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fot. Rafał Głód

Gminne Dożynki w Posadzie Górnej

fot. Rafał Głód

Karpacki Jarmark Kupiecki w Rymanowie Zdroju
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Sonata jesienna
W kaskadach złota
Tańczy wiatr
Nadchodzi słota
Płacze świat
Minęło lato – szkoda
Płomienny cud w ogrodach
Złotem płaczą powoje
Winogrona pęcznieją
Owadów ruchliwe roje
Kolory kwiatów szarzeją
Szkarłat winogradu na płotach
Wiatr pędzi chmury
Babie lato w tęsknotach
Dzień ponury
Wiatr na suchym badylu
Gra sonatę
Na krótki dzień
Nie ma fletów aż tylu
Czekając na zapłatę
Odchodzi w cień
Słonecznik głową kręci
Smutno mu
Dziwi się, w niebie święci
Tkają świętość ze snów
Świecie ach, świecie dumny
Rozjaśnij twarz
Sonaty zmień w nokturny
Graj z nimi wraz
Zabrzmiały bory żołędziem
Świerk igły zielenią stroi
Jezioro bębni łabędziem
Wody w stubarwnej zbroi
W złotej kaskadzie
Kwiat umiera
Topola w sadzie
Cień zaciera.
Józef Szałankiewicz

Jesienny taniec
Tyle kolorów, ile ma jesień
Nie znajdziesz wiosną,
Nie znajdziesz w lecie
Niebo ubiera strój granatowy
Zmierzchem zarzuca szal purpurowy
W lustrze jeziora las się przygląda
Czy w barwnym płaszczu dobrze wygląda
Który farbować w sposób misterny
Podjął się wrzesień, po nim październik
Listopad wszystko ładnie dokańcza
Wiatrem awizo śle mu do tańca
Mgieł zwój rozściela nad horyzontem
Aby dla lasu specjalny koncert
Wodospadowym śpiewany dźwiękiem
Na mgieł oparach rozbrzmiewał pięknie

Już za miesiąc kolejna
kwesta na renowację
nagrobków

S

towarzyszenie „Nasz Rymanów”
ponownie będzie organizatorem
kwesty przy cmentarzu parafialnym
w Rymanowie w dniu Wszystkich Świętych. Jak co roku zebrane środki będą w
100% przeznaczone na odrestaurowanie najstarszych pomników. Do tej pory
udało się z zebranych podczas kwest pieniędzy odnowić trzydzieści nagrobków.
Pięknie odnowione nagrobki łatwo odnaleźć w różnych częściach rymanowskiego
cmentarza.
W minionych latach zebrano kwoty:
- 7.417 zł w 2014 roku,
- 6.446 zł w 2015 roku,
- 7.474 zł w 2016 roku.
Liczymy, że dzięki hojności darczyńców doceniających wymierne efekty
wcześniejszych zbiórek, w tym roku uda
się nam pobić rekord.
Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”, którzy chcieliby pomóc podczas tegorocznej zbiorki
pieniędzy przy bramach cmentarza proszeni są o kontakt z Prezesem Cz. Szajną

Zebranie mieszkańców

15

września w domu Kultury w
Rymanowie odbyło się zebranie
Zarządu Osiedla Nr.1. Przypomnijmy, że osiedle to obejmuje ulice:
Bartoszów, Bieleckiego, Boczna, Bohaterów II Wojny Światowej, Dworska,
Garbarska, Gospodarska, Grunwaldzka,
Jasna, Kalwaria, Kilińskiego, Konopnickiej, Krzywa, Mała, Ogrodowa, Osiedle,
Paderewskiego, Parkowa, Piekarska,
Piękna, Piłsudskiego, Podgórze, Polna,
Gen. Roweckiego, Rynek, Sanocka,
Sienkiewicza, Gen. Sikorskiego, Słowackiego, Swobody, Szkolna, Wesoła,
Wola, Zielona.

(fot. W. Łabuda)
celem ustalenia harmonogramu kwestowania. Zmiany podczas kwesty będą
trwały około 1,5 godziny.
Redakcja

Celem zebrania było przeznaczenie
i ewentualny podział środków funduszu
sołeckiego. Wcześniej zarząd rozeznał
wnioski i zaproponował by całą kwotę
przeznaczyć na budowę oświetlenia przy
ulicy Bartoszów (do końca zabudowy).
Z aprobatą przyjęli tę decyzję mieszkańcy ulicy. Ponieważ kwota funduszu
sołeckiego jest niewielka (ok. 37 tys. ),
inwestycje tę wspomoże budżet gminy.
Na zakończenie burmistrz Wojciech
Farbaniec przedstawił informację o
realizacji zadań inwestycyjnych na
terenie gminy Rymanów w tym roku.
Odpowiadał też na zapytania zebranych
mieszkańców.
(w)

Czy księżycową srebrzystą nocką
Czy w dzień, pod słońca bladą otoczką
W jesiennym płaszczu las tańczyć lubi
Musi się spieszyć- bo wnet go zgubi
7XI 2016

Maria Przybylska
(fot. W. Łabuda)
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Wydarzyło się w październiku
17.X 532 – w Rzymie, po zaledwie dwuletnim
pontyfikacie, zmarł pierwszy z odnotowanych w
dziejach Kościoła papież pochodzenia germańskiego Bonifacy II.
25.X 1147 – po trwającym od początku lipca
oblężeniu, wojskom portugalskiego króla Alfonsa
I udało się odbić Lizbonę z rąk Maurów. Miasto
pod muzułmańskim panowaniem było od 711
roku.
13.X 1307 – na rozkaz króla Filipa Pięknego i
papieża Klemensa V aresztowani zostali templariusze. Zarzucano im herezję, a w rzeczywistości
chodziło o legendarne bogactwa zakonu. Już 4
lata później spłonęło na stosach 54 zakonników.
7.X 1477 – założony został uniwersytet w Uppsali, najstarsza uczelnia całej Skandynawii. Uppsala
to szwedzka osada targowa, prawa miejskie
otrzymała w 1314 roku, dzisiaj centrum kulturalno-naukowe kraju.
31.X 1517 – 500 lat temu niem. teolog Martin Luter ogłosił 95 tez w Norymberdze, które odrzucały
handel odpustami, spowiedź i celibat, a wzywały
do pokuty. Był to początek reformacji, od Kościoła oderwało się 30 % wiernych.
22.X 1707 – w nocy, w wyniku błędu w nawigacji, u wybrzeży Anglii roztrzaskały się 4 okręty.
Zginęło prawie 2 tys. marynarzy. Poruszony tą
tragedią parlament ogłosił konkurs na nowe metody wyznaczania pozycji statków. 7 lat później
Jeremy Thacker buduje pierwszy chronometr
morski.
22.X 1797 – Andre – Jaques Garnerin wykonał w
Paryżu pierwszy udokumentowany skok spadochronowy z balonu na wys. 900 m. Wielokrotnie
powtarzał ten wyczyn dochodząc do wys. 2 440
m.
7.X 1917 – rozpoczęto akcją werbunkową do
„Błękitnej Armii” Hallera. Tworzona z ochotników i jeńców armii austro-węgierskiej i niemieckiej. Walczyła we Francji i na kresach wsch. w
walkach polsko-ukraińskich. Licząca 70 tys.
armia włączona została w 1919 r. do Wojska
Polskiego.
3.X 1937 – w Rymanowie Zdroju odbył się ingres
do kaplicy zdrojowej ks. dr Jakuba Medweckiego, drugiego apostolskiego administratora
Łemkowszczyzny (po dr Bazylim Maściuchu).
W uroczystości wzięli udział; biskup tarnowski
Franciszek Lisowski i wojewoda lwowski.
14.X 1947 – Charles Yeager został pierwszym
pilotem, który przekroczył barierę dźwięku. Za
sterami samolotu Bell XS-1 z silnikami rakietowymi osiągnął na wys. 12 800 m prędkość 1015
km/h.
4.X. 1957 – ZSRR rozpoczął erę kosmiczną – wystrzelił Sputnika, pierwszego sztucznego satelitę
Ziemi. Półmetrowej średnicy kula z dwoma
nadajnikami radiowymi spadła na Ziemię po 3
miesiącach.
11.X 1967 – zm. po ciężkiej chorobie Halina
Poświatowska (ur. 1935), poetka i prozaik. Zmarła w czasie operacji serca. Poezja poruszająca
problemy miłości i śmierci przyniosła jej trwałą
popularność i uznanie krytyków.
3.X 1997 – 20 lat temu rozpoczęła nadawanie
druga (po telewizji Polsat) niepaństwowa stacja
telewizyjna TVN.
Wacław Łabuda

4

NASZ RYMANÓW

Wieści z regionu…
• 50 mln zł może kosztować
wprowadzenie w Rzeszowie pierwszej linii autobusów autonomicznych. - Wstępnie myślimy o tym,
by ta linia połączyła kampusy Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego - mówi Marek
Ustrobiński, wiceprezydent Rzeszowa odpowiedzialny za inwestycje.
• 1 września otwarty został
fragment drogi ekspresowej S19
między Stobierną a Sokołowem
Małopolskim na Podkarpaciu. Jego
budowa trwała dwa i pół roku i kosztowała 290 mln zł. Dzięki inwestycji
Sokołów zostanie odciążony z ruchu
tranzytowego.
• Projekcje w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego Klaps
organizowanego przez Wojewódzki
Dom Kultury w Rzeszowie odbywają się w każdy poniedziałek o godz.
19. Dyskusje po filmie prowadzi
Dominik Nykiel. Pojedyncza wejściówka - 10 zł, karnet - 25 zł.
• Samorząd województwa chce
przekazać Uniwersytetowi Rzeszowskiemu jeden ze swoich szpitali. Choć termin jest bliski, bo mowa
jest o przełomie 2017 i 2018 roku,
to nadal nie wiadomo który. Oba są
mocno zadłużone.
• Funkcjonariusze Straży Granicznej z Lubaczowa zatrzymali
rodzinę nielegalnych imigrantów z
Iraku oraz Ukraińca, który miał ich
przewieźć przez granicę Polski. Rodzina najprawdopodobniej chciała
dostać się do Niemiec.
• Mamy w regionie coraz więcej
milionerów. Do podkarpackich
urzędów skarbowych wpłynęło 635
zeznań rocznych z dochodem przekraczającym milion. To o 25 osób
więcej niż rok wcześniej.
• Jak podaje Urząd Statystyczny
w Rzeszowie, spośród dziesięciu
największych miast na Podkarpaciu,

do 2030 roku tylko Rzeszów zanotuje
wzrost ludności i będzie liczył ponad 200
tys. mieszkańców. Największy spadek
zanotuje Stalowa Wola, której w 2030
roku ubędzie blisko 10 tys. ludzi.
• Ponad 140 tys. pasażerów skorzystało w okresie wakacyjnym z Portu
Lotniczego Rzeszów - Jasionka. To najwięcej obsłużonych pasażerów w historii
lotniska.
• Spreparowane okazy jastrzębia
gołębiarza i myszołowa zwyczajnego
zatrzymali na przejściu granicznym w
Budomierzu funkcjonariusze Krajowej
Administracji Skarbowej. Próbowali je
przemycić do Polski obywatele Ukrainy.
• Plebiscyt National Geographic, w
którym internauci wybierali „7 nowych
cudów Polski” dobiegł końca. Jednym
z kandydatów był Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki, który w głosowaniu
zajął 7 miejsce i oficjalnie został jednym
z nowych cudów Polski.
• Symulator biznesowy, zajęcia z
marketingu internetowego, certyfikowane szkolenia z prawniczego języka
angielskiego oraz nowa anglojęzyczna
specjalność z zakresu logistyki. To tylko
wybrane propozycje bezpłatnych, dodatkowych zajęć, w których uczestniczyć
mogą studenci WSPiA Rzeszowskiej
Szkoły Wyższej.
• 18 mln zł dofinansowania unijnego
dostała Politechnika Rzeszowska do
projektów, których wartość przekracza
19 mln zł. Sfinansuje za nie staże 1 754
studentów sześciu wydziałów
• W sobotę 16.09. została otwarta
pierwsza na wschodniej Ukrainie stanica
ratownictwa górskiego. Znajduje się w
części dawnego Obserwatorium Astronomiczno- Meteorologicznego na szczycie
Pop Iwan. Ukraińców szkolili i wspomogli sprzętem ratownicy Bieszczadzkiego
Oddziału GOPR.
• Ślad po strzale na szybie autobusu
jadącego przez Baligród znajdował się
dokładnie na wysokości głowy pasażera.
Policjanci ustalili już, kto strzelał. Zatrzymano 18-latka z Poraża, który usłyszał za-

Odeszli do wieczności
(15.VIII -15 IX 2017)

18.07 – Misiewicz Czesław (l. 60) – Ladzin
02.08 – Rajchel Jan (l. 96) – Ladzin
17.08 – Nikody Janina (l. 94) – Rymanów
19.08 – Szczęsny Tadeusz (l. 70) – Głębokie
19.08 – Solecka Teresa Halina z d. Chrzanowska (l. 95)
– Rymanów Zdrój
22.08 – Szajna Ireneusz (l. 44) – Rymanów
26.08 – Jaworski Stanisław (l. 82) – Wróblik Szlachecki
27.08 – Oberc Maria z d. Michnowicz (l. 93) – Rymanów
28.08 – Piwko Stefania z d. Kilar (l. 85) – Sieniawa
05.09 – Winiarski Józef Franciszek (l. 69) – Rymanów
05.09 – Wais Danuta Maria z d. Kasperkowicz (l. 78) – Klimkówka
07.09 – Pitrus Marian (l. 88) – Wróblik Szlachecki
10.09 – Krukar Helena z d. Wacławska (l. 84) – Głębokie
14.09 – Szmyd Jadwiga (l. 91) – Rymanów
(wła)

rzut narażenia pasażerów na utratę życia i
zdrowia oraz uszkodzenia mienia. Grozi
mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
• 159 kilogramowych worków z
tytoniem przechwycili funkcjonariusze
z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu podczas kontroli
mercedesa, którym podróżowało dwóch
obywateli Francji. Jeden z nich przyznał
się do winy.
• Murale sanockiego artysty Arkadiusza Andrejkowa powstają w coraz
ciekawszych miejscach. Wilk i puchacz
pojawiły się pod mostem kolejowym w
Komańczy. A na ścianach starych stodół
są rodzinne portrety sprzed lat.
• Ponad 40 mln zł, które otrzyma podkarpacki oddział NFZ mają zmniejszyć
kolejki. Pieniądze zostaną przeznaczone
m.in. na dodatkowe operacje usunięcia
zaćmy, wszczepienie endoprotez.
• ZUS szacuje, że ok. 17 tys. dodatkowych wniosków o emeryturę zostanie
złożonych na Podkarpaciu. To efekt obniżenia wieku emerytalnego.
• Msze w nadzwyczajnej formie rytu
rzymskiego (tzw. trydenckie) będą się
odbywać w Kościele Świętej Trójcy w
Przemyślu każdą niedzielę o godz. 13.30
począwszy od 10 września.
• Od 1 października rusza połączenie kolejowe Jasło – Kraków. Pierwszy
pociąg odjedzie ze stacji Jasło już 1
października 2017 r. Podróż pociągiem
do Krakowa ma być wygodna i niedroga

Z powiatu…
• Tysiące mieszkańców regionu odwiedziły krośnieńskie lotnisko i emocjonowały się podniebnymi akrobacjami
i atrakcjami przygotowanymi przez
organizatorów na ziemi. Dzięki pokazom
na niebie można było poznać przekrój
historii lotnictwa, od replik z czasów
wojennych po współczesne modele samolotów, w tym produkowane w Mielcu M28
i krośnieńską Czajkę. Największy podziw
wzbudziły akrobacje Artura Kielaka i grupy Żelazny. Zaprezentowali się także gospodarze - Grupa Cellfast. Organizatorami
trzeciej edycji, która promuje lotnictwo i
związany z nim potencjał regionu, były
samorząd województwa i miasto Krosno.
• Roboty przy budowie kompleksu
basenów w Krośnie przy ul. Bursaki
wychodzą z ziemi. Widać już dokładnie
zarysy niecek oraz budynków. Prace idą
zgodnie z harmonogramem, zapewnia
wykonawca.
• W Krośnie powstaje restauracja
KFC, potwierdził właściciel sieci. Lokal
będzie się mieścił przy ul. Bieszczadzkiej,
a otwarty zostanie być może jeszcze w
tym roku.
• Jeszcze w tym roku ruszyć ma rozbudowa Galerii Portius. W obiekcie
powstanie nowe skrzydło, połączone z
budynkiem głównym przewiązką. To
dodatkowe 2 tys. mkw. powierzchni
handlowej.

