody dla
amatorów jak i zawodowców oraz pomógł
w organizacji całego turnieju.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim kibicom i zapraszam do śledzenia naszych
osiągnięć na arenie krajowej jak i międzynarodowej na naszym facebookowym
profilu Spartan Rymanów.
(gn)

Rymanowski Kurier Samorządowy
Wrzesień 2015
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Stypendia socjalne dla uczniów z terenu Gminy Rymanów
Burmistrz Gminy Rymanów informuje, że istnieje możliwość
ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymanów na rok
szkolny 2015/2016.
Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia
różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier
dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej
ucznia.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na
osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także,
gdy rodzina jest niepełna. Jeżeli wystąpiło w rodzinie zdarzenie
losowe, można ubiegać się o zasiłek szkolny.
STYPENDIUM SZKOLNE:
• przysługuje uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół
średnich, ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej realizację obowiązku szkolnego oraz słuchaczom
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych, dwuletnich szkół policealnych i pomaturalnych zamieszkałych na terenie gminy Rymanów.
• dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 456 zł
netto obliczonego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
Od 1 października kryterium dochodowe będzie wynosiło 514 zł
netto (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku)
• do dochodu wlicza się: zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny
oraz dochód z posiadanych gruntów na zasadach: liczba hektarów przeliczeniowych x 250 zł. Od 1 października miesięczny
dochód z gruntów będzie wynosił 288 zł.
• wnioski na stypendium można pobrać w Urzędzie Gminy
pokój nr 208 lub ze strony internetowej www.rymanow.pl
• wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać
w terminie do 15 września br., w przypadku słuchaczy kolegiów
do 15 października, w Urzędzie Gminy w Rymanowie, pokój
nr 208.
• stypendium wypłacane będzie za okres od września do
grudnia - w grudniu 2015 r. za okres od stycznia do czerwca
- w czerwcu 2016 r. po przedłożeniu rachunków za poniesione

wydatki edukacyjne ucznia. Rachunki muszą być wystawione
na rodzica. Jeżeli wniosek składany jest przez pełnoletniego ucznia to rachunki powinny być wystawione na ucznia.
Na jednego ucznia można zakupić raz w semestrze: 2 pary
spodni sportowych, 2 koszulki oraz 2 pary obuwia sportowego
ZASIŁEK SZKOLNY
• jest niezależny od dochodu i od otrzymywanego stypendium,
wypłacany po zaistnieniu zdarzenia losowego, które powoduje
pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.
• zasiłek przyznawany jest jednorazowo, jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.
Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku o stypendium
szkolne
• jeśli rodzice pracują należy dołączyć zaświadczenie z zakładu
pracy lub oświadczenie o zarobkach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
• Jeśli pobierają rentę lub emeryturę to odcinek pobierania
świadczeń lub oświadczenie o pobieranych świadczeniach.
• jeśli rodzice są bezrobotni z prawem do zasiłku lub bez prawa
do zasiłku należy opisać to w oświadczeniu.
• w przypadku pobierania świadczeń z Ośrodka Pomocy
Społecznej, należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie
o pobieraniu takiego zasiłku i jego wysokości netto za miesiąc
poprzedzający złożenie wniosku.
• w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych określonych w przepisach
o podatku dochodowym należy złożyć ksero PIT za 2014 r.
• w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne – oświadczenie o formie opodatkowania
działalności gospodarczej oraz oświadczenie o wysokości
uzyskanego dochodu za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, ksero opłacanych składek ZUS.
• oświadczenie o powierzchni posiadanych gruntów w ha
przeliczeniowych lub ksero nakazu płatniczego. Jeśli rodzice
prowadzą gospodarstwo rolne i są ubezpieczeni w KRUS należy
dołączyć ksero ostatniej wpłaty ubezpieczenia.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY RYMANÓW z dnia 27 lipca 2015 r.
Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318)
w związku z art.16 § 1 i art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ) oraz
uchwały Nr XXXIII/342/12 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału gminy Rymanów na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, uchwały Nr IX/95/15
Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału gminy Rymanów na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych i uchwały Nr IX/96/15 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania dla przeprowadzenia
ogólnokrajowego referendum.
Burmistrz Gminy Rymanów
podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 roku.
NASZ RYMANÓW
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Nr
Granice obwodu głosowania
obwodu

Siedziba obwodowej komisji do
spraw referendum

Uwagi

1.

Osiedle Nr 1 w Rymanowie obejmujące ulice:
Bartoszów, Bieleckiego, Boczna, Boh.II Wojny
Światowej, Dworska, Garbarska, Gospodarska, Grunwaldzka, Jasna, Kalwaria, Kilińskiego, Konopnickiej,
Krzywa, Mała, Mitkowskiego od nr 1 do nr 11a , Ogrodowa, Osiedle, Paderewskiego, Parkowa, Piekarska,
Piękna, Piłsudskiego, Podgórze, Polna, Roweckiego,
Rynek, Sanocka, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słowackiego, Swobody, Szkolna, Wesoła, Wola, Zielona.

Gminny Ośrodek Kultury w
Rymanowie
ul. Grunwaldzka 11
Tel. 13 4355067

2.

