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Festiwal im. Hanki Ordonówny
w Rymanowie-Zdroju

W

dniach 6-8 lipca 2018 roku Rymanów Zdrój rozbrzmiewał już po raz piąty muzyką klasyczną oraz
ariami operowymi i operetkowymi. 7 i 8 lipca
zagrała Lwowska Orkiestra Symfoniczna pod batutą Jurija
Bervieckiego. Orkiestra zaprezentowała „Arcydzieła opery
światowej” oraz zagrała w klimacie walców, operetek . Wraz
z orkiestrą wystąpili soliści: Salomija Pryjmak - sopran,
Dominika Farbaniec - sopran i Jarosław Papajło - baryton.
6 lipca w ramach festiwalu w swoim koncercie zaprezentował
swój repertuar Jacek Szyłkowski prezentując piosenki retro.
Rafał Głód

Koszalin 2018
fot. Kamil Szepieniec
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Jerzy Skwirut
wicemistrzem Polski
w triathlonie

8

lipca 2018, w Bydgoszczy odbyły
się Mistrzostwa Polski w triathlonie.
W zawodach tych bardzo udanie
startował Jerzy Skwirut, z Rymanowa,
który w kategorii niepełnosprawnych,

Wielka przygoda
z mini koszykówką
- Koszalin 2018

N

a przełomie czerwca i lipca w
Koszalinie odbywał się Festiwal
Koszykówki Dziecięcej. W tym
dwunastodniowym wydarzeniu wzięło
udział 40 zespołów z całej Polski (dzieci
urodzone w 2006 i młodsze). Wśród
najlepszych, krajowych drużyn dziecięcych znalazły się dziewczęta z UKS ZSP
Rymanów, prowadzone przez Kamila
Szepieńca.
Program pobytu nad morzem został
tak ułożony, że dzieci miały czas na
intensywne treningi pod okiem światowej sławy hiszpańskiej trenerki klasy
mistrzowskiej FIBA- Silvii Fond, na
konfrontację z najlepszymi zespołami w
kraju rozgrywając trzy a czasem nawet
cztery czterdziestominutowe spotkania
dziennie i na wypoczynek. Organizator
imprezy zapewniał wyjazdy na plażę
do Mielna, wyjścia do aquaparku oraz
morski rejs statkiem po Bałtyku. Ponadto

niedowidzących wywalczył
wicemistrzostwo kraju.
Triathlon jest bardzo
wymagającą dyscypliną. W
jej skład wchodzi pływanie,
jazda na rowerze i bieg.
Wicemistrzostwo Polski
w triathlonie, to kolejne
wielkie osiągnięcie Jerzego
Skwiruta, który tydzień
wcześniej brał również
udział w Mistrzostwach Świata, w
Nordic Walking,
gdzie w tej samej
kategorii niepełnosprawnych wywalczył trzecie miejsce.
Po powrocie do Rymanowa
„Jerzyk” powiedział: „Chcę
bardzo serdecznie podziękować
dyrektorowi Zespołu Krytych
Pływalni w Krośnie, Panu Piotrowi Jaraczowi, dzięki któremu
mogłem trenować i odpowiednio przygotowywać się do zawodów. Chcę również gorąco
organizowane były dyskoteki, konkursy
tematyczne „Mam Talent” i konkursy
czysto sportowe, takie jak rzuty wolne,
czy „cyferki”, polegające na tym, iż w
różnych odległościach od kosza rozmieszczane są oczka z numerami odpowiadającymi wartościom punktowym. Im wyższy
numer tym dalej od celu. W zabawie tej
chodzi o to, aby rzucając piłkę do kosza z
ponumerowanych oczek zdobyć w ciągu
30 sekund jak najwięcej punktów. I tutaj
znakomicie spisały się Rymanowianki,
Nikola Przybylska i Sara Maścibrzuch,
które w grupie 240 zawodniczek otarły
się o finał, nieznacznie przegrywając
swoje półfinały.
Ogromne wyróżnienie spotkało Nikolę Przybylską, która za umiejętności
koszykarskie i wzorową postawę podczas
całego pobytu, została powołana do drużyny Allstars, czyli zespołu wybranego
spośród najlepszych zawodniczek i dostąpiła zaszczytu gry w drużynie gwiazd
otrzymując w nagrodę pamiątkowy
strój koszykarski. Również trenerzy
wszystkich zespołów mieli możliwość
uczestniczenia w szkoleniach, które
prowadzone były przez wymienioną już

podziękować Jackowi Staroniowi, który
podczas mistrzostw w Bydgoszczy był
moim przewodnikiem”. W triathlonowych mistrzostwach Polski w Bydgoszczy Jerzy Skwirut reprezentował barwy
klubu sportowego osób niewidomych i
niedowidzących „Podkarpacie Przemyśl”.
Marek Sokołowski
fot. Jacek Staroń
wcześniej Silvię Fond.
Impreza została doskonale przygotowana organizacyjnie i perfekcyjnie
przeprowadzona. Udział w uroczystym
otwarciu i zakończeniu festiwalu władz
miasta, z prezydentem Koszalina na
czele, działaczy Polskiego Związku Koszykówki i licznych przedstawicieli firm
sponsorskim, dobitnie podniosło prestiż
tego wydarzenia. Bardzo ciekawą formę
miało zakończenie koszalińskiego święta
koszykówki dziecięcej, które zorganizowane zostało w Galerii Koszalin i było
połączone z wręczaniem nagród, które
koszykarki zdobyły w trakcie trwania
obozu.
Nasze dziewczęta podczas pobytu
w Koszalinie rozegrały 20 spotkań z
drużynami z całej Polski. Zgromadzone
w ten sposób doświadczenia meczowe
wyniesione z konfrontacji z najlepszymi,
ogranie, radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji w trudnych sytuacjach
meczowych i branie na swoje barki odpowiedzialności za ich podjęcie, na pewno
zaprocentuje w przyszłości.
Marek Sokołowski,
fot. Kamil Szepieniec
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Festyn Dobroczynny

W

hołdzie prześladowanym chrześcijanom” pod honorowym
patronatem biskupa Stanisława Jamrozka
„Nie bójcie się miłosierdzia, miłosierdzie jest czułością Boga”
Papież Franciszek
Wzorem lat ubiegłych pragniemy
zaprosić wszystkich Państwa do udziału w
Festynie Dobroczynnym dedykowanym
prześladowanym chrześcijanom. Chcemy
pamiętać o tych którzy oddali swoje życie
oraz przyjść z pomocą tym którzy cierpią
ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa.
Festyn odbędzie się 26 sierpnia 2018
roku, w Rymanowie Zdroju i będzie
sposobnością do okazania solidarności
z prześldowanymi. Honorowy patronat
nad Festynem objął biskup Stanisław
Jamrozek.
W czasie naszego Festynu przewidujemy
występy zaproszonych artystów, sprzedaż
przedmiotów wykonanych z drewna
oliwnego przez chrześcijan z Betlejem,
regionalne potrawy, kiermasz oraz aukcję
pięknych i cennych, podarowanych nam,
przedmiotów oraz dzieł sztuki. Zapraszamy na dobrą kawę i pyszne ciasta! Na
najmłodszych czeka Dziecięca Kraina
Uśmiechu.
Zebrane podczas Festynu fundusze zostaną przekazane Papieskiemu Stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w Potrzebie
w ramach projektu odbudowy domów

„

Dialog kultur
w Rymanowie-Zdroju

W

ielokulturową muzykę, śpiew,
taniec zaprezentowano w niedzielne lipcowe popołudnie,
15 lipca, na deskach amfiteatru przy
Zielonym Domku w Rymanowie Zdroju. W festiwalu wzięły udział zespoły z
Ukrainy ,, Na Drabini”, Słowacji ,, Folklorna Skupina”, Węgier,, Zespół Tańca z
Hercegut” oraz z Polski Zespoły,, Biesz-
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chrześcijan zamieszkujących Równinę Niniwy
w Iraku.
Nie chcemy pozostać
obojętni, wobec niesprawiedliwości, jaka
dotyka chrześcijan na
całym świecie. Zapraszamy Wszystkich do
współpracy, byśmy mogli hojnie podzielić się z
potrzebującymi.
Co można zrobić?
• Modlić się o pokój
• Podarować rzecz
która wzbogaci nasz
kiermasz lub aukcję,
ewentualnie jakąś kwotę
pieniędzy na wspomniany cel
• Przybyć na naszą
uroczystość wraz ze
swoją rodziną i przyjaciółmi.
Serdecznie zapraszamy wszystkich ludzi
dobrej woli, a zainteresowanych prosimy o
kontakt.
W imieniu organizatorów:
Elżbieta Porembska elzbieta.porembska@gmail.com,
tel. 512 399 347
Bogdan Porembski
- bogdanporembski@op.pl,
tel. 695 106 339
czadzki dom” z Bandrowa Narodowego,
,, Berdo” z Ustrzyk Dolnych jak również
gospodarze Kapela Ludowa Rymanowianie. Kapryśna pogoda, padający mocno
deszcz nie zniechęciło publiczność do
udziału w tym barwnym widowisku o
nazwie ,,Dialog Kultur”. Oprócz słuchania dobrej muzyki i śpiewu można
było skosztować swojskich smakołyków
przygotowanych przez KGW z Bzianki
oraz KGW z Królika Polskiego Organizatorem festiwalu była Gmina Rymanów
oraz GOK Rymanów.
Rafał Głód

Sprzedam
Nową umywalkę z szafką
do łazienki – kolor biały
rozmiar 50cm x 40 cm
Cena obniżona
Rymanów
tel.13 43 55 062
***
Oddam segment meblowy
wysoki połysk
długość 4,5 m.
tel. 695 406 567

Historia jednego
zdjęcia

W

licznych publikacjach lub podczas
przeróżnych imprez
prezentowane jest wstrząsające
zdjęcie wykonane w dniu 13
sierpnia 1942 roku przedstawiające zgromadzonych pod
przymusem na rynku rymanowskim jego żydowskich
mieszkańców. Później pod
niemiecką eskortą poprowadzono ich na stację kolejową
we Wróbliku by wysłać w
ostatnią podróż do obozu zagłady w Bełżcu.
Wykonawcą tego ujęcia
był znany wszystkim w mieście fotograf Adam Zmarz ( ur. 27 listopad
1920 r.-zm. 22 lipiec 2001 r.) człowiek o
dużej kulturze, zrównoważonym usposobieniu i charakterystycznym ochrypłym
cichym głosie. Dowództwo ruchu oporu,
którego był członkiem, wydało mu rozkaz udokumentowania fotograficznego

„wysiedlenia” Żydów.
Zadanie wykonał
ukrytym pod ubraniem
aparatem z pozycji u
wylotu ul. Podgórze

(tzw. Kociej ulicy).
Miejsce to, w przypadku zauważenia
akcji przez Niemców pozwalało na
ucieczkę w różnych
Adam Zmarz
kierunkach.
Informację tę wyjawił kiedyś Pan
Zmarz, jak również opowiadał mi o wydarzeniach związanych z powojennymi
prowokacjami komunistycznego aparatu
bezpieczeństwa skierowanymi przeciwko
polskiemu podziemiu. W wyniku jednej

13 sierpień 1942

z nich został aresztowany i przeszedł
brutalne śledztwo w rzeszowskim zamku.
Jako człowiek przetrwał to dzielnie, jak
mówił dzięki silnej wierze, ale ucierpiało
jego zdrowie. Jego ochrypły i cichy głos
pozostał mu po chorobie spowodowanej
metodami śledczymi m.in. przetrzymywaniem w lodowatej wodzie.
Przygotowując artykuł konfrontowałem swoje informacje ze wspomnieniami syna Pana Adama - Tomaszem
Zmarzem i do historii jednego zdjęcia
dopisuję drugą. Okazało się, że również
sytuacja w obozie jeńców radzieckich
w Rymanowie interesowała dowództwo
podziemia. Pan Zmarz skorzystał z pomocy elektryka Stanisława Jasłowskiego,
którego Niemcy wzywali do obozu celem
naprawy instalacji, i jako jego pomocnik
wykonał kolejne „tajne” zdjęcie. Podobno zdjęcie to kanałami konspiracyjnymi
zostało wysłane na zachód.
Kończąc tę notatkę chciałem zaapelować do mieszkańców i władz naszego
miasta o rozważenie sposobu upamiętnienia osoby i działalności Pana Adama
Zmarza!
Ignacy Bielecki