• Pochodzący z Krościenka Wyżnego Mariusz Gałuszka wystartował w
Maratonie Rowerowym Dookoła Polski.
Pokonanie ponad 3100 kilometrów zajęło
mu niecałe 10 dni. W historii zawodów
dokonały tego tylko 52 osoby.
• Espresso Cafe - jedna z najstarszych
krośnieńskich kawiarni - znacznie się
powiększyło. Przytulny lokal zyskał sporo
miejsca na piętrze, równie przytulnego –
ciepłego i domowego. - Kawa w takiej
atmosferze to jeszcze większa przyjemność – zaprasza obsługa.
• Ponad 15,5 mln złotych kosztowały łącznie inwestycje w krośnieńskich
szkołach i przedszkolach. Prawie 9 mln to
środki, które pochodzą z budżetu miasta, a
ponad 6 mln udało się pozyskać z innych
źródeł.
• Modele latające i wysokiej klasy
materiały modelarskie - to tylko część
oferty krośnieńskiego sklepu HOBBY-MODEL. To raj dla modelarzy oferujący
materiały do budowy makiet i modele do
sklejania. Nie brak też ciekawej oferty
dla najmłodszych, w tym zdalnie sterowanych zabawek.
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 5 (mieszczący się w Turaszówce
„Elektryk”) podczas sierpniowej sesji
Rady Miasta Krosna został pozbawiony
imienia „II Armii Wojska Polskiego”. To
efekt „dekomunizacji nazw”.
• Prawie 60 miejsc parkingowych w
obrębie starego miasta i zupełnie nowe
wejście od ul. Fortecznej. W poniedziałek
(4.09) rozpoczyna się inwestycja, która
w znaczący sposób ułatwi dostęp do krośnieńskiego Rynku.
• Nowo wyremontowany Oddział
Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej w Krośnie już służy
chorym. Znacząco poprawi się komfort
pobytu pacjenta, gdyż obecnie sale chorych dla dorosłych są dwu- i trzyosobowe, zamiast czteroosobowych, jak było
dotychczas. Natomiast sale dla dzieci są
przystosowane do możliwości całodobowego pobytu dziecka wraz opiekunem
• Blisko 400 pierwszoklasistów z 11
krośnieńskich szkół podstawowych
otrzymało odblaski w ramach akcji
„Jestem widoczny, jestem bezpieczny”.
Wydarzenie odbywa się po raz piętnasty.
Akcesoria odblaskowe uczniom i krośnieńskim szkołom przekazał prezydent
Krosna.
• MPGK Krosno podpisało kolejną
umowę w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna - II etap”. Tym razem chodzi o
budowę instalacji fotowoltaicznych, które
będą produkowały energię na potrzeby
Oczyszczalni Ścieków w Krośnie i Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej.
• W piątek (15.09) ruszyła internetowa strona krośnieńskiego multipleksu Helios, na której opublikowany został cennik. Podstawowe ceny
wynoszą od 19 do 26 zł za film 2D.
Najtańsze bilety będą we wtorki (19 zł),

w poniedziałki, środy i czwartki wstęp
kosztował będzie 24 zł, a od piątku do
niedzieli oraz w święta – 26 zł. Mniej
zapłaci młodzież szkolna i studenci (do
26 roku życia), juniorzy (do 13 roku
życia) oraz seniorzy (powyżej 60 roku
życia). Ceny dla nich wynosić będą
odpowiednio 17, 20 i 22 zł. Tyle samo
zapłaci każda osoby wchodząca w skład
biletu rodzinnego (powyżej 3 osób, w
tym min. jedno dziecko).

Z gminy …
• Gmina Rymanów postanowiła pomóc
mieszkańcom gminy Sośno (pow. sępolski), poszkodowanym podczas nawałnic.
Na ręce wójta przekaże wsparcie w wys.
10 tys. zł.
• W dniu 16 września 2017 roku na
boisku „Orlik” przy Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Klimkówce odbył
się „V Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej
o Puchar Burmistrza Gminy Rymanów”.
Do rywalizacji o puchar przystąpiły cztery
zespoły oldbojów: z Klimkówki, Milczy,
Rymanowa i Sieniawy. Niepokonaną
drużyną okazała się ekipa z Klimkówki
wygrywając wszystkie swoje mecze.
• W konkursie piekarni w Krośnie, który zyskał wielką popularność, wybierano
najlepszy chleb. Startowało 10 piekarni,
a zwycięzcą została piekarnia Kopacz,
której chleb z cebulą uznany został za
najsmaczniejszy. Chleb ten dobrze znany
jest też rymanowianom.
• Samorząd uczniowski ZSP w Rymanowie zaproponował Radzie Miejskiej
w Rymanowie powołanie do życia
Młodzieżowej Rady Miejskiej. Wg
uchwalonego statutu w jej skład ma
wejść15 uczniów wybranych na rok w
poszczególnych szkołach. Apolityczna
rada ma być konsultantem w sprawach
nauki, kultury i sportu.
• 21 września 2017 roku w budynku
urzędu gminy w Rymanowie odbyło się
wspólne posiedzenie Komisji Transportu,
Budownictwa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Krośnieńskiego
z radnymi Rady Miejskiej, Burmistrzem,
Z-cą Burmistrza i Sołtysami. W toku
dyskusji uzgodniono, że priorytetem na
rok 2018 jest budowa chodnika w Klimkówce, wykonanie projektu i ułożenie
nowej nawierzchni na drodze powiatowej
w Rudawce Rymanowskiej, zaprojektowanie przebudowy mostów w Bałuciance.
• Będzie remont drogi Rymanów
– Sieniawa – Głębokie na odcinku
1695 m. inwestycja obejmie wykonanie
wzmocnienia nawierzchni, uzupełnienie
poboczy i odmulenie rowów. Koszt 612
tys., a wykonawcą jest RBDiM Krosno.
• Po bezprecedensowym awansie, drużyna Startu lideruje w klasie okręgowej
z przewagą 2pkt nad Kotwicą Korczyna i
3 pkt nad Przełomem Besko. Dopiero w
siódmej kolejce rozgrywek Start doznał
pierwszej porażki z pechowym dla siebie
Gimballem Tarnawa.
zebrał deka
NASZ RYMANÓW
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Różaniec
W małej izdebce, tuż obok łóżka
Z różańcem w ręku klęczy staruszka.
Czemu to babciu mówisz pacierze?
Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.
Wierzę, że te małe paciorki z dębiny,
Moc mają ogromną – odpuszczają winy.
Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy
Ja grzesznik niegodny korzystam z ich mocy.
Pierwsza dziesiątka jest za papieża,
Niech nami kieruje, Bogu powierza.
Druga w intencji całego kościoła,
Modlitwą silny wszystkiemu podoła.
Trzecia za męża, co zmarł i już w niebie,
A może w czyśćcu, lub w większej potrzebie.
Czwartą odmawiam w intencji syna
przy tych słowach staruszka płakać zaczyna.
Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu,
Odwrócił się od Boga, zaprzeczył niebu.
Nie rozumiał, ze Bóg w swej miłości,
Dał wolną wolę dla całej ludzkości.
Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny,
Zamienił na chciwość , wyzysk i wojny.
I teraz gdy wypadek, czy wojenna trwoga,
Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.
Myślałam, ze syn , gdy założy rodzinę,
Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,
Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu,
Lecz on mimo rodziny pogrążył się w piciu.
Awantury, alkohol, płacze i siniaki.
Czemu swym dzieciom zgotował los taki.
Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia
Spokój był tylko gdy szedł do więzienia.
Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,
Bogu polecam swych wnucząt udręki.
Lecz syn w nałogu trwał nadal uparty,
Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.
Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie,
Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.
Na nic te posty i twoje modły,
Bo los już taki musi być podły.
Płacze staruszka, drżą wątłe ramiona,
Wie że jest chora, niedługo skona.
Co będzie z synem, co z jego rodziną?
Czy znajdą drogę prawdziwą, jedyną?
I zmarła nieboga, wezwano syna.
Ten twardo powiedział – to nie moja wina.
Lecz widząc w trumnie matki swojej trupa,
Poczuł jak mu pęka na sercu skorupa.
Zobaczył różaniec swojej zmarłej matki,
W miejscu czwartej dziesiątki zupełnie gładki,
Nie ma paciorków, patrzy i nie wierzy,
Palcami starte tysiącami pacierzy.
Tylko piąta dziesiątka była jak nowa,
Przypomniał sobie kpiące o niej słowa,
Na palcach zobaczył od łańcuszka rany
Wybacz mi – krzyknął – Boże mój kochany!
Ożyło w końcu syna sumienie.
Przysięgam matko, że ja się zmienię.
Całował zimne swej matki dłonie,
Twarz łzami zoraną i siwe skronie.
Rzucił nałogi, oddał się Bogu,
Szczęście gościło w ich domu progu.
I codziennie wieczorem z całą rodziną,
Różaniec mówili za matki przyczyną.
Wiersz z redakcyjnego archiwum, nie udało
się ustalić autora ani czasu powstania
utworu. (wła)
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Październikowa
Pani Różańcowa

P

aździernik – najpiękniejszy jesienny miesiąc. Złoto-rdzawe drzewa,
tęczą malowane, lśnią w blasku
październikowego słońca, które jeszcze
na dobre nie pożegnało lata. Jeszcze
stara się dodawać uroku żółkniejącym
łąkom oraz odpoczywającym polom
i towarzyszyć cichnącym odgłosom
ptaków. Ten jesienny październikowy
nastrój rozlewa się dookoła i niesie z
sobą spokój i ciszę.
A w naszych świątyniach rozbrzmiewają
wieczorem, codziennie już od stuleci,
październikowe paciorki różańca odmawiane przez polski
lud. Wszyscy chętnie
śpieszymy do kościoła
w mroku październikowego wieczoru, by
tam pobożnie przesuwać ręką dziecka,
młodzieńca czy starca
różańcowe paciorki i
powtarzać błagalnie;
„Zdrowaś Maryjo”.
Echo tych maryjnych
październikowych modlitw rozlega się w
każdej polskiej świątyni, wszak naród
nasz kocha Matkę Boską Różańcową i
śpiewa na jej cześć:
„Różańcowa Pani nieba i ziemi,
Pozdrawiamy Cię głosy naszymi.
Do Ciebie się cały świat ucieka,
Przez Różaniec Twej pomocy czeka..”
Mały, dziecinny różaniec wsuwa
troskliwa matka do kieszonki dziecka
idącego do szkoły. Różaniec zabieramy
z sobą udając się w podróż. Różaniec
trzyma w ręce kierowca mający zasiąść
za kierownicą. Różańcem oplatamy
zastygłe dłonie zmarłej osoby, by odważniej mogła przejść na drugą stronę.
Wreszcie różaniec zawsze nosimy przy
sobie.
Tak więc z różańcem w dłoniach
klękamy przed Tobą Październikowa
Pani i z wielka pokorą spoglądamy na
Twoje cudowne oblicze, by podzielić
się z Tobą naszymi radościami i troskami oraz podziękować za otrzymane
łaski. Twoje łaskawe oczy patrzą na
nas ciepło i serdecznie, i to na wszystkich, nawet na tych, którzy znaleźli się
daleko od Ciebie, wszak jesteś dobrą,
czułą troskliwą i serdeczną Matką.
Umiesz wybaczać i czekasz na każdego
z nas, nawet na tego, który już o Tobie
zapomniał. Jesteś pewną i niezawodną.
Jesteś źródłem nadziei nawet wtedy,
gdy już wszystkie światła zgasną,
więc zawsze możemy liczyć na Twoją

miłość i dobroć. Brakuje słów, by wypowiedzieć czułość tej Różańcowej Matki.
A tak bardzo potrzeba matki każdemu z
nas, naszemu narodowi i całemu światu.
Trzeba nam matki do pełnej egzystencji,
do miłości i pokoju, do zahamowania
przemocy i terroryzmu na świecie.
Cześć Matki Boskiej Różańcowej
rozwinęła się szczególnie po ustanowieniu w 1571 roku przez papieża
Piusa V liturgicznego obchodu Matki
Boskiej Zwycięskiej, dla upamiętnienia
zwycięstwa w bitwie pod Lepanto, przypisywanemu wstawiennictwu Maryi, a
uproszonego w modlitwie różańcowej.
Zaś istotny wpływ na rozwój kultu Matki

Boskiej Różańcowej miało ogłoszenie w
1883 roku przez papieża Leona XIII miesiąca października szczególnym czasem
modlitwy różańcowej.
Upowszechnienie kultu Matki Boskiej Różańcowej dokonało się także w
1917 r. w Fatimie, gdzie Maryja określiła
siebie jak Matka Boża Różańcowa oraz
zapewniła, ze cała jest w Różańcu i w nim
można Ją odnaleźć, a róża jest ulubionym
symbolem Matki Bożej.
Tak więc, ta piękna październikowa przyroda oddaje cześć Różańcowej
Październikowej Pani o której tak pisał
nasz poeta:
„Która perły masz od królów, złoto od
rycerzy
W którą wierzy nawet taki, który w nic
nie wierzy”.
Zofia Gierlach

II Festyn Dobroczynny

„W hołdzie prześladowanym
chrześcijanom”

O

rganizatorami II Festynu Dobroczynnego „W hołdzie prześladowanym chrześcijanom”, są
parafianie z Rymanowa Zdroju wraz ze
swymi duszpasterzami i przyjaciółmi,
a także Burmistrz Gminy Rymanów i
Gminny Ośrodek Kultury. Honorowym
patronatem objął uroczystość Ksiądz
Biskup Stanisław Jamrozek.
W relacji z przebiegu wydarzenia,
pragniemy podzielić się z Państwem
przede wszystkim doświadczeniem radości. Mieliśmy wiele okazji, by przeżywać
radość, zarówno w trakcie przygotowań
do Festynu, jak i w dniu gdy się odbywał.
Tragedia wojny w Syrii, i konflikty
zbrojne, niosące z sobą trudne do opisania
cierpienia ludzi, skłoniły nas do podjęcia
starań o osobisty i wspólnotowy wysiłek
w trosce o pokój. Jesteśmy zainspirowani
słowami papieża Franciszka, który podczas Światowego Dnia Modlitwy o Pokój
w Asyżu, w 2016 roku powiedział: „Nie
mamy broni, ale wierzymy w łagodną
i pokorną moc modlitwy”.
Podczas Festynu, chcieliśmy spotkać
się, by wspólnie modlić się o pokój, a także zebrać fundusze na pomoc tym, którzy
tak dotkliwie doświadczają braku pokoju.
W tym roku, za pośrednictwem Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w
Potrzebie, wspieramy budowę Szpitala
Świętego Ludwika w Aleppo. Zebraliśmy
kwotę ponad 30 000zł, na którą złożyły się
dary dobroci wielu, wielu osób, wyrażone
w ogromnie różnorodny sposób. Mamy
wrażenie, że okazja do czynienia dobra,
wyzwoliła żywą w ludziach gotowość
zaangażowania, spieszenia z pomocą,
pomysłowość i ofiarność. Z pomocą
pospieszyły instytucje, właściciele firm
i sklepów, mieszkańcy Rymanowa Zdroju
i okolicznych miejscowości, zaproszeni
goście, kuracjusze, zaprzyjaźnione media.
Wydarzenie uświetnili swą obecnością zaproszeni artyści: Nauczyciele
Szkoły Muzycznej w Rymanowie ze
swym Dyrektorem panem Dariuszem