Osiedle Nr 2 w Rymanowie obejmujące ulice : Jesionowa, Kolejowa, Mickiewicza, Mitkowskiego od nr 15
do końca ulicy, Nadbrzeżna, Nowa Wieś.

Dom Ludowy w Rymanowie
(Posada D.) ul .Mickiewicza 46
tel.535614434

3.

Sołectwo Klimkówka

Zespół Szkół Publicznych w
Klimkówce, ul. Zdrojowa 49
Tel. 134355393

4.

Sołectwo Wróblik Szlachecki

Zespół Szkół Publicznych we
Wróbliku Szlacheckim
Ul. Szkolna 5
Tel. 134358127

5.

Sołectwo Bzianka

Dom Ludowy w Bziance
Tel. 535614435

Sołectwo Sieniawa

Hala Sportowa w Sieniawie
ul. Kwiatowa 10
Tel. 535614436

Lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Lokal przystosowany do głosowania korespondencyjnego

7.

Osiedle Rymanów Zdrój i Sołectwo Deszno

Galeria „Zdrój” w Rymanowie
Zdroju
ul. Zdrojowa 40
Tel. 134357190

Lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Lokal przystosowany do głosowania korespondencyjnego

8.

Sołectwa: Milcza, Łazy, Zmysłówka

Zespół Szkół Publicznych w Milczy ul. Szkolna 16 Tel. 134358117

9.

Sołectwa: Głębokie, Puławy z wsią Rudawka Rymanowska, Wisłoczek

Szkoła Podstawowa w Głębokiem
Nr 68 Tel. 134359151

10.

Sołectwa: Bałucianka, Królik Polski

Zespół Szkół Publicznych w Króliku Polskim ul. Bieszczadzka 137
Tel. 134357408

11.

Sołectwo Posada Górna

Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej
ul. 3 Maja 164
Tel. 134356414

12.

Sołectwo Ladzin

Dom Ludowy w Ladzinie
Tel. 796614434

13.

Sołectwo Wróblik Królewski

Dom Ludowy we Wróbliku Królewskim Tel. 535614433

14.

Szpital Uzdrowiskowy
„Eskulap” w Rymanowie Zdroju

Szpital Uzdrowiskowy „Eskulap”
Rymanów Zdrój ul. Parkowa 5
tel. 134357464

15.

Szpital Uzdrowiskowy
„Zimowit” w Rymanowie Zdroju

Szpital Uzdrowiskowy „Zimowit”
Rymanów Zdrój ul. Leśna 4
tel. 134357231

16.

Szpital Uzdrowiskowy
„Polonia” w Rymanowie Zdroju

Szpital Uzdrowiskowy „Polonia”
Rymanów Zdrój ul. Anny i Jana
Potockich 1 tel. 134357418

17.

Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne
„Stomil” Sp. z o. o. w Rymanowie Zdroju

Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne „Stomil” Sp. z o. o., ul.
Świerkowa 1 tel. 134357113

6.

Lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Lokal przystosowany do głosowania korespondencyjnego

Lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Lokal przystosowany do głosowania korespondencyjnego

Lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Lokal przystosowany do głosowania korespondencyjnego

Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niesprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz osoba ,
która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może złożyć wniosek do Burmistrza Gminy Rymanów o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do głosowania w jego imieniu w terminie do 28 sierpnia 2015 r.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę Burmistrzowi Gminy Rymanów do dnia 22 sierpnia 2015 r.
Lokale obwodowych komisji do spraw referendum otwarte będą w dniu 6 września 2015 roku w godz. od 6 00 do 22 00
BURMISTRZ GMINY RYMANÓW
WOJCIECH FARBANIEC
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Rymanowski Kurier Samorządowy

Piękna Wieś
Podkarpacka
Konkurs
W lipcu br. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął regulacje
w sprawie organizacji konkursu Piękna
Wieś Podkarpacka 2015. Celem konkursu
jest ukazanie piękna wiejskiego krajobrazu, promocja idei wspólnego działa-

nia społeczności wiejskiej oraz identyfikacja
i promocja najlepszych wzorców współpracy
zorganizowanych lokalnych społeczności. Samorząd Województwa przeznaczył łącznie na
nagrody 100 tys. zł.
Decyzją sołtysów z gminy Rymanów, do
konkursu zgłoszony został Rymanów Zdrój.
Przygotowana została prezentacja multimedia
przedstawiająca piękno zdrojowego krajobrazu,
aktywność jego mieszkańców, infrastrukturę
społeczną. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka najpiękniejszych zdjęć ujętych w prezentacji.

Fot. Rafał Głód

Piknik sportowy „Startu” Rymanów

W

ramach obchodów
D n i Ry m a n o w a
START Rymanów
zaproponował na stadionie
piknik sportowy. Oprócz wielu atrakcji dla różnych wiekowo kibiców, jako gwóźdź programu, odbyć miał się mech
oldbojów Ruchu Chorzów
i Startu Rymanów. Zamiast
Ruchu zjawiła się Wisła Kraków. W trakcie meczu zarysowała się pewna różnica umiejętności piłkarskich wyrażona
matematycznie na 2 : 6. Ale
zabawa była. (w)
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