Dopisek
Obóz jeńców radzieckich

Droga Krzyżowa
na Kalwarii

Z

godnie z zapowiedzią informujemy,
że prace nad renowacją Drogi Krzyżowej na Kalwarii zmierzają ku końcowi,
choć pogoda wcale temu nie sprzyjała.
Większość prac ziemno-budowlanych
prawie zakończono – informuje Stanisław Rajchel, którego firma wykonuje
te prace. Na zdjęciu poniżej członkowie
Stowarzyszenia „Nasz Rymanów” – Jan
Oberc i Czesław Szajna spawają stelaże
ławek, które zostaną rozmieszczone na
trasie Drogi.
Za miesiąc następne informacje.
fot. W. Łabuda

Pamiętam p. Adama ze swego dzieciństwa. Intrygowały nas dzieciaków
taśmy wywołanych filmów schnące
na balkonie. Szczytem szczęścia było
dopuszczenie nas do zaglądnięcia do
atelier, choć swoją skromnością było
nieporównywalne ze współczesnymi.
Tłumaczył nam jak z nieczytelnej kliszy
powstają piękne fotografie. Czasem nawet
podarował zużytą kliszę z której później
robiliśmy, ku przerażeniu dorosłych,
śmierdzące świece dymne.
Pan Zmarz uchodził w okolicy za
„złotą rączkę”. Nie odmawiał naprawy
różnorodnego sprzętu, gdy fachowcy z
zakładów naprawczych rozkładali ręce.
Traktował te naprawy jako wyzwanie
techniczne a nie sposób zarobkowania.
Wykonywał też dekoracje do kółka teatralnego, projektował szopki bożonarodzeniowe dla Ochronki – wykazując duże
zdolności plastyczne z których słynęła
cała rodzina.
(wła)
NASZ RYMANÓW
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Wydarzyło się w sierpniu
19.VIII 1506 – „Powalony francuską niemocą”
zmarł król Aleksander. Pochowano go w Wilnie, a
nie jak żądał w testamencie – na Wawelu. Podobno wynikało to z niechęci magnatów do króla, po
którego śmierci twierdzono: „bardzo dogodnie i
wedle czasu ze świata ustąpił, aniżeli całą Polskę i
Litwę roztrwonił”.
21.VIII 1811 – publicznie na stosie zginęła
ostatnia europejska czarownica Barbara Zdunk,
oskarżona o wywołanie pożaru w Reszlu. Wyrok
zatwierdził król Prus, ale wykazał akt swoistej
łaski i nakazał katu, a by przed zapaleniem stosu
niepostrzeżenie udusił skazaną.
17.VIII 1878 – 140 lat temu odnotowano, że
pierwszą ofiarą wypadku samochodowego była
Bridget Driscoll z Londynu, przejechana przez
pędzące 7 km/godz. auto.
30.VIII 1901 – Brytyjczyk Hubert Cecil Booth
opatentował odkurzacz, którego użył w przygotowaniach do koronacji Edwarda VII. Zadowolony
król od razu zamówił dwa urządzenia.
9.VIII 1922 – ur. w Chile Conchita Cintron,
najsłynniejsza w świecie kobieta torreador. W
korridach w Ameryce Pd. i Hiszpanii zabiła 750
byków. W wieku 28 lat przeszła na emeryturę i
osiedliła się w Portugalii.
5.VIII 1923 – bp. Władysław Krynicki z Częstochowy dokonuje poświęcenia budynku „Sokoła”.
Zbudowany został ze środków społecznych przez
firmę budowlaną braci Nadziakiewiczów.
20.VIII 1942 – radzieckie lotnictwo „Sokoły
Stalina” przeprowadziło dywanowy nalot na
Warszawę. Ten i następne naloty przyniosły straty
w ludności i materialne porównywalne z nalotami
hitlerowskimi. Niektóre naloty sowieci dokonali
na amerykańskich B-25 otrzymanych w ramach
pomocy od USA.
17.VIII 1943 – dzięki informacjom AK, brytyjskie lotnictwo zbombardowało niemiecki ośrodek
w Peenemuende, opóźniając produkcję rakiety
V-2 która z prędkością 5500 km/h przenosiła 975
kg ładunku wybuchowego na odległość 380 km.
5.VIII 1953 – Karol Wojtyła wchodzi na Tarnicę.
Dla upamiętnienia tego faktu postawiono tam 6,5
m krzyż, którego elementy wniosła potajemnie
w 1987 r. grupa turystów PTTK w Rzeszowie.
Wkrótce stał się celem wielkopiątkowych pielgrzymek.
4.VIII 1996 – zakończyły się Igrzyska XXVI
Olimpiady. Wystąpiło ponad 10 tys. sportowców
z 197 państw. Zawody zakłócił wybuch bomby
w parku – zginęły 2 osoby, 112 zostało rannych.
Polskę reprezentowało 169 zawodników, którzy
zdobyli 7 złotych, 5 srebrnych i 5 brązowych
medali.
13-14 VIII 2003 – „Z Maryją ku pogłębionej
wierze” pod takim hasłem wierni parafii św.
Wawrzyńca w Rymanowie przeżywali nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Kopia odwiedziła też wszystkie parafie w naszym
dekanacie.
24.VIII 2006 – na zjeździe Międzynarodowej
Unii Astronomicznej w Pradze zdecydowano,
że Pluton przestał być planetą, tylko planetą
karłowatą.
W. Łabuda
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Wieści z regionu…
• Ponad 10 mln zł dotacji dostało z PARP konsorcjum czterech
podkarpackich firm, które chcą
kupić nowoczesne symulatory lotu
i na nich edukować i szkolić. Mają
pojawić się w starej wieży kontroli
lotów na lotnisku w Jasionce.
• Rzeszów i Przemyśl znalazły
się na czołowych pozycjach w rankingu „Miast przyjaznych dla biznesu”. Przygotowały go magazyn gospodarczy „Forbes” oraz Centralny
Ośrodek Informacji Gospodarczej.
Rzeszów znalazł się na pierwszej
pozycji wśród miast o liczbie ludności od 150 do 299 tysięcy. Przemyśl
ulokował się na drugim miejscu w
kategorii mniejszych miejscowości,
o liczbie mieszkańców od 50 do 140
tysięcy.
• Drugi Urząd Skarbowy w
Rzeszowie, Urząd Skarbowy w
Przemyślu oraz Urząd Skarbowy w
Dębicy znalazły się w gronie siedemdziesięciu laureatów XVI edycji
konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, organizowanego przez Ministerstwo Finansów
oraz Business Centre Club. Wyróżnione urzędy skarbowe wykazały się
sprawną obsługą przedsiębiorców
oraz profesjonalnym podejściem do
wykonywanych zadań.
• W środę rano(04.07) rozpoczęła się 38. Przemyska Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka na
Jasną Górę. Hasło brzmi „Żyć z
Maryją w Duchu Świętym”. Pielgrzymkę można było rozpocząć
w Przemyślu, albo w jednym z
lokalnych ośrodków pielgrzymkowych: Lesku, Jarosławiu, Leżajsku,
Brzozowie, Przeworsku, Łańcucie i
Krośnie. Pątnicy wyruszający z tych
ośrodków dołączają po kilku dniach
do grup idących z Przemyśla.11 grup
w 12 dni pokona 380 km – dziennie
do przejścia jest 38 km. Pielgrzymi
dotrą do Częstochowy 15 lipca.
• Prawie 25 mln zł będzie kosztować budowa nowego mostu na
Wisłoku w Czarnej koło Łańcuta.
Zastąpi starą przeprawę, która jest

już wysłużona i ma ograniczoną nośność.
Budowa oficjalnie już się rozpoczęła i ma
potrwać do końca listopada. Prace obejmą m.in. budowę nowego mostu wraz z
drogami dojazdowymi. Przeprawa będzie
miała 50 ton nośności, podczas gdy po starym, ciągle użytkowanym moście, mogą
się poruszać pojazdy do zaledwie 15 ton.
• Wyprodukowany w Game Over
Cycles w Lisiach Jamach (pow. lubaczowski) motor The Recidivist zdobyła
Nagrodę Specjalną podczas Prague Custom Gallery, zorganizowanej w ramach
oficjalnych obchodów 115-lecia istnienia
firmy Harley - Davidson.
• 2340 osób chce się dostać na kierunek lekarski na studiach stacjonarnych
Uniwersytetu Rzeszowskiego. A miejsc 90. Na studia niestacjonarne zgłosiło się
350 osób, a miejsc jest 60. Uniwersytet
Rzeszowski na 12 wydziałach i 57 kierunkach przygotował około 6,5 tysięcy
miejsc dla kandydatów.
• Sąd Rejonowy w Sanoku skazał
miejskiego radnego, który pod wpływem alkoholu awanturował się na ulicy.
Wyrok zapadł w trybie nakazowym, ale
samorządowiec wyroku nie zaakceptował.
Sprzeciw wniesiony przez jego obrońcę
oznacza, że odbędzie się proces.
• W Stanicy Ułańskiej w Piątkowej
w gminie Dubiecko, prowadzonej przez
Fundację Ułani Króla Jana, obchodzono
Święto 20. Pułku Ułanów im. Jana III
Sobieskiego, któremu towarzyszył Piknik
Kawaleryjski. Koncertowała Eliza Anna
Niemczycka. Zgromadzona publiczność
oglądała między innymi pokaz dwukonnego pocztu husarskiego Krzysztofa
Dyka i Jerzego Misiury oraz turniej staropolskiego kapywusza – widowiskowej
konnej gonitwy połączonej z walką na
palcaty.
• 794 osoby według danych Izby
Administracji Skarbowej wykazało w
swoim zeznaniu PIT dochody powyżej
miliona złotych. To więcej niż przed rokiem. Statystyczne dane o podkarpackich
milionerach pochodzą z podsumowania
złożonych zeznań rocznych PIT. Aż 701
na 794 takich osób rozliczyło się w tym
roku na podstawie formularza PIT 36 L,
który przeznaczony jest dla osób osiągających dochody z prowadzonej działalności
gospodarczej lub działów specjalnych

Odeszli do wieczności

(15.VI – 13.VII 2018)
16.06 – Haduch Helena z d. Wołczańska (l. 85) – Rymanów
18.06 – Kasperkowicz Zbigniew Stanisław (l. 79) – Klimkówka
21.06 – Krzyżak Mieczysław (l. 73) – Rymanów-Zdrój
27.06 – Folwarczny Władysław (l.62) – Puławy
04.07 – Pitrus Bronisława (l. 88) – Królik Polski
07.07 – Kochańska Krystyna (l. 90) – Rymanów
07.07 – Krukar Kazimierz (l. 73) – Posada Górna
10.07 – Antosz Maria Jolanta z d. Wołczańska (l. 69) – Wróblik Szlachecki
13.07 – Stanisz Bogdan Piotr (l. 57) – Rymanów
(wła)

produkcji rolnej, które wybrały opodatkowanie jednolitą stawką podatku.
• Mieszkańcy Podkarpacia będą
mogli dojechać do ponad 30 miast, m.in.
Warszawy, Trójmiasta, Kielc, Tarnowa,
Opola, Radomia czy Sandomierza oraz do
kilku europejskich miast takich jak Berlin,
Hamburg czy Bratysława. Dojedziemy
również na lotnisko w Wiedniu. Nasza
nowa siatka połączeń obejmie łącznie co
najmniej 130 destynacji w ramach ponad
40 krajowych i międzynarodowych tras –
mówi Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBus Polska.
• Ważący 1300 kg nagrobek Zofii
Sapiehy, według legendy Białej Damy,
został gruntowanie odrestaurowany. Po
wielu latach umieszczono go w Baszcie
Boskiej Zamku w Krasiczynie.
• Do grona czterech miejscowości
uzdrowiskowych na Podkarpaciu
- Horyńca-Zdroju, Iwonicza-Zdroju,
Polańczyka i Rymanowa-Zdroju - dołącza właśnie poddębicki Latoszyn. Jego
skarbem są unikatowe wody siarczkowo-siarkowodorowe.
• Około 300 osób z Węgier wzięło
udział w nostalgicznej podróży pociągiem Galícia Expressz 2018, który
wyruszył z Budapesztu do Krakowa.
Wśród nich byli potomkowie żołnierzy
biorących udział w walkach podczas I
wojny światowej, jak i pasjonaci historii
tego okresu. Obok Krakowa, Tarnowa i
Rzeszowa w planie ich podróży znalazł
się Przemyśl. Program pobytu obejmował
oczywiście zwiedzanie wybranych fortów
Twierdzy Przemyśl i samego miasta.
• WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
będzie trzecią uczelnią w Polsce i pierwszą na Podkarpaciu, która do programu
nauczania na kierunkach bezpieczeństwo
wewnętrzne i prawo wprowadzi symulator wirtualnej sceny zbrodni. Innowacyjne
narzędzie dydaktyczne znajdzie się w
tworzonym laboratorium „Cyber Crime”,
które będzie częścią działającego przy
WSPiA Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny
Sadowej.

