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XI edycja Wesela
Podkarpackiego

30

lipca 2017 r. w Parku nad Czarnym Potokiem
w Rymanowie Zdroju odbyła się XI edycja
Wesela Podkarpackiego. Obrzęd weselny
przedstawiły: Zespół Ludowy „Sonina”, Zespół Folklorystyczny „Folusz” oraz Zespoły Obrzędowe „Futomianie”, „Mazurzanie” i „Rymanowianie”. W trakcie
przedstawienia zgromadzona publiczność miała okazję
zobaczyć jak wyglądało na początku XX wieku w naszym regionie tradycyjne wiejskie wesele. Na program
złożyły się następujące części: zmówiny, wiechowiny,
swaszczyny, przyjazd do młodej, błogosławieństwo,
wyjście i powrót z kościoła, brama weselna, przywitanie
młodych, tańce i bitka weselna, oczepiny, kołacz, biały
wieniec, wiecha oraz poprawiny.

Regionalny Przegląd Kapel
Ludowych „Koncert na Dwa
Świerszcze i Kapele”

O

d kilkunastu lat każdego roku 15 sierpnia park
w Rymanowie Zdroju rozbrzmiewa melodiami
i przyśpiewkami ludowymi. To właśnie w ten
dzień organizowany jest Regionalny Przegląd Kapel Ludowych „Koncert na dwa świerszcze i kapele”. Podczas
tegorocznej edycji na zdrojowej scenie zaprezentowały
się Kapele Ludowe: „Białobrzeżanie”, „Lubatowianie”,
„Kmiecie”, „Rymanowianie” i „Graboszczanie”. Wystąpiły też Zespół Folklorystyczny „Łęczanie” oraz Zespół
Pieśni i Tańca „Kłosowianie”.
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Wieczór Opery
i Operetki 2017

W

ieczór Opery i Operetki” to
impreza, która już na stałe
weszła do kalendarza imprez
organizowanych w sezonie letnim przez
Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie
na zdrojowej scenie. Podczas tegorocz-

„

Dni Rymanowa 2017

5

i 6 sierpnia 2017 r. w Parku im. Anny
i Stanisława Potockich w Rymanowie odbyła się impreza pod nazwą
Dni Rymanowa. Podczas tegorocznej
edycji zgromadzona publiczność miała
okazję uczestniczyć w koncertach zespołów: Luxtorpeda, Cała Góra Barwinków,
Lachersi i Masters. Na scenie nie zabrakło także naszych rodzimych artystów.
Wystąpili: zespół Rosarian, Rymanowska
Orkiestra Dęta oraz laureatki konkursów
piosenki z terenu gminy Rymanów. Nie
zabrakło także pokazów sportowych.
Zainteresowani mieli okazję uczestniczyć w pokazie podnoszenia ciężarów w
wykonaniu juniorów z gminy Rymanów.
Rozegrana została również Vendetta
Armwrestlingowa Polska vs Ukraina. Dla

nego spotkania – w sobotę 12 sierpnia
- w programie zatytułowanym „Miłość
to niebo na ziemi” wystąpili: Anna Bacciarelli - sopran, Dorota Szostak-Gąska
- sopran, Anna Wołczańska - sopran,
Małgorzata Busz-Perkins - mezzosopran
i Jakub Gąska - tenor. Solistom towarzyszył Podkarpacki Kwartet Fortepianowy
„Team for voices”.

najmłodszych przygotowano punkt zabaw dla dzieci,
mogli oni również aktywnie
spędzić czas w Wesołym
Miasteczku. Gastronomię
zapewnił Hotel „Nafta”
Krosno. Mamy nadzieję, że
w programie tegorocznych
dni naszego miasta każdy
znalazł coś dla siebie.
(O Dniach Rymanowa również w Kurierze Samorządowym).
Do zobaczenia za rok.
Zdjęcia z imprez organizowanych przez GOK pochodzą z archiwum GOK
oraz wykonane przez Rafała
Głoda.
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Wydarzyło się w wrześniu
14.IX 407 – zmarł z wyczerpania na miejsce wygnania św. Jan Chryzostom, zwany Złotoustym,
bp. Konstantynopola, uznawany za największego
kaznodzieję Kościoła Wschodu. Twórca liturgii
Eucharystii w cerkwi prawosławnej. W 1568 r.
Kościół katolicki ogłosił go Doktorem Kościoła.
8.IX 1157 – ur. Ryszard Lwie Serce, legendarny
władca Anglii (od 1189) z dynastii Plantagenetów,
jeden z dowódców III krucjaty. Bohater pieśni
i legend, stawiany jako ideał króla-rycerza.
8.IX 1717 - 300 lat temu w Częstochowie odbyła
się uroczysta koronacja obrazu Matki Boskiej,
która zgromadziła około 150 tysięcy pielgrzymów.
12.IX 1877 – ur. Feliks Dzierżyński, polski,
a przede wszystkim rosyjski działacz komunistyczny, twórca sowieckich organów bezpieczeństwa, nazywany „krwawym Feliksem” oraz
„czerwonym katem”.
4.IX 1907 – w Christianii (obecnie Oslo) podpisano układ, uznający granice Norwegii, po jej
odłączeniu się od Szwecji. Sygnatariuszami aktu
były: Francja, Rosja, Niemcy i Wielka Brytania.
2.IX 1937 – zmarł baron Pierre de Coubertin,
franc. pedagog, który po 15 wiekach wskrzesił
ideę olimpijską. Sam też zdobył złoty medal w
igrzyskach 1912 r., ale w dziedzinie poezji, bo
sam nie znosił wysiłku fizycznego.
15.IX 1927 – w Krośnie zorganizowano wiec bezrobotnych, w powiecie krośnieńskim pozostawało
bez pracy około 2 tysiące robotników.
14.IX 1947 – ur. Jerzy Popiełuszko, kapelan
„Solidarności”. Głosił śmiałe kazania o wolności
i godności człowieka, poruszał problematykę
polityczną i moralną. Zamordowany przez UB
w 1984 r. Jego pogrzeb zgromadził kilkaset tys.
osób. Jego miejsce pochówku jest otoczone
kultem.
9.IX 1967 – stolarz kopalniany zapobiegł skandalowi międzynarodowemu. W przeddzień wizyty
gen. De Gaulle’a odkryto, że łóżko w jego kwaterze jest za małe. Liczący prawie 2 m. wzrostu prezydent, potrzebował łóżka o długości minimum
2,4 m. całą noc stolarze przerabiali łóżko,
a ich żony przerabiały materac i pościel.
18.IX 1977 – sonda kosmiczna Voyager 1 wykonała zdjęcie, na którym po raz pierwszy jest Ziemia i Księżyc. W chwili wykonywania fotografii
Voyager był w odległości 11,7 mln kilometrów od
Ziemi.
15.IX 1997 – w Nevadzie pobito rekord prędkości. Pojazd „Thrust SSC” rozpędził się do prędkości 1228 km/h przekraczając barierę dźwięku.
2.IX 2007 – w Poznaniu, stolicy „Pyrlandii”
odsłonięto pomnik ziemniaka. Jest to 5 tonowy
granitowy głaz narzutowy z wygrawerowanym
odpowiednim napisem.
21.IX 2007 – rozpoczęły się badania uskoku
sejsmicznego w rowie oceanicznym Nankai. Na
statku japońskim „Chikyn” (Ziemia), zbudowanego kosztem 457 mln dolarów zainstalowano
wiertło, które ma się wwiercić na głębokość 10
km, co pozwoli zrozumieć lepiej mechanizm
powstawania trzęsień Ziemi.
Wacław Łabuda
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Wieści z regionu…
• Od 29 lipca w łańcuckim
zamku będzie można oglądać
wystawę „Rody panujące Europy.
Habsburgowie”, prezentującą
unikalną kolekcję dokumentów
herbowych. Będzie to pierwsza w
Polsce i dotąd nieprezentowana w
tak szerokim wymiarze ekspozycja
dyplomów wystawionych przez
kancelarię Habsburgów, począwszy
od XVI w. i towarzyszących
nobilitacjom, nadawanym
godnościom oraz odznaczeniom.
• Urząd Marszałkowski przeznaczył milion złotych dotacji dla
podkarpackich szkół wyższych.
Najwięcej, bo po 350 tys. zł dostały
Politechnika Rzeszowska i Uniwersytet Rzeszowski.
• Od 2013 r. liczba przestępstw
w największych miastach Polski
spadła o 27 proc. Na czele rankingu
najbezpieczniejszych miejsc znalazł
się Rzeszów, po nim są Białystok i
Radom.
• Radomił Baran i Jan Fornal,
uczniowie rzeszowskiego Liceum
ss. Prezentek, zdobyli brązowe medale podczas tegorocznej Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej.
Zawody odbywały się w Rio de
Janeiro w Brazylii.
• Przez pierwszy tydzień składania wniosków w ramach rządowego
programu „Rodzina 500 plus”, do
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęło około 17 tysięcy
wniosków o dofinansowanie. Ze
wszystkich gmin, najwięcej, bo ponad 2 tysiące złożono w Rzeszowie.
• Straż Graniczna z Korczowej
zatrzymała trzech mężczyzn, którzy
próbowali przejść pieszo z Ukrainy
do Polski. Zatrzymani to dwaj Syryj-

czycy oraz jeden obywatel Armenii. Ich
celem było dotarcie do Niemiec.
• Zagęszczenie aptekami w województwie należy do jednego z najwyższych w
Polsce - informuje Urząd Statystyczny
w Rzeszowie. Na Podkarpaciu na jedną
aptekę przypada około 2,5 tysiąca osób.
W ciągu 10 lat przybyło blisko 150 aptek.
• Motocykl The Recidivist, z Game
Over Cycles w Lisich Jamach k. Lubaczowa, zajął 1. miejsce w kat. “Najbardziej
Niezwykły” w konkursie Rat’s Hole
Custom Bike Show w USA. Najstarszym
i najbardziej prestiżowym na świecie konkursie motocykli customowych.
• Polska Akademia Nauk opublikowała raport, z którego wynika, że niemal
połowa z 255 średnich miast w Polsce jest
zagrożona finansową zapaścią, wyludnieniem i utraceniem funkcji miejskich. PAN
- jako miasta średnie - wziął pod uwagę
miejscowości, gdzie mieszka więcej niż
20 tys. mieszkańców, ale mniej niż 100
tys. Właśnie takie ośrodki w najbliższej
przyszłości czeka poważny kryzys. Na
Podkarpaciu zagrożone są Przemyśl,
Sanok i Jasło.
• W Sanoku roboty są prowadzone
równocześnie przy budowie kąpieliska
pod gołym niebem i obiektu, w którym
znajdzie się basen sportowo-rekreacyjny
pod dachem wraz z zapleczem do odnowy
biologicznej i rehabilitacji. Pływalnia
kryta ma być gotowa we wrześniu 2018
roku. Całość - w styczniu 2019.
• Miód, larwy pszczół, a nawet dorosłe osobniki - wszystko to pada łupem
misia żarłoka, który systematycznie nachodzi i demoluje pasiekę Piotra Blajera,
pszczelarza z Chorzowa pod Pruchnikiem.
• Osiem kursów dziennie i już ponad
60 tysięcy przewiezionych turystów - to
najlepsze potwierdzenie coraz większego
zainteresowania Bieszczadzką Kolejką
Leśną. Ta jedna z największych atrakcji
tej części Podkarpacia oblegana jest niezależnie od pogody. Nawet w lipcu, gdy

Odeszli do wieczności
(15.VII – 15 .VIII 2017)

16.07 – Chudziński Janusz Marian (l. 54) – Klimkówka
!8.07 – Misiewicz Czesław (l. 18) – Ladzin
19.07 – Kielar Jan Paweł (l. 86) –Klimkówka
20.07 – Kasperkiewicz Józef Andrzej (l. 61) – Rymanów Zdrój
25.07 – Krupa Wanda Tekla z d. Szajna (l. 77) – Milcza
26.07- Zając Franciszka Ksawera z d. Duda (l. 94)
– Rymanów Zdrój
26.07 – Przybyła Władysław (l. 93) – Bzianka
27.07 – Gliściak Jan (l. 79) – Rymanów
27.07 – Kasperkowicz Maria z d. Hanus (l. 82) – Posada Górna
30.07 – Nowak Zbigniew (l. 63) – Wróblik Królewski
01.08 – Rusnok Władysław (l. 77) – Wisłoczek
01.08 – Pniak Jadwiga (l. 95) – Rymanów
01.08 – Łochański Zygmunt Waldemar (l. 50) – Wróblik Szlachecki
05.08 – Kilar Jan (l. 73) – Posada Górna
05.08 – Krukar Eugenia Jadwiga z d. Puchalska (l. 87) – Kimkówka
09.08 – Penar Józef Leonard (l. 78) – Klimkówka
12.08 – Penar Antoni Julian (l. 96) – Klimkówka
13.08 – Wołczański Janusz (l. 48) – Głębokie
(wła)

pogoda nie zawsze dopisywała, kolejka
miała komplet pasażerów, a w sierpniu
są takie dni, że bilet trzeba kupić dzień
wcześniej, bo brakuje wolnych miejsc.
• Grzegorz Ciećka to pasjonat, który
zajmuje się renowacją kamiennych krzyży
w powiecie lubaczowskim. Teraz tworzy
z nich 340 kilometrowy szlak. Zinwentaryzował kamienne krzyże i przydrożne
figury. Rezultaty jego pracy możemy zobaczyć na stronie kamiennekrzyze.pl. Te
581 obiektów już tworzą swojego rodzaju
szlak turystyczny. Teraz nie ma jednak
jeszcze żadnego oznakowania. Na tym
właściwym, 340-kilometrowym szlaku,
który w całości zmieści się w obrębie
powiatu lubaczowskiego, napotkamy blisko 300 obiektów, a w jego bezpośrednim
sąsiedztwie będzie ich nawet ok. 500.
• SANOK. Amerykanie, Włosi i
Francuzi, czyli… Zainteresowanie twórczością Zdzisława Beksińskiego rośnie z
roku na rok. Od początku wakacji galerię
prac sanockiego artysty odwiedziło już
12 tys. osób, to o dwa tysiące więcej niż
w analogicznym czasie ubiegłego roku.
Około 10 procent zwiedzających stanowili turyści zagraniczni.
• PRZEMYŚL. Od 24 sierpnia podróżni zyskają dodatkowa parę pociągów relacji Przemyśl – Kijów,
które będą kursować nową trasą przez
Tarnopol i Winnicę. Będzie to codzienne
połączenie uruchamiane wspólnie przez
PKP Intercity i Koleje Ukraińskie.
Pociągi zatrzymają się we Lwowie,
Winnicy, Chmielnickim i Tarnopolu.
Nowo uruchamiany skład wyruszy z
Przemyśla o godz. 13.07, a do Kijowa
dotrze na godz. 23.10 (czasu lokalnego)