Krzokiem i przyjaciółmi, Lidia Kasperkowicz, Trio Familijne rodziny Państwa
Myszkalów, Schola działająca przy
klasztorze O. Kapucynów w Krośnie pod
kierunkiem pani Iwony Tylki, prezentujący piękno folkloru Huculszczyzny i
Zakarpacia Zespół Osławiany z Mokrego
pod kierunkiem pani Marzeny Onyszkanycz oraz Chór Jednego Serca Jednego
Ducha z Rzeszowa ze swymi duszpasterzami księdzem Mariuszem Mikiem i
księdzem Andrzejem Cyprysiem. Obecne
na Festynie dzieci, wystąpiły na scenie z
ważnym przesłaniem, że drogą do pokoju
jest modlitwa.
W czasie trwania Festynu można
było zakosztować wyśmienitych ciast,
upieczonych przez osoby z naszej parafii
ale również z Rymanowa i okolic. Nie brakowało smakołyków z naszego regionu,

pysznego bigosu, pierożków, proziaków.
Można było wypić dobrą kawę i rozgrzać
się gorącą herbatą.
Z podarowanych przedmiotów, które
gromadziliśmy przez wakacje, przygotowaliśmy Kiermasz , który cieszył
się dużym powodzeniem. Siostra Anna
Grzesiak sprzedawała pamiątki wykonane z drzewa oliwnego przez chrześcijan
z Betlejem .
Dary przekazane przez zaprzyjaźnionych artystów i anonimowych
ofiarodawców, pozwoliły przygotować
aukcję, poprowadzoną doskonale przez
panią Mariolę Sokołowską i pana Adama
Śliwkę. Pomimo bardzo niesprzyjającej
pogody, na Festynie byli obecni ludzie
gotowi podarować swój czas, służyć
swym talentem, ofiarnością. Wszystkim

wyrażamy wdzięczność, o wszystkich
chcemy pamiętać.
Już dziś zapraszamy do udziału w
kolejnym Festynie Dobroczynnym, który mamy nadzieję uda się przygotować
i w przyszłym roku, by nie pozostać
obojętnymi wobec przeciwności, jakich
doświadczają chrześcijanie i tak wielu
ludzi na świecie.
Wszystkich, którzy chcieliby, jak
najszybciej pomóc w budowie Szpitala
Św. Ludwika w Aleppo, zachęcamy do
zapoznania się z akcją prowadzoną za
pośrednictwem strony: #DarDlaAleppo.
Organizatorzy Festynu, Rymanów
Zdrój, 3 września 2017r

Modlitwa o pokój
O Boże!
Stwórco Wszechświata – nasz Ojcze,
Prosimy Ciebie w ten czas,
Gdy wojna światu zagraża,
Oddal od nas karanie,
Na które, być może, zasłużyliśmy,
Ale okaż nam jeszcze
swoje miłosierdzie.
I bez wojny jest tyle nieszczęść
na świecie.
Popatrz – tyle chorych i kalek
potrzebujących opieki,
Tylu głodnych, bez pracy,
bez dachu nad głową,
Tyle dzieciątek małych
co takie podobne do tych,
Które Ty kiedyś chodząc
po Palestyńskiej Ziemi –
Błogosławiąc, brałeś w swe objęcia,
Tyle karmiących matek
i w brzemiennym stanie –
Pozwól, by w spokoju
owoc miłości w nich dojrzał,
Aby zrodzone, mogły ten świat ujrzeć
tak jak my go widzimy teraz:
Za dnia jasnym słońcem, a nocą
pod rozgwieżdżonym niebem...
By poprzez podziw
nad Twoimi dziełami
Mogły oddawać Tobie chwałę
zdumieni tym niepojętym cudem.
Tak, pamiętam Twe słowa Chryste:
„Przyniosłem ogień i jednego pragnę
- żeby zapłonął”
Wiem, że nie o ten ogień chodzi,
który zostawia po sobie zgliszcza,
Ale ten, co poprzez Miłość
przynosi Pokój.
Panie! Pozwól mi być,
choćby taką małą iskierką
co w Twoich dłoniach.
Co innych w wielkie pochodnie zapala,
wyprowadzając z mroków
nienawiści i przemocyKu Dniowi Zmartwychwstania
(Rymanów, 18 marca 2003)

Jerzy Bolanowski
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Kapliczka przeniesiona

Z

akończyły się spory o przeniesienie
kapliczki w Wróbliku Królewskim
i ta najbardziej ostatnio znana z
mediów znalazła się na nowym miejscu.
Dotychczas stała na środku skrzyżowania
i stanowiła istotną przeszkodę w zwiększającym się ruchu ulicznym. Stanowiła
zagrożenie bezpieczeństwa tego ruchu.
Remont drogi Krosno – Wróblik Królewski – Ladzin, kosztem 4,5 mln zł. był
okazją do zlikwidowania niebezpiecznego
miejsca.
Operacja przeniesienia kapliczki (pochodzącej prawdopodobnie z 1890 roku)
była dość skomplikowana i odbyła się pod
nadzorem konserwatora. Obecny był też

archeolog z Muzeum Podkarpackiego w
Krośnie, bo jeden z mieszkańców zgłosił
możliwość występowania pod kapliczką
starego cmentarzyska. Przypuszczenie
to nie potwierdziło się i znalazła się w
nowym, godniejszym miejscu.
Teren jest wyłożony kostką, będzie
ogrodzony i obsadzony zielenią. Przy okazji przenosin wszystkie elementy zostały
odnowione. Pozytywne zmiany widoczne
są z daleka. Na zdjęciach widoczny jest
stan z dnia 27 września – kapliczka przygotowana do poświęcenia.
Doskonale prezentuje się nowa
nawierzchnia przerobionej jezdni. Cała
inwestycja drogowa ma być zakończona
do końca października.
(w)

fot. Wacław Łabuda

Mały człowieczku nienarodzony
Mały człowieczku nienarodzony
Jesteś jeszcze z tej drugiej strony
Jesteś jeszcze pod serduszkiem mamy
Wszyscy na Ciebie tutaj czekamy
A teraz na poważnie, to był tylko żart
Jeśli się urodzisz to będziesz miał fart
Pewnie by czekali mój mały człowieku
Ale nie obecnie w 21-szym wieku
Czy ujrzysz światło dzienne!!! Bądźmy tutaj szczerzy
To nie jest takie proste, no bo to zależy
Co mówi ci tatuś , co mówi ci matka
Jak Cię nazwali przypadek czy wpadka
Może zostałeś poczęty niechcący
A dla mamusi to problem palący
Wiesz bo kariera i życie lajtowe
A ty mamusi zawracasz głowę
Kiedyś to był byś bezcennym darem
Teraz to jesteś tylko ciężarem
Może cię wezmą do jakiejś kliniki
Gdzie panowie w bieli robią zastrzyki
Niebój się maleństwo, podobno to nie boli
Chyba że trafisz na gorszych zwyroli
Takich co cię chwycą w żelazne kleszcze
Nie chcę dalej myśleć przechodzą mnie dreszcze
Na żywca rozrywany w męczarniach zginiesz marnie
Zwierząt tak nie można bo niehumanitarnie
Mówią że to zabieg ,,usuwanie płodów”
Wielu na świecie współczesnych herodów
Zwierzęta mają prawa obrońców mają lasy
Kto obroni Ciebie, niebywałe czasy
Tak mały człowieczku niepewny twój byt
Za dziecięcych katów bardzo mi wstyd
A także za tych co ustalają prawa
I za tych co mówią że seks to zabawa
I jeszcze jedno przyszło mi do głowy
Życzę Ci tego byś był całkiem zdrowy
Jak brak ci którejś z kończyn, lub coś Ci zdiagnozują
Na pewno Ci tego nie podarują
W dzisiejszym mniemaniu by rodzina była fajna
Muszą mieć dzieciaka sportsmena Einsteina
Maciej Urbanik
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Cmentarz Komunalny w Rymanowie
(aktualności)

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy funkcjonowania cmentarza i kaplicy cmentarnej w Rymanowie.
W związku z licznymi sugestiami czytelników przybliżamy aktualne regulaminy funkcjonowania oraz rodzaje i obowiązujące stawki opłat. Dokumenty te znalazły się w zarządzeniu Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 21 grudnia
2016 r. Dziś prezentujemy (z drobnymi skrótami) regulamin funkcjonowania cmentarza. W następnych numerach
dalsze dokumenty. (wła)

Regulamin Porządkowy Cmentarza Komunalnego w Rymanowie
1. Cmentarz komunalny jest mieniem gminnym
2. Nadzór nad cmentarzem sprawuje Zarządca Cmentarza – Zakład Gospodarki komunalnej w Rymanowie (zwany
dalej jako Zakład), któremu Burmistrz Gminy Rymanów powierzył go do zarządzania i utrzymywania.
3. Burmistrz Gminy przekazuje Zarządcy Cmentarza w zarząd i utrzymanie cmentarz komunalny, polegający na:
świadczeniu usług cmentarnych, prowadzeniu ksiąg i dokumentacji, utrzymaniu czystości i porządku na cmentarzu i
budynku socjalno-biurowym wraz toaletami publicznymi oraz pobieraniu opłat z godnie z cennikiem usług.
4. Na terenie cmentarza zabrania się:
- zakłócania ciszy, porządku, powagi miejsca, niszczenia zieleni, urządzeń cmentarnych i nagrobków.
- wjazdu pojazdów mechanicznych, prowadzenia prac kamieniarskich i budowlanych bez gody Zarządcy Cmentarza,
- składowania śmieci poza miejscem przeznaczonym do tego celu, sadzenia drzew i krzewów bez zgody Zarządcy,
- wprowadzania zwierząt, spożywania alkoholu, prowadzenia handlu i żebractwa.
5. Miejsce pochówku ustala się z zarządcą cmentarza.
6. Zezwolenie na ustawianie pomników, nagrobków i budowę grobów murowanych wydaje Zarządca
7. Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za działanie innych firm i osób prowadzących roboty
na cmentarzu.
8. Utrzymanie grobów w należytym stanie należy do rodziny zmarłego.
9. Uschnięte wieńce i kwiaty oraz zbędne elementy związane z dekoracją mogił należy składać do pojemników
przeznaczonych na ten cel, usytuowanych przed wejściem na teren cmentarza.
10. Każdy grób powinien być trwale oznakowany imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą śmierci
11. Grób ziemny nie może być użyty ponownie przed upływem 20 lat (nie dotyczy grobu pogłębionego oraz murowanego,
przeznaczonego do pochowania zwłok więcej niż jednej osoby), po uprzednim uregulowaniu różnicy dzierżawy do
sumy 20 lat.
12. Po upływie 20 lat od pochówku możliwe jest zachowanie prawa do dysponowania miejscem po wniesieniu opłat
na kolejne lata.
13. W przypadku nie opłacenia przedłużenia ważności grobu w określonym terminie, grób może zostać zlikwidowany,
a elementy nagrobka niezależnie od czasu jego wybudowania, stają się własnością gminy, bez wypłaty odszkodowania.
Likwidacja powinna być poprzedzona wcześniejszą informacją na grobie i tablicy informacyjnej.
14. Do dysponowania miejscem wolnym w grobie ziemnym lub murowanym uprawnieni są członkowie rodziny
zmarłego: małżonek, krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.), krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa i powinowaci w
linii prostej do I stopnia.
15. gmina Rymanów ani zarządca cmentarza nie odpowiadają za szkody na grobach, powstałe na wskutek klęsk
żywiołowych, działania czynników atmosferycznych, kradzieży, aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez
nadzoru.
16. Ekshumacja zwłok i szczątków może odbywać się tylko i wyłącznie na warunkach określonych przepisami ustawy
O cmentarzach i chowaniu zmarłych
17. Pochówki odbywają się w dni powszednie (od poniedziałku do piątku).
18. w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się pochówku w soboty lub niedziele, w uzgodnieniu z zarządcą cmentarza.
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Dr Kazimierz Niżyński
w Rymanowie Zdroju
i jego zażalenie z 1909
roku

R

óżna „klientela” bawiła i bawi u
wód. Również rymanowskich. Są
osoby zrównoważone, poważne,
ale i zdarzają się wśród kuracjuszy (również niekiedy i pośród personelu) osoby
impulsywne, gwałtowne, roszczeniowe,
a także lekceważące swoje obowiązki,
nie dbające o wizerunek własnej osoby,
zawodu, firmy w której pracują (świadczą usługi), a zwłaszcza pacjentów,
kuracjuszy. Jedni pacjenci, kuracjusze
machną ręką, a inni będą dochodzić swoich praw. Nawet przed sądami, czy NFZ
lub firmą ubezpieczeniową. Nie wspominając już o opisywaniu i udowadnianiu swoich racji w mass-mediach. Wystarczy jeden poważny negatywny list,
czy wpis w prasie, Internecie i czytający
doznaje zdziwienia, przerażenia, a nawet
szoku. I w podświadomości rodzi się dylemat: jechać do tego Rymanowa Zdroju, czy też wybrać inne uzdrowisko ?.
Sprawa staje się poważna. Stąd też warto
dbać o reputację tak uzdrowiska, jak i
poszczególnych obiektów przeznaczonych dla kuracjuszy, gości. Stare mądre
porzekadło mówi: „Traktuj innych tak,
jakbyś sam chciał być traktowanym”.
Bo opinia idzie w świat i nie dość, że
już dana osoba nigdy nie zawita do tegoż
uzdrowiska, to jeszcze usłużnie „przestrzeże” setki i tysiące innych. I nie doda
to pozytywnej reklamy ani miejscowości
ani obiektowi ani wreszcie personelowi. Antyreklama gotowa. Każde czasy
są trudne. Ale to nikogo nie zwalnia od
uprzejmości i kultury. Zarówno personelu, jak i kuracjuszy. A ci zdarzają się
przecież różni.
Redakcja poczytnego w XIX i XX
stuleciu dziennika „Kurjer Lwowski”
periodycznie drukowała korespondencje
i informacje uzyskane z Rymanowa. Do
Rymanowa przyjeżdżało wielu kuracjuszy między innymi i ze Lwowa. Były
pośród nich również dzieci. I to, jak się
okazuje często i w większych ilościach,
gdyż w Rymanowie Zdroju istniały tak
zwane „Kolonie lecznicze”. Nie wdając
się w szczegóły zainteresowanych tym
tematem odsyłam do ciekawego tekstu
p. Teresy Łożańskiej p.t. „Kolonie letnie
początkiem lecznictwa profilaktycznego
dzieci w Rymanowie Zdroju”, który ukazał się w trzecim tomie „Rocznika Rymanowa Zdroju” w 1998 r.
Dr Kazimierz Niżyński versus dr
Jan Regec
W 1909 r. w Rymanowie Zdroju był
jako kuracjusz dr Kazimierz Niżyński,
który złożył skargę na zdrojowego le-