Z powiatu…
• W lipcu i sierpniu zawieszone zostaną tzw. połączenia szkolne. Na całe
wakacje kursowanie wielu linii MKS w
Krośnie będzie ograniczone. Z powodu
zamknięcia mostu przy ul. Kościelnej w
Zręcinie aż do października zmieniony
zostanie rozkład jazdy na dwóch liniach
miejskich.
• Za miesiąc ma się zakończyć remont podcieni w północnej części
krośnieńskiego Rynku. Od kwietnia
wykonano sporo prac. M.in. na
kamienicach skuto tynki i założono
nowe oraz wybudowano nowe schodki
i podjazdy dla niepełnosprawnych.
Remont pocieni na starówce rozpoczął
się w kwietniu. Koszt renowacji podcieni
kamienic oszacowano na 340 tys. zł.

• Krośnianie wezmą udział w konsultacjach dotyczących zakazu sprzedaży
alkoholu. Do 25 lipca będą zbierane opinie mieszkańców Krosna o możliwości
ograniczeniu sprzedaży alkoholu w
godzinach od 22 do 6 rano. W ankiecie
zawartych jest 8 pytań o handlu napojami
wyskokowymi na terenie całego miasta
lub w dzielnicach i na osiedlach.
• Rada Miasta Krosna jednomyślnie
uchwaliła utworzenie w Krośnie „Budżetu Obywatelskiego”. Pomysły zgłaszane przez mieszkańców będą poddawane
pod głosowanie. Na realizację cieszących
się największa popularnością przeznacza
się 0,5% budżetu miasta.
• W Iwoniczu-Zdroju skradziono...
ławkę ze szlaku do Lasu Grabińskiego. O
ile ławki w miejscach publicznych często
padają łupem wandali, to kradzież jest zjawiskiem nietypowym. Ławkę wyceniono
na 250 zł i zawiadomiono Policję.
• Część „rododendronów przyjaźni”
podarowanych Krosnu przez partnerską
gminę z Niemiec, a posadzonych w Parku na Zawodziu zamiera, z tego nie do
uratowania jest około 20 sztuk. Wobec
pozostałych podjęto działania ratunkowe.
• Przebudowa basenu miejskiego
„wraz z pozostałą infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną” w Iwoniczu-Zdroju
to w sumie dwa zadania. Inwestycja
obejmuje również modernizację trasy do
Bełkotki i samego otoczenia niezwykłego
źródełka.
• Tłumy mieszkańców Krosna i
okolic świętowały otwarcie basenów
przy ul. Bursaki w Krośnie. Inauguracja
zmodernizowanego obiektu odbyła się w
czwartek, 5 lipca.
• Park miejski przy skrzyżowaniu
ulic Białobrzeskiej i Stefana Okrzei w
Krośnie od kilku dni nosi imię rotmistrza
Witolda Pileckiego.
• Na krośnieńskim lotnisku w niedzielę, 22 lipca 2018 odbyła się druga edycja
festiwalu motoryzacyjnego Lo-Stark
SpeedLand. Impreza przyciągnęła tłumy
nie tylko krośnian, ale również fanów
motoryzacji i driftów z całej Polski.
• Poniedziałkowy poranek(23.07)
przyniósł kolejny pożar węgla drzewnego w jednej z ciężarówek, które przemieszczały się DK19. Niedawno podobny
przypadek miał miejsce w Barwinku (strażacy dwukrotnie prowadzili tam działania
przy pożarze węgla drzewnego).
• 17 lipca 2018 odbyło się oficjalne zakończenie kursu języka rosyjskiego organizowanego przez Podkarpacki Oddział
Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy
Polska - Wschód w Krośnie, wspólnie z
Centrum Językowym Cosmopolitan. W
uroczystości udział wziął Aleksander
Minin – Konsul Generalny Federacji
Rosyjskiej w Krakowie oraz Prezes Podkarpackiego Oddziału Współpracy Polska
– Wschód Gabriel Zajdel.
• Zakończono przebudowę drogi
wojewódzkiej nr 897 na odcinku Tylawa – Daliowa. Za ponad 13 mln zł
zmodernizowano fragment o długości

Koleżance Barbarze Haduch
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają członkowie
Stowarzyszenia
„Nasz Rymanów”

niemal 7 kilometrów. Inwestycja jest
częścią większego zadania realizowanego
w ramach programu INTERREG Polska
- Słowacja 2014-2020.

Z gminy …
• Uzdrowiskowa gmina Rymanów i
tamtejsze nadleśnictwo wzbogaciły się
o nowy pomnik przyrody. Są nim trzy
ponad dwustuletnie lipy i dąb, rosnące w
miejscu dawnej cerkwi greckokatolickiej
pw. Opieki Matki Bożej Pokrow. Pomnik
nazwano „Na Cerkwisku”, ponieważ ma
przypominać, że stała tam kiedyś świątynia, w której modlili się mieszkańcy wsi
Wołtuszowa.
• Strażacy z OSP Wróblik Szlachecki
świętowali nadanie nowego sztandaru. Po
dokładnie 60 latach stary sztandar trafił w
honorowe miejsce, a jednostkę dumnie
będzie reprezentować nowy, oficjalnie
nadany podczas niedzielnej(15.07) uroczystości.
• Przekazaniem placu budowy w dniu
10 lipca br. rozpoczęła się inwestycja
polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 2009R - droga przez wieś
Klimkówka na długości 1735 m wraz
z budową chodnika w Klimkówce. Wykonawcą zadania będzie Rejon Budowy
Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.
• Zakończona została realizacja
zadania remontowego pn. „Odnowa
drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów Rymanów - Daliowa na terenie Gminy
Rymanów” pomiędzy Bzianką i Milczą.
Łącznie wykonano nową nawierzchnię na
odcinku 1.875 mb wraz z uzupełnieniem
poboczy kruszywem.
• W dniu 16 lipca br. w Auli im. Marka Góry ZSP w Rymanowie odbyła się
uroczysta gala wręczenia Nagród Burmistrza Gminy Rymanów „Młode Orły”. Nagrody przyznawane są za wysokie wyniki
w nauce i inne znaczące osiągnięcia dla
uczniów ze szkół prowadzonych i dotowanych przez samorząd gminny. Ogółem
przyznano 130 nagród we wszystkich
kategoriach tj. Prymus, Egzamin, Konkursy i Mistrz.
zebrał deka
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Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Rymanów
za 2017 rok

W

dniu 26 czerwca odbyła się sesja
Rady Miejskiej w Rymanowie,
jednym z punktów obrad było,
sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
2017 a następnie udzielenie absolutorium
dla burmistrza Gminy Rymanów, Wojciecha Farbańca.
Rada Miejska w Rymanowie w dniu
20. 12. 2016r. uchwaliła budżet na rok
2017-sty.
Budżet po stronie dochodów wynosił 62.961.050.00 zł. Po uwzględnieniu
zmian w ciągu roku plan dochodów
wyniósł 67.812.785.81zł. i wzrósł do
planu pierwotnego o 7,70%.
Wydatki zaplanowano w wysokości 70.380.527,00zł. Po uwzględnieniu
zmian plan wydatków wyniósł 76, 002,
262, 81zł i wzrósł w stosunku do planu
pierwotnego o 7,98%.
Podstawowymi źródłami dochodów
budżetu gminy były: subwencje – 38%,
dotacje – 31%, udziały w podatkach
od osób fizycznych i prawnych – 11%,
dochody własne i inne środki – 20%.
Uchwalony budżet na 2017rok po
stronie dochodów ostatecznie wyniósł
69,948,457,65 zł. i wykonany został w
103,14%. Wydatki zaplanowane- ostatecznie w wysokości-76,002,262,81 zł. co
stanowiło 95,41%.
W 2017 roku dokonano spłaty rat
kredytów i pożyczek w wysokości
3,580,523 zł. oraz zaciągnięto kredyt w

120 rocznica urodzin
noblisty z Rymanowa

W

Rymanowie 29 lipca 1898
roku urodził się Izaak Izydor
Rabi ( Isaac Isidor Rabi ). Był
synem krawca Dawida Rabiego i Janet z
domu Teig. W trzy lata po jego urodzeniu
rodzina przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamieszkała w Nowym
Jorku. Studiował chemię na Cornell
University, gdzie w 1919 roku uzyskał
tytuł bakałarza chemii. Po trzech latach
podjął dalsze studia w zakresie fizyki
na uniwersytetach: Cornell i Columbia.
Mając 29 lat otrzymał tytuł doktora fizyki
a w 1937 roku tytuł profesora. W 1940
roku został dyrektorem Instytutu Promieniowania. W latach 1940 – 1945 kierował
grupą naukowców, pracującą w Massachusetts Institute of Technology nad
konstrukcją radaru. Jego najważniejszym
dokonaniem naukowym było opracowanie metody pozwalającej na mierzenie
właściwości magnetycznych jąder atomo-
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wysokości 10.975.000 zł. Zadłużenie
Gminy Rymanów na dzień 31 grudnia
2017 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło 17.505. 524.
00 zł. co stanowiło25% do uzyskanych
dochodów i przypada do spłaty w latach
2018 – 2027. Zobowiązań wymagalnych
nie było. Gmina Rymanów nie udzieliła
w 2017roku poręczeń i gwarancji innym
podmiotom, dlatego też nie posiada zobowiązań z tego tytułu.
Majątek Urzędu Gminy Rymanów
Ogólna wartość ewidencyjna środków trwałych, przedmiotów będących
wyposażeniem obiektów budowlanych,
wartości niematerialnych i prawnych ujętych w ewidencji księgowej
Urzędu Gminy Rymanów wyniosła
143.001.798.25 zł. Wartość majątku wg
stanu na dzień 31 grudnia 2017roku
zwiększyła się o kwotę 9.096.073.45
zł. w porównaniu do danych z 2016
roku. Związane to było z realizacją
przede wszystkim inwestycji. Dla porównania wartość majątku gminy na
dzień31 grudnia 2010 roku wynosiła
95. 348.085. 36zł. – przez 7 kolejnych
lat tj. 2011 – 2017 majątek zwiększył
się o 47.653.712.89 zł. to jest o 50 %.
Gmina Rymanów posiada również
majątek, który jest ujęty w ewidencji
księgowej pozostałych jednostek organizacyjnych tj;
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Rymanowie, Zespoły
Szkół Publicznych ( Klimkówka, Królik
Polski, Milcza, Posada Górna, Rymanów,
Sieniawa, Wróblik Szlachecki), Gminny
o Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie, Zakład Gospodarki Komunalnej w
Rymanowie, Gminny Ośrodek Kultury w
Rymanowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie.
wych, co miało wpływ na
wyprodukowanie bomby
atomowej. Za te osiągnięcie w 1944 roku
otrzymał nagrodę Nobla.
Posiadał najwyższe odznaczenie amerykańskie
za zasługi dla kraju podczas II wojny światowej
oraz francuską Legię
Honorową. Był doradcą
prezydenta D. Eisenhowera do spraw nauki.
Jest autorem wielu prac z
zakresu fizyki jądrowej,
mechaniki kwantowej i
magnetyzmu.
W 1971 roku odwiedził swój rodzinny
Rymanów. Jego żoną w
1926 roku została Helen
Newmark , z którą miał
dwie córki. Zmarł 11
stycznia w 1988 roku w
Nowym Jorku mając 90
lat. Od 2005 roku Noblistę upamiętnia