Z powiatu…
• Trwa budowa kompleksu basenów
przy ul. Bursaki. Obiekt ma być gotowy
na przyszłoroczne wakacje i wszystko
wskazuje na to, że znajdzie się w nim
dodatkowa atrakcja – wodny plac zabaw.
• Trwa montaż 808 foteli w kinie
Helios. Wśród nich będzie ponad
70 podwójnych kanap dla par,
przewidziano także miejsca dla
niepełnosprawnych. Kino Helios zostanie otwarte 29 września, w dniu inauguracji działalności centrum handlowego
VIVO! Krosno. W galerii o powierzchni
21 tys. mkw. znajdzie się około 70 sklepów i lokali usługowych.
• Zakończył się remont Oddziału Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej krośnieńskiego szpitala. Pacjenci będą
się na nim czuć bardziej komfortowo,
pojawiły się także nowe możliwości diagnostyczne- pokój obiektywnych badań
słuchu w śnie fizjologicznym u dzieci.
• Na niecałe dwa miesiące przed
otwarciem centrum handlowego VIVO!
Krosno do grona najemców dołączyło 11
kolejnych marek. Są wśród nich debiutanci – firma odzieżowa Medicine oraz
producent obuwia Ryłko.
• W Krośnie powstał Park Trampolin
High Jump. Na osoby, którą chcą poska-

kać, spróbować swoich sił w akrobacjach,
ale przede wszystkim świetnie się bawić,
czeka prawie 40 mat. Są także dodatkowe
atrakcje – baseny z gąbkami, ścianki wspinaczkowe i ścieżki do ćwiczenia wsadów
do kosza. Pierwszy Park Trampolin High
Jump otworzony został na ul. Pużaka 37.
• Podsumowano działania pod nazwą „Sierpniowy weekend 2017” na
podkarpackich drogach. Akcja trwała od
11 do 15 sierpnia. W ciągu pięciu dni, na
drogach Krosna i powiatu funkcjonariusze
odnotowali 31 kolizji oraz 1 wypadek
drogowy, w którym ranne zostały dwie
osoby. W piątek, 11 sierpnia ujawniono
nietrzeźwego kierującego. Na Podkarpaciu odnotowano 30 wypadków, w których
51 osób zostało rannych. Wyeliminowano
z ruchu 89 nietrzeźwych kierujących.
• W poniedziałek (14.08) około godziny 15. trwała akcja Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Sanoka i Bieszczadzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego (sekcja Dukla).
Jak podaje portal Krosno112.pl, paralotniarz startując z polany tzw. „patelni” na
górze Cergowej dostał podmuch wiatru,
który spowodował jego upadek na tę samą
polanę. Mężczyzna z urazem nogi nie
mógł się poruszać. Skontaktował się z goprowcami za pomocą aplikacji „Ratunek”
podając swoje dokładne współrzędne. Do
akcji ruszyli ratownicy GOPR, którzy po
dotarciu na miejsce zdarzenia wezwali do
pomocy Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
z Sanoka. Za pomocą technik linowych,
poszkodowany paralotniarz został ewakuowany i przetransportowany do szpitala.
• Tym razem mobilny krwiobus zatrzymał się pod Komendą Państwowej
Straży Pożarnej w Krośnie. 5 sierpnia,
podczas akcji „Ratujemy=Dajemy” zorganizowanej przez Klub Honorowych
Dawców Krwi przy KM PSP w Krośnie
krew przyszło oddać ponad 60 osób. Akcji
towarzyszył piknik promujący bezpieczeństwo. Strażacy prezentowali pojazdy
i umiejętności, łącznie krwiobus zabrał z
Krosna 23 l 150 ml krwi.
• 26 lipca podczas prac leśnych w leśnictwie Barwinek (nadleśnictwo Dukla)
odkryto niewybuchy z czasów II wojny
światowej. O znalezisku powiadomieni
zostali saperzy z 21. Batalionu Dowodzenia Brygady Strzelców Podhalańskich z
Rzeszowa. Patrol saperski zabrał w celu
zniszczenia łącznie 13 niewybuchów, w
tym jeden granat moździerzowy kalibru
120 mm, jeden pocisk artyleryjski kaliber
122 mm oraz 11 pocisków artyleryjskich
kalibru 75 mm.
• Tysiące osób przewinęło się przez
krośnieński rynek w czasie Karpackich
Klimatów i Festiwalu Win Węgierskich.
Na stoiskach można było kupić owcze
sery z Podhala i kozie z Beskidów, podkarpackie miody, litewskie kindziuki i
wileński chleb oraz posłuchać ciekawej
muzyki.
• Z okazji Święta Wojska Polskiego
i 97. rocznicy zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej, na
krośnieńskim Rynku odprawiona została

Polowa Uroczysta Msza Święta w intencji
żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej i innych bojach o Niepodległość Ojczyzny. Po mszy złożono
kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa
Piłsudskiego. W uroczystościach wzięła
udział kompania honorowa Strzelców
Podhalańskich, harcerze oraz Miejska
Górnicza Orkiestra Dęta.
• Już prawie 2,5 tysiąca operacji
lotniczych odbyło się w tym roku na
krośnieńskim lotnisku, na którym wybudowano m.in. nowy pas startowy.
Zgodnie z założeniem lotnisko spełnia
funkcję lotniska szkolno-treningowego
oraz dla małego ruchu turystycznego i
biznesowego. Obecnie loty odbywają się
z trawiastych pasów startowych. Nowo
wybudowana infrastruktura, w tym
utwardzony pas startowy o długości 1100
metrów i szerokości 30 metrów, z oświetleniem i drogami kołowania, została
odebrana i dopuszczona do użytkowania
przez nadzór budowlany.

Z gminy …
• 13 sierpnia 2017 roku, w ramach
Dni Rymanowa i Rymanowa-Zdroju,
odbyła się 18 edycja wyścigu kolarskiego o „Puchar Uzdrowisk Karpackich”
na dystansie 180 km, posiadającego
klasę 1.2 UCI i zaliczanego do grupy
Tourów Europejskich. Wystartowało
102 zawodników z 14 klubów polskich
i zagranicznych. Wyścig wygrał : Maciej
PATERSKI – Polska  z drużyny CCC
SPRANDI Polkowice.
• W sobotę (19.08) na Przymiarkach
w pobliżu Rymanowa Zdroju odbyła
się impreza „Popołudnie z latawcem na
Przymiarkach”. Imprezę na Przymiarkach poprzedził wspólny spacer wszystkich chętnych, który wystartował z parkingu przy Biurze Informacji Turystycznej w
Rymanowie Zdroju. Pierwsze pół godziny
przybyłe osoby mogły poświęcić na
sprawdzenie swoich latawców w praktyce.
Później przyszedł czas na część właściwą
konkursu w puszczaniu latawców. Do
zdobycia było wiele ciekawych nagród
ufundowanych przez sponsorów.
• Przeniesienie kapliczki we Wróbliku Królewskim stało się okazją do wykonania prac archeologicznych. W piątek
(19.08.) archeolodzy zakończyli prace w
miejscu, w którym od 100 lat znajdowała
się historyczna kapliczka. Wbrew różnym
plotkom - niczego nie znaleziono.
• W piątek (17.08) oficjalnie rozpoczęły się Drużynowe Mistrzostwa
Europy w Szachach do lat 18. Organizatorem zawodów jest Przedsiębiorstwo
Sanatoryjno-Turystyczne „Stomil” w
Rymanowie Zdroju, a także Polski Związek Szachowy. Drużynowe Mistrzostwa
Europy rozgrywane są od 2000 r. Biorą
w nich udział narodowe reprezentacje
krajów zrzeszonych w Europejskiej Unii
Szachowej. PST „Stomil” jako gospodarz
tegorocznych Mistrzostw otrzymał rekordową liczbę zgłoszeń. W zawodach udział
weźmie 40 drużyn z 16 państw.
zebrał deka
NASZ RYMANÓW
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Ksiądz Bogdan Kielar
nowym Proboszczem
Klimkówki

S

ą w życiu każdej parafii chwile,
które wplatają się w jej historię i
zamykają pewien określony etap
jej religijnego niepowtarzalnego życia.
Niepowtarzalnego – bo każdy proboszcz
obejmujący pasterzowanie, na swój sposób jemu tylko właściwy, organizuje życie
duchowe parafian. To jego praca
duszpasterska przyczynia się do
umacniania więzi parafialnych i do
kształtowania postaw moralnych
swoich parafian, dlatego zmiana
proboszcza jest niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu każdej
parafii.
Takie ważne wydarzenie przeżywała Klimkówka 20 sierpnia. A
była to niedziela. I chociaż pogoda
okazała się trochę kapryśna, to
jednak wśród mieszkańców panował nastrój radosny i świąteczny.
Pięknie udekorowany przez siostry Michalitki kościół, zapraszał
do siebie zapachem białych róż
oraz lilii i oczekiwał na przyjęcie
niezwykłego gościa. Nawet parafianie,
którzy tutaj tak licznie przybyli, wyglądali jakoś inaczej. Rozmodleni, skupieni
i z iskrą radości w oczach.
Wtem w świątyni pojawiły się poczty
sztandarowe: Zespołu Szkół Publicznych,
Kółka Rolniczego i Ochotniczej Straży
Pożarnej. Przed ołtarzem niecierpliwili
się ministranci, którzy nie mogli się tam
pomieścić. Widać było też scholę, która
swoim śpiewem ubogaca nabożeństwa.
Zdenerwowane, ale odświętnie ubrane
scholanki miały szczególnie trudne zadanie. Z pewnością tremę miała też siostra
zakonna Diana Jonczyk, która tak pięknie,
wraz z nieodłączną gitarą, przewodzi
gromadce śpiewających dziewczynek. W
całej okazałości prezentowały się panie z
Koła Gospodyń Wiejskich, które swoimi
kolorowymi ludowymi strojami i pięknym
śpiewem dodały należnego uroku całej tej
niezwykłej uroczystości.
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Wreszcie przy ołtarzu pojawił się
wyczekiwany gość, nowy ksiądz Proboszcz Bogdan Kielar w asyście księdza
dziekana Kazimierza Giery i emerytowanego księdza prałata Kazimierza
Pańczyszyna. Licznie zgromadzeni
parafianie zaśpiewali gromkim głosem
„Pod Twoją obronę”. Uważnie, z wielką
nadzieją i ufnością patrzyły na nowego
proboszcza oczy wszystkich wiernych,
którzy czekali na pierwsze jego słowa,
ale najpierw przemówił ks. dziekan, który
przedstawił nowego kapłana i odczytał
jego nominację. No a potem to już były
powitania, serdeczne życzenia i kwiaty.

Sołtys Klimkówki Kazimierz
Kielar wraz z przewodniczącą Koła
Gospodyń Wiejskich Haliną Penar witali
nowego duszpasterza po staropolsku –
chlebem i solą. Sołtys w kilku ciepłych
i serdecznych słowach złożył życzenia
księdzu i przedstawił krótką historię
kościoła parafialnego w Klimkówce oraz
kościółka pod wezwaniem Świętego
Krzyża.
Z życzeniami pospieszyła również
schola oraz ministranci. Zaś w imieniu
wszystkich grup parafialnych i osób
starszych przemawiał emerytowany dyrektor szkoły Marian Penar, który życzył
nowemu proboszczowi dobrej współpracy
z parafianami. Zaś serdeczne życzenia
wyśpiewały panie z KGW. Serdeczne, bo
swojego autorstwa i płynące z głębi ich
serc. Oto wybrane fragmenty:
Wszyscy parafianie bardzo się radują,
Nowego Proboszcza w Klimkówce
przyjmują.

Dziś otwartym sercem gorąco witamy,
Od całej parafii życzenia składamy.
Życzymy Ci zdrowia, wszelkiej pomyślności,
Niech na Twojej twarzy uśmiech zawsze gości.
Nasze powitanie składamy w piosence,
A całą parafię dajemy w Twe ręce.
Wreszcie ciepłym i serdecznym
głosem przemówił nowo przybyły ksiądz
Proboszcz. Mówił spokojnie i patrzył
życzliwie na swoich, jeszcze nieznanych
mu parafian, którzy z wielką uwagą
słuchali jego słów . Dziękował za miłe
powitanie i prosił o pomoc i współpracę
w swojej posłudze duszpasterskiej.
Jego spokojny i zrównoważony
głos oraz miłe i życzliwe spojrzenie
wzbudziło sympatię wśród licznie
zgromadzonych wiernych. Później nastąpiła uroczysta, koncelebrowana Eucharystia z homilią
nowego proboszcza, który prosił o
stworzenie jednej wielkiej rodziny
parafialnej. Parafianie przystąpili
licznie do Komunii Św. w intencji
swojego duszpasterza, któremu w
tej uroczystości towarzyszyła jego
Mama i Siostra.
Zawsze gościnne panie z KGW
przygotowały na zakończenie
smaczny obiad, w czasie którego
panowała serdeczna, rodzinna atmosfera. Wszystkie, te ważne dla mieszkańców Klimkówki wydarzenia utrwalił
aparatem i kamerą Radny Miejskie Rady
w Rymanowie Grzegorz Wołczański.
Życzymy nowemu proboszczowi
Klimkówki, czcigodnemu księdzu Bogdanowi Kielarowi dużo dobrego zdrowia
oraz wielu łask Bożych i długich lat pracy
w naszej parafii. Niech Jego niełatwej
posłudze duszpasterskiej towarzyszy
zawsze ludzka wdzięczność, życzliwość
i uznanie. Zaś niżej cytowane słowa niech
będą dla niego mocnym wsparciem w
trudnych chwilach:
Pan powiedział: „Ty pójdź za mną
Przez zwyczajne, szare dni.
Nie martw się, ja będę z tobą,
Niech nie będzie smutno ci”.
Zofia Gierlach
(parafianka Klimkówki)
fot. Grzegorz Wołczański

Kochana Janeczko
Dziś żegnać Cię nam wypada
I podziękować za wszystko, co w życiu zrobiłaś dla nas
Za Twoją wielką serdeczność, za dobroć, za uśmiech, za
miłość
Ty byłaś dla nas więzią – szczególną ostoją rodzinną
Kochałaś ogromnie życie – po mimo choroby, do końca
Pogodą ducha, zapałem - Ty stale byłaś wciąż młoda
Godziłaś się mężnie ze wszystkim co Cię ograniczało
Przez piękne i długie swe życie, zapałem, mozolną pracą
Tworzyłaś tak wiele dobrego; jako nauczycielka,
Jako siostra i ciocia, jako działaczka społeczna
Wielki Twój patriotyzm i ukochanie ojczyzny
Uwieczniłaś w robionych przez lata kronikach rodzinnych
W których - zapiski, zdjęcia, notatki, pamiątki są liczne
I opisane szczegóły, nie tylko te rodzinne,
Ale też z życia parafii, kościoła i kraju całego
To wielkie rodzimej historii pisane sercem dzieło
Dzięki Ci za To Janeczko - bo to, co tam zapisane
Będzie dla nas spuścizną, która na stale zostanie

W dniu 17 sierpnia odeszła od nas w 95 roku życia
Pani Janina Nikody, siostra
Mieczysława i Stefani Oberc.
Na pogrzeb Janiny oprócz rodziny,kuzynów, siostrzeńców,
Wszystkich nas urzekałaś swą gościnnością wielką
sąsiadów, przyjechali znajomi
Wdzięk, skromność, elegancja były Twą piękną cechą
z Grodziska Dolnego, gdzie
Będąc już emerytką, gdy powróciłaś tu do nas
przez lata była nauczycielką –
polonistką. Tam też była osobą
Włączyłaś się energicznie do działań naszego Koła
bardzo lubianą, zaangażowaną
Rodziny Radia Maryja w życie nie tylko szkolne, ale
To Ty uczyłaś dzieci
społeczne.
Na wszelkie wielkie okazje, na akademie, imprezy
Prowadziła kroniki szkolPrzekazywałaś wartości te najbardziej znaczące
ne, przedstawienia i działała na
I w tym się uwidaczniał Twój patriotyzm gorący
polu kultury. Całe swe samotne
Przy dożynkowych wieńcach, przez lata ze siostrą Stefą
życie wypełniła miłością i
W współtworzeniu ich byłaś zawsze pomocą wielką
troską o bliższych i dalszych
Braknie nam teraz Ciebie – a zwłaszcza tym Tobie najbliższym z rodziny, o znajomych i przyBogu - za dar Twego życia, dziękujemy dziś wszyscy
jaciół. Była tytanem pracy.
Za to, czym dla nas byłaś, za Twoje zasługi wszelkie
Pozostawiła po sobie siedem
Niech Bóg Ci da w wieczności radość i szczęście wielkie tomów kronik, w których
(19.08 2017r-sobota)