10

NASZ RYMANÓW

karza w Rymanowie. Kim był ów dr Niżyński Kazimierz ? Wstępnie ustaliłem,
że posiadał tytuł naukowy doktora (nie
medycyny), gdyż był zastępcą dyrektora
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Mieszkał tamże, przy al. Rolnej
róg Wiśniowieckiego. Tak przynajmniej
podaje książka telefoniczna stolicy Polski (Telefony 1939 - Stowarzyszenie Miasto-Ogród Służew Mokotów...). Akurat w
1909 r. był jako kuracjusz w Rymanowie
Zdroju i zbulwersowany opisał zajście,
którego był świadkiem, publikując je w
ówczesnym wielonakładowym „Kurjerze Lwowskim”.
Poniżej prezentowany tekst, pochodzący z „Kurjera Lwowskiego” podaję
w dosłownym brzmieniu.
Tekst dra K. Niżyńskiego w gazecie
„Kurjer Lwowski” zatytułowano:
„Z tajników Rymanowskich”
Redakcja zanotowała: „Otrzymujemy następujące zażalenia dra Kazimierza Niżyńskiego ze Lwowa:
Poddaje pod krytykę opinji publicznej historję, która wydaje się bajką z tysiąca i jednej nocy a przecież jest to fakt,
który wydarzył się w Rymanowie, miejscu kąpielowem bardzo znanem, należącem do p. hr. Jana Potockiego.
Oskarżam mianowicie publicznie p.
Jana Regeca, lekarza ze Lwowa, który
podczas sezonu w Rymanowie ordynuje
jako lekarz zakładowy, o lekkomyślne i
bezwzględne narażenie życia kuracjuszów na niebezpieczeństwo — a całe
to oskarżenie poprzeć mogę w każdej
chwili nazwiskami naocznych świadków
zajścia, jak również poddam się w zupełności wszelkim następstwom prawnym
niniejszego komunikatu.
A teraz krótka opowieść:
We czwartek dnia 6. sierpnia [1909
r.] rano przybyły do Rymanowa na kurację dwie panie ze Lwowa Ch. i L. z
chłopczykiem pięcioletnim i dziewczynką
12-letnią i zamieszkały w willi „pod Krakusem”, należącej do p. M. Smereckiej.
W osiem dni po przyjeździe dnia 14 bm.
począł chłopczyk gorączkować, a ponieważ w Rymanowie była przedtem szkarlatyna, wezwały zatrwożone panie dnia
15 bm. rano p. dra Jana Regeca. Ten
oświadczył, że choroby rozeznać [rozpoznać] nie może; radził wezwać do porady p. dra Czarnika. Dr. Czarnik również
choroby nie rozeznał. Na drugi dzień tj.
16 bm. o godz. wpół do 8 rano przybył
do chorego p. dr. Regec — spojrzał na
dziecko i bez słowa odszedł. W dwie godziny przybył p. dr. Czarnik i oświadczył,
że jest to bardzo lekka szkarlatyna, która
prędko przejdzie. Tego samego dnia o
godz. 8 wieczorem, kiedy panie układały dzieci do snu i kiedy na dworze padał
deszcz ulewny, przyszła do pokoju gospodyni willi i oświadczyła, iż na rozkaz
p. hrabiny mają panie w tej chwili opuścić willę i przenieść się do „szpitalika”,

tj. domu izolowanego przeznaczonego
dla zarażonych. Gdy panie oświadczyły,
że mogą to uczynić, ale dopiero na drugi
dzień rano, zjawił się p. dr. Regec i nakazał wszystkim, którzy z chorem dzieckiem
mieszkali, natychmiast willę opuścić
i przenieść się do domu izolowanego,
grożąc w przeciwnym razie interwencją
żandarmerji.
Znalazł się na poczekaniu powóz
i naszych znajomych par force przetransportowano. Stało się to za sprawą
i w obecności p. dra Regeca, lekarza
zakładowego, a więc osoby publicznego
zaufania, którego opiece powierza się
z calem zaufaniem życie kuracjuszów.
Powóz zajechał przed „szpitalik” i tu
rozpoczyna się właściwa tragedja. Wyrzucono „zarażonych” do ciemnego pokoju, w którym leżały trzy brudne sienniki a na nich mnóstwo odpadków waty,
kilka pudełek z jakimiś proszkami i t. d.
Cały szpitalik był przepełniony chorobliwem powietrzem i nic dziwnego albowiem obozowała tu przedtem jakaś także
„zarażona” rodzina, która podobno bez
wiedzy Zarządu szpitalik opuściła.
I stało się, że szpitalik nie był wyczyszczony ani zdesynfekcjonowany aż
do przybycia nowych „zadżumionych”.
Proszę sobie wyobrazić, jak straszne myśli musiały gnębić nasze znajome panie,
kiedy kazano im przenosić się do tej budy
w nocy, w deszcz przy przenikliwem zimnie — gdy trzeba było złożyć śpiące chore dziecko na tych strasznych siennikach,
w pokoju wypełnionym stęchłem powie
powietrzem, przepojonem bakcylami
jakiejś zaraźliwej choroby. Co gorsza,
kazano tam siedzieć i zdrowej dziewczynie, córce biednego nauczyciela ludowego, który w pocie czoła uskładał trochę
grosza, by dziecko wysłać na kurację do
Rymanowa. Dziecko to zamiast izolować
od chorego i zostawić w willi, wypędzono na rozkaz p. dra Regeca również na
„kwarantannę”.
Ale tu nie koniec tragedji. Kiedy
nastał dzień, udała się jedna z pań do
willi, z której je wypędzono, z prośbą
o jaką pomoc w obsłudze i wikcie. Tu
z przerażeniem dowiedziała się od posługaczki Kazimierzowej Chickiewicz,
że p. dr. Regec zakazał wszelkiej styczności z „zarażonymi” a więc nie wolno
było dostarczać także jedzenia naszym
„wygnańcom”. Dodać trzeba, że lud
okoliczny także ma dziwny lęk przed
szpitalikiem, że każdy od niego stroni,
spoglądając ze strachem w jego stronę.
Gdy np. jedna z pań nawoływała jakąś
kobietę, by przyniosła mleka, ta odwracając się, krzyknęła „nie pójdę” i uciekła. Odwiedzający lekarz dr. Czarnik
nie miał w czem rąk umyć, albowiem
nikt wody podać nie chciał. Dwie i pół
doby żywiła się rodzina „zadżumionych”
resztkami kawy i herbaty a o chleb trzeba
było formalnie żebrać. Dopiero na trzeci
dzień po wyrzuceniu udało się wezwa-

nemu telegraficznie ze Lwowa kuzynowi
„zadżumionych” uzyskać zezwolenie dra
Regeca na donoszenie jedzenia naszym
znajomym a u Zarządu Rymanowa zarządzenie bezzwłocznego wyczyszczenia
i zdesynfekowania szpitalika. Trzeba by
było dopiero przemocą ściągać ludzi, by
zechcieli udać się tam i wyczyścić ten
„straszny” dom. A więc dwie i pół doby
siedziała cała rodzina bez jedzenia i obsługi w domu nie zdesynfekcjonowanym,
narażona na zarażenie się Bóg wie jaką
chorobą. A stało się to za wiedzą p. dra
Regeca, lekarza, który także ma dzieci i
już jako ojciec rodziny a nie jako lekarz
winien wiedzieć, co w takim wypadku robić. Tłumaczenie się zaś, że tak nakazał
p. hrabia czy p. hrabina, nie może być
decydującem, boć przecież p. dr. Regec
jako lekarz zakładowy miał tu głos decydujący i gdy już zaszła potrzeba, by podejrzani willę opuszczać musieli, można
ich było przeprowadzić do jakiejś innej
willi, bo było już dużo pustych, ale nie
wyrzucać do domu nie zdesynfekcjonowanego.
Dzięki temu zarządzeniu utraciła
możność kuracji także i córeczka owego
nauczyciela mimo, iż p. dr. Czarnik uznał
ją za zupełnie zdrową. A przecież można
jej było wyznaczyć jedną kabinę do ką-

pieli i w ten sposób wykluczyć niebezpieczeństwo zarażenia innych dzieci. Temu
jednak sprzeciwił się znowu p. dr. Regec.
Oto krótka historja, która komentarzy nie potrzebuje, gdyż każdy człowiek,
w którego piersiach zdrowe serce bije,
wzdrygnąć się musi na coś podobnego.
Zdawać by się mogło, że fakt opisany
zdarzyć się mógł u jakichś ludów dzikich
a nie w Europie, u nas w Galicji i to w
Rymanowie.
Smutny to dowód naszej kultury.
Dr. Kazimierz Niżyński”.

Plener fotograficznomalarski w Smolniku

artystów (Józefa Czerniawskiego, Ryszarda Dudka, Tomasza
Komorowskiego, Czesława Tumielewicza, Krystyny Rudzkiej,
Edwarda Habdasa, Anny Pliszak,
Andrzeja Borowskiego), mogliśmy przelewać na płótna swoje
wyobrażenia i emocje. W ten
sposób powstały ciekawe prace,
które zostały wyeksponowane
15 września podczas wernisażu.
Dzięki uprzejmości artystów,
otrzymaliśmy w darze kilka prac
w ich wykonaniu, które zostaną
wystawione na licytację podczas Rautu
Dyplomatycznego, organizowanego w
dniu 23 września przez Stowarzyszenie

W

dniach 13 i 15 września bieżącego roku, kilkunastu wychowanków z Polskiego Stowarzyszenia na Rzesz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w
Rymanowie wzięło udział w warsztatach
fotograficzno - malarskich w Smolniku
k. Lutowisk.
W pięknie położonym Ośrodku
„Wilcza Jama”, wśród urokliwych
widoków bieszczadzkich krajobrazów,
pod kierunkiem znakomitych polskich

Podsumować owo zdarzenie można
krótko” „Prawda leży pośrodku”. Jeśli
wierzyć opisowi dra K. Niżyńskiego,
lekarz J. Regec co prawda miał słuszne
zamiary, ale postępowanie zbyt brutalne. Natomiast niedbalstwo leży po stronie zarządcy owego „szpitalika” za stan
sanitarno-techniczny obiektu oraz brak
należytego nadzoru nad bieżącym sprzątaniem i dezynfekcją obiektu. I głodzenie kuracjuszy to już wielka przesada i
nietakt.
Poddanie kwarantannie osób mających kontakt z chorym wówczas wydawało się słuszne. Chodziło w tym
przypadku o przecięcie dróg szerzenia
się epidemii. Niestety, autor skargi (za-

żalenia) nie podaje, czy u dziecka faktycznie wystąpiła szkarlatyna – choroba zakaźna, bardzo zaraźliwa i jaki był
jej epilog. Weźmy również pod uwagę
to, że zdarzenie miało miejsce początkiem XX wieku, gdzie nikomu nie śniło
się jeszcze o antybiotykach, ani też nie
dysponowano
przeciwszkarlatynową
szczepionką, a zdarzały się, i to nie tak
rzadko, zgony między innymi z powodu
szkarlatyny, nie wspominając już o groźnych powikłaniach owej choroby. Oczywiście dr Niżyński emocjonalnie nieco
ubarwił cały opis, stąd też i dzisiaj jest
on poczytny. Zdarzenie jednak było jak
najbardziej autentyczne.
Paweł Glugla
Bibliografia

„Kurjer Lwowski”, R. 27:1909, nr 399, s. 4.
Telefony 1939 - Stowarzyszenie Miasto-Ogród
Służew Mokotów ...

„Czyń Dobro Mimo Wszystko” z Krosna.
Dochód ze sprzedaży ma być przeznaczony na powstanie ogrodu sensorycznego,
który będzie wykorzystywany do terapii
naszych wychowanków. Wyjątkową
atmosferę tego miejsca ubogacił występ
naszego zespołu wokalno- instrumentalnego „Przystań”.
Składamy serdeczne podziękowania
Pani Danucie Dawidowskiej za zaproszenie oraz wrażliwość, jaką otoczyła naszych podopiecznych oraz Właścicielom
Ośrodka „Wilcza Jama,” Państwu Annie
i Andrzejowi Pawlakom za ciepło i gościnność. Mamy nadzieję, że to spotkanie
przysłużyło się na wszystkim; zarówno
organizatorom, jak i uczestnikom, wywołując pozytywne emocje i niezapomniane
wspomnienia u obu stron. Do zobaczenia
za rok!
Beata Litwin
Terapeuta zajęciowy w OREW Rymanów
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8. PKO
Festiwal

Krynicy Zdroju zakończył się
8. PKO Festiwal Biegowy –
najwszechstronniejsza impreza
biegowa w Polsce. W ponad 30 konkurencjach pobiegło ponad 8 tys. osób (9,2
tys. tzw. osobostartów), co potwierdza
niesłabnące zainteresowanie Polaków
biegową rywalizacją i rekreacją Biegi
uliczne i górskie, dla dzieci, amatorów i
zaprawionych w bojach. Strefy aktywności, warsztaty, seminaria, koncerty, wyjątkowe nagrody, emocje, łzy szczęścia.
Taki był 8. PKO Festiwal Biegowy. Konkurencje biegowe rozpoczęły się już w
piątek 8 września , kulminacja nastąpiła
9 września, a ostatnie konkurencje rozegrano w niedzielę 10 września. każdy
mógł znaleźć coś dla siebie – począwszy
od biegów dla dzieci, biegów w krawa-

Odwiedziny w redakcji

W

marcowym numerze reprodukowaliśmy dwa zdjęcia,
wykonane w czasie Świat Bożego Narodzenia w 1945 roku. Zdjęcie przedstawiało żołnierzy podziemia
niepodległościowego z oddziału mjr
Żybryda. Był to por. Edmund Sawczyn,

cie, poprzez Życiową Dziesiątkę i biegi 7 Dolin- dystanse od 34 do 100 km.
W Krynicy najchętniej biega się na 10
km. Życiową Dziesiątkę ukończyło tym
razem blisko 1,4 tys. osób. Na tym dystansie Finisz Rymanów reprezentowali
Aleksandra Królicka i Sławomir Oberc.
W 17-kilometrowym Runek Run pobiegł Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, znany z zamiłowania do aktywności fizycznej. Z drużyny Finiszu
konkurencje ukończyły Martyna Trygar
i Agnieszka Konderak. Na dystansie 34
km z Piwnicznej do Krynicy pobiegli
Karina Dębiec, Aneta Polewka, Maciej
Brzana, Grzegorz Oberc, Paweł Smerecki, Kamil Kardach, Arkadiusz Ślączka,
Zagdański Robert i Hejnosz Krystian.
W konkurencji nordic walking na tym
dystansie wystartowali Monika Hryma i
Mateusz Królicki.
W TAURON Ultramaratonie 64 km,
rozgrywanym w nietypowej, ale atrakcyjnej formule startu indywidualnego
(na kształt kolarskiej
„czasówki”), Finisz reprezentował samotnie
Dariusz Królicki, któremu towarzyszył na trasie
Sebastian Mazur z Rymanowa Zdroju.
Na koronnym 100
km Biegu 7 Dolin- Ultramaratonie Wyszehradzkim, Finisz Rymanów miał mocną
pięcioosobową ekipę.
Najszybciej ten trudny
dystans pokonał Krzysztof Wiernusz, który zajął
dowódca II kompanii w tymże oddziale,
który niedługo po tym zginął w akcji w
okolicach Rymanowa. Obok dowódcy
ps. „Muniek” i „Puma”, znajdowało się
jeszcze czterech żołnierzy. Trzech z nich
zostało rozpoznanych, byli to mieszkańcy
Rymanowa. Jeden ze starszych czytelników rozpoznał wnętrze swojego domu
rodzinnego
fot. Wacław Łabuda