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość majątku ww. jednostek wyniosła
53.763.224.34zł. i wzrosła w stosunku
do 31 grudnia w2016 roku o kwotę
1.833.919.98 zł.
Burmistrz Wojciech Farbaniec przedstawił jeszcze wiele innych informacji o
wykonanych zadaniach w 2017 r.; między
innymi o rozbudowie i przebudowach
wielu budynków użyteczności publicznej,
wybudowaniu 2 mostów, nowe drogi i
nawierzchnie, wybudowano nowe sieci
wodociągowe i sanitarne, oświetlenia
uliczne i wiele innych niezbędnych inwestycji koniecznych dla funkcjonalności
mieszkańców Gminy.
Burmistrz Wojciech Farbaniec na zakończenie podziękował za współpracę Zastępcy Burmistrza Janowi Materniakowi,
wszystkim kierownikom i pracownikom
Urzędu Gminy, jednostkom organizacyjnym gminy, w tym dyrektorom i nauczycielom szkół, ZEAS-u, ZGK, GOPS-u,
GOK-u, SPG ZOZ- u, za zaangażowanie
i wkład pracy. Podziękowania usłyszeli
także Radni, Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli, druhowie strażacy OSP,
oraz KGW za służbę publiczną na rzecz
mieszkańców Gminy Rymanów.
Po wysłuchaniu sprawozdania Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna – Przybyła Ostap, zarządziła głosowanie w sprawie udzielenia
absolutorium dla burmistrza Wojciecha
Farbańca. Za udzieleniem absolutorium
Rada głosowała jednogłośnie, po czym
wręczono kwiaty i złożono gratulacje.
Czesław Szajna
Przewodniczący Samorządu Rymanów 1

tablica na budynku Szkoły Podstawowej
w Rymanowie.
RG

Czym żył Rymanów
15 lat temu

15

lat to niewiele, ale nawet w
tak krótkim czasie zobaczyć
można jak wiele zmian dokonało się w gminie Rymanów. Jakie
historie bulwersowały Czytelników,
jakie problemy rozwiązano, a co czeka jeszcze na załatwienie. Wykorzystaliśmy treść numeru 8 (31) „Naszego Rymanowa” z sierpnia 2003 roku.
Konsekracja
Kościoła w Bałuciance – We wsi
znajduje się stara
cerkiew zamieniona
na kościół katolicki
p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii
Panny. Świątynia
jest w złym stanie
technicznym i konieczny był remont.
Jednak jego koszt
mógłby być wyższy
od budowy nowego kościoła. Decyzja budowy nowej
świątyni zapadła w 1998 roku. Znaleźli
się sponsorzy w sąsiednich wsiach, parafiach nawet z poza gminy Rymanów.
Ich lista była bardzo długa. W czerwcu
2001 roku już otynkowano i pomalowano nawy nowej budowli. Rok później zakończono wyposażanie oraz zagospodarowanie otoczenia nowego kościoła.
Uwieńczeniem tych wysiłków była
pierwsza Msza Święta odprawiona w
Wigilię Bożego Narodzenia 2002 roku.
Wszystkie msze od tego dnia odprawiano już w nowej świątyni.
29 czerwca 2003 roku Metropolita
Przemyski dokonał podczas mszy konsekracji kościoła.
Patronem nowej świątyni jest Jezus
Miłosierny. Bałucianka jest wsią małą, liczy zaledwie 139 mieszkańców. Tak mała
garstka nie potrafiłaby udźwignąć ciężaru budowy kościoła, dlatego dziękowano
wszystkim, którzy wnieśli wkład w to
dzieło, a lista była bardzo długa „którzy
przyczynili się do tego, aby ten nowy Dom
Boży został oddany na Jego chwałę”.
Kto ma pszczoły… Ile miodu w
brzuchu – tyle mocy w duchu Sentencja
ta zdobi stół biesiadny w domu pasiecznika w Stróżach. Stróże to 2 tysięczna
wieś małopolska, leżąca 6 km za Grybowem. W czasie popularności kolei znana
jako stacja przesiadkowa, teraz od wielu
lat kojarzy się z pszczołami. W tym roku
zorganizowano tu kolejną XII Biesiadę
u Bartnika. Organizatorem jest znany w
kraju i za granicą pasiecznik mieszkający w Stróżach. Na biesiadę zjeżdżają tu
liczni miłośnicy pszczół z kraju i zagranicy. Przybyła też spora grupa pszczelarzy z rymanowskiego koła. Spotkanie to
okazja odnowienia kontaktów towarzyskich, wymiany doświadczeń oraz kupienia brakującego sprzętu czy pszczelej

matki. Obszerny referat o nowych zagrożeniach miał profesor z Berlina.
Na terenie gospodarstwa prezentowana była cała historia pszczelarstwa.
Prezentowany był cały zestaw barci,
wiele bardzo zabytkowych. Wiele barci nawiązywało do sylwetki patrona
pszczelarzy św. Ambrożego. Nie wszyscy wiedzą, że figura tego świętego stoi
w rymanowskim ołtarzu głównym. Nie
ma na świecie drugiego stworzenia, które
tak jak pszczoła służyłoby człowiekowi.
Kit pszczeli to zebrane żywice którymi
pszczoły uszczelniają gniazda i zabezpieczają miód przed drobnoustrojami. Preparaty propolisowe służą
do leczenia oparzeń i trudno gojących się ran. Pyłek kwiatowy dzięki bogactwu substancji czynnych
działa odżywczo, przeciwzapalnie,
odtruwająco, przeciwalergicznie i
ochronnie przed promieniowaniem
jonizującym. Preparaty mleczka
pszczelego leczą miażdżycę i anemię starczą. W Japonii leczono
nimi skutki choroby popromiennej.
Jadem pszczelim leczą w Kamiannej artretyzm i rwę kuszlową. Nie
można pominąć jeszcze dostarczanego przez pszczoły wosku i wpływu na wielkość plonowania roślin.
I to chyba jest najważniejszy aspekt działalności tego pracowitego owada.
I Uzdrowiskowy Rajd Pokoleń – w
czerwcu w Zespole Szkół Specjalnych w
Rymanowie-Zdroju odbyła się ta impreza integracyjno-promocyjna. Rajdowi
patronowało „Uzdrowisko Rymanów
S.A.” a w przygotowaniu pomogli sponsorzy z firm rymanowskich i krośnieńskich. W świetlicy „Zimowitu” organizatorzy spotkali się z dawnymi i obecnymi pracownikami uzdrowiska oraz
zaproszonymi gośćmi. Obejrzeć można
było wystawę o historii szkolnictwa w
Rymanowie-Zdroju. Uroczyste otwarcie
rajdu odbyło się na placu przed Zimowitem, przedstawiono historię Zdroju
i lecznictwa dziecięcego. Po części oficjalnej młodzież z wychowawcami wyruszyła pięcioma trasami, których przejście było „okazją do miłych refleksji i
wspomnień o czasach pierwszych pionierów – wychowawców i nauczycieli”
Trasy o różnej skali trudności kończyły
się przy Polonii, gdzie przy ognisku, pieczonej kiełbasce i piosence turystycznej
odbyło się spotkanie kończące rajd.
Złoty jubileusz kapłaństwa – w niedzielę 15 czerwca celebrowano w naszej
parafii uroczystą mszę św. z okazji 50
rocznicy święceń kapłańskich dziekana Franciszka Mroza. Życzenia i kwiaty
składali Jubilatowi przedstawiciele władz
gminnych, mieszkańców, grup i stowarzyszeń działających na terenie parafii.
W I cz. obszernego wywiadu ks.
Jubilat opowiada o swojej drodze życiowej. Urodził się w Grębowie (p. tarnobrzeski) w rodzinie rolniczej jako jeden
z sześciorga rodzeństwa. Szkołę podstawową kończył już w czasie okupacji. Bywało bardzo niebezpiecznie, trzeba było
ukrywać się nie tylko przed Niemcami,
ale i przed sąsiadami. Czasem szło się

mając pod ubraniem ukrytą książkę. Po
wojnie zorganizowano w dworze w Grębowie gimnazjum, po wypędzeniu jego
właścicieli. Dwór był daleko za wsią,
chodziliśmy tam 4 km. Po jego ukończeniu w 1946 roku, zaliczyłem jeszcze w
Tarnobrzegu dwie klasy liceum i w tym
samym roku poszedłem do Przemyśla do
seminarium. Kończyłem go w trudnym
roku 1953, wyszedł właśnie dekret o sposobie obsadzania stanowisk kościelnych.
Władze nie wszystkich zatwierdzały na
parafię i część nowych księży była bez
pracy. Dopiero w połowie września wezwano nas do urzędu wojewódzkiego
w Rzeszowie, aby podpisać zobowiązanie, że nie będziemy działać na szkodę
Polski. Potem składaliśmy ślubowanie.
Pierwszą placówkę dostałem w Żołyni,
kościół jeden z największych w diecezji
wymagał remontu, a trudności materiałowe były olbrzymie. Po czterech latach
trafiłem do Jasła, najbardziej zniszczonego na Podkarpaciu. Nie było gdzie uczyć
a tygodniowo miałem po 35 godzin. ( dokończenie w nast. numerze)
Wieści z gminy doniosły o ogłoszonych przez burmistrza gminy przetargach – na przebudowę starej szkoły
w Głębokiem na salę gimnastyczną, na
wykonanie I etapu budowy gimnazjum
w Rymanowie i wykonanie kanalizacji
sanitarnej na ul. Kasztanowej w Rymanowie-Zdroju.
Piłkarze rymanowskiego STARTU
awansowali do klasy okręgowej już na
trzy kolejki przed zakończeniem rozgrywek. Ostatecznie wyprzedzili trzecią drużynę (dwie pierwsze awansowały) o 8 pkt.
(Przełom Besko spadł do lasy niższej).
Kolejny komunikat Komisariatu Policji w Rymanowie ostrzega przed powtarzającymi się napadami o motywach rabunkowych na samotnie mieszkające starsze
osoby. Działania sprawców charakteryzowały się dużą brutalnością. W ramach pomocy sąsiedzkiej policja prosi o systematyczny kontakt z osobami samotnymi.
W przeprowadzonych w Rymanowie
I Zawodach Powiatowych Drużyn OSP
startowało 12 drużyn z całego powiatu
krośnieńskiego. W pierwszej trójce znalazły się zespoły Rymanów I – 275 pkt,
Jedlicze – 264 pkt, Rymanów II – 238 pkt.
www.rymanow.tom. pl/gazeta Na
tej stronie można znaleźć można nasz
miesięcznik w wersji internetowej.
Pierwsze numery pojawiły się na stronie
22.III 2001 r. i od tej pory odwiedzono
nasze strony 4 120 razy. Liczba odwiedzin stale wzrasta - 680 w 2001 r, 1784
w 2002 r i 1656 w I półroczu 2003 r.
Dominują internauci krajowi, ale wzrasta oglądalność za granicą najczęściej
czytano nas w USA (250), Japonii (133),
Australii (75), Kanady (170, Austrii(7) i
Izraela (6). Byli też czytelnicy z Holandii, Szwecji, Argentyny, Niemiec, Francji, W. Brytanii, Gracji, Rosji, Islandii i
Nowej Zelandii. W kraju najczęściej odwiedzali nas mieszkańcy Krosna (1004),
Jasła(128), Rzeszowa (87), Warszawy
(57(, Katowic (47) i Krakowa (30).
(wła)
NASZ RYMANÓW
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Byłem więźniem
nr 102 823…
W prezentowanej teraz, nowej wersji
pamiętnika, wykorzystałem spisane przez
Józefa Glazera wspomnienia oraz wiele
notatek sporządzonych w czasie rozmów
przed i po ukazaniu się już pierwszej
wersji obozowych wspomnień na łamach
„Naszego Rymanowa” (wła)