W chwilach próby
Choć Bóg nie chce naszej zguby
Często zsyła na nas próby
Byśmy przez nie się wzmacniali
i przy Panu wiernie trwali
Ja natomiast powiem szczerze
Jedna próba i już leże
Ciężko jest w tym życia znoju
Kiedy w duszy brak pokoju
Jak mam Cię wysławiać Boże
Kiedy jestem w złym humorze
Kiedy wszystko jest pod górę
Kiedy życie szarobure
Chciałbym trwać przy Tobie wiernie,
w każdej życia chwili
Choćby życie przyszło oddać,
tak jak święci to czynili
W zdrowiu mocny jestem w mowie
Lecz kiedy odejdzie zdrowie
Kiedy trochę źle się czuję
w ten czas, wiara odlatuje
Staję się dla wszystkich wredny
Jaki to ja jestem biedny
Tuż po fakcie w głowie zmiana
Wszak to była próba Pana
Znów cierpienie zmarnowałem
Próby Bożej nie przetrwałem
Jak tu takim życiem mam uniknąć kary
O mój dobry Boże, proszę przymnóż wiary.
Maciej Urbanik

Szajna Paweł
od wielu lat mieszkający we Francji
zmarł w wieku 79 lat
o czym z żalem informuje
rodzina

Chwila słabości – zmaganie
Pewnie – życie – przyjdzie mi się
Już z tobą rozstać…
Jakże mi sprostać zadaniom
Co przede mną stoją?
Sił mi brak, ścieram spocone czoło –
Ten świat nieuchwytny marzeń
Jakże odległy moim dłoniom…
Patrzę na kwiaty… A kwiaty
Co przedtem wsiewały ziarno wiary
Wzbudzając w oczach podziw,
Dziś… dziś w locie stygnących łodyg
Zdają się mówić:
„Popatrz – tak będzie z tobą
tam poza grobem nic nie ma,
ten świat wydumany tylko przez ciebie
i przez ludzi tobie podobnych.
Tak, to prawda, że ty o miłości potrafisz
Pięknie mówić,
Bo… same słuchając ciebie
Podnosimy głowy –
Jakbyś nam znowu w niebie ukazywał
			
Słońce.
J. Bolanowski

wyraziła swoją wielką miłość do Boga,
Ojczyzny i rodziny.
Przez lata bardzo aktywnie działała
społecznie w naszym lokalnym środowisku.
Ostatnio jako osoba samotna i z racji wieku,
już nie do końca samowystarczalna, otoczona była troską synowej brata Mieczysława
i bardzo oddanych opiekunek i uwielbiających Ją siostrzenic.
Była osobę wielkiego formatu, bogatą
wewnętrznie, skromną i bardzo ofiarną. Jej
długie i bogate życie trudno opisać w paru
słowach mojego pożegnania.
Maria Przybylska

Noc
Cisza czai się w oknie
Liczy gwiazdy
A one tkają przestwór
Czarny dywan nocy
Z kochankami wiruje księżyc
Gazda nocy ważny
Oczekując poklasku
Jak dawni prorocy.
Niebo jak sito
Złotą nicią tkane
Pyszne jak ogon pawia
Strzeliste jak żyto
Sennym poszumem liści
Preludium odprawia
Rozbudza senne wody
Klangorem żurawia
Z przestworu spada gwiazda
Złota strzała nocy
Niebo przecina błyskiem
Zeus gromowładny
Na drzewie błyszczą złotem kocie oczy
Wdali z cicha ujada
Pies, stróż nocy przykładny
Nie zasypiaj
Wyjdź na dwór i czekaj
Może gdzieś z oddali
Zabłyśnie czasu oko
Uważaj, zwalisz głową księżyc
Co wisi wysoko
I nie będzie już nocy
Jak się księżyc spali
Poducha nieba czerń nocy przytula
A pod nią sennych pól rozstaje
Sowy już dawno poszły spać
Nie oczekując bajek
Topole w gaju jak świeczniki
Zgaszone cichym lotem sowy
Tulą się w głowy słoneczników
Prowadząc nocne rozmowy
Tymczasem pląsaj
Ze swym cieniem nocą
Brodząc po kolana
W księżyca poświacie
Trącaj kwiaty, by z tobą
Śpiewały do rana
Niechaj zbudzą się ptaki
Co skrzydły łopoczą.
Józef Szałankiewicz
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O Rymanowie Zdroju
końcem XIX wieku

O

d dawien dawna do Rymanowa
Zdroju przyjeżdżali kuracjusze,
aby reperować swoje zdrowie.
Szczególnymi kuracjuszami były i są
dzieci. Niezaprzeczalne uroki miejsca, a
także mikroklimat nadmorski robiły i nadal robią swoje. Niczego nie brakowało
Rymanowowi, obawiano się, w pozytywnym tego słowa znaczeniu jego konkurencyjności z pobliskim Iwoniczem, czy
odleglejszą Rabką. Wszystkie te uzdrowiska istnieją po dzień dzisiejszy i przez
cały rok są w nich komplety kuracjuszy
– zwłaszcza w Rymanowie Zdroju.
Poniżej prezentowane oryginalne
dwa teksty – oba z miesiąca lipca, z tym,
że jeden z 21 lipca 1885 r., a drugi z 14
lipca 1886 r. pochodzą z poczytnej gazety „Kurjer Lwowski”. Nawet w tak odległym od Rymanowa Lwowie – ówczesnej
stolicy Galicji pisano o Rymanowie. I to
w bardzo pozytywnym tonie. Pisze korespondent, który po raz kolejny bawił
w Rymanowie na kuracji. Zauważył, że
szczególnie pozytywne działanie mają
rymanowskie wody i kuracje na małe
skrofuliczne dzieci. I nie tylko – również
dobroczynnie działają na dorosłych.

Rymanów, 21 lipca 1885 roku
Skromny i nierozgłośny zakład tutejszy kąpielowy może już po krótkim, bo zaledwie 5 letnim żywocie swoim, poszczycić się niejednym rezultatem działania
uzdrawiającego swych wód.
Przebywając tu już drugi rok, miałem
sposób naocznie przekonać się o nadzwyczajnych skutkach. Widziałem niejedną
osobę, ubezwładnioną długoletniem cierpieniem i przymuszoną używać wózka,
kuli lub laski, zupełnie uleczoną po jedno
lub dwuletniem użyciu wód tutejszych.
Szczególnie zbawienne działanie widzieć
się daje na dzieciach skrofulicznych, których tu co roku zastęp niemały.
Rymanowski zakład z roku na rok się
podnosi, choć pomału ale stale. Ma też
on po temu wszelkie warunki i sądzę, że w
miarę rozszerzania się, stanie się niebezpiecznym współzawodnikiem Iwonicza
i Rabki. Nadzwyczajna obfitość źródeł,
których jest 3, skład takowych, zawierających prócz jodu i soli także żelazo,
doskonałe górskie powietrze, zresztą komunikacja ułatwiona, bo bliskość stacji
kolei transwersalnej tegoż nazwiska, oto
są podstawy przyszłego rozwoju, którego
postęp zależeć będzie od szybkości porobić się mających wkładów. W tym roku
stanął nowy dom mieszkalny piętrowy, a
w najbliższej przyszłości ma stanąć więcej pomieszkań, dom zdrojowy (kurhaus)
i nowe łazienki. Obecnie zakład nie pomieszcza więcej jak kilkaset osób naraz.
Zresztą nie wyobrażajcie sobie, by trzeba
się tu wyrzec wszelkiej wygody i ograniczyć na najniezbędniejsze potrzeby życia.
Przeciwnie, mieszkania są równie
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dobrze urządzone jak w pierwszorzędnych galicyjskich zakładach zdrojowych,
przytem przewiewne i suche, wikt chociaż nie wykwintny, ale zdrowy i smaczny, łazienki dobrze urządzone i schludne,
spacery należycie utrzymane — a dałyby
się jeszcze bardzo znacznie rozszerzyć,
przytem grunt szutrowaty, szybko wysychający. Jest tu w miejscu kaplica, lekarz, poczta, sklep, a w pobliskiem miasteczku, Rymanowie, apteka i telegraf.
Przytem ceny tak pomieszkać, jakoteż w
łazienkach i restauracjach (dwóch) bardzo umiarkowane, a uprzejmość właścicielki zakładu, sumienność i uprzejmość
zarządu, nadewszystko zaś przekonanie,
że wody w zdroju nie zabraknie, przy
zwiększonej nawet kilkakroć liczbie gości, wszystko to przyczynia się znacznie
do rozszerzania klienteli zakładu. To też
w miarę rozgłosu, który zyskuje Rymanów, coraz to z dalszych stron goście
przybywają. Są tu już i zakordonowi, a w
ogóle liczba powiększa się z roku na rok.
O uprzyjemnieniu pobytu także pomyślano. Prócz muzyki stałej, odbywają się co
niedziela zebrania towarzyskie z tańcami
w sali, gdzie znajduje się także fortepian
dla użytku gości. Mamy też kilka dzienników i małą wypożyczalnię książek. Z
serca więc można życzyć „Szczęść Boże”
przyszłemu rozwojowi zakładu.

jak się zaczną wspólne dziecięce zabawy.
(„Kurier Lwowski”, R. 3:1885, nr
207, s. 2-3; Dodatek do numeru 199
z dnia 19. Lipca 1886, s. 2.)

Rymanów, 14 lipca 1886 roku
Nie ma może miejsca kąpielowego,
któreby w tak krótkim czasie swego istnienia, bo niespełna od lat pięciu doszło
do tego wzięcia i rozwoju co Rymanów.
Znakomite przymioty tutejszej wody jodowej i prześliczne wśród gór i lasów
położenie jest główną tego przyczyną. Z
każdym też rokiem przybywa coraz więcej zabudowań i gości, a administracja
stara się o coraz nowe ulepszenia. Z
nowych prywatnych zabudowań zasługuje na uwagę na wielce rozmiary wystawiony pawilon p. Zontaka ze Lwowa,
w środku którego znajduje się oszklone
i osłonięte podwórze, mogące doskonale
służyć za salę do zabaw, której równej
gdzie indziej próżno byśmy szukali.
Jak ożywiony jest tegoroczny sezon
kąpielowy dość wspomnieć, że nietylko
wszystkie pomieszkania są zajęte, ale że
mamy aż trzech lekarzy ordynujących:
dwóch z pobliskiego miasteczka, a trzeci
dr. Celestyn Sternbart ze Lwowa, odznaczony niedawno zaszczytnym dekretem
Wydziału krajowego, jako lekarz szpitala powszechnego, na oddziale chirurgicznym. Że wielu chorych, szukających
poratunku, potrzebuje chirurgicznych
zaopatrywali — to wiadomo.
Jak wszędzie u wód, tak i my tutaj,
nie zapominamy o zabawach. Co sobota
sobie tańcujemy a liczne festyny, odczyty
i koncerta czekają nas. Wkrótce też ma
wystąpić znany deklamator p. Konopka.
Oby tylko kieszeń na wszystko starczyła.
Dziatwa nasza z niecierpliwością czeka
zapowiedzianej kolonji, która jak słyszę
— jutro przybywa. Toż to będzie radość,

Rymanów Zdrój
Z mikroklimatem –
Zimą i latem

Dzisiaj, co prawda nie dojeżdża się
do Rymanowa koleją transwersalną, ale
drogi asfaltowe dają łatwe dotarcie do
celu. A jak to mówi stare porzekadło dobry towar nie trzeba reklamować. Gości i kuracjuszy nie brak przez cały rok.
Paweł Glugla

Fraszki rymanowskie
Juliana Kani
Do Rymanowa
Ja, Rymanowie,
Kocham się w tobie
Dziecięcy Rymanów
Jest jeszcze w Polsce zakątek taki,
gdzie szczebiot dzieci przewyższa ptaki
Rymanowska pijalnia
Tu się napijesz wody leczniczej,
ta ci za darmo przedłuży życie.
Po drugiej stronie – kościółek, góry,
wstąp tam, podziękuj za cud natury!

Poranek w Zdroju
Za Eskulapem słońce się budzi
Hrabina dalej na ławce siedzi
Wokół pijalni nie ma nic ludzi
Lecz ścieżkę zdrowia robią sąsiedzi.
Część kuracjuszy, co wczoraj była
W termach węgierskich, setnie sen
morzy..
Zdrojowe kaczki też odsypiają
Walca porannej zdrojowej zorzy…
W górze nad nami, w lesie, aż huczy!
Sójki – siostrzyce drą się o zakład,
A zagubiony kos im wtóruje,
Wrzeszczy, jak gdyby dolarów nakradł!
Strumyk, co z serca wypływa lasu,
Śpiesząc się bardzo, by zdążyć z wodą,
Skrzętnie omywa kamienie czasu
I wabi wszystkich swoją urodą…
A las zdrojowy żyje swym życiem!
Zawsze świąteczny i tajemniczy…
Pełno w nim jodły, buka i lipy,
Innych drzew także nikt tu nie zliczy!
(Rymanów Zdrój, 29.08.2016)
Stefania Łopuch