21 miejsce open. Kolejni nasi przedstawiciele wbiegali w następującej kolejności: Piotr Barud, Piotr Cisek, Waldemar
Czado i Zdzisław Dębicki.
W kolejnych konkurencjach nordic
walking czyli Mistrzostwach Góry Parkowej Iwona Królicka zajęła pierwsze
miejsce w swojej kategorii wiekowej, a
na Jaworzyna - HILL Nordic Walking
(czyli ponad 2,5 km wspinaczce na
szczyt jaworzyny Krynickiej) ponownie była pierwsza. W tej ostatniej konkurencji również Aleksandra Królicka
pokonała wszystkie rywalki ze swojej
kategorii.
(fot. Ultra Lovers Jacek Deneka)
deka
22 września w redakcji spotkały się
osoby zainteresowane wyjaśnieniem i
osoby pomocne w tym wyjaśnianiu. Na
zdjęciu, w środku p. Danuta Sawczyn,
córka Edmunda, z mężem. Przybyli aż z
Gdańska by porozmawiać na interesujące
ich tematy.
Ogłoszenia drobne
w „Naszym Rymanowie”

zamieszczamy bezpłatnie
jednorazowo
-kupię-sprzedam
-zamienię
-poszukuję
-podaruję
-podziękowania
-nekroogi
- oraz każdej innej treści
Ogłoszenia należy przesyłać
mailem: naszrymanow@op.pl
lub telefonicznie
Ogłoszenie o maksymalnej
objętości 30 słów musi zawierać
adres lub telefon ogłoszeniodawcy.
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Wakacyjny weekend
w Zatorze

S

zukając pomysłu na wakacyjny
weekend - nie musisz wybierać
pomiędzy zatłoczonymi szlakami górskimi czy bałtyckimi plażami.
Gwarancją świetnie spędzonego czasu
jest wybranie się na południe Polski, w
okolice Zatora. W obrębie tej pięknie
położonej miejscowości - każdy znajdzie coś dla siebie, bez względu na pogodę.
Jeżeli masz dosyć zaplanowanych
wycieczek przez biura podróży czy pośpiesznych weekendów zagranicą - zaplanuj wyjazd sam! Kierunek jest już obrany
– Zator, powiat oświęcimski. Czas na wybór konkretnych miejsc do odwiedzenia.
Chcesz dowiedzieć się czegoś o historii,
odetchnąć przy zapierających dech w
piersiach widokach i zresetować umysł
przed ciężkim tygodniem w pracy? To
wszystko jest możliwe właśnie tutaj. A
każde z miejsc, które odwiedzisz, zadba
nie tylko o Twój czas, ale też o czas Twoich dzieci. Jak wiadomo, to one są najbardziej wymagającymi klientami.
Podróż w czasie
Chyba każdy z nas marzył kiedyś o
przeniesieniu się w czasie. Można to zrobić np. zwiedzając XVI-wieczny Zamek
w Zatorze, którego właścicielami były
najbardziej znane arystokratyczne rodziny w Polsce. Przechadzka po odrestaurowanym pałacu z bogato zdobionymi
salami tematycznymi pozwoli poczuć Ci
się jak członek rodziny szlacheckiej.
Dzięki wizycie w Domu Rodzinnym
Jana Pawła II - cofniesz się w czasie do
XX wieku. Dzieciństwo Karola Wojtyły
spędzone w Wadowicach ukształtowało
z niego mężczyznę, który stał się jednym
z najważniejszych ludzi nie tylko dla Polaków, ale dla całego świata. Odwiedzenie miejsca w którym dorastał na pewno
sprawi, że poczujesz się częścią jego wyjątkowego życia.
40 minut drogi od Wadowic znajduję
się Oświęcim, miasto, które w 1939 roku
zostało zajęte przez III Rzeszę Niemiecką. To właśnie tutaj w trakcie II wojny
światowej znajdował się największy
obóz koncentracyjny oraz ośrodek zagłady. W ich miejscu znajdują się teraz muzea pielęgnujące pamięć osób zabitych
podczas trwania wojny.
Wakacyjna rozrywka
Okolice Zatora to również największe w Polsce centra rozrywki. Wśród
nich znajdziesz np. Energylandię, a w
niej ogrom atrakcji dopasowanych do
wszystkich grup wiekowych. Park wodny, ekstremalne coastery, strefę dla rodziny, imprezy tematyczne i restauracje z
pysznym jedzeniem. Aktywne oderwanie
od rzeczywistości i mnóstwo frajdy – tu
masz to jak w banku.

Zatorland to park rozrywki, któtakże pograć w tenisa, bilard, siatkówkę,
ry zachwyci nie tylko najmłodszych.
pójść na ryby albo rower wodny. Gorące
Tutaj nie musisz używać wyobraźni,
dni spędź relaksując się w przyhotelożeby przenieść się o kilka milionów lat
wym basenie.
wstecz. Autentyczne, ruchome dinoKolejnym miejscem, w którym mozaury wprowadzą Cię w klimat nie z
żesz zostać na noc, jest hotel Czarny
tej ziemi. Około 100 eksponatów preGroń, położony w okolicy lasów i gór.
historycznych zwierząt na pewno zaPoczuj luksusowy klimat, zjedz wyspokoi ciekawość wszystkich, którzy
śmienite posiłki, wypocznij w SPA. W
zastanawiali się, jak te stwory wygląciepłym okresie atrakcją są przepiękne
dałyby w naszych czasach. Na ścieżce
widoki, które można podziwiać np. w
Dinozatorlandu spotkasz np. Tyrannoparku linowym czy jeżdżąc na rowerze,
saurusa Rexa czy plującego wodą Diloa w zimowym - stok narciarski.
fozaura. Pod koniec dróżki znajduje się
Idealny pomysł na weekend to wyMuzeum Szkieletów i Skamieniałości,
branie się w okolice Zatora, który gwaw którym można oglądać skamieniałe
rantuje świetnie spędzony czas. Jeśli
zwierzęta – ważki, ryby a nawet ptaki.
raz tu przyjedziesz - na pewno będziesz
Na terenie parku jest też miejsce, w któchciał wracać.
rym dzieci mogą zabawić się w archeologów i odkryć szkielety dinozaurów.
chilitraders.com
Ciekawa lekcja historii w Parku Mitologii spodoba się każdemu. Dryfujące na wodzie figury greckich
bogów można oglądać spacerując bądź pływając tramwajem
wodnym. Zwiedzający mają też
okazję wejść do wnętrza Konia
Trojańskiego czy też odszuNadszedł nam lipiec w słońca promieniach
kać właściwą drogę w, znanym
w kwitnieniu lip i brzęku pszczół,
wszystkim, Labiryncie Minoa my oboje siebie spragnieni
taura.
szliśmy znów razem objęci wpół.
Park Owadów to na pewno
nie miejsce dla tych, którzy boją
A szczęście z nami szło też pod rękę
się robaków. Tam zobaczysz gii błogo mijał nam wtedy czas.
gantyczne modele mrówki, muDla nas dźwięczały piękne piosenki
chy czy też konika polnego.
I dla nas szumiał tak pięknie las.
Zjeżdżalnie, trampoliny, karuzele, kino 5D i wiele innych
My zaś wędrując w piękne zakątki,
atrakcji czeka na tych, którzy
jak małe dzieci cieszyliśmy się,
przekroczą bramy lunaparku.
czy starym zamkiem, czy pięknym dworkiem,
Od niego prosta droga prowadzi
czy wstęgą, rzeki, co chyżo mknie.
do Parku Bajek z baśniowymi
sceneriami prosto z książek auGóra Cergowa nas przytuliła
do swego grzbietu, gdy lunął deszcz,
torstwa braci Grimm i Hansa
lecz słońce szybko nas osuszyło
Christiana Andersena.
hen tam na łące, a jak – to wiesz.
Zatorland, największy w
Polsce Park Ruchomych DinoPotem piliśmy cudowną wodę
zaurów, to mnóstwo atrakcji,
ze „złotej studni”, bo tak ją zwą.
których czasami nie da się zobaJa podziwiałem twoją urodę,
czyć w jeden dzień, dlatego właa ty skropiłaś wodą twarz mą.
ściciele przygotowali specjalne,
dwudniowe bilety wstępu, żebyś
Innym znów razem podążyliśmy
w pełni mógł nacieszyć się rozwzdłuż rzeki Wisłok nad zalew hen.
rywką na najwyższym pozioTe dziwne jary mogą się przyśnić,
mie.
tak osobliwy był widok ten.
Na dłużej
Cały wyjazd zaplanowany,
Pałac we Wzdowie też nas powitał
ale nie znalazłeś jeszcze nocleBielą swych wieżyc w zieleni drzew,
gu? Nic straconego. River Park
a tobie nagle pomysł zaświtał,
w Zatorze dysponuje domkami
by na huśtawce pobujać się.
letniskowymi, a gości spragnionych kontaktu z naturą i pragnąPotem był spacer w parku alejach
cych przeżyć niezapomnianą
i opalanie przed zamkiem tuż.
przygodę, zaprasza do IndiańJa ci mówiłem o starych dziejach,
skiej Wioski, w której czekają
Ty mnie gładziłaś swą ręką już.
namioty tipi i jurty.
W Osieku znajduje się przeAntoni Komar
piękny Molo Resort, w którym
możesz nie tylko odpocząć, ale

Wspomnienia z lipca 1995
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Nowy lokal cukierniczo –
gastronomiczny
w Rymanowie

P

rzy ulicy Sanockiej 29 w dniu
24.08.2017r. otwarto nowy lokal
cukierniczo – gastronomiczny. To
cukiernia – bar ZAZSmak. Jak sama jego
nazwa mówi: przyjdź i zasmakuj pysznych, domowych ciast, ciasteczek, rogalików jak również smacznych obiadów.
ZAZSmak działa w ramach istniejącego
już od czternastu lat ZAZ-u w Rymanowie Zdroju, laboratorium pierogów i
lokalu gastronomicznego „Nasza Chata”.
Pomysł powstania tego typu lokalu zrodził
się w ZAZ PSONI w Rymanowie. Świetnie wyposażony lokal w nowoczesny
sprzęt gastronomiczny zatrudnia 6 osób
personelu i 16 osób niepełnosprawnych,
którzy pracują pod bacznym okiem swoich instruktorów na stanowiskach: kelner,
pomoc kuchenna, pomoc przy wypieku
ciast. To właśnie w ZAZSmak znalazły za-

trudnienie, pokazują swoje
umiejętności i to jak wiele
potrafią. Zarazem czerpią
zadowolenie i satysfakcję
z wykonywanej pracy. To
placówka, która powstała
z myślą o osobach niepełnosprawnych, by pokazać i
udowodnić społeczeństwu
jak im samym, że poprzez
właściwą drogę motywacji i rehabilitacji potrafią
być w pełni efektywnymi
obywatelami. ZAZSmak
utworzono ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu otwarcia lokalu brali
udział liczni zaproszeni goście: założycielka PSONI - Pani Barbara Famielec,
przewodnicząca Stowarzyszenia PSONI
- Pani Wiesława Rykała, gospodarz
Gminy Rymanów - Pan Wojciech Farbaniec, politycy- europosłanka Elżbieta
Łukacijewska jak również przedstawiciele zaprzyjaźnionych placówek, stowarzyszeń, instytucji i przedsiębiorstw.
Bożego błogosławieństwa dla wszystkich
pracowników oraz poświęcenia budynku dokonał ks.
proboszcz Mieczysław
Szostak. Całemu spotkaniu przewodził kierownik
ZAZ i wice-przewodniczący PSONI Pan Salvatore
Di Pasquale. Jak sam powiedział we wcześniejszej
audycji telewizyjnej cyt.
„Ze względu na duże zapotrzebowanie na ciasta domowe i pierogi zdecydowaliśmy otworzyć kolejną
placówkę, która będzie
wspomagała już istniejące w Rymanowie Zdroju
gdzie pracują osoby niepełnosprawne. W rzeczywistości jest tak, że te
trzy placówki uzupełniają
się synergicznie, czyli
współdziałają, wzmacniają
swoje działanie i
skuteczność”.
Nowo otwarty lokal
idealnie wkomponował
się i wpasował w potrzeby
lokalnego rynkui środowiska. Od samego początku
cieszy się licznymi klientami miejscowymi, poza
miejscowymi i sporymi
zamówieniami. ZAZSmak
serdecznie zaprasza na
pyszne potrawy, smakowite wypieki, zapewniając
przy tym miłą obsługę.
Małgorzata Di Pasquale
Oligofrenopedagog
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Reklama czarno-biała
250 zł. + VAT za całą stronę
Reklama kolorowa
350 zł. + VAT za całą stronę
za część strony –proporcjonalnie

mniej.
Na reklamę wielokrotną
udzielane są rabaty.

O przyjaźni
Zastanawiam się – Jolu,
Co ja ci dziś napiszę,
Wsłuchany w ciszę tego dnia.
Siedzimy przy stole:
Ty – pani profesor… ja…
Czy z ciszy tej wyłowię kształt słowa?
Ciężka jest moja głowa i ręka.
Piszę…
Słyszymy twój głos…
Śpiewasz piosenkę o poziomkach,
Słowa jak ziarna pękają,
Rozkwitają jak kwiaty
I unoszą się po pokoju
Zapachem przyjaźni.
J. Bolanowski
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Czym żył Rymanów
15 lat temu

15

lat to niewiele, ale już
w tym czasie zobaczyć
można jak wiele zmian
dokonało się w gminie Rymanów przez
ten okres. Jakie problemy rozwiązano, a
co czeka na załatwienie. Wykorzystamy
treść numeru 10 (21) „Naszego Rymanowa” z października 2002 roku.
Wybory tuż, tuż!! – Komisje wyborcze podały regulaminy wyborów i miejsce
lokali wyborczych. Zachęcano do masowego udziału w wyborach 27 października
2002 roku. Wybranych ma zostać 15
radnych Rady Miejskiej oraz 6 radnych
do Rady Powiatu (wspólnie z gminą Iwonicz). Po raz pierwszy burmistrz zostanie
wybrany w wyborach bezpośrednich. Przy
braku bezwzględnej większości odbędzie
się druga tura wyborów burmistrza.
Wieści z regionu podały preferencje
wyborcze z Podkarpacia i z kraju. Badania
przedwyborcze zostały przeprowadzone
przez CBOS, uzyskano następujące wyniki: (pierwszy wynik dotyczy Podkarpacia,
drugi w nawiasie – kraju):
SLD – 18 % (30 %)
Liga Polskich Rodzin – 15 % (7 %)
Samoobrona – 9% (11%)
PiS – 9 % (10 %)
PO – 5 % (10 %)
PSL – 8 % (8 %)
II Pożegnanie Wakacji z Koniem
Huculskim odbyło się 24-25 sierpnia
2002 roku w Rudawce Rymanowskiej.
Organizatorami byli: Związek Hodowców
Koni w Rzeszowie i Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Odrzechowej.
Najważniejszą częścią spotkania był regionalny czempionat hodowlany i użytkowy
koni rasy huculskiej. Bardzo widowiskowy dla licznych widzów był konkurs
w powożeniu zaprzęgami parokonnymi.
Dzięki licznym wystawom nie brakło
atrakcji również dla dzieci. Zorganizowano dla nich ciekawe konkursy i zabawy z
atrakcyjnymi nagrodami. Chętni mogli
dokonać zakupów i pojeździć dyliżansem
powożonym przez „ostatnich kowbojów
RP”. Była to bardzo udana rodzinna impreza na świeżym powietrzu.
Kronika policyjna to materiały
przekazane przez Komisariat Policji. Obok
wielu przypadków drobnych kradzieży
i włamań, czytelników bulwersowała
wiadomość o tragicznym wypadku samochodowym. 21 września ok. godz. 23oo
na ul. Nowa Wieś doszło do czołowego
zderzenia Fiata 126p, kierowanego przez
18-letniego mieszkańca Milczy z Polonezem kierowanym przez 26-letniego
mieszkańca tej samej miejscowości. W
wyniku wypadku, kierujący „maluchem”
27 sierpnia zmarł. Trzech uczestników
wypadku doznało ciężkich obrażeń ciała a
pięciu udzielono pomocy lekarskiej.
Stulecie Sióstr Służebniczek w
Rymanowie (cz. VII) Siostra Feliksa
Bienia założyła Stowarzyszenie Polskiej