1. Dzieciństwo
Przyszedłem na świat 18 grudnia
1923 roku w małej wiosce leżącej na północny - wschód od Rymanowa. Położone
między pagórkami Łazy były wsią biedną.
Ludność czerpała zyski tylko z rolnictwa.
Pracy w oddalonym o prawie 4 km Rymanowie nie było, do wyjątków należał
szczęśliwiec, który dojeżdżał do pracy do
Sanoka. Z jednej strony miał szczęście, bo
pracował, ale dojazd do pracy zajmował
mu tyle czasu, że całymi dniami był poza
domem, był niewolnikiem swojej pracy.
Wielu rolników z biednej Galicji
starało się być samowystarczalnymi, wykonywali zatem drobne prace murarskie
i ciesielskie a nawet reperowali buty. Z
czasem te umiejętności, doskonalone
latami, umożliwiały im letnie wyjazdy
„za chlebem”, najczęściej na Węgry (w
skład których wchodziła Słowacja). Teraz
młody Józef dzieciństwo spędzał już w
wolnej, ale nadal bardzo biednej Polsce.
Ziemia dawała utrzymanie, wszyscy
w rodzinie pracowali na roli. Już gdy
miałem 4 lata chodziłem z mamą wypasać
krowę - wspomina w pamiętniku. Dzieci
pracowały, bo musiały. Mamy goniąc je
do pracy wcale mniej nie kochały swoje
dzieci od mam dzisiejszych, które pod
nos dostarczają wszystko swoim pociechom. Częste były w domach tego typu
rozmowy:
- Mamo, buty się psują pękła mi
cholewka.
- Musisz jeszcze w tym roku przechodzić, trzeba oszczędzać i chodzić
więcej boso.
- A w kurtce rękaw mi się rozdarł!
- Wieczorem będę musiała naszyć
ci łatkę, bo jeszcze musisz w tej kurtce
pochodzić.
Nowa część ubrania, to dla dziecka
było długo oczekiwane wielkie święto.
Żywność zdobywało się w uprawach
na własnym zagonie oraz zbierając rośliny
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dziko rosnące do bieżącego spożycia i do
konserwowania na zimę. Las był często
odwiedzany całymi rodzinami po grzyby,
jagody i zioła. Nie pracujący ludzie nie
mieli pieniędzy na zakup artykułów przemysłowych oraz cukru i soli. Środkiem
płatniczym były jajka. W wielu sklepach
odbierało się towary na wartość dostarczonych jajek.
Gdy osiągnąłem wiek szkolny zacząłem chodzić do szkoły w Rymanowie.
Codzienny marsz tam i z powrotem dawał ok. 7,5 km przebytej drogi .W porze
letniej, słonecznej, nie sprawiało to nam
kłopotu, ale łatwo sobie wyobrazić nasze
liche ubrania w deszcz lub mróz, do tego
ze słynnymi „rymanowskimi wiatrami”.
Rzadko można było się dostać na okazyjną furmankę do miasta. Po przebyciu
takiej dogi pieszo trudno było zabrać się
do nauki.
Po 7 latach edukacji ukończyłem
szkołę podstawową – na dalszą moją
naukę rodziców nie było stać. Mama koniecznie chciała abym nauczył się jakiegoś zawodu. Po wielu staraniach znalazła
miejsce u rzeźnika Fijałkiewicza. Za trzy
lata nauki rzemieślnik pobierał opłatę 300
zł., ojciec wysupłał pieniądze na półtora
roku nauki i rozpocząłem edukację. Ale
im dłużej chodziłem do rzeźni, tym bardziej dojrzewała we mnie decyzja odejścia. W końcu powiedziałem do mamy:
- Ja nie chcę tam chodzić!
- A dlaczego Józiu?
- Nie mogę patrzeć na zabijanie
zwierząt…
- Ale taki ich los, ludzie muszą coś
jeść!
- Nie mogę!
- To co ty synu będziesz robił?
- Chcę zostać mechanikiem!
Był sierpień 1939 roku. Na razie
rzetelnie wypełniał Józef wszystkie
polecenia majstra. Pomagał w uboju
i wykonywał wiele ciężkich prac. Do
takich należało dostarczanie do rzeźni
wody, której wielkie ilości trzeba było
przynieść ze studni oddalonej o jakieś
100 metrów. Bardzo bolały go przemęczone ręce. Ponadto majster zlecał mu
wiele innych prac – bawienie dzieci oraz
wykonywanie wielu domowych prac
porządkowych i usługowych należało do
jego obowiązków.
Wybuch wojny brutalnie i radykalnie
rozwiązał ten problem, majster został
zmobilizowany do wojska, poszedł jako
żołnierz obrony narodowej, bronić pol-

skiej granicy koło Jaślisk przed wojskami
hitlerowskimi i słowackimi. Potem został
skierowany gdzieś na wschód. Gdy po
krótkim okresie wracał z Jaślisk wstąpił
do domu, emocje związane z odwiedzinami, przeżycia wojenne i zmęczenie
fizyczne spowodowały, że zemdlał w
domu. Ale na następny dzień rano ruszył
w kierunku Sanoka by dotrzeć na miejsce
swojej mobilizacji. Do domu już nie wrócił, zginął gdzieś koło Sambora.
W domu też rozpacz – ojciec został
zmobilizowany. Ponieważ wcześniej
siostra wyszła za mąż i opuściła dom
rodzinny, zostałem w domu z matką i
młodszym bratem. Mając 16 lat zostałem
jedynym żywicielem rodziny. Jak się później okazało ojciec też nie wrócił z frontu,
zginął gdzieś na wschodzie Polski.
Musiałem zadbać by domownicy
mieli coś do jedzenia, również kawałek
mięsa. Była wojna, trwał terror hitlerowców, za nielegalny ubój groziła kara
śmierci. Dowiedziałem się, że w okolicach Tarnowa można kupić mąkę na chleb
i wiele innych produktów spożywczych.
Wsiadłem we Wróbliku (choć na budynku stacji pisało Rymanów) do pociągu
pełen optymizmu i wiary w szczęśliwy
finał mojego wyjazdu. Po niecałej godzinie jazdy pociąg został niespodziewanie
zatrzymany koło Jasła. Okazało się, że
cały jest obstawiony przez Niemców,
którzy zaczęli wypędzać z wagonów
wszystkich pasażerów i ustawiać ich
przy torach. Ciche głosy przerażenia podróżnych zagłuszały wrzaski Niemców.
Wreszcie uformowane kolumny pod
eskortą żołnierzy niemieckich ruszyły w
kierunku Jasła.
- Co z nami będzie? - słychać było
zaniepokojone głosy.
- Oni nie wypuszczają tak łatwo.
- Ale ja nic nie zrobiłem, jestem
niewinny!
- To jest akcja odwetowa za zabicie
w tej okolicy żołnierza niemieckiego cichcem przekazywali wiadomość obecni
wśród aresztowanych mieszkańcy okolic
Jasła.
- Obyśmy tylko nie trafili do obozu.
Niepewna swego losu, kolumna zatrzymanych podróżnych ruszyła do Jasła.
Do więzienia.
Za miesiąc druga część wojennej
historii p. Józefa Glazera p.t. „Od więzienia do obozu”
(wła)

Z wizytą w Zajeździe
,, Bog -Mar”
w Rymanowie

W

ychowankowie II oddz. Przysposabiającego do Pracy z
O ś ro d k a R e h a b i l i t a c y j no- Edukacyjno – Wychowawczego
(OREW) w Rymanowie brali udział w
wizycie studyjnej w Zajeździe Bog-Mar
w Rymanowie, gdzie odbyli instruktaż
zawodowy. W hotelu czekała na nas Pani
kierownik Elżbieta Nowotarska, która
ciekawie i interesująco opowiedziała
o charakterze swojej pracy oraz pracy
recepcjonisty. Pokazała recepcję oraz
odczytała regulamin hotelowy.
Oprowadziła nas po pięknie i komfortowo wyposażonych pokojach hotelowych: dużych, małych, przygotowanych
dla gości i osób niepełnosprawnych,
apartamentach dla nowożeńców urządzonych z artystycznym smakiem. Pani
Elżbieta pokazała ciekawe, własnoręcznie
wykonane obrazy z puzzli, oryginalne
elementy dekoracyjne itp. Nasi wychowankowie poznali na czym polega praca
recepcjonistki i pokojowej. Dowiedzieli
się dlaczego hotel to ważne miejsce na
mapie miasta, ponieważ jest wizytówką dla przyjezdnych gości. To również
ważne miejsce gdzie można organizować
uroczystości, konferencje, spotkania dla
dzieci i osób niepełnosprawnych. Wychowankowie spotkali się z osobami tam
pracującymi i poznali specyfikę ich pracy.
Byli pod wrażeniem wystroju pokojów i
sali bankietowej i restauracyjnej. Dowiedzieli się, że goście zajazdu mogą liczyć
na jedyne w swoim rodzaju doznania

kulinarne w restauracji hotelowej. Jest
on także idealną opcją dla tych, którzy
chcą przekąsić coś na szybko. Dla gości,
którzy planują całodniowe wycieczki,
obiekt noclegowy przygotuje na życzenie
lunch na wynos. Wizyta studyjna była
wstępnym przygotowaniem naszych
wychowanków z oddziałów przysposabiających do pracy do odbywania
praktyk zawodowych. Dzięki nim nasi
wychowankowie nabędą niezbędne umiejętności, poszerzą wiadomości, zdobędą
doświadczenie, które potrzebne są do
zdobycia zatrudnienia.
W imieniu wychowanków i opiekunów Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie
pragniemy podziękować właścicielom
Zajazdu a w szczególności Pani kierownik Elżbiecie Nowotarskiej za okazaną
pomoc, serdeczność i poświęcony nam
czas. Wdzięczni wychowankowie i opiekunowie OREW.
Mariola Sokołowska
Małgorzata Di Pacquale
Oligofrenopedagodzy

Przemyślenia
Jana Niemczyka
Prawdy w życiu nie ukryjesz,
Tak jak oblicza w lustrze.
**
Nie wierz takim co przysięgają,
Że mówią prawdę.
**
Przed nieszczęśliwym szczęście ucieka
Jak diabeł przed kropielnicą.
**
Miał dwie różne twarze –
Jedna dla szefa, drugą dla żony.
**
By długo stać na cokole,
Potrzebne są silne nogi.
**
Gniew w porównaniu z namiętnością
Jest długotrwały.
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Zamczyska Trail

W

czerwcową sobotę odbyła się
III edycja biegów górskich
Zamczyska Trail w Rymanowie Zdroju. Zawodnicy stawili czoła
dwóm wymagającym trasom na dystansach 10km i 21km. Obie trasy zostały
wytyczone w sposób, aby ich profil dał
jak najwyższe możliwe przewyższenie
bazując na Wzgórzach Rymanowskich,
które otaczają Uzdrowisko. Ukończenie
obu dystansów samo w sobie było już
nie lada wyzwaniem. Szczególnie trasy
dłuższej na której limit czasu wynosił
3h30’. Nie wszyscy do mety dotarli co
pokazuje trudność biegu.
Łącznie wystartowało 120
zawodników na obu trasach. Na 10km
z czasem 00:56:27 najlepszy okazał