O Rymanowie Zdroju
w 1912 roku

R

ymanów kojarzy się od niepamiętnych czasów ze zdrojem. Do
Rymanowa Zdroju przyjeżdżali
kuracjusze, aby reperować swoje nadwątlone zdrowie (zarówno ciała jak i
ducha). Szczególnymi kuracjuszami były
i są dzieci. Walory krajobrazowe, mikroklimat nadmorski, szczególnie urokliwe
zakątki tegoż miejsca na długo zapadały w pamięć kuracjuszom. A Rymanów
Zdrój odwiedzali nie byle kuracjusze.
Poniżej prezentowany autentyczny tekst
z 15 sierpnia 1912 roku pochodzi z gazety „Kurjer Lwowski”. Zapomnijmy o
problemach, polityce, swarach, urazach
i poczujmy ten klimat i piękno Rymanowskich zdrojów. I dziecięcy gwar, który podziwiali dorośli.
Kilku płaszczyznami schodzi bór
świerkowy aż na sam spód doliny, kędy
strumyczek czupurny hałaśliwie sobie
warczy po kamykach. Dolinę porysował
wszechwładny „hrabia” w deseń drożyn,
ścieżek i deptaków, zamknął ją z jednej
strony na poprzek ustawioną „Leliwą”
czyli szwajcarskim pałacem z werandą i
tak powstał „Rymanów Zdrój”.
To co nad strumykiem skrzy się,
błyska, tysiącem barw mieni na słońcu
— wszystkie te wille, trawniki, gazony,
nieskończona kaplica i druga omszała
budka kapliczna, dom gościnny, źródła, kioski — jednem słowem ten cały
Rymanów ze swoją dzieciarnią i reumatykami ma zawsze charakter czegoś odświętnego, dokładnie wypolerowanego.
Bo żaden kurz tu nie usiadł z prawieka.
Stąd chaszcze, krzaki, chwasty, trawa zawsze są roześmiane świeżą zielenią, a po
czarnych płaszczyznach lasu smugi chadzają czarowne i tyle na nich koloru, ile
go zrodzić może błękit nieba, biała kula
słoneczna, pyzaty księżyc i łukowa elektryka... wszechwładnego „hrabiego”.
Człowiek ze Lwowa patrzy rzewnie jak w tem mnogiem świetle hasają
jaskółki, precz wyżenione z nad Peltwi
i jakieś inne ptaszki z długim ogonem i
jeszcze inne kolorowe i głośno śpiewające. Ogród się boży jeszcze tu krzewi
a z pod nóg pełza chybko jaszczurka,
motyle nad głową, w trawie, wielkie
brzęczenie owadów, a nocami ćmy orgie
wyprawują tam, gdzie latarnie stanęły
wolą „hrabiego”. Tego „hrabiego” przez
cały prawie dzień wymawia Rymanów
na różne tony i akordy. Każdy nieporządek, dziura w moście, odrapany słupek,
niesforny kamień spada od razu całym
ciężarem odpowiedzialności na dziewięć
pałek heraldycznej korony. Dużo splendoru historycznego spadło na potomka
prymasowskiej linii Pilawitów i ostatniego z Działyńskich po kądzieli, ale

on postanowił być „sam sobie sterem,
żeglarzem, okrętem”. Tedy „handryczy”
się z żydami, osobiście wykonuje policję
ogniową, sanitarną, bezpieczeństwa, a
nawet moralności, lamentuje na niezbyt
udatny sezon, na wielkie koszta nowych
łazienek, sam sobie jest dyrektorem, sekretarzem i władzą wykonawczą. Panuje
tedy wszechwładnie nad wszystkiemi
drożynami Rymanowa, nad dwojgiem
dziewcząt, co na wzór biblijnej Rebeki
czerpią wodę u źródła i nad wszystkiem
co się tutaj „nowoczesnem urządzeniem”
nazywa. Na jego rozkaz jęczą w kiosku
muzycznym instrumenty na nutę „Zuzanno ach! — ja kocham cię aż strach”,
na jego rozkaz zamyka się nocą karczma
przed pijakami, płoną łukowe i wszystko
inne dzieje się tak jak wola „zarządu”.
To jest Rymanów pod względem
polityczno-administracyjnym. Ale po
nad administracją płynie struga jasnego powietrza. Białe chmurki kłębi górą,
brylantową rosą kwiaty skrapla, dech
surowy pnia drzewnego niesie z lasu.
Wszystkie szmery leśne pomięszały się
z rozchichotanym gwarem dziatwy. Jeden z obręczem biega i ma pełne wrażenie jakoby jechał na rowerze, drugi
drze się w niebogłosy, tam się czubią,
a tam się rozbiegało stadko rozhukane.
Rymanów im wszystkim, zdrowie ma
przynieść maluczkim i snać przynosi,
bo wesołe to wszystko do ostateczności, choć bez uprzykrzenia. W willi pod
Matką Boską patrzył raz rektor Finkiel
z podziwem, jak malec na jednej nodze
skacząc olbrzymią przemierzał halę. I
z jeszcze większym podziwem patrzył
uczony przez złote okulary swoje, jak się
rozdziawiła buzia chłopczyny od ucha
prawie do ucha i śmiech z niej wybuchnął całą srebrzystą kaskadą.
Bo nie widział snać Magnificencja
tyle dziatwy od razu, tak blisko siebie i
na jednem miejscu. Tedy zabłysły oczy
historyka dobrym, serdecznym uśmiechem, egzotyczny dlań temat tajemnic
duszy dziecięcej bardzo go widać zajął,
bo niebawem w płowych główek gromadce orientował się autor „Bibliografii
historji polskiej” doskonale. Wiedział
dokładnie, że ten chłopczyna nazywa
się „Ryś”, tamten „Buś” inny „Duś”,
wiedział dobrze który jest „Zig”, a która
„Icia”.
I gdyby ciężki obowiązek nie skracał letnich wczasów rektora, tedy przyjaźń jego z dzieciarnią byłaby tak ścisłą,
jak przyjaźń właścicieli willi pani Matyldy Waiterowej. Bo krokiem i z powagą
Junony krąży dobra, gospodyni, czujnem patrząc okiem wszędzie, a jej rąk i
sukien swawolna się czepia gromadka,
czyniąc gwar, którego w Rymanowie
największy tetryk i największy reumatyk
słucha niby milej, odą młodości niosącej, muzyki. Bo jest cisza i ukojenie w
śmiechu... dziecięcym...

Tak jest przytaknęli unisono radca
Kreisel ze Śniatyna,- p. Chmielewski ze
Sarajewa i prof. Klimczuk od Sokala, rejent Kosiński, p. Breitt ze Sanoka i letnicy inni, co pod Matką Boską siedząc, patrzyli na dzieci, las i szemrzący strumyk.
Jedynie tylko prof. Porębowicz i
prof. Kurz nic nie odrzekli, bo jeden
drugiemu tuż, tuż zadawał mata na szachownicy.
Fr. J.
(„Kurier Lwowski”, R. 30:1912, nr 372, s. 1).
Trudno jest dzisiaj rozszyfrować kto
był autorem owego powyższego tekstu
(Fr. J). Jedno jest pewne – opis Rymanowa Zdroju jego pióra jest fantastyczny.
W wydaniu lwowskim nie do przecenienia.
Paweł Glugla
(Autor jest doktorantem historii, mieszka
w Tarnowie)

Wspomnienie
(O Rymanowie Zdroju
– pragnienia – refleksje)
Dokąd… dokąd mnie wiedziesz kręta drogo,
Dokąd prowadzisz me wspomnienia?
Dokąd mnie wciągasz… w świat marzenia?
Którego chciałbym dłońmi dotknąć,
Objąć spojrzeniem, w którym miłość…
Jeszcze ciągle…
Jak owoc słodki dojrzewa?
Strzelistość jodeł smukłych w niebo,
Łagodnych zboczy leśna słodycz,
Pod leszczynami szum potoku,
A nad potokiem? – most drewniany,
A za nim?
Jak ciebie nazwać mam widoku,
Gdzie na swych rękach chorą niosłem,
Żeby ją leczyć u twych źródeł?
J. Bolanowski

Nasz
Rymanów
na Facebooku
www.facebook.com/naszrymanow
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XVII Turniej Piłki Nożnej
Drużyn Podwórkowych

Prezes Odznaczony

T

ermin rozgrywek zbiegł się z okresem dużych upałów. W trosce o
samopoczucie młodych zawodników, organizatorzy zrobili wszystko aby
tą uciążliwość złagodzić. Wydłużono
przerwę między połowami i zapewniono
wodę mineralną.
(Skład drużyny Activ Pro: Maciej Muzyka, Kamil Tutak, Kacper Tutak, Mikołaj
Ostrowski, Miłosz Kołodziejczyk, Mikołaj
Wais, Bartłomiej Sikorowicz, Kacper Lorenc, Jan Rajchel)
W finale zawodów spotkały się
drużyny Activ Pro Rymanów i LKS
Głębokie. Stojący na dobrym poziomie
mecz toczył się w atmosferze czystej gry,
nad czym czuwał, ocierając pot z czoła
p. Marek Sokołowski. Wygrała drużyna
Activ Pro. Każdy uczestnik finałowego
meczu otrzymał puchar z odpowiednią
dedykacją.
(Skład drużyny z Głębokiego: Hubert
Winiarski, Miłosz Wałach, Jakub Wojtasik,
Kamil Winiarski, Paulina Liszka, Filip
Szczęsny, Filip Stapiński, Wiktor Kurpiel,
Szymon Rodzinka, Paweł Rodzinka).
W drużynie z Głębokiego wyróżniała
się jedyna w turnieju dziewczyna – Pauli-

na, mieszkająca na co dzień w Londynie,
ale na czas wakacji odwiedzająca rodzinę
i już drugi raz brała udział w zawodach.
Wśród obserwatorów meczu zastanawiano się nad zmianami w regulaminie
rozgrywek. Dotychczas zasadą było, że
biorą w nich udział uczniowie szkoły podstawowej. W związku z reformą oświaty
przybywać będzie klas w podstawówce,
zatem w przyszłym roku dopuszczeni byliby uczniowie 14 letni, a za rok 15 letni.
Padły też inne propozycje, ale o ich
realizacji jeszcze za wcześnie mówić,
wymagają rozważenia.
(wła)

Na wniosek KZ NSZZ Solidarność
Emerytów i Rencistów przy Zarządzie
Regionu Podkarpacie w Krośnie, poparty
przez Przewodniczącego Sekcji E i R
Pana Mariana Foremnego Rada Krajowa
Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność za zasługi
w działalności na
rzecz środowisk
emerytów i rencistów, członków
NSZZ Solidarność odznaczyła
Pana Czesława
Szajnę honorową
odznaką „Semper
Fidelis” ( odznaczenie podpisał
Przewodniczący
Rady Dariusz
Kucharski).
Odznaka „Semper Fidelis” - zawsze wierny – jest potwierdzeniem, że
Bóg, honor i ojczyzna było i jest rzeczą
nadrzędną dla Pana Czesława, Prezesa
Stowarzyszenia Nasz Rymanów.
Wręczenie honorowej odznaki odbyło się 4 sierpnia w gościnnym domu
Pani Janiny Sobczak – Kowalak, która
zaprosiła członków komisji na spotkanie .
Aktu dekoracji dokonał p. Marian
Foremny, Koordynator Służb przy grobie
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki,
członek Zarządu Regionu Podkarpacia w
Krośnie.
		

Edward Mróz

Wspólnymi siłami
Z okazji 100. Rocznicy odzyskania niepodległości Polski, Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” proponuje
mieszkańcom gminy udział we wspólnym przedsięwzięciu – „Wystawa fotografii z lat 1914 – 1920”. Fotografie
wszelkiego typu są dokumentami, czy
dotyczą wojny, pracy, życia rodzinnego czy wydarzeń historycznych.
Skala tego zamierzenia jest duża,
dlatego zwrócimy się do wszystkich
szkół w gminie o pomoc w gromadzeniu i ewentualnym skanowaniu
fotografii.
Wskazane byłoby , aby opisywać
zdjęcia – kogo lub co przedstawiają,
miejsce i czas wykonania fotografii.
(oczywiście w miarę możliwości).
Sądzimy, że mieszkańcy każdej
miejscowości w gminie, zechcą mieć
swój udział w tym dziele.

10

NASZ RYMANÓW

Czym żył Rymanów
15 lat temu

15

lat to niewiele, ale zobaczyć już
można jak wiele zmian zaszło
w Rymanowie przez ten okres.
Co przestało być problemem a co zachowało aktualność. Wykorzystamy treści z
numeru 9 (20) „Naszego Rymanowa” z
września 2002 roku.
II Turniej Piłki Nożnej Drużyn
Podwórkowych odbył się w ramach
Dni Rymanowa. Na stadionie „Startu”
zjawiło się 8 drużyn, które losowaniem
podzielono na dwie grupy rozegrały mecze eliminacyjne. W grupie A zwyciężyli
chłopcy z Klimkówki przed „Kolejową”
Rymanów a w grupie B Głębokie przed
Wróblikiem Królewskim. W półfinałach
Głębokie pokonało Kolejową 2:0 a Klimkówka Wróblik 1:0.
W finale Klimkówka pokonała Głębokie 2:1 a Kolejowa drużynę Wróblika,
ustalając kolejność w turnieju (drużyny
same obrały sobie nazwy):
1.Szwecja Klimkówka
2.Jastrzębie Głębokie
3. Kolejowa Rymanów
4.Real Wróblik Królewski
5.Juventus Królik polski
6.Tytus Rymanów Zdrój
7.Giganci Deszno
8.FC Rymanów
W tej udanej imprezie wzięło udział
prawie 80 zawodników w wieku do 13 lat.
Nowy rok szkolny 2002/2003 – tabela obrazująca liczbę uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy.
Ogółem w gminie było 12 placówek
oświatowych (w tym 3 szkoły filialne),
w których ogółem uczyć ma się 2 366
uczniów (spadek o 69). Z tej liczby do
klasy „O” uczęszczać będzie 175 dzieci,
do szkół podstawowych 1358, a do gimnazjów 808 uczniów.
Najliczniejsze placówki to: Rymanów – 593 uczniów (25 oddziałów), Posada Górna - 356 uczniów (16 oddziałów),
Sieniawa – 273 uczniów (14 oddziałów),
Klimkówka – 255 uczniów (11 oddziałów) i Wróblik – 233 (11 oddziałów).
Najmniejsze to: szkoła filialna Wisłoczek
– 23 uczniów, szkoła filialna Deszno – 32
uczniów i SP Głębokie – 67. Autor zestawienia zaniepokojony jest faktem, że w 6
szkołach (na 9) spadła liczba uczniów w
porównaniu z rokiem poprzednim i wg.
prognoz demograficznych tendencja ta
ma się utrzymać
Wieści z regionu donosiły – w Muzeum podkarpackim w Krośnie swoje
wyroby obok 9 innych hut szkła, eksponowała również rymanowska „Sabina”. Są
to wyroby ręcznie formowane, za drogie
na nasz biedny rynek, 90 % produkcji
idzie na eksport.
Niepokoi sytuacja rymanowskiej
bryndzarni. Podkarpacie wysłało protest
do urzędu patentowego przeciwko plano-

wanemu monopolowi gmin tatrzańskich
w produkcji serów z mleka owczego. SM
w Sanoku skupuje ser owczy już od 50
lat a zakład w Rymanowie specjalizuje
się w produkcji bryndzy (ostatnio nawet
eksportowanej na Węgry). Opłata za znak
towarowy doprowadziłaby do likwidacji
wiele miejsc pracy.
Nasi czytelnicy poza krajem
– w redakcji doszło do spotkania z J.
Szajną, naszym wiernym czytelnikiem
mieszkającym w Kanadzie. Opowiadał,
że nie jest im obca tęsknota za Ojczyzną
i sprawy z nią związane. Z zazdrością
patrzą na rodaków z innych miast, którzy
zorganizowali się, spotykają się często
miło spędzając czas. Dlatego rymanowiacy postanowili nie być gorsi i zorganizować takie spotkanie. Zgłosili prośbę
do „NR” aby ogłosić prośbę do rodzin
mieszkających w Polsce, by powiadomili
swoich krewnych mieszkających w Kanadzie o planowanym spotkaniu, a wszyscy
chętni aby zgłosili się w Kanadzie pod
wskazany nr. telefonu.
100. lecie Sióstr Służebniczek w
Rymanowie. W III części przedstawiono
początki ich działalności w Rymanowie.
Najważniejszym obowiązkiem stała się
praca ochronkowa. W latach 1902-14
miały pod opieką od 60 do 200 dzieci każdego dnia. Siostry wpisały się w prężną
działalność kulturalną środowiska. Na ten
cel udostępniały także salę w Ochronce
innym osobom. (np. 70-lecie urodzin H.
Sienkiewicza, obchody 100-lecia śmierci
T. Kościuszki). Bardzo dobrze układała
się współpraca z rymanowskimi szkołami,
nauczycielki ze szkół (męskiej i żeńskiej)
odbywały codzienne zajęcia w Ochronce.
Siostry krzewiły też oświatę zdrowotną
i pielęgnowały chorych po domach.
Jeszcze w 1939 r 964 chore osoby znajdowały się pod opieką sióstr. Wiele czasu
poświęcały przygotowaniu dziewcząt do
prowadzenia gospodarstwa domowego
(kursy gotowania, robót ręcznych). Dla
utrzymania prowadzonego dzieła i siebie,
siostry posiadały gospodarstwo rolne.