Młodzieży Żeńskiej. Pierwsze zebranie w
Ochronce zgromadziło 17 maja 1925 roku
40 dziewcząt. Zapoznały się z pięknymi
hasłami, które miały wcielać w życie i
składały przyrzeczenie wstępując do Stowarzyszenia. Członkinie pozdrawiały się
– „Sprawie służ! – Służyć chcę!”. Druhny
posiadały mundury i odznaki. Przygotowywały przedstawienia okolicznościowe,
jasełka i imprezy patriotyczne (np. 100-lecie Powstania Listopadowego). W ramach
stowarzyszenia istniało koło śpiewacze i
biblioteka. Organizowano też wycieczki
po okolicy. Potwierdzeniem pozytywnego
oddziaływania sióstr był fakt, że co roku
co najmniej jedna dziewczyna wstępowała do klasztoru Sióstr Służebniczek
w Starej Wsi.
Nareszcie… to westchnienie słychać
było w Wróbliku Szlacheckim, po oddaniu do użytku nowego budynku szkoły.
Potrzeba budowy była niekwestionowana.
Dzieci uczyły się w czterech budynkach, znacznie od siebie oddalonych, z
konieczności tylko pełniących funkcje
dydaktyczne. Warunki do pracy i nauki w
szkole były na pewno najgorsze w gminie.
Nowy budynek to12 izb lekcyjnych
i pełnowymiarowa sala gimnastyczna.
W sumie ponad 3 tys. m2 powierzchni.
Łączny koszt budowy wyniósł 4,2 mln zł.
z czego tylko 150 tys. otrzymano z kuratorium, reszta to środki gminne. Korzystać
ze szkoły będzie 233 uczniów, dając pracę
19 nauczycielom. Na uroczystości otwarcia przekazano szkole nowy sztandar a
przewodniczący Gminnej Rady odczytał
akt nadania szkole imienia kard. Stefana
Wyszyńskiego, od którego zaczerpnięto
motto widoczne przy wejściu: „Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba
jeszcze być człowiekiem”. Podkreślano
w przemówieniach, że Patron szkoły jest
dostojnym ale i wymagającym wzorcem.
Święto miasta – to tegoroczne „Dni
Rymanowa”, po raz pierwszy zorganizowane na stadionie „Startu”. Koncerty
Majki Jeżowskiej i Gabriela Fleszara
ściągnęły na stadion tłumy widów. Organizatorzy stwierdzili, że stadion to dobry

pomysł, lepszy niż park, gdzie czasami
bałagan był nie do opanowania. Podkreślano, że mimo szerokiego programu
imprez i dużej ilości widzów panował ład
i porządek, choć organizatorzy dostrzegli
pewne niedociągnięcia, które zostaną
naprawione w następnym roku. Całość
kosztów imprezy była ujęta w budżecie
GOK-u na ten rok.
Czuję sentyment do tych stron –
powiedziała gwiazda tegorocznych Dni
Rymanowa Majka Jeżowska, udzielając
wywiadu dla „NR”. Jej koncert został
przyjęty entuzjastycznie, a piosenkarka
przedłużyła go o pół godziny. Zapytana,
czy to efekt zadowolenia z przyjęcia w
Rymanowie, odpowiada: „Bardzo jestem
zadowolona. Ja generalnie bardzo sobie
cenię publiczność w małych miejscowościach, bo atmosfera jest dużo, dużo
lepsza niż na jakichś koncertach w Warszawie, dla jakichś firm, dla zblazowanych kręcących nosami widzów, których
ciężko poderwać do takiej spontanicznej
zabawy jak dzisiaj w Rymanowie.” Nie
kryje zadowolenia z faktu, że na jej koncerty przychodzą całe wielopokoleniowe
rodziny, a jej autorskie piosenki, które
rzadko bywają na listach przebojów, znane są trzem pokoleniom słuchaczy. Np.
piosenkę „Wolę swoją mamę” pisała dla
swojego małego synka, który teraz (2002
rok) jest już studentem.
Na pytanie czy podoba jej się okolica
Rymanowa, odpowiada , że to krajobraz
zbliżony do jej rodzinnego, bo pochodzi
z Nowego Sącza. „Kocham te tereny z
soczystą zielenią, czystymi zagrodami, a
te górki i dolinki sprawiają, że czuję jak
mi się w sercu coś dzieje. Moja kuzynka
z mężem zajmują się renowacją starych
kościółków drewnianych, pracowali też
w tych okolicach i mówili, że gdyby była
lepsza promocja tych stron, może gdzieś
na targach, to zrobiłaby furorę taka propozycja trasy po tych zabytkach, dla zainteresowanych architektura i sztuką. A więc
promocja… promocja…Na zakończenie
wykonała piękny wpis dla czytelników
miesięcznika.
XII Turniej Tenisowy Mężczyzn
na kortach TS „Tytus” w Rymanowie
Zdroju. rozegrano w dniach 24-25 sierpnia 2002 r. W zawodach tenisa ziemnego
o puchar burmistrza wzięło udział 13
zawodników z Rymanowa Zdroju, Krosna, Sanoka, Rymanowa i Rzeszowa. W
półfinale spotkali się rymanowianie Józef
Krzysztyński i Tomasz Zając (6 : 3, 6 :
4) oraz sanoczanie Waldemar Bukowski i
Romuald Kaszubowicz (6 : 1, 6 : 3). W Finale Krzysztyński pokonał Bukowskiego
(6 : 3, 6 :0).
(wła)
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Dlaczego kasza jest
niezastąpionym
składnikiem śniadania
Twojego malucha?

E

ksperci są zgodni, że śniadanie
jest pierwszym i najważniejszym
posiłkiem w ciągu dnia. Z jakich
produktów powinno się składać, aby
zapewnić odpowiednią ilość porannej
energii młodemu organizmowi? Doskonałym rozwiązaniem jest wykorzystanie kaszy, która zawiera m.in.
węglowodany złożone oraz cenny
błonnik pokarmowy regulujący procesy
trawienia i zapobiegający zaparciom.
Po jaki rodzaj kaszy najlepiej sięgać,
aby dostarczyć dzieciom potrzebnych
składników mineralnych i witamin?
Na pytania te odpowie Katarzyna Foszner – specjalistka ds. żywienia, ekspert
kampanii „Lubię kaszę”.
Pierwszy posiłek, spożywany niedługo po przebudzeniu, stanowi najważniejszy punkt każdego dnia. Zaleca się, aby
śniadanie było bogate w węglowodany
złożone, gdyż podczas ich trawienia uwalniana jest glukoza – najcenniejsze paliwo
dla mózgu.
– W badaniach wielokrotnie wykazywano, że dieta dzieci, które nie jedzą śniadań, jest uboższa w witaminy, składniki
mineralne i błonnik, a przy tym obfituje
w niezdrowe tłuszcze nasycone. Szacuje
się, że codzienne pomijanie tego posiłku
w 4-5 roku życia malucha zwiększa ryzyko
nadwagi prawie dwukrotnie oraz może
przyczyniać się do rozwoju cukrzycy.
Dzieci niejedzące śniadań gorzej radzą
sobie również w szkole. Badania wykazały, że najmłodsi, którzy regularnie zaczynają dzień od śniadania, mają znacząco
wyższe wyniki w testach na inteligencję
(IQ) w porównaniu z dziećmi, które robią
to sporadycznie – przekonuje Katarzyna
Foszner, ekspert kampanii „Lubię kaszę”.
Pokarm dla mózgu
Cennym źródłem żelaza, cynku i
krzemu jest kasza jaglana. Zawarta w
niej lecytyna odpowiada za prawidłowe
funkcjonowanie układu nerwowego oraz
bierze udział w rozwoju mózgu i procesach zapamiętywania. Jest więc szczególnie ważna dla kobiet w ciąży, dzieci czy
osób intensywnie pracujących umysłowo.
– Dzięki jaglanej zadbamy o koncentrację, odporność i siłę naszych
maluchów. Jej neutralny smak sprawia,
że idealnie komponuje się z mlekiem i
owocami. Zimą można podawać ją na
ciepło, a latem ugotowaną i ostudzoną
kaszką zagęszczać koktajle jogurtowo-owocowe – radzi dietetyczka.
Na odporność
Świetnym sposobem na zwiększenie
odporności dziecka będzie kasza owsiana.
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– Jest ona bogata w błonnik
(β-glukany), który odżywia komórki
jelita i dba o rozwój zdrowej mikroflory jelitowej. Dzięki temu wzmacnia
się bariera jelitowa chroniąca przed
wnikaniem do organizmu szkodliwych
drobnoustrojów. W efekcie nasza pociecha nie tylko będzie rzadziej zapadała na
przeziębienia, ale stanie się także mniej
narażona na biegunki wirusowe. Podobne działanie do owsianej posiada kasza
jęczmienna. Na śniadanie możemy serwować ją np. w formie sałatek z jogurtem
i owocami sezonowymi – zachęca Katarzyna Foszner.
Po chorobie
Dla maluszków, które nabierają sił
po chorobie (zwłaszcza przewodu pokarmowego), najlepsze będą delikatne i
lekkostrawne kasze, takie jak manna i
kukurydziana. Dzieci chętnie je zjedzą
w formie smacznego kleiku lub jako deser
z dodatkiem gotowanych owoców.
Organizatorem kampanii informacyjno-edukacyjnej „Lubię kaszę – kasza na
stół, na zdrowie, na co dzień” jest Federacja Branżowych Związków Producentów
Rolnych. Działania sfinansowane są ze
środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż
i Przetworów Zbożowych. Więcej informacji na stronie internetowej kampanii
oraz na profilu na Facebooku, na których
można poznać rodzaje i walory zdrowotne
kaszy, dowiedzieć się, jak przekonać do
niej dzieci oraz zamieszczać własne przepisy na dania z kaszą: www.lubiekasze.pl;
www.facebook.com/lubiekasze
Śniadaniowe menu dla dzieci
Propozycje śniadań z kaszą od
Katarzyny Foszner, specjalisty ds.
żywienia
Kasza jaglana z musem malinowo-bananowym
Składniki:
• 1,5 szklanki mleka
• 40g kaszy jaglanej
• szklanka malin
• pół banana
• łyżeczka zmielonych nasion siemienia
lnianego
• listki mięty do ozdoby

Gotujemy na wolnym ogniu ok 15 – 20
min., co jakiś czas mieszając (można
dodać wanilię dla aromatu).
Maliny miksujemy, kilka sztuk zostawiamy do ozdoby. Dla młodszych dzieci
lub tych, które mają bardziej wrażliwy
układ pokarmowy, maliny można dodatkowo przetrzeć na sitku, by pozbawić
je małych pestek. Zmiksowane maliny
łączymy z siemieniem lnianym.
Banana rozdrabniamy widelcem i
łączymy z ugotowaną kaszką.Ugotowaną
kaszę z bananem przekładamy do salaterki, na to wylewamy mus malinowy.
Ozdabiamy listkami mięty.
Sałatka z kaszą jęczmienną, owocami i kremem daktylowym
Składniki:
• 30g kaszy jęczmiennej pęczak
• 5 truskawek
• garść jagód
• garść malin
• pół banana
• 4 łyżki jogurtu naturalnego
• pół szklanki daktyli
Wykonanie:
Kaszę gotujemy w lekko osolonej
wodzie (ok. szklanka wody). Daktyle
wkładamy do rondelka, zalewamy 1/4
szklanki wody i gotujemy na małym
ogniu co jakiś czas mieszając. Ogień
wyłączamy, gdy daktyle rozpadną się i
powstanie z nich jednolity krem (można
wtedy dodać kakao naturalne i powstanie
z tego pyszny krem czekoladowy)Owoce
myjemy. Truskawki i banan kroimy w
plasterki. Ugotowaną kaszę mieszamy z
owocami i jogurtem. Całość polewamy
kremem daktylowym.
(inf.pras.)

Lubię jesienią
Jesień nas ściga by kończyć zbiory
I by na zimę robić przetwory
Pograbić liście, przekopać grządki
I na rabatach zrobić porządki
To trzeba….
Ale….
Chcę też wymienić
Co lubię robić właśnie w jesieni:
Na kubku z kawą lubię grzać dłonie
Przy ciepłym piecu poczytać książkę
Z zaschniętych kwiatów zrobić bukiety
Upiec szarlotkę z szarej renety
listy napisać, czasem zadzwonić
Nad przemijaniem łezkę uronić

Wykonanie:
Kaszę przelewamy na sitku na przemian wrzątkiem i zimną wodą. Mleko
zagotowujemy i dodajemy do niego kaszę.