NASZYM ZDANIEM

C

ześć –Stachu – tym razem porozmawiajmy na temat, który często
poruszany jest wśród naszych
przyjaciół, a mianowicie o zachowaniu
– sposobie życia, jak i opiniach wielu
ludzi na sprawy z którymi spotykamy
się na co dzień. Narzekanie na wszystko
i wszystkich, jest to podobno nasza cecha
narodowa i nie można z takim stwierdzeniem się nie zgodzić. Naszym zdaniem,
wśród nas jest mało optymizmu, swoje
niezadowolenie potrafimy okazywać na
każdym kroku, krytyka także łatwo nam
przychodzi. A nie potrafimy sprawiedliwie ocenić samych siebie.
Franio- zacznijmy może od „życzliwości” wobec naszych „bliskich- znajomych” czy nawet ludzi całkowicie
nam obcych. O ile życie nasze byłoby
łatwiejsze i piękniejsze gdyby takie cechy
jak: zazdrość, oszustwo, oszczerstwo,
pogarda, fałsz, pycha, buta, donosicielstwo, itd. nie miały miejsca wśród nas.
Rozejrzyjmy się wokół siebie- sąsiadów –
znajomych, jak często wymienione cechy
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się Wiktor Majchrowicz reprezentujący
barwy klubu TS Beskidy. Następny
był Stanisław Polak, a trzecie miejsce
na podium zajął najmłodszy uczestnik
całego Zamczyska Trail, Karol Jurasz.
Wśród pań, wygrała legenda już biegów
górskich, Izabela Zatorska (01:03:51)
reprezentująca barwy Alpin Sport. Druga na metę dobiegła Bożena Zapołoch z
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, natomiast trzecie miejsce zajęła
Dorota Habrat. Emocji nie zabrakło na
trasie Półmaratonu, gdzie zwycięstwo
odniósł zawodnik Finiszu Rymanów,
Krzysztof Wiernusz. Krzysiek ustanowił
tym samym rekord trasy z fenomenalnym
wynikiem 01:48:10. Jest to bardzo dobry
czas dla wielu zawodników biegających
w ulicznych półmaratonach a co dopiero
w sytuacji gdy mamy do czynienia z
blisko 1100m przewyższenia na trasie.
Aby lepiej obrazowo pokazać sumę
możemy im przypisać, ale weźmy też pod
uwagę własną osobę. To wszystko nie ułatwia nam życia a wręcz przeciwnie, często
jest przyczyną wielu nieszczęść, tragedii,
utratą zdrowia. Kiedyś starsi ludzie mieli
powiedzenie „ nie życz bliźniemu źle,
nie przeklinaj go, bo te złe życzenia i
przekleństwa obejdą dookoła i wrócą do
ciebie”, często się to sprawdza.
Stachu – to złe współżycie międzyludzkie nie dotyczy tylko ludzi powiedzmy miejscowych, ale dotyczy ono całego
kraju, począwszy od samego dołu, od tych
maluczkich po samą – górę- tą tak zwaną
inteligencję. To w dużym stopniu oni pokazali nam „sposób na życie” im będziesz
bardziej arogancki, przebojowy, chamski,
bezwzględny, tym szybciej osiągniesz
swój cel. Najlepszym przykładem tych
zachowań można zauważyć wśród niektórych polityków w czasie prowadzonych
debat, kiedy wbrew swoich przekonań
potrafią z łatwością kłamać, aby wprowadzać w błąd opinię publiczną, bo taki jest
ich cel. Całe szczęście, że wielu słuchaczy
kierując się własnym rozumowaniem
potrafi oddzielić fałsz od prawdy i mieć
własne zdanie o danej sprawie. Szkoda,
że są i tacy, którzy korzystają z nieprzychylnych naszemu państwu mediów i te
fałszywe, kłamliwe wypowiedzi biorą za

przewyższeń proszę sobie wyobrazić
zdobycie Połoniny Wetlińskiej, 3 razy
pod rząd z Przełęczy Wyżnej. Drugi metę
Półmaratonu na Zamczyska przekroczył
Karol Ziajka (01:52:19), natomiast trzeci
zameldował się zawodnik KKB MOSiR
Krosno, Marcin Niezgoda.
Wśród pań, wygrała Justyna Jasłowska (02:07:25), druga dobiegła Gabriela
Bojan, natomiast trzecia Krystyna Gawlewicz. Dla wszystkich zawodników
wielkie gratulacje! Zamczyska Trail był
biegiem objętym Honorowym Patronatem
Burmistrza Gminy Rymanów, partnerem biegu było również Nadleśnictwo
Rymanów, oraz Sekcję Biegową Finisz
Rymanów działającą przy Stowarzyszeniu
„Nasz Rymanów”. Bieg został wsparty
również przez firmę BTC sp. z o.o. z Kro-

sna, właściciela sklepu Tactic.pl, markę
latarek Ledlenser, firmę remontowo budowlaną DROZDBUD, sklep turystyczny
Active Style z Rymanowa Zdroju oraz
studio fotograficzne Foto Kreation.
Kamil Kardach
prawdę. W ten właśnie sposób politykom,
którzy działają przeciwko interesom naszej Polski i wrogim nam mediom udało
się podzielić NRÓD, ale całe szczęście,
że tych kierujących się własnym rozumem
jest zdecydowanie więcej i pocieszające
jest to, że jest nas coraz więcej. Wrogowie
naszej OJCZYZNY są już co raz bardziej
zdesperowani, dlatego sięgają co raz
po nowe brutalne metody, bojąc się o
rozliczenie za minione czasy ich rządów,
rządów złodziejskich, prowadzących do
całkowitego wysprzedania za bezcen
naszego majątku narodowego, co skutkowało by oddanie się we władanie naszym
odwiecznym wrogom, a my stalibyśmy
się zwykłą siłą roboczą. Wrogów Polski
ciągle przybywa poza tymi co siedzą w
Brukseli, ostatnio dołączyła do nich była
prezes Sądu Najwyższego Małgorzata
Gersdorf, gdzie udzieliła wywiadu antypolskiego wrogiej gazecie niemieckiej
i nazwała się I-szym prezesem Sądu
Najwyższego na uchodźstwie, czy to jest
godne zachowanie osoby będącej kiedyś
na takim stanowisku? Jakiego określenia
Ona używa, czy Ona wie co to oznacza,
do czego Ona porównuje sytuację naszego kraju, czy nie za wysoko eksponuje
swoje JA?

Franio – dajmy przykłady, kto nami
rządził i jaką prowadził politykę dla naszej POLSKI. Przykładem niech będzie,
sam „szef” byłego rządu, kierujący finansami, Wincenty Rostowski – przykład z
przesłuchania przez komisję do spraw
Amber Goldd, akurat oglądaliśmy to
wczoraj. Szczyt bezczelności i arogancji
tego co pokazał nam były minister, tego
nie można było oglądać i słuchać. Jak taki
człowiek mógł pełnić tak ważną funkcję w naszym państwie, kto go do tego
upoważnił i jaki był w tym cel? Przecież
kiedy powołali go na to stanowisko nie
miał on polskiego obywatelstwa, czy w
naszym wielomilionowym kraju nie było
człowieka, który znał by się na finansach,
czy jak już mówiliśmy, może z góry były
plany, które miały doprowadzić do tego
do czego doprowadzono naszą gospodarkę. Bardzo dobrze, że powołano nową
Komisję do spraw WAT-u, będzie On
dalej przesłuchiwany i stękając, będzie
tłumaczył się swoją bezradnością. Podejrzewam, że finał tych przesłuchań będzie
taki że wyjedzie On z Polski, bo już kiedyś
tak zapowiedział i na tym się skończy.
To pokaże jakiego mieliśmy ministra finansów i jakie mieliśmy rządy. Drugiego

szczytu bezczelności i chamstwa byliśmy
świadkami tego samego dnia, kiedy to
grupa „zdziczałej bandy” wspieranej
przez polityków Platformy i Nowoczesnej, atakowała zasłużonego człowieka
– w-ce marszałka sejmu, człowieka w
bardzo podeszłym wieku, ojca premiera
naszego rządu. To Kornel Morawiecki, o
stopniu naukowym doktora, wykładowca
na Uniwersytecie Wrocławskim, część
swojego życia poświęcił walce z komuną,
za tą działalność siedział w więzieniu i ta
ogłupiała banda chamów atakowała Go
krzycząc „precz z komuną – będziesz siedział”, czy można zrozumieć zachowanie
tego ogłupiałego z zawiści motłochu ?
Stachu – na określenie takiego
zachowania brakuje słów, w tych demonstracjach biorą udział ‘bezmózgowce”,
bo nawet nie wiedza co krzyczą i czego
żądają. Zadajmy sobie pytanie – czy nie za
dużo mamy tej „demokracji”, bo naszym
zdaniem należy jak najszybciej skończyć
z tym chamstwem jak ulicznym tak i
sejmowym. Kilka dni temu można było
słyszeć wypowiedź starszego człowieka,
który kiedyś zmuszony był na opuszczenie Polski, w tej chwili ze względu na zły
stan zdrowia nie może tu wrócić. Wypo-

wiedź Jego dotyczyła obecnej sytuacji
w kraju, z wielkim żalem z załamanym
głosem i wielkim niepokojem, martwi
się o przyszłość naszego państwa, a
główna przyczynę widzi właśnie w tych
„rozróbach” tej chołoty, która to bojkotuje
wszystkie poczynania rządu, rządu tak
dobrego jakiego do tej pory jeszcze nie
mieliśmy. Ten nasz rodak zastanawia
się czy te poczynania tego (tu oryginalne
słowa – zbydlencenia) to czysta głupota
i chamstwo czy to sabotażyści, zdrajcy,
własnej Ojczyzny, kierowani przez naszych odwiecznych wrogów. Rozwiązanie
tego problemu widzi pan Piotr, bo tak ma
na imię, w zdecydowanym działaniu przeciwko tej bandzie przez surowe karanie.
(wypowiedź ta była powtarzana już trzy
razy w TVP INFO, może wielu czytelnikom udało się jej słyszeć).
PS.Ten artykulik zamierzaliśmy napisać w całkowicie innym tonie, tematem
z złożenia miała być rozmowa o naszych
narodowych cechach – przywarach itd.
Wydarzenia, o których tu napisaliśmy
akurat miały miejsce, wiec trudno, aby nie
przejść do tych bulwersujących wydarzeń.

ścienka Wyżnego, Gminna Orkiestra z
Odrzykonia, Parafialna Orkiestra Dęta
z Gwoźnicy Górnej, Gminna Orkiestra

Dęta OSP z Czajkowa z województwa
wielkopolskiego oraz gospodarze Rymanowska Orkiestra Dęta. Podczas koncertu
zaprezentowały się w układzie taneczno
marszowym mażoretki z Rymanowa
oraz z Czajkowa. Publiczność nagrodziła
występy orkiestr brawami a nagrody w
postaci pamiątkowych Aniołów na ręce
dyrygentów wręczyli: przewodniczący
Rady Powiatu Krośnieńskiego Kazimierz
Gładysz, burmistrz Gminy Rymanów
Wojciech Farbaniec, radny powiatu Stanisław Kenar oraz dyrektor GOK w Rymanowie Danuta Litarowicz. Organizatorami
tej imprezy byli Starostwo Powiatowe w
Krośnie, Burmistrz Gminy Rymanów oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie.

Stacho i Franio

Orkiestry dęte
w uzdrowisku

W

niedzielne popołudnie 1 lipca br. w Rymanowie Zdroju
uroczystą paradą alejkami
wzdłuż rzeki Tabor mażoretek wraz z
Rymanowską Orkiestrą Dętą rozpoczęto
XVIII Rymanowskie Spotkania Orkiestr
Dętych. Orkiestry zaprezentowały swój
dorobek artystyczny grając miłą dla
ucha muzykę, mimo chłodu i padającego
deszczu rozgrzewały przybyłą publiczność. Były utwory marszowe, wiązanki
popularnych przebojów rozrywkowych
oraz filmowych.
W tegorocznej imprezie wzięły
udział: Gminna Orkiestra Dęta z Iwonicza, Gminna Orkiestra Dęta z Kro-

Rafał Głód
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29. Wyścig
,,Solidarności”
i Olimpijczyków

W

środowe popołudnie 4 lipca
przez teren gminy Rymanów
przejechali kolarze 29 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego
,,Solidarności” i Olimpijczyków.
Drugi etap 100 km ze Strzyżowa
do Krosna po pagórkowatym terenie
również zawitał na teren gminy Rymanów przejeżdżając bocznymi drogami
przez miejscowości takie jak: Wróblik
Królewski, Wróblik Szlachecki, Milcza,
Zmysłówka oraz Rymanów z lotnym
finiszem na rynku. W wyścigu wzięło
udział 120 kolarzy.
Na lotnym finiszu w Rymanowie
pojawiła się czteroosobowa ucieczka z
półtoraminutową przewagą nad peletonem. W uciekającej grupie w kolejności
zameldowali się Matúš ŠTOČEK - SLOVAK National Team, Jakub JĄKAŁA
- Chrobry Głogów, Szymon KRAWCZYK - VOSTER ATS Team i Niemiec
Immanuel STARK - PS Team Thuringen.
Zwycięzcą tego etapu został Belg Alfdan
DE DECKER - LOTTO SOUDAL U23,
który jako pierwszy przejechał linię mety
w Krośnie.
Rafał Głód