II Konkurs Wieńca Dożynkowego
zorganizował GOK w Rymanowie w
Króliku Polskim – zwycięzcy z roku
poprzedniego. W konkursie wzięły udział
Koła Gospodyń Wiejskich z Milczy,
Bałucianki, Posady Górnej, Królika Polskiego, Głębokiego i Sieniawy. Wytwory
korowodów dożynkowych oceniało jury
w składzie: Maria Marciniak etnograf ze
skansenu w Sanoku, Agata Pucykowicz
z GOK w Iwoniczu Zdroju i Ewa Chrobak z Krośnieńskiego Domu Kultury.
Przyznano następujące wyróżnienia: I
miejsce – Deszno, II miejsce – Sieniawa,
III miejsce – Posada Górna.
Przyrost naturalny w gminie Rymanów – w III części przedstawiono
miejscowości: Rymanów Zdrój, Sieniawa, Wróblik Królewski i Szlachecki,
Wisłoczek i Zmysłówka. W pięcioleciu
1997-2001 tylko w Zmysłówce liczba ludności nie zmieniła się (-1), w pozostałych
mieszkańców przybywało: Wisłoczek
(+7), Wróblik Szlachecki (+5), Wróblik
Królewski (+18), Rymanów Zdrój (+27),
Sieniawa (+31). Podsumowując sytuację
demograficzną w całej gminie autor
corocznie odnotowuje dodatni przyrost
naturalny.
(wła)

W szkole wolności
W szkole wolności tyle wolnych klas,
nieużywana brama się telepie,
lecz w żadnej klasie ciągłe nie ma nas
–
my nie musimy! My już wiemy lepiej.
Jakąż wolnością nam zakwita
nasz wolny wreszcie dzień powszedni?
Wolnością pięknych, trudnych pytań,
Czy też wolnością głupstw i bredni?
Wolnością, co szacunek budzi,
czy też wolnością świństw i kantów?
Wolnością pięknych, mądrych ludzi,
czy niedowiarków, dyletantów?
W szkole wolności tyle wolnych klas
i bezrobotny belfer biedę klepie,
lecz w żadnej klasie ciągłe nie ma
nas –
my nie musimy! My już wiemy lepiej!
I myśl powraca taka żmudna,
taka natrętna, aż się dziwię:
czemu ta wolność taka trudna,
jeśli traktować ją uczciwie?
Bo dawno już się mamo moja,
tak śmiesznie nie składały gwiazdy,
dano nam wolność – piękny pojazd,
nikt nie chce robić prawa jazdy…
Wojciech Młynarski
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Drużynowe Mistrzostwa
Europy w Szachach
do lat 18
w Rymanowie-Zdroju

E

uropejska Unia Szachowa przyznała Polsce organizację Drużynowych Mistrzostw Europy w
Szachach do lat 18. Mistrzostwa zostały
rozegrane pod egidą Europejskiej Unii
Szachowej i Polskiego Związku Szachowego w dniach 16-24 sierpnia w Rymanowie-Zdroju, w Przedsiębiorstwie
Sanatoryjno-Turystycznym „Stomil”.
Było to szczególne wydarzenie, biorąc
pod uwagę, że tak wysokiej rangi zawody
sportowe w naszej gminie jeszcze się nie
odbywały. Szczególna w tym zasługa
pani Agnieszki Fornal-Urban, Prezeski
PS-T „Stomil” w Rymanowie Zdroju,
która to podjęła się trudu organizacji

tak skomplikowanego przedsięwzięcia.
Nadmienić należy, że pani Agnieszka
mieszka w Krośnie, jest byłą szachistką,
niegdyś czołową w Polsce, wielokrotnie
grającą w mistrzostwach Polski kobiet,
pełniła również funkcję Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Szachowego.

Zaangażowanie w organizację mistrzostw
władz państwowych, wojewódzkich i
samorządowych również był znaczący.
Patronat nad mistrzostwami sprawował
Ministrer Sportu Witold Bańka, Marszałek Województwa Podkarpackiego
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Władysław Ortyl. Przewodniczącym komitetu honorowego była Pani Ewa Leniart
Wojewoda Podkarpacki, a członkami komitetu Starosta Krośnieński Jan Juszczak,
Bumrmistrz Gminy Rymanów Wojciech
Farbaniec, Sekretarz Generalny Polskiego
Komitetu Olimpisjkiego Adam Krzesiński, Prezydent Europejskiej Unii Szachowej Zurab Azmaiparashvili, Prezes
Polskiego Związku
Szachowego Adam
Dzwonkowski i inni.
Drużynowe Mistrzostwa Europy w
szachach do lat 18
odbywają się od 2000
roku, i biorą w nich
udział narodowe reprezentacje krajów
zrzeszonych w Europejskiej Unii Szachowej. Tegoroczne
mistrzostwa były najmocniej obsadzone
w dotychczasowej
historii. Rozegrane zostały na dystansie
7 rund, zarówno w kategorii chłopców,
jak i dziewcząt. W mistrzostwach wzięło
udział 22 drużyny chłopców i 18 drużyn
dziewcząt. Do Rymanowa-Zdroju przbyły
reprezentacje z Niemiec, Chorwacji, Wegier, Serbii, Słowacji, Danii, Turcji, Ukrainy, Czech, Mołdawi,
Izraela, Słowenii, Anglii, Estonii, Belgii
i oczywiście reprezentacja Polski. Polska jako gospodarz
mogła wystawić kilka
reprezentacji. Niektóre reprezentacje
również skorzystały
z tej możliwości. Do
Rymanowa-Zdroju
przybyło wielu gości,
trenerów, działaczy
szachowych z całej
Europy. Jednym z
nich był trener niemieckiej reprezentacji arcymistrz Artur
Jusupow, niegdyś czwarty szachista
świata. W Rymanowie gościł również
szachista nr 2 w Polsce, Jan-Krzysztof
Duda, Prezes PZSzach Adam Dzwonkowski, trener reprezentacji dziewcząt Marek

Matlak. Mistrzostwa
codziennie transmitowane były na żywo
w internecie, a komentowali je arcymistrzosiwe polscy
Bartłomiej Heberla i Marcin Tazbir.
Sędzią głównym był
Tomasz Telega, były
prezes PZSzach.
Drużyny juniorów
składały się z 4 zawodników, a juniorek z 2 zawodniczek.
Najmocniejszą reprezentację chłopców wystawili Niemcy, a dziewcząt
Serbia. I to byli faworyci mistrzostw.
Mistrzostwa rozpoczęły się w „Stomilu” 16 sierpnia o godz. 13 konferencją
prasową, w której udział wzięli: Przedstawiciel Europejskiej Unii Szachowej
Adrian Michalczyszyn, Prezes Polskiego
Związku Szachowego Adam Dzwonkowski, Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec, Prezes Przedsiębiorstwa
Sanatoryjno-Turystycznego Agnieszka
Fornal-Urban, Trener Reprezentacji
Polski Marek Matlak oraz Sędzia Główny Tomasz Delega. Następniego dnia,
punktualnie o godz. 14.30 odbyła się
ceremonia otwarcia. Na otwarciu pojawili
się zawodnicy i zawodniczki, ich trenerzy,
kapitanowie oraz szefowie delegacji.
Zawodnicy przystąpili do walki o godz.
15. Już od pierwszej rundy walka była
bezkompromisowa i zapowiadała wiele
niespodzianek. Na przykład faworyzowani Niemcy nieoczekiwanie zremisowali z
Mołdawią. Przez kolejne dni rywalizacji
mogliśmy obserwować wiele ciekawych
pojedynków i nieoczekiwanych rezultatów.
W turnieju chłopców walka o medale
trwała do końca. Ostatnie partie decydowały o tym, kto zdobędzie medale i
jakiego koloru. Ostatecznie złoty medal
wywalczyli faworyci Niemcy, wyprzedzając reprezentację Serbii i Chorwacji.
Polskie zespoły, chociaż było ich aż
pięć, nie odegrały większej roli. Niestety
nie wykorzystano atutu „gospodarza”.
Nasuwa się powiedzenie, że nie w ilości
siła tylko w jakości. Najlepsze, dziesiąte
miejsce zajęła (o dziwo!!!) IV reprezentacja Polski. Pierwsza reprezentacja
Polski dopiero miejsce 15 ?! Klasyfikacja
końcowa juniorów wg. miejsc: 1. Niemcy,
2. Serbia, 3. Chorwacja, 4. Mołdawia,
5. Węgry, 6. Ukraina, 7. Turcja, 8.
Słowacja 1, 9. Slowacja 2, 10. Polska
4, 11. Izrael, 12. Czechy, 13. Polska 2,
14. Anglia, 15. Polska 1, 16. Dania, 17.
Slowenia, 18. Estonia, 19. Belgia, 20.
Polska 3, 21. Slowacja 3, 22. Polska 5.
Zgoła odmiennie zaprezentowały się
polskie dziewczęta. Złoty medal zdobyła
pierwsza reprezentacja Polski (Oliwia
Kiołbasa i Anna Kubicka), wyprzedzając
drugą reprezentację Słowenii i Estonię.
Niewiele gorzej wypadła druga dryżyna,

która zajęła szóste miejsce. Klasyfikacja
końcowa wg. miejsc: 1. Polska 1, 2.
Słowenia 2, 3. Estonia, 4. Ukraina, 5.
Slowenia 1, 6. Polska 2, 7. Wegry 1, 8.
Serbia 1, 9. Turcja 1, 10. Niemcy, 11.
Turcja 2, 12. Czechy, 13. Serbia 2, 14.
Polska 5, 15. Słowacja, 16. Polska 3, 17.
Węgry 2, 18. Polska 4.
Oficjalna ceremonia zakończenia
mistrzostw, połączona w wręczeniem
medali, pucharów i nagród, odbyła się
23 sieprnia w godzinach wieczornych.
Goście opuścili Rymanów-Zdrój dnia
następnego. Aż żal było rozstawać się z
takimi wspaniałymi młodymi ludźmi z
całej Europy, którzy zauroczeni miejscem
pobytu, niechętnie opuszczali naszą
gminę.
Podsumowując mistrzostwa należy
stwierdzić, że było to nadzwyczaj udane
przedsięwzięcie pod względem sportowym i organizacyjnym. Na tle innych

państw, które wcześniej organizowały
mistrzostwa, wypadliśmy wyśmienicie.
Wspaniały ośrodek „Stomil”, przepięknie
usytuowany w malowniczym Rymanowie
Zdroju, profesjonalna obsługa i organizacja, komfortowe warunki gry i pobytu
uczestników, bardzo dobra oprawa medialna. Zapewne nasi działacze szachowi
spowodowali, że Polska, Podkarpacie i Rymanów-Zdrój
gościć będzie szachistów w
przyszłości, i organizować
inne zawody szachowe o
zasięgu międzynarodowym.
Pod względem sportowym
odnotowaliśmy duży sukces polskiej reprezentacji
juniorek i nieco mniejszy
juniorów. Duża liczba drużyn polskich juniorów, nie
przyczyniła się do sukcesu,
ale wielu młodych szachistów

zdobyła niezbędne doświadczenie, które
w sprzyszłości zaowocuje zapewne
dobrymi wynikami na arenie międzynarodowej.
Piotr Fałatowicz

X Dni Pamięci w Rymanowie

X

Dni Pamięci w Rymanowie obchodzono w dniach 9 – 12
sierpnia. Program Dni, w 75 rocznicę Zagłady Żydów
Rymanowa, był bardzo bogaty. Od modłów na cmentarzu
żydowskim, poprzez koncerty, fora dyskusyjne, wystawy po Marsz
Pamięci Żydów z Rymanowa na trasie, którą 75 lat temu przemierzyli
po raz ostatni - z Rymanowskiego Rynku do stacji kolejowej w
Wróbliku Szlacheckim.

Fotoreportaż Rafała Głoda
NASZ RYMANÓW
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sierpnia w ramach Dni Rymanowa i Rymanowa Zdroju odbyły
się II Biegi Górskie Między
Zdrojami. Rywalizowano na dystansach
10 i 21 km. Organizatorem zawodów
była Sekcja Biegowa Finisz Rymanów

skiej wygrał Robert
Gleń MUKS Podkarpacie Jedlicze,
drugie miejsce zajął
Paweł Guzik AZS
PWSZ Krosno/KSW
GARYU Krosno,
na trzecim stopniu
podium stanął Bartłomiej Machowski
Machoney Team.
Na dłuższym,
ponad 20 km dystansie zwyciężyli:
Gawlewicz Krystyna, druga była
Jasłowska Justyna
a trzecia Amrożkiewicz – Gromek
Judyta. Odpowiednio wśród panów pierwsze trzy miejsca
zajęli Piotr Kobylarz Rzeszowskie Gazele
i Gepardy, Bartłomiej Tomkiewicz KKB
MOSiR Krosno i Marcin Niezgoda KKB
MOSiR Krosno.
Sponsorami i partnerami zawodów
byli: Burmistrz Wojciech Farbaniec,
Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno,

Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o., Piekarnia
Urbanik, Maciej Czado Fotografia Ślubna, Maciej Brzana Kreation.pl, Salvatore
di Pasquale, Paweł Smerecki oraz Maciej
Apacz Tuczyński.
deka
fot. Maciej Brzana Kreation.pl

działająca w ramach Stowarzyszenia
„Nasz Rymanów”. Piękne widokowo,
ale trudne trasy zgromadziły ponad
osiemdziesięciu uczestników, niektórzy
pojawili się w Rymanowie Zdroju już po
raz czwarty w tym roku. Finisz Rymanów
był bowiem organizatorem lub pomagał
w organizacji takich zawodów jak Bieg
Tropem Wilczym, Ultramaraton Jaga-Kora i Zamczyska Trail.
Tym razem rywalizowano na trasach
wokół Wołtuszowej (10 km) i poznawano
uroki takich zakątków jak kościółek w
Klimkówce, Wólka czy Przymiarki (21
km). Pogoda dopisała, bufety były obficie zaopatrzone, humor nie opuszczał
biegaczy- jednym słowem udało się zorganizować ciekawą imprezę sportową.
Na dystansie 10 km czołowe miejsca
zdobyli: wśród pań Karina Dębiec (Finisz Rymanów), Patrycja Amrożkiewicz
(Amrożkiewicz Team) oraz Julia Czerwińska z Krakowa. Bieg w kategorii mę-

C

Naszym zdaniem

ześć – Franio – powoli mija czas
względnego spokoju tzw.( sezonu
ogórkowego) – kończy się okres
urlopowy, politycy wracają do swoich
zajęć, jedni z nowymi konkretnymi pomysłami ku dalszemu rozwojowi kraju,
zaś drudzy mieli czas do przygotowania
nowych sposobów protestowania i przeszkadzania w wprowadzaniu ich w życie.
Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy
nowego projektu dotyczącego zmian w
sądownictwie, który ma być przedstawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę.
Jeżeli uda się dojść do porozumienia,
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prezydenta Dudy z rządem to i tak „totalna
opozycja” będzie protestować, bo protesty
są ich specjalnością i takie są ich odgórne
założenia – NIE.
Stachu – może się mylę, ale uważam,
że będzie to ostatni decydujący protest,
bo albo zrobi się już konkretny porządek
z tym sądownictwem, bo jest to ostatni
bastion postkomuny , a wspierać ich
będą SB-cy, UB-cy, elita sądownicza,
oczywiście wraz z rodzinami, bo już od
października, za ich „nadgorliwą” pracę
dla PRL-u zostanie im odpowiednio
pomniejszona emerytura, i to będzie dla
nich cios, ale naszym zdaniem cios sprawiedliwy. Tak, że wrzesień zapowiada się
bardzo zagadkowo.