Powiedz,
czy w innej niż jesień porze
Te rzeczy zrobić tak samo możesz?
09.11.2016
Maria Przybylska

NASZYM ZDANIEM

C

ześć – Stachu – w dniach kiedy prezydent Andrzej Duda przebywał w
USA – ONZ, z dumą i wielką przyjemnością oglądało się wiadomości, każdy Polak mógł być dumny z tego, że jest
Polakiem i prowadzonej polityki przez
obecną władzę. To Polska w obecności
przedstawicieli całego świata, była wychwalana przez prezydenta największego
mocarstwa jakim są Stany Zjednoczone.
To patriotyzm i waleczność naszego Narodu została doceniona dopiero teraz przez
wiele państw trzeźwo patrząc na obecną
sytuację na świecie.
Franio – w zupełności zgadzam się z
tobą, ale jak widzimy ilu „niby Polaków”
jest innego zdania i są temu przeciwni a
nawet robią wszystko aby temu rządowi
na każdym kroku przeszkadzać, nawet w
najbardziej prymitywny sposób.
Stachu – ci co tak postępują to nie
są Polacy i przestańmy ich tak nazywać
– to są „ZDRAJCY” już kiedyś tak ich
nazwaliśmy i niech tak pozostanie. To
dzisiaj dowiadujemy się kim był Wałęsa, tak kiedyś wychwalany, noszony na
rękach a nosili go nieświadomie ci na,
których bezpośrednio donosił do najgorszych naszych wrogów. To poprzednicy
obecnego rządu przez tyle lat rujnowali
naszą Polskę i donoszą na własną Ojczyznę. Gdyby któryś z moich domowników
donosił na mnie do mojego wroga, więcej
już on nie przekroczyłby mojego progu i
tak właśnie powinno się postąpić z tymi
donosicielami. A teraz dalej szkodzą nam
wszystkim, bo jak można nie docenić tych
sukcesów, które widoczne są na każdym
kroku, nie sposób ich tu wszystkie wyliczać, ale tylko niektóre. Najważniejsza to
gospodarka, tak dobrze jeszcze nigdy nie
było i ważne, że idzie ona dalej w dobrym
kierunku, w-ce premier Morawiecki, wie
co robi a biznesmeni z całego świata zostają przekonani w jego perspektywiczne
założenia. Nasze sprawy zewnętrzne, też
są dobrze zarządzane przez premier Beatę
Szydło, jeżeli chodzi o tzw. imigrantów,
a słusznym tego dowodem niech będzie
fragment z włoskiej gazety – cytat „imigranci są wielkim planem na zniszczenie
Europy – Polska jako jeden z niewielu
krajów – broni się przed nimi i zachowuje
zdrowy rozsądek” koniec cytatu.. Jeżeli
chodzi o nasze sprawy wewnętrzne, gdyby nie ci „zdrajcy” też byłoby już
dawno załatwione wiele niezbędnych
spraw a życie nasze byłoby spokojne i z
ufnością patrzylibyśmy w przyszłość. To,
że komuniści zrobili nam wiele krzywd,
to już z tym musieliśmy się pogodzić, ale
najgorsze i trudne do zrozumienia jest
to, że teraz ta (totalna opozycja) dalej to
kontynuuje i działają wbrew interesom
Polski – no ale zdrajcy zawsze mają taką
rolę do spełnienia i to robią dalej. Cichym
ich marzeniem było wyniesienie D. Tuska
na prezydenta, ale po tych wszystkich
jego dokonaniach mogą sobie wybić z

głowy takie marzenia, a jego przyszłość Polski, to tylko u nas ponad 80% mediów
widzę raczej na czarno. To za jego rzą- jest w obcych nieprzychylnych nam rędów Polskę sprzedawano i rozkradano kach a do tego doprowadzili poprzednicy,
na wszystkie możliwe sposoby – mówi bo to była ich polityka wysprzedawania
się – Polskę -, ale to w rzeczywistości wszystkiego nie patrząc na skutki jakie z
to nas zwykłych ludzi, złodziejska mafia tego wynikną. Co sprzedawali to sprzepod jego przywództwem dokonywała tego dawali co kradli to kradli a teraz jeszcze
wszystkiego o czym dzisiaj dowiadujemy wiele mówi się o 55 tysiącach ludzi
się w każdych wiadomościach. Ogromne wyrzuconych na bruk, tylko w samej
pieniądze zostały rozgrabione pomiędzy Warszawie – jak jedna lokatorka powiewówczas rządzących, ich rodzin i kole- działa – takie rzeczy robił tylko – okupant,
siów, teraz należy zrobić wszystko, aby w a partia, która to robiła w swojej nazwie
jakiś sposób chociaż część tego odzyskać. ma „Platforma Obywatelska” tak dbała o
Teraz dalej, za ich rządów likwidowano obywateli, tak mieliśmy płynąć na jednaj
kopalnie ,stocznie i tak dalej, wszystko PLATFORMIE. – bezczelność.
Franio – do rozliczenia tych wszystprzynosiło straty, nic się nie opłacało , dzisiaj wszystko przynosi znaczne korzyści a kich przestępstw popełnionych przez ponawet buduje się nowe kopalnie, tysiące przedni rząd PO i PSL jak już mówiliśmy,
ludzi znajduje zatrudnienie a tym samym potrzebne jest odnowienie prawdziwej
ma środki do życia. Reforma szkolnictwa- sprawiedliwości i mam nadzieję, że to
już rok wcześniej biadolono, że będzie się uda chociaż łatwo nie przyjdzie, bo
zwolnionych tysiące nauczycieli, teraz „zdrajcy” zawsze będą protestować.
widzimy, że jednak nauczycieli brakuje, Stachu – oni będą głośno krzyczeć i w
że dostaną znaczne podwyżki płac, dzieci Brukseli, ale obecny rząd będzie twardy
i rodzice są zadowolone, to właśnie na jak do tej pory i nie pozwoli aby ktoś obcy
każdym kroku jest wredne działanie to- rozkazywał jak mamy żyć we własnym
talnej opozycji – inaczej – wrogów Polski. domu, ważne jest też, że i w Brukseli
Franio – zgadzam się z tobą, ale naj- zaczynamy mieć też więcej sprzymierzeńpierw należy rozbić tą „mafię sądowniczą ców. Uważam też, że ten krzyk Platformy
„ , bo to ona twardo stoi w obronie tych już też nie będzie taki głośny jak kiedyś,
złodziei, bronią także swoich stołków, bo bo jak wiadomo są tam wewnętrzne
też i oni czyści nie są, a w obronie jednych podziały i następstwem tego będzie ich
i drugich a także swojej, demonstrować agonia – i niech tak się stanie, tego życzą
będą SB-ecy i UB-cy bo to jest jedna wiel- im – Stacho i Franio
(pisownia i składnia oryginalna)
ka banda. (jestem pewny, że
będą wielkie protesty przeciwko propozycjom prezydenta A. Dudy dotyczące
zmian w sądownictwie – bo
oni są zawsze przeciwko
Już dziś – gdy jutro jest takie niepewne,
wszystkiemu a tym bardziej
światu zagraża terroryzm, nowe zarzewia wojen,
, bo będzie to bezpośrednio
gdy brud nas zalew jak potop,
ich dotyczyć.) Tutaj jezło uderza jak taran – w nasz dom –
steśmy trochę zawiedzeni
co dotąd budowany był na skale.
tym vetem prezydenckim,
Kiedy jak echo – zdają się wracać znów okrzyki:
bo podparł – im tą drugą
Ukrzyżuj go, ukrzyżuj a wypuść Barabasza.
nogę, jak to podobnie kiedyś
Zanim, być może, nastąpią takie czasy,
zrobił Wałęsa, co okazało
że człowiek będzie człowieka szukał,
się wielki błędem. Z pewa znalazłszy ślad – będzie te ślady całował...
nością decyzja ta odwlecze
w czasie tą tak oczekiwaną
My już dziś, na co dzień, stańmy się znakiem pokoju;
reformę sądowniczą, bo oni
w Duchu Świętym – pięknej miłości Chrystusowej,
będą to wykorzystywać na
ręką wyciągniętą do zgody,
wszelkie sposoby. Decyzja
przyjaznym skinieniem głowy
prezydenta uniemożliwiła
podaniem dłoni w geście serdecznej przyjaźni
zadania ostatecznego cioprzekazanym słowami – Pokój nam wszystkim,
su tej kaście sądowniczej
wsparciem bliźniego w potrzebie,
i całej, wrogiej bandzie.
pochylając się nad chorym.
Miejmy nadzieję, że kiedyś uda się tą szumowinę
Miłością jak słońcem przełamać się przez chmury,
obalić, wtedy wyjdziemy
by spocząć łagodnym dobroci blaskiem
na prostą, a potem wszystko
tam gdzie zamieszkał smutek.
pójdzie gładko i będziemy
...Czy choćby napisanym do kogoś liście,
państwem może nie od razu
by czyjąś samotność rozproszyć
bogatym ale spokojnym i
załączonym do listu zasuszonym kwiatkiem,
szczęśliwym.
by na smutnej twarzy rozkwitnąć uśmiechem na nowo...
Stachu – abyśmy byli
spokojni i szczęśliwi, należy
Niby to niewiele – ale czasem – dla kogoś tak dużo...
jeszcze wyzbyć się nieprzychylnych nam mediów, któ(Kwiecień 2002)
re także robią wiele zła dla
Jerzy Bolanowski
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11 miejsce Grzegorza na
Mistrzostwach Świata
w Armwrestlingu
Budapeszt 2017

W

dniach 4-10
września 2017
odbyły się 39
Mistrzostwa Świata w
Armwrestlingu w Budapeszcie. Polskę jak co roku
reprezentował nasz kolega,
rymanowianin, Grzegorz
Nowotarski z klubu Spartan Rymanów, który dzieli
się swoimi wrażeniami:
Do Budapesztu dotarłem 2 dni przed
moimi walkami, czas na aklimatyzację , 8
września (piątek) ważenie zawodników w
kategorii senior, oczywiście jak coo roku
miałem problem z utrzymaniem wagi, lecz
tym razem w drugą stronę, przesadziłem
z odchudzaniem i ważyłem 78,6 kg (waga
startowa 80kg). Po weryfikacji oraz ważeniu, oficjalnych startujących było ok 1100
zawodników z 32 krajów
W sobotę, 9 września odbyły się
finały ręki lewej kat. senior (21-39 lat ),
do finałów zakwalifikowało się 28 najlepszych zawodników na świecie. Ostatecznie
uplasowałem się na miejscu 17, niestety
spadek o 2 oczka w rankingu światowym
(MŚ 2016 – miejsce 15). Walki były naprawdę wielką przeprawą, na dzień dobry
wylosowałem Daniela Andronache (13
miejsce) z Rumunii, pierwsze podejście
i rozerwanie, sędzia ogłasza strap match
czyli walka w paskach, (zawodnicy się
nie rozerwą) po dość długim pojedynku

2x zatrzymałem Słowaka, lecz dalej walka
nie została rozstrzygnięta, kolejna walka
w paskach, komenda ready go i gładkie
zwycięstwo.
Kolejny zawodnik z Litwy Raimonds
Liepins (7 miejsce), łapiemy uchwyt i po
kilkunastosekundowej walce dobijam
przeciwnika do poduszki, niestety sędzia
boczny zauważa faul Litwina
(łokieć spadł mu z poduszki) i
nie uznaje mojego zwycięstwa,
mimo iż Raimonds był w pozycji przegranej, niestety moje
protesty nie odnoszą żadnego
efektu, walka zostaje wznowiona od początku, chwila
nieuwagi i moja ręka ląduje
na poduszce przeciwnika, tym
samym moja droga ku zwycięstwu została przerwana i ostatecznie
uplasowałem się na 17 miejscu. Pozostał
niesmak po ostatniej walce i niedosyt,
niestety z sędziami się nie dyskutuje tylko
akceptuje ich decyzje.
10 września czułem że powalczę o
lepsze pozycje, prawa ręka była przygotowana znacznie lepiej do rywalizacji.
Do finałów zakwalifikowało się 35 zawodników, z niecierpliwością czekam na
pierwszego zawodnika i znowu rozczarowanie - Bozhidar Simeonov (1 miejsce) z
Bułgarii, zwycięzca oraz Mistrz Świata
ręki lewej z dnia poprzedniego. Przytłaczająca siła Bułgara nie pozwoliła mi
nawet nawiązać dłuższej walki, noo cóż
pierwsza porażka nie eliminuje zawodnika
z turnieju, walczymy dalej .
Kolejny zawodnik z Kostaryki, German Gutierrez Badilla (28 miejsce),
ustawienie i szybka wygrana, walczymy
dalej. W końcu szczęście dopisuje kolejny
Kostarykańczyk, Edgardo Picado Rami-

nie komenda ready go i mój faul łokcia
(oderwanie łokcia od poduszki stołu),
kolejne ustawienie które nie dochodzi
do skutku i sędzia dyktuje ustawienie
sędziowskie (sędzia ustawia ręce zawodników, nie można się poruszyć do
komendy ready go). Ustawienie idealne
dla mnie, czuję jak wygrywam ten pojedynek i awansuję na 7 miejsce w świecie,
niestety napływ adrenaliny spowodował iż
poruszyłem ręką przy zamykaniu palców
i sędzia podyktował drugi faul, który wyeliminował mnie z turnieju, ostatecznie
uplasowałem się na 11 pozycji w świecie.
No cóż, na tak wysokiej rangi zawodach (najważniejszych zawodach świata)
nie ma miejsca na nawet najmniejszy
błąd, trzeba być perfekcjonistą. Tym
samym zakończyłem moją rywalizacje
na 39 Mistrzostwach Świata w Armwrestlingu. Podsumowując całą imprezę,
mogę powiedzieć iż z roku na rok poziom
zawodników rośnie w bardzo szybkim
tempie, trzeba naprawdę przepracować
dobrze cały rok aby móc rywalizować z
najlepszymi na świecie.
(spartan)

OGŁOSZENIE
Zamienię
mieszkanie
II piętro na parter
tel. 504 972 972

niestety musiałem uznać wyższość przeciwnika (był silniejszy, niestety).
Następny zawodnik ze Słowacji
Matus Hlubik (27 miejsce), piekielnie
szybki, walczący techniką w triceps, na
szczęście nie pozwoliłem się zaskoczyć i
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rez (19 miejsce), (dla wyjaśnienia: każdy
kraj może wystawić 2 najlepszych zawodników), również tym razem zawodnik
z Kostaryki nie stawił większego oporu.
Następnym zawodnikiem jest Beka
Tavberidze z Gruzji (7 miejsce ), ustawie-

Nasz
Rymanów
na Facebooku
www.facebook.com/naszrymanow

Arkadiusz Szajna
jedynym na Podkarpaciu
ekspertem z zakresu
badań poligraficznych

A

rkadiusz Szajna, absolwent
rymanowskiego liceum, obecnie
wykładowca WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, został jedynym
na Podkarpaciu i jednym z pierwszych
w Polsce ekspertem z zakresu badań
poligraficznych (wariograficznych)
certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych.
Specjalistyczny kurs z zakresu badań
poligraficznych (wariograficznych) został
zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych stowarzyszone z American Polygraph Association.
Był to pierwszy w Polsce kurs, w którym
wzięło udział kilka osób z całej Polski.
Uzyskane przez wykładowcę WSPiA
Rzeszowskiej Szkoły Wyższej uprawnienia pozwalają na wykonywanie badań
eksperymentalnych w ramach nauki lub
pracy na wyższej uczelni. Pozwala uczestniczyć w grantach naukowo-badawczych
i programach pilotażowych zlecanych
przez instytucje państwowe. Co najważniejsze certyfikat potwierdza uprawnienia
do prowadzenia pozaprocesowych badań
poligraficznych (wariograficznych). Są
to badania kadrowe np. pracowników
przyjmowanych do pracy lub prywatne.
Mgr Arkadiusz Szajna jest jedynym
na Podkarpaciu i jednym z kilkunastu
w Polsce certyfikowanym przez Polskie
Towarzystwo Badań Poligraficznych ekspertem z zakresu badań poligraficznych
(wariograficznych). Jest absolwentem
studiów prawniczych w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, a od trzech lat jej
wykładowcą i doktorantem. Pracuje w
Zakładzie Kryminalistyki i Kryminologii
prowadząc m.in. wykłady i ćwiczenia w
Podkarpackim Centrum Kryminalistyki,
Kryminologii i Medycyny Sądowej. Jest
autorem licznych publikacji z zakresu
kryminalistyki i kryminologii oraz m.in.
członkiem Komitetu Prawnego Polskiego
Towarzystwa Badań Poligraficznych.
Odnosząc się do badania poligraficznego (wariograficznego) wykładowca
WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
wyjaśnia, że dane dotyczące dokładności
technik badań poligraficznych (wariograficznych) wynikają z rozmaitych badań
naukowych prowadzonych na przestrzeni
XX i XXI wieku. Brane są pod uwagę
te, które spełniają naukowe standardy
i zostały opublikowane w niezależnie
recenzowanych czasopismach i monografiach naukowych. W rezultacie metaanalizy danych pochodzących z wielu badań
powstały m.in. dwa ważne raporty podsumowujące średnią dokładność badań
poligraficznych ogółem, a także różnych
typów badań i poszczególnych technik
badawczych. Jeden ze wspomnianych
raportów wydała amerykańska National