P

Wicemistrzynie
województwa
z Posady Górnej

rzy końcu minionego roku szkolnego, w hali jarosławskiego MOSiR-u, rozegrany został finał Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce ręcznej
dziewcząt. Do zawodów zakwalifikowały
się cztery najlepsze drużyny województwa podkarpackiego. Były to gimnazja
z Posady Górnej, Nr 2 z Jarosławia, z
Dzikowca i Grabownicy Starzeńskiej.
Turniej rozegrano systemem każdy z
każdym, czyli zaistniała konieczność rozegrania sześciu meczy, co spowodowało
że czas gry meczowej ustalono tylko na
2 x 10 minut.
Drużyna naszych dziewcząt pewnie
wygrała dwa pierwsze mecze z Jarosławem i Grabownicą, każdy różnicą 10
bramek i było wiadomo, że o mistrzostwie zadecyduje ostatni mecz z drużyną
Dzikowca. W meczu tym na minutę
przed końcem był remis 7 : 7 . Niestety,
niewykorzystana sytuacja bramkowa dała
przeciwniczkom możliwość kontrataku… i zdarzyła się porażka. To pierwsza
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porażka w rozgrywkach szkolnych od
dwóch lat.
Zawodniczki z Posady Górnej kolejny raz udowodniły, że są w ścisłej czołówce Podkarpacia. W ostatnich trzech latach
zdobyły: w 2016 roku – trzecie miejsce,
w 2017 – mistrzostwo i w 2018 – wicemistrzostwo. Drużynę na co dzień prowadzi
trener Grzegorz Argasiński. Gratulacje!
Drużyna wystąpiła w następującym

składzie: Oliwia Staroń, Julia Bolanowska, Nikola Zięba, Izabella Dudek, Nikolina Samborska, Maria Przybyła, Natalia
Józefczyk, Julia Krupianik, Antonina
Szczęsna, Kinga Osękowska, Martyna
Sękowska, Kamila Małek, Joanna Głowacka, Sara Pitrus, Maria Różowicz,
Izabella Rodzinka.
(w)

XVIII MIĘDZYNARODOWY
RODZINNY TURNIEJ
W TENISIE STOŁOWYM PRO- FAMILIA CUP 2018

O

rganizatorem było po raz osiemnasty Towarzystwo Sportowe
Pro-Familia. Odbył się
10.06.2018 r. w Specjalnym Ośrodku
Szkolno –Wychowawczym w Frysztaku.
Tegoroczny Turniej potwierdził ogromną popularność zawodów rodzinnych,
a przyjazd zawodników z ośmiu województw Polski południowo- wschodniej
świadczy o dużej popularności i zainteresowaniu tenisem stołowym nie tylko
na podkarpaciu ale w całej Polsce. Nie
zawiodły rodziny z Ukrainy i Słowacji
którzy od pierwszego turnieju uczestniczą w naszych zawodach
W turnieju wystąpiło 38 rodzin- 76
zawodników z 36 miejscowości z podkarpacia Uczestnikami były rodziny z
dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego,
małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego – łącznie gościliśmy 28 rodzin – 56 zawodników. W tegorocznym turnieju uczestniczyli po raz
pierwszy zawodnicy z woj. dolnośląskiego – Łobodzice/ Bełchatów/Piechowice/
Jelenia Góra, mazowieckiego – Jedlińsk/
Radom, Drużyny miały liczne wsparcie
ze strony osób towarzyszących, członków rodzin którzy kibicowali swoim rodzinom – gościliśmy 30 osób z Ukrainy
i Słowacji i 16 osób z Polski. Łącznie na
zawodach gościliśmy 46 osób towarzyszących Nagrodę specjalną od sponsora
turnieju Nowy Styl Group dla najmłodszego uczestnika otrzymał Maksymilian
Duch z Będzina który liczył sobie 4.5
roku, a najstarszym uczestnikiem był Jan
Sojcak z Kamienicy/ Słowacja – 68 lat.
Wystąpiły 4 rodziny z gminy Rymanów –Krzysztof + Łukasz Szczęsny
z Rymanowa, Henryk + Dawid Rusnok
z Rymanowa, Michał + Oscar Jakubowicz z Sieniawy i Agata i Michał Kielar
z Klimkówki.
Zawody zostały dofinansowane
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w
Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Cztery najlepsze drużyny w poszczególnych kategoriach ( 20 rodzin ) otrzymały
nagrody w postaci sprzętu sportowego
– okładziny i deski tenisowe, grawerowane ręcznie puchary szklane, dyplomy.
Fundatorami nagród głównych były samorządy powiatowe: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Strzyżowie, Urzędy
Gmin – Frysztak, Jasło, Wojaszówka,
GOKiR Wojaszówka.

Turniej otworzyli -Dyr. Osrodka w
Frysztaku – Agata Wyciślak, Wójt Gminy Frysztak – Jan Ziarnik, Dyr. Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w
Strzyżowie – Kamil Mandocha, Kierownik biura LGD w Strzyżowie – Damian
Kut, Wójt Gminy Wojaszówka – Sławomir Stefański, Prezes T.S.Pro- Familia
Jerzy Kaleta i sędziowie – Henryk Oleksiuk, Mieczysław Niemiec.
Na otwarciu gościliśmy przedstawiciela ITV Południe red. Karolinę Ręczkowicz.
Patronaty medialne nad turniejem
objęli: Telewizja Rzeszów, Radio Rzeszów, ITV Telewizja Południe. Patronaty
prasowe: SUPER Nowości 24, KORSO
Gazeta Sanocka, Obiektyw Jasielski,
Nasz Powiat – Krosno, Kurier Gminy
Wojaszówka, Wieści Skołyszyńskie,
Nasz Rymanów, Powiatowa Gazeta
Brzozowska, Dukielski miesięcznik samorządowy. SPONSOR Tytularny: Fundacja Studencka ,,Młodzi – Młodym,,
SPONSORZY GŁÓWNI: ORLEN
Południe S.A.PGNiG SANOK, ZPRE Jedlicze, RBDiM - Krosno, Inwentech
Group, Sklepy Zielony Koszyk Pozostali sponsorzy, patronaci i przyjaciele
Turnieju: LGD STRZYŻÓW, EBA Krosno, PRiD Krosno, Invest Profil Bajdy,
Luks Granit - Ustrobna, Krosoft Krosno,
Max Stone Bratkówka, Nowy Styl Group, Połoniny Iwoniczanka, Delikatesy
Centrum – Frysztak, Uzdrowisko Rymanów S.A. Firma Budowlana Drogoń
Frysztak, Delikatesy Groszek - Bratkówka, Piekarnia Żaneta - Krasowscy Bajdy,
AGET BHP Krosno, SPORT4U – Frysztak, Duet – Ustrobna, Oberża Krosno,
Ekomax – Wolica, Huty Szkła w Jaśle,
W uroczystej ceremonii wręczania
nagród wzięli udział: Wójt Gminy Wojaszówka – Sławomir Stefański, W-ce
Dyr. Osrodka w Frysztaku – Teresa
Guzy, Dyr. Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Strzyżowie – Kamil
Mendocha, ,Prezes T.S Pro- Familia
– Jerzy Kaleta, Sędziowie zawodów –
Henryk Oleksiuk, Miezysław Niemiec,
Zbigniew Wajda,
Najlepsze rodziny w poszczególnych kategoriach:
Kategoria rodzic + dziecko do 11 lat
2007 i młodsi:1- Wojtaszczyk Tomasz +
Wojciech- Zawiercie 2- Kufel Dominik
+ Karol – Żywiec,3. Flaumenhoft Jacek
+ Szymon – Jarosław - Kos Paweł + Kamil – Grębów/ małopolska,
Kategoria rodzic+ dziecko 12-13
lat : 2006-2007:1- Sawczak Miłosz +
Miłosz – Dukla, 2- Czekanski Jerzy +
Paweł – Haczów, 3- Stala Krzysztof +
Sylwia - Tarnobrzeg - Tomsia Sławomir
+ Dawid – Olkusz

Kategoria rodzic+ dziecko 14-15 lat
: 2004- 2003: 1. Sporek Mariusz + Szymon – Dukla 2. Chmielowski Zbigniew
+ Jakub – Krościenko, 3. Gapik Witold +
Paulina – Łobodzice/ Bełchatów- Gajewski Adam + Natalia – Żywiec
Kategoria rodzic + dziecko 16-17
lat : 2002- 2001:1- Błocho Zdzisław +
Przemysław – Radogoszcz, 2- Klocek
Krzysztof + Michał – Łętownia, 3- Szymański Wojciech + Paweł- Sędziszów
Małopolski –Dereń Grzegorz + Urszula
Przysietnica
Kategoriarodzic+ dziecko powyżej
18 lat – 2000 i starsi: 1- Janika Tomasz
+ Angelika – Kraków, 2- Tomoń Piotr +
Grzegorz – Krościenko Wyżne, 3- Wojdyła Tadeusz + Damian – Brzostek - Stapór Dawid + Artur – Sandomierz
Kategoria VIPÓW – sponsorzy,
przedstawiciele władz samorządowych:
1. Sojcak Jan – Kamienica / Słowacja, 2.
Dudek Adam – Biecz, 3. Dudas Ondrej –
Svidnik/Słowacja.
W turnieju uczestniczyło 12 rodzin
z powiatu krośnieńskiego, trzy rodziny
z Gminy Rymanów – 2 rodziny z Rymanowa i rodzina z Sieniawy. Podczas
otwarcia Wójt Gminy Frysztak Jan Ziarnik bardzo gorąco powitał wszystkich
zawodników, szczególnie zawodników
z Słowacji i Ukrainy, zawodników z odległych województw Polski i wszystkich
zawodników z podkarpacia. Podziękował za tak duże zainteresowanie zawodami rodzinnymi i kolejny raz przyjazdem do Frysztaka, miejscowości słynnej
z tenisa stołowego. Podkreślił w swoim
wystąpieniu jak wspaniale można wypoczywać rodzinnie w sportowej atmosferze mile spędzając wolny czas
Wszystkich zawodników przywitali
także Dyr. Ośrodka Pani Agata Wycislak,
Wójt Gminy Wojaszówka – Sławomir
Stefański i Starostka z Czech - Aleta
Knobowa. Wójt Gminy Wojaszówka – Sławomir Stefański podkreślił że
cieszymy się z możliwości goszczenia
już po raz XVIII na przepięknej ziemi
Czarnorzecko – Strzyżowskiej w Gminie
Frysztak drużyn z Słowacji, Ukrainy i
zawodników z całego Terenu Polski południowo- wschodniej i całego podkarpacia. Wspólnie pokazujemy, jak można wypoczywać rodzinnie i zdrowo, na
dodatek jeszcze w atmosferze sportowej.
Jest to godny pomysł na spędzanie wolnego czasu. Wszyscy przedmówcy – Posłowie, władze samorządowe podziękowali organizatorowi Prezesowi Jerzemu
Kalecie za tak wspaniały turniej i dalszej
wytrwałości w kontynuacji w podobnych
imprez.
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Byłeś dziś u szefa?
- A byłem.
- I walnąłeś pięścią w stół?
- Walnąłem..
- I zażądałeś podwyżki?

- Zażądałem!
- I co na to szef?
- Dziś jest w delegacji…
* * * * *
- Płaci pan 20 zł. – mówi fryzjer do klienta.
- Przed goleniem mówił pan że 10 zł.
- Tak, ale muszę jeszcze doliczyć za opatrunki, które panu założyłem.
* * * * *
Dwoje staruszków siedzi na ławeczce i
bardzo miło im się rozmawia. W końcu
starszy pan mówi:
- Zapraszam panią do siebie, pokażę pani
moją kolekcję leków.
* * * * *
Dwaj przyjaciele spotykają się po latach:
- Co nowego u ciebie? Ożeniłeś się w końcu z Jadzią czy nadal sam gotujesz?
- I jedno, i drugie.
* * * * *
Sąd rozstrzyga w wypadku drogowym.
- Wysoki sądzie, chciałam tylko dodać,
że w momencie uderzenia poszkodowany
rozmawiał przez telefon komórkowy i nie
mógł szybko zareagować widząc moje auto.
- Rozumiem pani linię obrony, ale każdy
ma prawo korzystać z telefonu w swoim
ogrodzie.
* * * * *
Jasio puka do drzwi sąsiada:
- Słucham?
- Mama kazała przekazać, że tata w pracy,
a ja idę się bawić do piaskownicy.
* * * * *
Para turystów pyta tubylca:
- Interesujemy się starymi legendami, zna
pan jaką związaną z tą wysoką górą?
- A pewnie! Kiedyś taka para zakochanych
wdrapała się na sam szczyt i więcej nikt już
ich nikt nie widział.
- O matko! A co się z nimi stało?
- A zeszli z drugiej strony…
* * * * *
Spowiada się pewien rozrywkowy młodzieniec:
- Zostawiłem żonę.
- I miałeś sumienie zostawić ją samą!?
- Nie samą, proszę księdza, zostawiłem ją z
czwórką dzieci…

Humor z zeszytów szkolnych;
- Morze Martwe zostało w XIX wieku
zabite przez niektórych ludzi, aż po dzień
dzisiejszy.
- na ukształtowanie powierzchni ziemi
wpływ mają jej trzęsienia oraz wulkanizacja.
- Jagiełło z Sonką miał tylko czterech synów ponieważ możnowładcy odmówili mu
poparcia.