Franio – to nie tylko w naszym kraju będzie gorąco, bo jak obserwujemy
to zaczyna być także niespokojnie na
świecie, a to przez tego głupkowatego
stale śmiejącego się Koreańczyka, który
bawi się bezpieczeństwem całego świata.
Kto chociaż trochę śledzi polityką jaka
prowadzona jest pomiędzy poszczególnymi państwami i wiążącymi ich
układami, zdaje sobie sprawę, że skutki
„tej zabawy” trudne są do przewidzenia.
Ten głupkowato śmiejący się człowiek,
może w niebezpieczny konflikt wciągnąć
największe potęgi świata, takie jak: USA
– Rosja – Chiny – Japonia, a przez to
państwa przynależne do NATO.
Stachu – kiedyś też były ukła-

dy – pakty, (II- Wojna Światowa) i
też jak się okazało były to układy ale
tylko na papierze, a Polska jak zawsze,
jesteśmy między odwiecznymi wrogami
jak z prawej tak z lewej strony. A co
my możemy sobie obiecywać w razie
nieprzewidzianych sytuacji, kiedy my
jako jeden Naród jesteśmy mocno podzieleni a dowodem tego jest ta „totalna
opozycja”, która cały czas działała i
nadal działa na szkodę Polski. A ostatnim dowodem na to jest to, że kiedy
zrodziła się myśl i możliwość uzyskania
od Niemców odszkodowania za II Wojnę
Światową, oni stanęli po stronie Niemiec,
aby przypadkowo ich nie obrazić. Inne
państwa jeszcze dzisiaj otrzymują odszkodowania za skutki za I Wojnę Światową
i jest to normalne, więc dlaczego My za
tak ogromne straty ludzkie i materialne
nie możemy się domagać, uważam, że
domaganie się tego powinno być naszym
obowiązkiem względem Ojczyzny.
Moim zdaniem czy to się uda odzyskać jakąś rekompensatę czy nie, to
należy działać w tym kierunku, a w
razie odmowy przecież nic nie tracimy,
natomiast obawiać się aby Niemców nie
obrazić, to takie rozumowanie jest po
prostu głupie, bo za ich obecny stosunek
do Polski i ich politykę prowadzoną w

Trener Grzegorz
Argasiński doceniony

G

ramy w Ręczną” to nowy program
ZPRP i Ministerstwa Sportu i Turystyki dla dzieci z klas I-IV szkół
podstawowych. W uczestniczących w programie szkołach prowadzone będą zajęcia
pozalekcyjne z piłki ręcznej, w wymiarze
co najmniej 2 godzin lekcyjnych tygo-

„

fot. M. Czado

dniowo. Każda ze szkół otrzyma pakiet
sprzętu, a każdy z nauczycieli materiały
dydaktyczne. Jako dodatkowa atrakcja
w każdym z województw zostanie zorganizowany turniej/festyn „Weekend z
Piłką Ręczną” w którym wezmą udział
wszystkie dzieci uczestniczące w projek-

stosunku do naszego kraju, to myśmy
każdego dnia powinni być na nich oburzeni. Jest to podobna sytuacja jak ja bał
bym się upominać u swojego dłużnika o
swoje należności, aby go przypadkowo
nie obrazić.
Stachu – ostatnio obchodziliśmy tak
uroczyście oddając hołd bohaterom 1VIII
Powstania – 15 VIII- Cud Nad Wisłą,
ludziom, którzy złożyli najwyższą ofiarę
dla Ojczyzny – jak zrozumieć tych, którzy
w ostatnich latach i obecnie działali i dalej
działają na szkodę własnej Ojczyźnie, jak
można postawić obok siebie jednych i
drugich. Jeżeli tych pierwszych słusznie
nazywamy bohaterami – Wiernymi Synami Ojczyzny, tak ci drudzy zasługują
na najgorsze określenie – ZDRAJCY- a
tacy ludzie nie powinni mieć miejsca
wśród ludzi, którzy są prawdziwymi
Polakami i patriotami. Ludzie, którzy
przez poprzednie lata w bezczelny sposób
okradali własną Ojczyznę dziś powinni
być nie tylko odsunięci od polityki, ale
odpowiednio osądzeni.
Stachu – oni sami od polityki nie
odejdą – przecież to są ludzie do końca
bezczelni, dla nich słowa Bóg – Honor
– Ojczyzna, są bez znaczenia, gdyby
zależało to ode mnie to jednych wyrzuciłbym do Niemiec a drugich do Rosji, bo

tacy ludzie nie powinni mieć miejsca w
naszej Polsce. Szkoda, że mieszkamy tak
daleko od Warszawy, bo pewnie bralibyśmy udział w każdej uroczystości, które
tam się odbywają aby wspierać dobrą
politykę rządu i wszystkie uroczystości
państwowe. Sprawy gospodarcze, socjalne, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo,
naszego kraju idą w tak dobrym kierunku
jak nigdy do tej pory, ale wrogowie Ojczyzny robią wszystko aby za wszelką
cenę przeszkodzić w dalszym rozwoju.
To inne państwa doceniają nasze postępy
i jesteśmy wzorem do naśladowania dla
innych, a tu „pseudo Polacy” potrafią negować wszystko i na każdym kroku, ale
ich działania i plany nigdy się nie spełnią,
bo oni do władzy już nigdy nie dojdą.
Pocieszające jest jednak to, że coraz
więcej ludzi zaczyna dostrzegać słuszną
politykę obecnego rządu Beaty Szydło,
zdajemy sobie sprawę, że jest jeszcze
wiele do naprawienia po poprzednikach
i wprowadzenia wiele zmian, ale ważne,
że idziemy w dobrym kierunku i my, to
znaczy Stacho i Franio oraz wielu z nami
mocno w to wierzy.
(Pisownia i składnia oryginalna)

cie w danym regionie. Programem objęte
zostanie ponad 3500 dzieci z całego kraju.
Program, przeprowadzony będzie we wszystkich 16 województwach i zostanie nim objętych ponad 160 szkół podstawowych!
Aby zapewnić wysoką jakość zajęć w
połowie września, we współpracy ze
Międzynarodową Federacją Piłki Ręcznej (IHF), dla szkół biorących udział w
projekcie „Gramy w Ręczną” zorganizowany zostanie cykl trzech trzydniowych
szkoleń „Handball at
School”. Wybranych
zostało 16 koordynatorów wojewódzkich
(1 w województwie),
którzy będą mieć pod
opieką 10 szkół w każdym województwie.
W województwie
podkarpackim koordynatorem został trener Grzegorz Argasiński. Doceniono tym
samym jego osiągnięcia, wiedzę i zaangażowanie w promowaniu piłki ręcznej na
terenie województwa
jak również w kraju.

wych nawyków żywieniowych;
- AKTYWNOŚĆ – zwiększenie liczby
dzieci aktywnie spędzających czas wolny;
- SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA – rozwój
sportowy dzieci;
- PROMOCJA DYSCYPLINY – zwiększenie zainteresowania sportem ze
szczególnym uwzględnieniem piłki
ręcznej; wyłonienie grupy dzieci szczególnie uzdolnionych („zręczny Reprezentant Polski w piłce ręcznej”).

IDEA PROGRAMU „GRAMY
W RĘCZNĄ”
- INTEGRACJA RODZINNA I SPOŁECZNA – zagospodarowanie czasu wolnego uczniów i ich
rodziców oraz nauczycieli W-F;
- POŻĄDANE NAWYKI ŻYWIENIOWE – kształtowanie prawidło-

Stacho i Franio

Brawo dla trenera Grzegorza Argasińskiego!

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.
NASZ RYMANÓW
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MIĘDZYNARODOWY
TURNIEJ PIŁKARSKI
AKTIV PRO CUP 2017
O PUCHAR BURMISTRZA
GMINY RYMANÓW

W

minimy w-ekend (6 sierpnia
– niedziela) na Stadionie w
Rymanowie Zdroju rozegrany
został Międzynarododwy Turniej Piłkarski Aktiv Pro Cup 2017 o Puchar Burmistrza Gminy Rymanów. Gospodarzem
imprezy była Akademia Piłkarska Aktiv
Pro Rymanów przy wsparciu zawodników z Oddziału Wiśniowa. Zaproszenie
do udziału w zawodach przyjęły takie
zespoły jak Karpaty Lwów (Ukraina),
MFK Zemplin Michalovce (Słowacja),
Motor Lublin, Sandecja Nowy Sącz,
Resovia Rzeszów oraz Beniaminek
Krosno. Dzięki zaprezentowanej obsadzie poziom rozgrywek stał na bardzo
wysokim poziomie, a zebrani na trybu-

nach kibice, z całej Polski, a nawet Ukrainy czy Słowacji, mogli oglądać bardzo
dobry pojedynek piłkarski w wykonaniu
młodych zawodników. Zwycięzcami turnieju została ukraińska drużyna Karpaty
Lwów, na drugim miejscu Beniaminek
Krosno, trzecie miejsce podium przypadło zaprzyjaźnionej Akademii Piłkarskiej
Sandecji Nowy Sącz. Organizatorzy
wybrali także Najlepszego Zawodnika
Rozgrywek – Bajdak Kostislav (Karpaty
Lwów) Najlepszego Bramkarza Jakuba
Kasperkowicza (Beniaminek Krosno)
oraz Najlepszego Strzelca Mateusza
Jaworskiego (Sandecja Nowy Sącz) Na
tle bardzo mocnej obsady drużynowej
bardzo dobrze zaprezentowaly się drużyny AP Aktiv Pro. Bramki dla naszych
zespołów zdobywali Krzysztof Bara (3x),
Kacper Szczurek (1x), Miłosz Wołczański
(2x), Kornel Poznar (2x), Bartosz Macnar (2x), Tymoteusz Cisek (2x).
Cieszymy się, że Stowarzyszenie Aktiv Pro, które już blisko pięć lat działa na
terenie Gminy Rymanów, Gmin Wiśniowa
oraz od blisko roku Zarszyn jest po raz
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kolejnym Gospodarzem tak wielkiej dziecięcej imprezy sportowej. Na nasze zaproszenie do małej podkarpackiej Gminy
przyjeżdżają zespoły z Ukrainy – Karpaty
Lwów, Słowacji – Zemplin Michalovce
oraz czołówka młodzieżowej polskiej
piłki. Gościli już u nas; Wisła Kraków,
Cracovia Kraków, Varsowia Warszawa,
Ruch Chorzów,
Korona Kielce,
AS Progress
Kraków, DAP
Kielce, Motor
Lublin,Hetman Zamość,
AP Stalowa
Wola, Stal Rzeszów, Resovia
Rzeszów, Stal
Mielec czy zaprzyjażniona
od lat Sandecja Nowy Sącz.
Dzięki takim
inicjatywom
dzieci, które
trenują w naszej Akademii
mogą rywalizować nie tylko z lokalnymi
zespołami, ale zmierzyć się z uhonorowanymi zespołami, w których trenują
najlepsi i wyselekcjonowani zawodnicy.
Wyniki ostatnich rozgrywek naszych

zespołów, pokazują iż śmiało możemy
równać się już z najlepszymi. Nie sztuką
jest rozgrywać lokalne zawody, ważne aby
potrafić zmierzyć się z najlepszymi. Warto,
w tym miejscu podkreślić jeszcze jeden
ważny aspekt, że za swoimi dziećmi, przyjeżdżają rodzice, którzy często spędzają
w naszej okolicy całe w-ekendy, będąc
pod wrażeniem uroków naszej przyrody,
krajobrazów czy też samego Rymanowa
Zdroju. W miniony w-ekend gościli u nas
także rodzice dzieci z Lwowa.
Podsumowując, Nasza organizacja
działa nie tylko na rzecz aspektów sportowych, ale również promuje naszą Gminę
na arenie międzynarodwej, ogólnopolskiej, a przede wszystkim stwarza naszym
zawodnikom możliwośći, o któych jeszcze
ich rodzice nawet nie mogli marzyć. podsumowała wydarzenie Katarzyna
Rysz – Jęczkowska.
Impreza sportowa została przeprowadzona w ramach obchodów Dni
Rymanowa. Wydarzenie sportowe zostało objęte patronatem medialnym
przez TVP Rzeszów, GC Nowiny, Portal
nowiny24.pl, Radio Rzeszów, Nowe Podkarpacie, Korso Sanockie, rymanowiak.pl
oraz TeleKrosno. Inicjatywa była możliwa do przeprowadzenia dzięki wsparciu
sponsorów oraz instytucji z terenu Gminy
Rymanów. Szczególne podziękowanie
Zarząd Stowarzyszenia Aktiv Pro kieruje

do; Burmistrza Gminy Rymanów Wojciecha Farbańca, Dyrekcji Gminnego
Ośrodka Kultury w Rymanowie Danuty
Litarowicz, Dyrekcji Zespołu Szkół
Publicznych w Rymanowie Elżbiety Nadziakiewicz, Zakładu Aktywności Zawodwej, Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Rymanowie oraz Zarządu Klubu KS
Florian Rymanów Zdrój. Organizacja
tak dużego przedsięwzięcia była także
mozliwa dzięki wsparciu finansowemu,
jakie Stowarzyszenie Aktiv Pro otrzymało od lokalnych firm działających na
terenie Gminy Rymanów. W tym miejscu
szczególne podziękowanie kierujemy
do Firmy Rymatex Sp z o.o., Państwa
Marceli i Jana Wacławskich, Piekarni
Kopacz, Uzdrowiska Rymanów S.A. oraz
Drukarni E-mka z Teodorówki. Fotorelacje z wydarzenia wykonał Pan Marek
Sokołowski, a nad logistyką wydarzenia

czuwali Trenerzy i Wolontariusze Stowarzyszenia Aktiv Pro.
Akademia Aktiv Pro zagrała w składzie: Drużyna Aktiv Pro Zielona: Ząbik
Miłosz, Małopolski Jan, Bara Krzysztof,
Penar Mateusz, Szczurek Kacper, Wołczański Miłosz, Poznar Kornel, Macnar
Bartosz, Kumka Jakub, Argasiński Błażej,
Cisek Tymoteusz, Mikuszewska Kamila
Dryżuna Aktiv Pro Żółta: Zubik Bartek,
Słowik Hubert, Rajs Tomasz, Rajs Ireneusz, Janiga Bartek, Jurczyk Maciej,
Parylak Paweł, Harmata Kamil, Szot
Tymoteusz, Gacek Klaudiusz, Al Did
Wiktor, Czernaiwski Maciej
Trener zespołów: Wojciech Rygiel

skończą. Jednak nie przeszkodziło to w
przygotowaniu trasy jak i samej imprezy
i zawodnicy mogli powalczyć tego dnia o
kolejne punkty do klasyfikacji generalnej
cyklu. Jako pierwsze na swój godzinny
wyścig miały wyruszyć Pity, oczywiście
na skróconej trasie. Niestety jak się okazało nie było to łatwe, ponieważ na świeże
błoto maszyny te miały za małe koła, więc
jako pierwsze swój wyścig pojechały
Quady, które przetarły trasę na torze dla
swoich mniejszych kolegów. Ze sporym
opóźnieniem, ale z wielkimi chęciami na
trasę ruszyły motocykle, które postawiły
tego dnia kropkę nad „i”. W każdym z
wyścigów wiele się działo i było bardzo
ciekawie. Mimo kilku problemów udało
się rozegrać tę rundę do końca i większość
stwierdziła, że mogła to być najlepsza
runda w tym roku. Cieszy nas to bardzo,
ponieważ wracamy do Głębokiego raz
jeszcze w tym roku na zakończenie cyklu,
ale przed tym jeszcze Huta Poręby, także
mocne tematy do końca sezonu pozostały.

przyczynili się do zorganizowania oraz
przeprowadzenia IV rundy OMWP
2017. W szczególności podziękowania
kierujemy do Wójta Gminy Besko za
ufundowanie pucharów dla zawodników
klas Quad oraz Motocykle, do Gminy
Rymanów, a także do firmy Pana Dariusza Smolenia za pomoc w udrożnieniu
trasy na zawody. Nie sposób wymienić
wszystkich, których byśmy chcieli, lecz
wiedzcie, że o każdym z Was pamiętamy.
Na prośbę kilku zawodników specjalne
podziękowania kierujemy również w
stronę kibiców, którzy pomagali wyciągać maszyny na podjeździe za jeziorem
tym, którzy blokują trasę i przeszkadzają
również dziękujemy, gdyż wiemy co
zrobić na przyszłość, żeby przeciwdziałać
takim zdarzeniom. Grupie „Strzelców” z
Sanoka i Rymanowa również dziękujemy za pomoc w obstawieniu trasy rajdu.
Oczywiście dziękujemy właścicielom
okolicznych pól za udostępnienie swojej
własności oraz ekipie radia RMF FM za
wejście z naszej imprezy.