Research Council w 2003 roku. Potwierdzono wówczas wskaźnik dokładności
badań poligraficznych (wariograficznych)
prowadzonych w „konkretnych sprawach” – wynoszący ok. 90%. Drugi raport
został opracowany przez American Polygraph Association w 2011 r. i ten uznaje
się aktualnie za najlepszy punkt odniesienia. Metaanaliza objęła 52 eksperymenty
i analizy, w tym 12665 wyników testów
spośród 4283 badań z potwierdzonym
stanem faktycznym. W raporcie znajduje
się wykaz poddanych naukowej walidacji
technik, rekomendowanych
do badań dowodowych, konfrontacyjnych i dochodzeniowo-śledczych. Przyjęto,
że techniki wykorzystywane
w badaniach dowodowych
powinny spełniać kryteria
minimalnej dokładności na
poziomie 90% i maksymalnej
ilości wyników nierozstrzygających na poziomie 20%.
Jak w każdej innej dziedzinie
nauki, dane opublikowane w
raporcie należy uznać za obowiązujące, dopóki ewentualne
nowe wyniki dowodów naukowych nie zaowocują istotną
zmianą.
Dodaje również, że system prawny w Polsce umożliwia przeprowadzanie badań
poligraficznych (wariograficznych) nie tylko procesie
karnym, ale również w ramach
czynności operacyjno-rozpoznawczych. Dodatkowo
zezwala na badania przedzatrudnieniowe i kontrolne
względem funkcjonariuszy
określonych służb policyj-

nych, specjalnych oraz wobec prokuratorów (pod pewnymi warunkami) w
postępowaniu dyscyplinarnym.
Również w polskim prawie pracy
nie ma żadnego zakazu stosowania
badań poligraficznych w stosunku do
pracowników lub kandydatów do pracy
w sektorze prywatnym, jednakże muszą
jednak odbywać się w granicach praw i
gwarancji pracowniczych uregulowanych
w odpowiednich ustawach.
(w)
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Na posterunek policji
wpada kobieta:
- Chciałam zgłosić
zaginięcie męża…
- Czy mąż ma jakieś
znaki szczególne?
- Jeszcze nie, ale jak
wróci….!!
* * * * *

Podsłuchana rozmowa dwóch przyjaciółek:
- No i powiedział mi wtedy, że jeśli jeszcze raz
się dowie, że go zdradziłam, to się zastrzeli!
- I co?
- Nic, od tego czasu nic mu nie mówię i już pięć
razy uratowałam mu życie.
* * * * *
Ankieter bada opinie przechodniów:
- Jaki jest pana stosunek do władz kraju?
- Wie pan, taki jak do żony… Trochę kocham,
trochę się boję, trochę chcę innej…
* * * * *
Kelner podbiega do konsumującego gościa:

- Przepraszam, ale czy mógłby pan tę rybę, którą
niedawno przyniosłem, jeść trochę szybciej?!
- Ale dlaczego, dopiero mi ją pan podał?
- Sanepid mamy na zapleczu!
* * * * *
Lekarz spotyka kobietę ubraną na czarno:
- Co u pani?
- A mąż z którym do pana chodziłam, umarł mi…
- To przykre… to przykre.. a brał te leki co mu
przepisałem?
- Brał.
- No i co, pocił się po nich?
- Tak, pocił.
- A to dobrze…
* * * * *
U wróżki:
- Nie będę ukrywać. Karty mi mówią, że pani
mąż zginie śmiercią tragiczną.
- A czy zostanie mi to udowodnione?
* * * * *
Przed porodówką czeka tatuś i krzyczy do swej
żony, wychylającej się oknem na trzecim piętrze:
- Już się urodziło?
- Tak.

Stara fotografia
Stara fotografia przedstawia wnętrze sklepu w Rymanowie. Fotografia
nieznanego autora, pochodząca z lat trzydziestych znajduje się w Skansenie
w Sanoku, co uwiecznił na zdjęciu Bogdan Chmielowski.

- Chłopiec czy dziewczynka?
- Chłopiec.
- A do kogo podobny?
Żona macha ręką – i tak nie znasz!
* * * * *
O poranku słychać w dworku głos hrabiego:
- Janie!!
- Słucham jaśnie panie.
- Zabij tę muchę. Chcę być sam!
Humor z zeszytów szkolnych:
- Chopin znał się na muzyce a szczególnie na
fortepianie.
- Kolej przewozi pasażerów, ludzi i cudzoziemców.
- Prostokąt różni się od kwadratu tym, że raz jest
wyższy a raz szerszy.
- Na globusie wyróżniamy południku i północniki.
- W karczmie muzykant rżnął skrzypce od ucha
do ucha.
Wybrał (wła)

Wieczorne dywagacje
Księżyc uśmiecha się poprzez firankę
I cienie szare na ścianach maluje
Wiatr w łapanego z chmurami się bawi
I niczym figlarz z kształtów ich dworuje
Ptaki ukryte w gąszczu zasypiają
W swych norkach myszy drzemią rozmarzone
W stawie się drzewa senne przyglądają
Liść- liściom duby smoli niestworzone:
Że już niedługo je odmieni jesień
Że będą wolne a na uwięzi
I że każdego gdzie indziej poniesie
Że już nie będą trzymać się gałęzi
A zmierzch notuje plotki podsłuchane
Myśli kołyszą się do snu w hamaku
Nadzieja wie już co zrobi nad ranem
Cisza zaś milczy jak nasypał maku
Zmęczone rzeczne fale dały na dno nurka
I nikt nie znajdzie gdzie im teraz koniec
A senne mary w nocnych już mundurkach
Modlą się wnosząc swe złożone dłonie
Zziębnięte leżą na brzegu kamienie
Północ się zbliża w zszarzałej sukience
Choć noc otula wszystkich chętnie cieniem
Marzą by ranek nadszedł jak najprędzej
wrzesień 2013

Maria Przybylska
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Rymanowski Kurier Samorządowy
Październik 2017
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Propozycja budowy nowej drogi dwujezdniowej na odcinku:
Miejsce Piastowe - Rymanów - Sanok
W dniu 31 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyło się – z inicjatywy Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla - spotkanie z udziałem m.in. przedstawicieli samorządów lokalnych - podczas którego przedstawiona
została koncepcja budowy drogi dwujezdniowej na odcinku Miejsce Piastowe - Rymanów - Sanok o parametrach drogi klasy
S lub GP. Propozycja ta jest uzupełnieniem rozwiązań komunikacyjnych uwzględniających przede wszystkim drogę ekspresową
S-19 oraz stanowi alternatywę dla obwodnic Rymanowa, Beska i Zarszyna.
Przebieg planowanej drogi byłby w tzw. „korytarzu” pomiędzy planowaną S-19 a obecną DK28 Zator-Medyka – jej długość
to – 35 km – koszt ok. 350 mln złotych. Realizacja proponowanej inwestycji drogowej spowodowałaby znaczne odciążenie dla
DK28 oraz poprawiłaby dostępność komunikacyjną dla tej części województwa podkarpackiego. Podczas spotkania omówiono
również sprawę budowy nowego węzła autostrady A4 w Pilźnie.
Do współpracy w celu realizacji tej inwestycji zaproszono; Województwo Podkarpackie, GDDKiA o/Rzeszów, Powiat Krośnieński i Sanocki, Miasto Sanok oraz gminy – Miejsce Piastowe, Rymanów, Iwonicz-Zdrój, Besko, Zarszyn i Sanok.
Podpisanie listu intencyjnego – który określi zasady i warunki współpracy przy przygotowaniu do zadania pn. „Budowa nowej
drogi dwujezdniowej na odcinku: Miejsce Piastowe - Sanok o parametrach drogi klasy S lub GP” nastąpi w miesiącu październiku br. w Rzeszowie. Podpisanie ww. listu powinno być początkiem współpracy w zakresie przygotowania i sfinansowania
wstępnej koncepcji na realizację zadania z analizą środowiskowo – finansową.

NASZ RYMANÓW

21

Rymanowski Kurier Samorządowy

Daniel Bruk – rolnik z Puław wśród wyróżnionych
W dniu 14 września 2017 roku w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie
wojewódzkiego etapu XV edycji ogólnokrajowego konkursu – Bezpieczne Gospodarstwo Rolne -2017. Konkurs zorganizowany był
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Regionalny w Rzeszowie oraz Państwową Inspekcję Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie. Z terenu województwa podkarpackiego do konkursu zgłoszonych zostało 168 gospodarstw
- z których wybrano 10 najlepszych. Wśród 10 laureatów znalazł się młody rolnik z naszej gminy – Daniel Bruk z Puław - znany
w środowisku jako hodowca bydła rasy simental oraz prekursor mlekomatów na naszym terenie. W planach ma również budowę
serowarni. Tytuł – najbezpieczniejszego gospodarstwa na terenie województwa podkarpackiego zdobyło gospodarstwo ogrodnicze Flora In vitro z Dębowca – Kazimierza Dąbrowskiego.
Nagrody rzeczowe, puchary i listy gratulacyjne ufundowali – Oddział Regionalny KRUS, PIP, ARiMR, WODR, Urząd Marszałkowski oraz samorządy lokalne. Ze strony gminy Rymanów okolicznościowy puchar dla wyróżnionego rolnika Daniela Bruka
wręczył Burmistrz gminy Rymanów - Wojciech Farbaniec.

Zakup kolejnych pianin do naszej szkoły
muzycznej
Gmina Rymanów pozyskała w ramach Programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego -środki finansowe - Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury -w kwocie 30
000 zł na zakup 4 pianin do szkoły muzycznej I stopnia w Rymanowie.
Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono 35 000 zł. Całkowity koszt
zadania to kwota 65 000 zł. Dzięki pozyskanym środkom finansowym
w kolejnym już roku wzbogacamy wyposażenie naszej szkoły w nowe
instrumenty muzyczne.

OZE w Gminie Rymanów - trwa dodatkowy nabór zgłoszeń
Szanowni Mieszkańcy! W dniu 29 sierpnia 2017r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę rankingową wniosków
w ramach działania 3.1. Rozwój OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Lista
obejmuje 69 projektów, z których do dofinansowania wybrano 14. Pośród nich na 3 pozycji znajduje się wniosek pn. „Wsparcie
energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko i Rymanów”, złożony przez Gminę Rymanów w partnerstwie
z Gminą Jaśliska i Lesko. Ogólna planowana wartość projektu dla Gminy Rymanów wynosi 7 499 719,18 zł, w tym planowane
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 4 781 452,34 zł. Przewidywany termin realizacji projektu – 2018 rok.
Po podpisaniu umowy na realizację projektu, skontaktujemy się z wszystkimi osobami, które zadeklarowały swój udział
w projekcie dotyczącym zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz automatycznych
kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą.
Ponadto informujemy tych z Państwa, którzy nie złożyli dotychczas deklaracji uczestnictwa w projekcie, iż prowadzimy nabór
ciągły zgłoszeń od mieszkańców. Osoby, które złożą deklaracje uczestnictwa w projekcie zostaną wpisane na listę rezerwową.
Szczególnie zapraszamy osoby zainteresowane montażem automatycznych kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą.
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Zagłębie Ambitnej Turystyki: Besko,
Bukowsko, Jaśliska, Rymanów, Zarszyn

W

dniu 15 września 2017 roku – w budynku stacji
narciarskiej w Puławach odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów ww. gmin oraz dyrektorów
szkół i nauczycieli wychowania fizycznego z pomysłodawcą
projektu Bogusławem Szwedą. Projekt Pana Bogusława dotyczy
turystyki rowerowej jako jednej z form wykorzystania czasu
wolnego przez dzieci i młodzież w konkurencji do oferty internetu i przestrzeni wirtualnej. Bogusław Szweda współpracuje
ze Stowarzyszeniem „Przełom Wisłoka” w Puławach w zakresie
całorocznego wykorzystania obiektów oraz atrakcyjnych terenów
tej miejscowości jak również okolicznych - znajdujących się na
obszarze gmin - Besko, Bukowsko, Jaśliska, Rymanów i Zarszyn.
Do tej pory stworzono dwa produkty dobrze funkcjonujące,
a mianowicie – Narty Dzieciom oraz Leśna Szkoła. Pomysł
na „rowery” to kolejna propozycja skierowana do szkół
i samorządów. W toku debaty uzgodniono, że na terenie każdej
z gmin biorących udział w projekcie - przygotowana zostanie
atrakcyjna trasa rowerowa z osobliwościami kulturowymi,
historycznymi i geograficznymi z której będą mogli skorzystać
uczniowie i nauczyciele organizujący wycieczki rowerowe
w szkołach. Trasy z ww. atrakcjami zostaną wydane w formie
biuletynu dostępnego dla szkół i nauczycieli. Uzgodniono
też wstępnie, że do tej formy spędzania czasu wolnego przez
dzieci i młodzież należy się przygotować i wdrażać w sposób
systematyczny ale też roztropny. W najbliższym czasie
zorganizowany zostanie kurs dla nauczycieli w zakresie
nabycia uprawnień do organizowania wycieczek rowerowych
a w kolejnych etapach opracowane zostaną trasy rowerowe
w formie biuletynu i zorganizowane pierwsze wycieczki.

Uroczystość poświęcenia samochodu strażackiego i domu ludowego w Bałuciance

W

dniu 17 września 2017 roku odbyła się w Bałuciance uroczystość poświęcenia i przekazania lekkiego samochodu strażackiego – GAZELA oraz poświęcenia wyremontowanego domu ludowego. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pododdziałów i pocztów sztandarowych. O godz.11:30 – w miejscowym kościele, odprawiona została przez ks. Proboszcza
Wiesława Słotwińskiego msza św. Po mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli na plac przed domem ludowym. W uroczystości
wzięli udział zaproszeni goście, w tym m.in. Kazimierz Gładysz – Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, Daniel Piwowar – radny powiatu, Mariusz Bieńczak – Komendant Miejski PSP w Krośnie, emerytowani oficerowie PSP - Mieczysław Prugar,
Jan Martynkiewicz, Józef Borek, Lesław Penar, a także Krystyna Przybyła Ostap – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie
wraz z radnymi i Jan Kilar – Prezes Powiatowego Związku OSP RP w Krośnie. Obecne były poczty sztandarowe jednostek OSP
z terenu gminy Rymanów – zaproszono też poczty sztandarowe z Lubatowej i Jabłonicy Polskiej. W uroczystości wzięli udział
liczni mieszkańcy Bałucianki. Uroczystość odbyła się wg. ustalonego ceremoniału, podczas którego złożony został raport przez
dowódcę uroczystości. Po powitaniu gości, głos zabrali w przemówieniach okolicznościowych: burmistrz gminy – Wojciech Farbaniec oraz Adam Gazda – Prezes OSP z Bałucianki. Gratulacje i życzenia złożyli Kazimierz Gładysz – Przewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego, Mariusz Bieńczak – Komendant Miejski PSP w Krośnie oraz Jan Kilar – Prezes Powiatowego Zawiązku
OSP RP w Krośnie. Podczas uroczystości wręczono zasłużonym strażakom odznaczenia resortowe. Na zakończenie uroczystości
– po obiedzie – przedstawiony został okolicznościowy program artystyczny przygotowany przez Panią Beatę Litwin oraz dzieci
i młodzież z Bałucianki. W przygotowanie – bardzo udanej – uroczystości zaangażowani byli miejscowi strażacy, sołtys i rada
sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz wielu mieszkańców Bałucianki, za co należą się wszystkim serdeczne podziękowania.
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