Nasz
Rymanów
na Facebooku
www.facebook.com/naszrymanow

Krzysztof Buczek tel. 663 637 523
Dariusz Królicki (tel. 503 025 664)
Wacław Łabuda (tel. 602 855 458)
Rafał Głód (fotografia)
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Ogłoszenie o maksymalnej
objętości 30 słów musi zawierać
adres lub telefon ogłoszeniodawcy.

Na niebie gwiazdeczki już się pokazały,
By nas ucieszyć, gdy zabrakło słońca.
Zza chmurki wypłynął księżyc okazały,
I ziemię oświetla od końca do końca.
I my patrząc w niebo mali się czujemy
Wobec ogromu całego wszechświata
O choć go ogarnąć przecież nie umiemy,
To myśl nasza czasem ku gwiazdom ulata.
Gdy siądziemy czasem chłonąc nocną ciszę
I spojrzymy w górę w niebo rozgwieżdżone,
To może wtedy chcielibyśmy usłyszeć
O czym nam szepczą gwiazdy w górze rozrzucone.
I tak patrząc w gwiazdy szukamy natchnienia,
By nam pomogło przeżyć nadchodzący czas.
A może powrócą też dawne marzenia,
Które nie zaginęły jeszcze całkiem w nas.
Antoni Komar

Społeczne kolegium redakcyjne:

Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
(Organizacja Pożytku Publicznego)
Prezes: Czesław Szajna
(tel. 13 43 55 917)

Ogłoszenia należy przesyłać
mailem: naszrymanow@op.pl
lub telefonicznie

Nadchodzi zmierzch, mrok swój całun rozpościera.
Już cała natura szykuje się do snu.
Lecz dzień nasz przecież jeszcze nie zamiera,
A nie jeden dzień piękny przeżyjemy znów.

Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności a poglądy zawarte w listach
czytelników nie zawsze są zgodne z poglądami
redakcji. Anonimów nie publikujemy. Prenumeraty
nie prowadzimy.

www.naszrymanow.pl
Konto: Bank Spółdzielczy Rymanów
58 8636 0005 2001 0005 61530001

zamieszczamy bezpłatnie
jednorazowo
-kupię-sprzedam
-zamienię
-poszukuję
-podaruję
-podziękowania
-nekroogi
- oraz każdej innej treści

Zmierzch i noc

Wydawca:

Miesięcznik

w „Naszym Rymanowie”

Wybrał (wła)

Redakcja nie odsyła materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych materiałów. Wszelkie materiały składać można również
w puntach sprzedaży „NR” do 20 każdego
miesiąca.
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Ogłoszenia drobne

Numer zamknięto: 24.07.2018
Okładka: Grota na Kalwarii
(fot. Wacław Łabuda)

Druk: Chemigrafia Michał Łuczaj
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74
tel. 13 43 25 415
Skład komputerowy: Barbara Pruś
Adres Stowarzyszenia i redakcji:
38-480 Rymanów, ul. Grunwaldzka 11
e-mail: naszrymanow@op.pl
Dyżury redakcji w każdy
piątek w godz. 18-20.
Egzemplarze archiwalne nabyć można
w redakcji oraz w Biurze Informacji
Turystycznej Rymanowie-Zdroju i sklepie
Geo-Office” w Rymanowie.

Rymanowski Kurier Samorządowy
Sierpień 2018
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Blisko rozstrzygnięcia przetargu na odnawialne źródła energii
Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Dostawa
i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, gruntowych i powietrznych pomp ciepła oraz kotłów
na biomasę na terenie gmin Lesko, Jaśliska i Rymanów”.
Informujemy, że w dniu 11 lipca 2018 roku o godz. 10.30
nastąpiło otwarcie ofert na realizację powyższego zadania.
W przetargu nieograniczonym złożono 5 ofert:
1. Sanito Sp. z o.o., Puławska 476, 02-884 Warszawa
2. JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła, ul.
Potokowa 12A/1, 80-297 Banino
3. ML SYSTEM S.A, Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie
4. „SOLGRO” Grzegorz Mordarski, Gwardyjska 33,
33-300 Nowy Sącz

5.

FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp.K., ul. Majora
Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska
Zadanie którego dotyczył przetarg Zamawiający podzielił na
4 części:
1. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie
gmin Lesko, Jaśliska i Rymanów.
2. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na
terenie gmin Lesko, Jaśliska i Rymanów.
3. Dostawa i montaż gruntowych i powietrznych pomp
ciepła na terenie gmin Lesko, Jaśliska i Rymanów.
4. Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie gmin
Lesko, Jaśliska i Rymanów.
Zestawienie ofert dla poszczególnych części:

Część 1. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie gmin Lesko, Jaśliska i Rymanów
Nr oferty
1

Nazwa Firmy

Cena oferty (brutto)

Sanito Sp. z o.o., Puławska 476, 02-884 Warszawa

3 206 127,84

Część 2. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Lesko, Jaśliska i Rymanów.
Nr oferty

Nazwa Firmy

Cena oferty (brutto)

1

Sanito Sp. z o.o., Puławska 476, 02-884 Warszawa

7 843 520,46

2

JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła, ul. Potokowa 12A/1, 80-297 Banino

8 385 450,90

3

ML SYSTEM S.A, Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie

8 336 373,84

4

„SOLGRO” Grzegorz Mordarski, Gwardyjska 33, 33-300 Nowy Sącz

7 809 800,31

FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp.K., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska

7 418 046,46
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Część 3. Dostawa i montaż gruntowych i powietrznych pomp ciepła na terenie gmin Lesko, Jaśliska i Rymanów.
Nr oferty
1

Nazwa Firmy

Cena oferty (brutto)

Sanito Sp. z o.o., Puławska 476, 02-884 Warszawa

827 767,8

Część 4. Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie gmin Lesko, Jaśliska i Rymanów.
Nr oferty
1

Nazwa Firmy

Cena oferty (brutto)

Sanito Sp. z o.o., Puławska 476, 02-884 Warszawa

2 350 094,04

Obecnie trwa szczegółowa analiza ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.
O wynikach tej analizy poinformujemy na stronie internetowej www.rymanow.pl do dnia 20 lipca 2018 roku.

Nabór do Gminnego Żłobka w Rymanowie
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 31 grudnia 2018
r. w Rymanowie zostanie uruchomiony żłobek dla dzieci
w wieku do 3 lat. Nowo otwarty żłobek będzie mieścił
się w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie
przy ul. Szkolnej 2.
Planowana liczba miejsc w żłobku – 40. Planowany
nabór rozpocznie się w sierpniu br.
Bliższych informacji dotyczących naboru można uzyskać pod numerem telefonu 13 43 55 006 w. 214, 209
(w dni robocze od 700 – 1500).
Serdecznie zapraszamy Wszystkich zainteresowanych
o kontakt telefoniczny i bieżące sprawdzanie strony
internetowej UG w Rymanowie.
NASZ RYMANÓW
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Dzienny Dom Pobytu w Łazach uruchomiony

Od lipca br. uruchomiony został Dzienny Dom Pobytu w adaptowanej na ten cel „starej szkole” w Łazach.
DDP przeznaczony jest dla starszych i niesamodzielnych osób m.in. z terenu naszej gminy – 15 osób już korzysta z oferty. Obiekt
na działalność DDP użyczony został Stowarzyszeniu LGD „Dorzecze Wisłoka”, które prowadzi tę placówkę. DDP zapewnia
dowóz, usługi opiekuńcze oraz zapewnia udział w zajęciach ruchowych i warsztatach z różnych dziedzin. W przyszłości należy
myśleć o kolejnych tego typu placówkach w naszej gminie zajmujących się opieką nad osobami starszymi.

Przebudowa drogi powiatowej w Klimkówce
Przekazaniem placu budowy w dniu 10 lipca br. rozpoczęła
się inwestycja polegającą na przebudowie drogi powiatowej
nr 2009R - droga przez wieś Klimkówka na długości 1735 m
wraz z budową chodnika w Klimkówce. Wykonawcą zadania
będzie Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.
Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę konstrukcji
nawierzchni drogi powiatowej wraz z odcinkowym poszerzeniem, budowę jednostronnego chodnika na odcinku
o długości 854 m, odcinkowo zabudowę rowów, przebudowę
przepustów pod drogą, odtworzenie nawierzchni zjazdów
do posesji, odtworzenie i uzupełnienie umocnienia skarp
oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Zgodnie z umową prace potrwają do 10 października br.
Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 194 153 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Państwa to kwota 1 097 076
zł, pozostała część to wkład własny powiatu 397 077 zł oraz
dofinansowanie gminy Rymanów w wysokości 700 000 zł.
Na odcinku budowanego chodnika (równolegle) budowana

będzie sieć oświetlenia ulicznego. Zadanie finansowane wyłącznie ze środków Gminy Rymanów w kwocie 84 870,00 zł,
realizowane będzie przez firmę „TRANS-ALLEN” z Jasła.

Remont GOK-u rozpoczęty
Prezentujemy ostatnie (pamiątkowe?) zdjęcie „starego”
budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Rozpoczęto już przygotowania do pierwszych prac remontowo-budowlanych.
O postępach tych prac będziemy oczywiście informować.
Fot. W. Łabuda

z cyklu „Uroda

światła”

cierpienie to powódź słów
pomylonych spotkań
gruz
rany od szkieł materialnych
bóstw
wyrzucone jak śmieci godziny
i dni
W. J. Mikulski
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Nagrody
Burmistrza Gminy
- Młode Orły - rozdane

W

dniu 16 lipca br. w Auli im. Marka
Góry ZSP w Rymanowie odbyła się
uroczysta gala wręczenia Nagród Burmistrza Gminy Rymanów „Młode Orły”. Nagrody
przyznawane są za wysokie wyniki w nauce i inne
znaczące osiągnięcia dla uczniów ze szkół prowadzonych i dotowanych przez samorząd gminny.
W preambule regulaminu przyznawania nagród
zapisano, że -,,jednym z najważniejszych zadań
edukacyjnych jest wspieranie rozwoju, zdolności i talentów młodzieży poprzez ustanowienie
Nagród „Młode Orły”. Jak co roku dyrektorzy
szkół z terenu Gminy Rymanów złożyli wnioski
o przyznanie Nagród dla swoich wyróżniających
się uczniów a powołana Zarządzeniem Burmistrza
Komisja Oceniająca złożona z radnych, pracowników Urzędu Gminy oraz dyrektorów szkół dokonała kwalifikacji wniosków i ich oceny. Ogółem
przyznano 130 nagród we wszystkich kategoriach
tj. Prymus, Egzamin, Konkursy i Mistrz. Wśród
nagrodzonych są uczniowie, którzy osiągnęli
indywidualne sukcesy ale też w rywalizacji
drużynowej. Na szczególne wyróżnienie jednak
zasługują ci uczniowie, którzy osiągnęli najwyższą
średnią ocen, najlepsze wyniki w egzaminach
zewnętrznych oraz olimpiadach przedmiotowych;
• Julia Pelczar - uczennica III klasy Gimnazjum we Wróbliku Szlacheckim- średnia ocen –
5,67, najlepszy wynik z egzaminu w gminie - 98%,
laureatka konkursów- polonistycznego, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii i fizyki,
• Karol Jurasz – uczeń III klasy Gimnazjum
w Posadzie Górnej - średnia ocen – 5,39, wynik
z egzaminu - 97% - laureat Konkursu Matematycznego i finalista Polonistycznego,
• Aleksandra Śliwka – uczennica III klasy LO
w Rymanowie - średnia ocen – 5,56, najlepszy
wynik matur - 93,3 %.
Wszyscy tegoroczni laureaci Nagród „Młode
Orły” znajdują się w załączonej poniżej galerii
zdjęciowej. Gratulujemy wszystkim Nagrodzonym i życzymy, aby każdy zdobytą wiedzę i umiejętności mógł w przyszłości - w dorosłym już życiu
- dobrze wykorzystać. Gratulujemy też Nauczycielom i Rodzicom efektów pracy - wszystkim
zaś życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji.

NASZ RYMANÓW
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