DOŁĄCZ DO NAS,
RAZEM BĘDZIEMY MOCNIEJSI

Długo wyczekiwane
Głębokie pokazało
swoje drugie oblicze
podczas IV-tej rundy
OMWP 2017

IV

runda Otwartych Mistrzostw
Województwa Podkarpackiego
w Cross Country 2017 rozegrana została 16-ego lipca w miejscowości
Głębokie. Wielu zawodników nie mogło
się doczekać pierwszego startu w tym
sezonie na tej właśnie trasie. Frekwencja
zapewne byłaby jeszcze wyższa, gdyby
nie warunki jakie zaserwowała nam pogoda w miniony weekend. Deszcz padał
cały dzień przed niedzielnymi biegami
oraz na kilka dni przed. Do tego niedziela
również była zmienna i niektórzy przypominali sobie pierwszą rundę w Hucie
Poręby, gdzie mieliśmy cztery pory roku
jednego dnia…

Jak to mówią niektórzy: „jest błoto i
jest Głębokie”. Tym razem jednak trasa
była jeszcze trudniejsza z uwagi na opady i burze, które już chyba nigdy się nie

Poniżej w linkach znajdziecie wyniki oraz klasyfikacje poszczególnych
wyścigów i klas. Gratulujemy wszystkim zawodnikom zajmowanych miejsc
i zachęcamy do dalszej walki w naszym
cyklu. Dziękujemy wszystkim, którzy

Już 20-ego sierpnia widzimy się na
V-tej rundzie w Hucie Poręby. Cykl wkracza w decydującą fazę. Każdy punkt może
się okazać na wagę złota. Do zobaczenia
zatem za miesiąc. KM ETER!!!
NASZ RYMANÓW
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Pani Biadolińska
Różne damy są nam znane…
I szachowe i karciane,
damy w czerni, damy w bieli,
damy suche i w kąpieli,
damy serca, damy dworu,
są też damy bez humoru.
Z tych ostatnich dosyć blisko
znamy panią Biadolińską.
Gdy świat cały na jesieni
od wesołych barw się mieni,
owa dama już się zżyma,
że niebawem będzie zima.
A z nią – jak to sami wiecie
tęgie mrozy i zamiecie.
Czy na przykład ślizgawice,
że aż strach wyjść na ulice.
A gdy mocno grzeje słonko,
gdy się śpiewać chce skowronkom,
gdy się kurczy śniegu czapa
wiosnę czuje, kto nie gapa.
To nie jeden by oniemiał
słysząc damy tej westchnienia…
Wiosna? Boże! Straszna pora!
Wiosną zwykle jestem chora.
Wiosną brudzi wszędzie ptactwo,
wiosną lęgnie się robactwo!
Nie ja tego nie wytrzymam!
To już chyba lepsza zima!
Gdyby ktoś powiedział na to,
że po wiośnie będzie lato,
wzruszyłby kamienie młyńskie
płaczem pani Biadolińskiej.
Ależ latem są upały,
trwają nieraz miesiąc cały.
Gdy pomyślę tylko o tym
biją na mnie siódme poty.
Są też w lecie straszne burze,
a grad niczym jaja kurze.

Lipcowy spacer
Wspominam nasz spacer po Pieninach Małych:
Wąwóz Homole, Białej Wody Skały,
łąki falujące pod lekkim powiewem
i górskie strumienie z ich szemrzącym śpiewem,
białych owiec kierdel z wolna przechodzący
i nas, przy bacówce żętycę pijących,
ścieżkę przy granicy i na przełaj marsz –
jakże pięknie płynął nam tam błogi czas.
Pamiętam smak wody, którą mi podałaś
w swoich drobnych dłoniach, pięknie, jak umiałaś,
a ja pijąc wodę muskałem Twe ręce
swoimi ustami, tak jakby w podzięce.
Aż tu przed nami pojawiła się skała,
która jakiegoś lwa przypominała.
Szybko wdrapaliśmy się na lwa tego grzbiet,
a co było potem, to wie tylko lew.
W drogę trzeba ruszać, bo na nas czekają
przyjaciele w Jaworkach, gdzie w bacówce grają
cyganie i ogień na środku się pali.
Tam trzeba iść już, bo to przecież w dali.
Ruszamy więc raźnie, w marszu podśpiewując
jakieś stare piosenki, czasu nie rachując
idziemy, a wokół przepiękny jest świat
i czujemy jakby nam ubyło lat.
Wreszcie już bacówka, cała okopcona
od watry, co na środku migoce i płonie.
Przyjaciele czekają nas od dłuższej chwili
i wszyscy starają się być dla siebie mili.
Wkrótce już na stole zjawia się płonąca
„herba” światłem spirytusu migocąca.
To dawna specjalność tej bacówki przecie,
kiedyś ją pijałem, lecz zimą, nie w lecie.

No a znowu w chłodzie lata
ja mam nieustannie katar.
I zamartwiam się, że jesień
jeszcze większe chłody niesie.

Cygańska kapela zagrała od ucha,
węgierskich czardaszów miło nam się słucha,
więc i muzyką i herbą rozgrzani
w tym ognistym rytmie wyruszamy w tany.

A w ogóle na jesieni
to żyć odechciewa się mi.
Słońce ciągle kryją chmury –
Deszcz, błoto, świat ponury.
No i zima idzie przecież,
a z nią jak to sami wiecie…

Potem nam cygańskie melodie zagrali,
a mieliśmy dużo miejsca tam na sali,
toteż ruszyliśmy, jak dwa rącze konie,
a świat zawirował, zatętniły skronie.

Złe są pory roku wszystkie
w oczach pani Biadolińskiej.
A że przewidziano z góry
taki porządek natury,
jak rok długi ma wciąż temat
do swojego biadolenia.
Od słuchania tych lamentów
można dostać kiszek skrętu.
W związku z tym znajomych szereg
woli dłuższy mieć spacerek,
lub też z domu nie wyjść wcale
niż jej wysłuchiwać żale.
Wprawdzie znam jednego pana,
który w wieczór no i z rana
damie tej ramieniem służy,
był z nią nawet raz w podróży.
Chodzą jednak takie słuchy,
że ów pan jest jak pień głuchy!!!

Pędziliśmy skocznie, to w prawo, to w lewo,
aż chwilami oczy już nam pot zalewał.
Nasze serca biły rytmem oszalałym,
a muzyczka brzmiał i skrzypce jęczały.
Wkrótce się skończyły te szaleńcze tańce.
Odniosłem swą damę, zamówiłem grzańce.
Nad ogniskiem jeszcze iskry tańcowały,
lecz gwiazdy na niebie już się pokazały.
Trzeba już zakończyć nasz wieczór uroczy.
Jeszcze raz spojrzałem w twe radosne oczy,
by móc je zapamiętać na najdłuższy czas,
bo wkrótce przecież razem nie będzie już nas.
(Krosno, VII.1994)
Antoni Komar

Z życia wzięte
Nie chcą aby drzew wycinać
Protest się przedłuża
Ekolodzy !!! Czemu nie trzymacie drzew
Gdy nadchodzi burza.
*
Tak chcieli być bogaci
Tak ciężko pracowali
Nie dojedli nie dospali
Gdy przyszła kostucha
Nic ze sobą nie zabrali.
*
Za młodu Boga nie szukał
Życie swe roztrwonił
Na starość chce aby go
Przed nieszczęściem bronił.
*
Szukasz miłości w sanatorium
Która szybko minie
Wiedz, że najważniejsza miłość
Jest w Twojej rodzinie.
Stanisław Walaszczyk

Wzór pobożności
Słoneczna niedziela roku pańskiego
Nieważne jakiego
Poszedł Maciek do kościoła
a że miejsca było mało
Jedno z wielkim znalazł trudem ,
tam zostawił swoje ciało
A sam poszedł w miejsca różne
I te wzniosłe i te próżne
Był nad rzeką, łowił ryby
Potem w lesie zbierał grzyby
Był też z kolegą w barze na piwie
I gdzieś na plaży leżał leniwie
Myślał o sławie i dużej mamonie
Z jakimś niesmakiem pomyślał o żonie
No i kazanie chciał słuchać lecz
Znowu myślami uciekł gdzieś wstecz
Zaczął wspominać coś z dawnych lat
Jaki wspaniały był wtedy świat
Powrócił szybko, bo zrobił się szum
Wyznanie wiary wstał cały tłum
Wstał też i Maciek i spojrzał w lewo
O jest i Józek co ściął mi drzewo
Potem liczył ludzi, lampy i świeczniki
Myślał o kosmosie i o Myszce Miki
Na Modlitwę Pańską do ciała powrócił
Oczy zwrócił w górę i po cichu nucił
....Przyjdź Królestwo Twoje , Bądź wola Twoja ...
Gdzie jest piła moja
Komuś pożyczyłem
Może w lesie zostawiłem
Znowu myśl mu odleciała
I pomknęła tak jak strzała
Ujrzał z przodu Zenka, myślał ale brzydki
W drodze do komunii liczył wszystkie płytki
Jeszcze tylko ogłoszenia
No i Boże dowiedzenia
Po Mszy jest zadowolony
Obowiązek ma spełniony.
KOLEJNĄ NIEDZIELĘ
TO BIEDNE CIELE
BĘDĄC W KOŚCIELE
WYNIOSŁO NIEWIELE
(10.04. 2017)
Maciej Urbanik
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Chcesz być szczęśliwy?
Jedz warzywa i owoce!

C

o stanowi o wyjątkowości warzyw i owoców? Liczne badania naukowców potwierdzają,
że są one nieocenionym źródłem wielu
witamin i składników mineralnych,
a w konsekwencji – niezbędne do zachowania zdrowia i prawidłowego
funkcjonowania naszego organizmu.
Okazuje się jednak, że produkty te
mają także inną, zaskakującą właściwość – mogą zwiększać nasze poczucie
szczęścia!
Dlaczego warzywa i owoce są
zdrowe?
Aby organizm człowieka mógł prawidłowo funkcjonować, niezbędna jest
dobrze zbilansowana dieta, oparta na
produktach bogatych w witaminy, sole
mineralne i inne składniki odżywcze.
Ich naturalnym źródłem są warzywa i
owoce, które posiadają wiele cennych
właściwości. W ramach kampanii
„Warzywa i owoce – na szczęście!” odkrywamy sekrety rodzimych produktów,
które warto znać, aby cieszyć się zdrowiem, mieć energię i zachować witalność na długie lata.
Warzywa strączkowe, zwłaszcza
fasola, groch, bób i owoce, takie jak
maliny, jeżyny i porzeczki, bogate są w
błonnik pokarmowy, który m.in. reguluje poziom cukru we krwi oraz pomaga eliminować toksyny z organizmu. W
profilaktyce choroby niedokrwiennej
serca czy dla zdrowia kości i dziąseł
niezbędna jest wit. C, której większe
ilości niż w cytrusach znaleźć można
w natce pietruszki, czarnej porzeczce
oraz papryce. O równowagę kwasowo-zasadową naszego organizmu dbają
szczególnie zielone warzywa: brokuły,
szparagi, cukinia, szpinak, kapusta, ale
także m.in.: buraki, pomidory lub marchew, a z owoców: jabłka, agrest oraz
borówki. Niezwykle cenne składniki
zawarte w brukselce wpływają na odbudowę DNA w komórkach oraz blokują
rozwój komórek nowotworowych. Dynia, cukinia i papryka posiadają barwniki
– luteinę i zeaksantynę, które pomagają
chronić siatkówkę oka przed szkodliwym wypływem promieniowania słonecznego. Substancje obecne w gruszce
wspomagają zdrowie układu krążenia
i redukują ryzyko zachorowania na jaskrę, a także poprawiają koncentrację
i funkcjonowanie tarczycy
– Każdy z nas chciałby być szczęśliwy, zdrowy i jak najdłużej zachować
młody wygląd. Jedną z recept może być
odpowiednia ilość warzyw i owoców w
codziennej diecie. Zaleca się, aby spożywać je pięć razy dziennie lub w ilości
przynajmniej 400 gramów na dobę, a
według Instytutu Żywności i Żywienia po
prostu jak najczęściej – tak, aby stanowiły minimum połowę każdego posiłku,
przy zachowaniu proporcji ¾ warzyw

trzebne w stanach osłabienia oraz stanowi źródło potasu potrzebnego w fazie
napięcia. Spożywanie papryki pobudza
natomiast pracę przewodu pokarmowego, zwiększając wydzielanie soków
trawiennych, oraz pomaga w zaparciach
i wzdęciach. Także jabłka, dzięki dużej
zawartości pektyn, regulują perystaltykę
jelit, dając uczucie lekkości.
– Często w gabinecie lekarskim
pacjent jest zaskoczony, gdy słyszy diagnozę, że jego złe samopoczucie i zmęczenie mogą być wynikiem m.in. nieprawidłowej diety, ubogiej w ważne dla
zdrowia, naturalne składniki. Wtedy
zachęcam do zastąpienia w jadłospisie
przetworzonych produktów naszymi polskimi warzywami i owocami, które są
nieocenionym źródłem bezcennych witamin i składników mineralnych, oraz spożywania ich pod każdą postacią – najlepiej surowych, pieczonych lub gotowanych na parze – radzi Aleksandra Stasiewicz, lekarz internista, ekspert kampanii
Warzywa i owoce – na szczęście!”.
Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Warzywa i owoce
– na szczęście!” sfinansowana jest ze
środków Funduszu Promocji Owoców
i Warzyw. Organizatorem kampanii jest
Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych.

i ¼ owoców. Jeśli wiemy, jakie właściwości mają konkretne produkty, chętniej
i częściej po nie sięgniemy. Warto nauczyć się wybierać to, co naturalne, oraz
przekonać do tego najbliższych – sok
jabłkowy zamiast napojów gazowanych,
chipsy, ale z jarmużu, czy sałatka warzywna w miejsce wysokotłuszczowego,
przetworzonego dania na wynos – przekonuje Magdalena Jarzynka-Jendrzejewska, specjalista ds. żywienia, ekspert
kampanii „Warzywa i owoce – na szczęście!”.
W jaki sposób poprawiają nastrój?
W czerwcu 2016 roku w „AmeriWięcej informacji o kampanii znajcan Journal of Public Health” opubli- duje się na stronie internetowej oraz na
kowano badania, z których wynika, iż profilu na Facebook www.warzywaiospożywanie warzyw i owoców podnosi wocenaszczescie.pl
poziom odczuwanego szczęścia. Podobne wnioski płyną z rezultatów sondażu,
przeprowadzonego w
ramach pierwszej edycji
kampanii „Warzywa i
owoce – na szczęście!”
– osoby, które spożywały warzywa kilka
Gdy tak gonisz, gonisz za pieniądzem, za chlebem
razy dziennie, deklaroI kołyszesz swym światem, między piekłem a niebem,
wały ponad dwukrotnie
Czasu ci wciąż brakuje, bo kariera, bo praca,
wyższy poziom szczęA pamiętaj o żonie, o swych dzieciach, o czasie.
ścia niż badani sięgaO tych chwilach co były, co są i co da się
jący po jarzyny sporaAby wszystko od nowa, tak jak dawniej rozkwitło.
dycznie! Co sprawia,
I twa miłość do zony i szaleństwo nie znikło,
że warzywa i owoce poBy tak jak po ślubie żyć i cieszyć się sobą.
zytywnie wpływają na
A cóż, życie nie zniknie, świat się nie zawali,
nasz nastrój?
Byście tej chwili drodzy przechodnie nie przespali.
Śliwki to owoce
szczęścia – mają dużą
Nic na siłę, nic na przymus,
zawartość tryptofanu,
Bądź normalny a nie zgrywus,
czyli aminokwasu, z
Mów dzień dobry, do widzenia,
którego powstaje w naŻyj radośnie i wyjdź z cienia,
szym mózgu serotonina
Paniom sprawiaj komplementy,
nazywana hormonem
Nie chodż solo i nadęty,
szczęścia. Marchew z
Pierwszy powiedz coś miłego,
kolei bogata jest w bioUżyj wdzięku ciała swego,
tynę, której braki mogą
Lecz nachalność i głupotę
powodować zmęczenie
Wyślij w podróż pierwszym lotem.
i zły nastrój. Zielone,
I podziwiaj nasz świat Zdroju,
drobne listki roszponki
Żyj cudownie i w spokoju.
działają uspokajająco
– wpływa ona kojąco na
Adam Śliwka
system nerwowy, a dodatkowo, oprócz wit. C,
bogata jest w żelazo, po-

Gdy tak gonisz…
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Jasio z rodzicami ogląda fotki z
Afryki, gdzie trwała wojna.
- Popatrz Jasiu, te biedne dzieci
nie mają ani rodziców, ani
dziadków ani cioci… może
chciałbyś im coś podarować?
- Chętnie! Dajmy im ciocię
Zosię!
* * * * *

Chłopak ma pretensje do swojej dziewczyny:
- Mam już powoli dosyć ciągłego odgrywania drugich
skrzypiec w naszym związku!
Na to dziewczyna z uśmiechem:
- Ty się ciesz, że w ogóle grasz jeszcze w mojej orkiestrze!
* * * * *
Dwaj policjanci zwiedzają muzeum w Egipcie.
- Ty Stachu, na mumii pisze – 2570 pne, co to może
znaczyć?
- Bo ja wiem? Może numer rejestracyjny wozu, który go
rozjechał?
* * * * *
Facet w przedziale dłuższą chwilę przygląda się
intensywnie towarzyszowi podróży, wreszcie stwierdza:
- Wie pan, gdyby nie wąsy, wyglądałby pan całkiem jak
moja żona!
- Przecież ja nie mam wąsów?!
- Ale ona ma!
* * * * *
Pani zwierza się psychiatrze:
- Panie doktorze, mojemu mężowi wydaje się, że jest
Napoleonem!
- To będziemy go z tego leczyć!
- A nie łatwiej byłoby wysłać go na jakąś wyspę?
* * * * *
Pani w perfumerii nieśmiało pyta:
- Czy można dostać jakieś perfumy dla kobiet o zapachu
laptopa lub PlayStation? Chcę, żeby mąż zaczął na mnie
zwracać uwagę…
* * * * *
Żona sonduje zdanie męża:
- Co zrobisz, jak umrę?
- Chyba zwariuję!
- Ożenisz się po raz drugi?
- Aż taki szalony to nie będę…
* * * * *
Lekarz pyta pielęgniarkę:
- Jak się czuje ten pacjent spod trójki?
- Lepiej, zaczął już mówić.
- I co powiedział?
- Że czuje się gorzej…
Humor z zeszytów:
- Najczęściej spotykanym ssakiem górskim jest góral.
- Język Norwida jest bardzo niejasny, co widać najlepiej w
wierszu „Ciemność”.
- Fredro pisał rzeczy bardziej wesołe, a Mickiewicz o
dziadach.
- Bakterie, które rozmnażają się przez kichanie, prowadzą
koczowniczy tryb życia.
Wybrał (wła)
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Baw się i pomagaj pszczołom

ry miejskie, warsztaty, pikniki – obchodzony 8 sierpnia Wielki
Dzień Pszczół to niecodzienne połączenie rozrywki i edukacji.
W tym roku wydarzenia związane ze świętem odbyły się w ponad 40 miejscach w całym kraju. Także w województwie podkarpackim
- w Kolbuszowej i w Dukli.
Mamy jeszcze wakacje i mało kto myśli o nauce. Jeżeli jednak połączyć
edukację z dobrą zabawą, dostaniemy sprawdzony przepis na atrakcyjne
letnie wydarzenie. Właśnie z tej recepty korzystali organizatorzy obchodów
Wielkiego Dnia Pszczół – ogrody botaniczne, placówki edukacji przyrodniczej, muzea i skanseny. Wśród atrakcji, z których będzie można skorzystano
8 sierpnia, były m.in: gry terenowe, warsztaty z budowy domków dla pszczół
i spotkania z pszczelarzami.
Wielki Dzień Pszczół obchodzony jest już po raz piąty. Celem święta jest
pokazanie, jak ważną rolę spełniają te owady. W naszej szerokości geograficznej ok. 80 proc. roślin jest owadopylna. Bez pomocy pszczół nie byłyby one
w stanie się rozmnażać. A przecież rośliny te dostarczają schronienia i pożywienia wielu gatunkom zwierząt. To również dzięki zapyleniu powstają nasze
ulubione warzywa i owoce. Gdyby zabrakło pszczołowatych musielibyśmy
pożegnać się m.in. z jabłkami, malinami, czereśniami, dyniami i porzeczkami.
Tymczasem pszczoły są w niebezpieczeństwie. Na ok. 470 gatunków
pszczół żyjących w Polsce zagrożone wyginięciem są aż 222. Organizatorzy
Wielkiego Dnia Pszczół chcą zwrócić uwagę na potrzebę ratowania tych
stworzeń.
Jednym z głównych zagrożeń dla pszczół jest głód. Wokół nas jest coraz
mniej przestrzeni, gdzie rosną rośliny dostarczające owadom pożywienie. Nie
każdy bowiem kwiat jest pożyteczny dla pszczół – wiele popularnych gatunków, np. bratki, hortensje czy pelargonie, nie zapewnia owadom pokarmu.
Jeżeli zatem chcemy im pomóc, twórzmy jak najwięcej Miejsc Przyjaznych
Pszczołom, czyli takich, w których owady mogą znaleźć nektar i pyłek. Jak
to zrobić, można dowiedzieć się na stronie www.pomagamypszczolom.pl.
Jej autorzy zachęcają wszystkich do zgłaszania swoich Miejsc Przyjaznych
Pszczołom. Na stronie jest licznik, który pokazuje liczbę zgłoszonych pszczelich „stołówek”. Tegoroczny cel to 20 000 takich miejsc.
Wprawdzie na wysiew nasion jest już za późno, ale w sklepach ogrodniczych i na bazarach można kupić już rozwinięte kwiaty m.in. jeżówki, nagietka,
szałwii lub wrzosu. Trzeba je tylko zasadzić w ogródku, na balkonie albo
w doniczce na parapecie. Będziemy mogli wtedy cieszyć się urodą letnich
kwiatów a przy okazji pomożemy pszczołom.
Organizatorem Dnia był Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w
Krośnie, który na terenie bazy edukacyjnej w Dukli zorganizował gry terenowe
i warsztaty ekologiczne.
Obchody Wielkiego Dnia Pszczół zostały zainicjowane w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, którego organizatorem jest
ZT „Kruszwica” S.A., właściciel marki Kujawski. Pierwsza edycja programu
wystartowała w 2011 r. W tegorocznej nacisk położono na tworzenie Miejsc
Przyjaznych Pszczołom, czyli takich, w których owady mogą znaleźć pożywienie. Organizatorzy stawiają sobie za cel stworzenie do końca roku 20 tys.
takich miejsc.
Więcej na temat programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”:
www.pomagamypszczolom.pl/program
(inf.pras.)

Redakcja nie odsyła materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych materiałów. Wszelkie materiały składać można również
w kiosku ul.Rynek do 20 każdego miesiąca.
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Rymanowski Kurier Samorządowy
Wrzesień 2017
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

XVIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Puchar Uzdrowisk Karpackich”
Jedlicze- Iwonicz-Zdrój- Rymanów Zdrój - Lesko
13 sierpnia 2017 roku, w ramach Dni Rymanowa i Rymanowa-Zdroju,
odbyła się 18 edycja wyścigu kolarskiego o „Puchar Uzdrowisk Karpackich” na dystansie 180 km, posiadającego klasę 1.2 UCI i zaliczanego do
grupy Tourów Europejskich. Wystartowało 102 zawodników z 14 klubów
polskich i zagranicznych. Kolarze ścigali się na drogach powiatu jasielskiego- gmina Tarnowiec; powiatu krośnieńskiego przejeżdżając przez
miejscowości gmin: Jedlicze, Chorkówka, Miejsce Piastowe, Iwonicz-Zdrój, Rymanów; powiatu sanockiego gminy Besko, Zarszyn, Bukowsko,
Komańcza, Zagórz, oraz powiatu leskiego gminy Lesko, Solina. Pomimo
trudnej trasy zwycięzcy udało się przejechać dystans 180 kilometrów
w czasie 04:34:56.   Wyścig rozgrywał się przy chłodnej pogodzie sprzyjającej zawodnikom i dużym zainteresowaniu mieszkańców, turystów
i kuracjuszy.
Wyniki:
Wyścig wygrał : Maciej PATERSKI – Polska  z drużyny CCC SPRANDI
Polkowice z czasem 04:34:56
2. Paweł BERNAS – Polska - Team Domin Sport – 04:34:56 + 00:00
3. Marek Rutkiewicz – Polska –Team Wibatech 7R Fuji- 04:34:56 + 00:00
Lotne Finisze:
1 lotny finisz -Jedlicze na 20,2 km –   Szymon Tracz (POL)
2 lotny finisz – Tarnowiec na 41,6 km – Siarhel Papok (BLR)
3 lotny finisz - Rymanów- Zdrój   85,9 km – Marek Rutkiewicz (POL)

Przetarg na I etap budowy chodnika przy DW-889 w Sieniawie ogłoszony
Po blisko 3-letnich staraniach gminy - ogłoszony został w dniu 7 sierpnia 2017 roku przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie przetarg na wykonanie I etapu budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 889 relacji Sieniawa – Bukowsko Szczawne strona prawa w km 0+142,72- 0+423,47. Nadmienia się, że Gmina Rymanów pokryła koszty opracowanej dokumentacji
projektowej oraz przeznaczyła na realizacje tego zadania w budżecie 2017 roku 300 tysięcy złotych w formie pomocy finansowej
dla Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Realizacja tego zadania przesuwała się w czasie z racji zastrzeżeń zgłaszanych
przez zespół opiniujący projekt, działający przy PZDW w Rzeszowie. Ostatecznie dokumentacja projektowa na I etap budowy
została zaakceptowana a przetarg ogłoszony.
Termin składania ofert i ich otwarcie wyznaczono na dzień 22 sierpnia br. w siedzibie PZDW w Rzeszowie przy ul. T. Boya Żeleńskiego 19a.
Zakończenie realizacji I etapu zadania przewidziano na dzień 30 listopada br. Mamy nadzieję, że po wielu staraniach uda się
w końcu rozpocząć tę inwestycję w tym roku i kontynuować w kolejnym.
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Nowe nawierzchnie asfaltowe w Rymanowie, Bziance, Milczy i Wróbliku Szlacheckim
W budżecie gminy Rymanów na 2017 rok przeznaczono 300 tysięcy złotych na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na nowe nawierzchnie asfaltowe na DW-887 w Rymanowie, Bziance, Milczy i Wróbliku Szlacheckim.
Zasady określone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego przewidują udział 30% gmin w realizacji tych inwestycji. Aby
cokolwiek na tych odcinkach drogi
zostało wykonane nasza gmina musiała
w określonym czasie zadeklarować
udział finansowy w realizacji tej inwestycji. Obecnie wykonywane są nakładki
asfaltowe w ww. miejscowościach.
W roku wcześniejszym na podobnych
zasadach wykonano nakładki asfaltowe
w Rymanowie Zdroju i Króliku Polskim.
Całość zadania tegorocznego z dodatkowym zakresem to ok. 3 km nakładek
asfaltowych za blisko 1 mln złotych.
Dzięki tym inwestycjom drogowym znacząco poprawi się komfort jazdy przez
miejscowości: Bzianka, Milcza, Wróblik
Szlachecki, Rymanów. W następnym
roku konieczne jest wykonanie nakładek
asfaltowych na kolejnych odcinkach
DW-887.

Dni Rymanowa 2017
5 i 6 sierpnia 2017 r. w Parku im. Anny i Stanisława Potockich w Rymanowie odbyła się
impreza pod nazwą Dni Rymanowa. Podczas
tegorocznej edycji zgromadzona publiczność
miała okazję uczestniczyć w koncertach zespołów: Luxtorpeda, Cała Góra Barwinków,
Lachersi i Masters.
Na scenie nie zabrakło także naszych rodzimych artystów. Wystąpili: zespół Rosarian,
Rymanowska Orkiestra Dęta oraz laureatki
konkursów piosenki z terenu gminy Rymanów.
Nie zabrakło także pokazów sportowych.
Zainteresowani mieli okazję uczestniczyć
w pokazie podnoszenia ciężarów w wykonaniu juniorów z gminy Rymanów. Rozegrana
została również Vendetta Armwrestlingowa
Polska vs Ukraina. Mamy nadzieję, że w programie tegorocznych dni naszego miasta każdy
znalazł coś dla siebie. Do zobaczenia za rok.
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