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Nasza okładka
Wszyscy chcą dla dzieci dobrze, słychać to ze wszystkich
mediów. Przeważnie na deklaracjach się kończy. Inaczej działa
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” gdzie działania na rzecz dzieci
wyprzedziły informacje prasowe.

Pojawienie się naszego czerwcowego numeru zbiega się z
obchodami Dnia Dziecka, dlatego w tym numerze chcemy zasygnalizować działania, jakie podjęli członkowie stowarzyszenia
dla budowy i rozbudowy placów zabaw dla naszych pociech.
Zaczęło się od przeznaczenia pieniędzy pozostających w
dyspozycji Rady Osiedla nr. 1 na renowacje placu zabaw w
ogrodzie podworskim rada gminy przeznaczyła na ogrodzenie.
Był to pierwszy krok we właściwym kierunku, co wielokrotnie
stwierdzały mamy (i pociechy) korzystające z urządzeń.

II Międzynarodowy Festiwal
„Dialog Kultur”
W dniach 11-12 maja w godzinach popołudniowych
w Rymanowie Zdroju nad Czarnym Potokiem rozbrzmiewała
muzyka różnych kultur. Podczas II Międzynarodowego Festiwalu „Dialog Kultur” można było posłuchać różnorodnej muzyki i obejrzeć narodowe tańce słowackie, węgierskie, polskie,
ukraińskie, a nawet bułgarskie i niemieckie. Tym razem gościli
u nas: Folklorna Skupina Kracunovcan ze Słowacji, Zespół
Tańca z Hercegkut (Węgry), Młodzież z Kalwińskiego Kolegium z Saroszpatak (Węgry), zespoły z Rejonu bołgradzkiego
(Obwód Odessa) z Ukrainy oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej
z polskim językiem nauczania w Czeskim Cieszynie (Czechy).
Każda z tych grup zaprezentowała charakterystyczny dla danego
państwa program artystyczny.
Festiwalowi towarzyszyła prezentacja rękodzieła, wystawa zdjęć kultury narodowej oraz degustacja potraw regionalnych. Ta ostatnia cieszyła się największym powodzeniem.
Każdy chciał zakosztować smaków różnych kuchni.

DIALOG
DIALOGKULTUR
KULTUR

W następnych latach upomnieli się o pomoc mieszkańcy
innych dzielnic Rymanowa. Powstaje plac zabaw przy ul. Bohaterów II Wojny Światowej oraz na starorzeczu Taboru, razem z realizacją projektu Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”- „Uroczysko
Kamieniec”. Doposażenie placów zabaw będzie kontynuowane
w miarę posiadanych środków.
(wła)

Odeszli do wieczności
(15.IV – 15.V.2013)

12.IV – Kilar Kazimierz (l. 62) – Głębokie
17.IV – Karmiński Piotr Zbigniew (l. 64) – Rymanów Zdrój
17.IV – Pitrus Edward (l. 66) – Królik Polski
23.IV – Kilar Stanisław – (l. 83) – Rymanów
01.V – Kałwik Julian (l. 77) – Rymanów Zdrój
05.V – Cetnarski Ryszard (l. 68) – Posada Górna
12.V – Rygiel Władysława z d. Golowska (l. 89) – Rymanów
(wła)
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Głównym organizatorem tegorocznego Festiwalu
była Gminna Organizacja Turystyczna „Tabor”, która na
realizację niniejszego przedsięwzięcia uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz
z budżetu Gminy Rymanów. W organizację włączył
się również Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie.
GOK

Zaproszenie
Koło Łowieckie „Ryś’ w Rymanowie
z okazji Dnia Dziecka organizuje
w dniu 9 czerwca

„Piknik dla dzieci”

początek o godzinie 1400
w siedzibie koła
w Pastwiskach
(budynek dawnej szkoły)
Zapraszamy na zabawy, konkursy
i inne niespodzianki.
Marcin Sołtysik

(Prezes Zarządu Koła)

Wydarzyło się w czerwcu
29.VI 983 – na terenie dzisiejszych pn. Niemiec
wybuchło powstanie Słowian połabskich. Po
zrzuceniu władzy cesarzy niemieckich Połabianie
utrzymali niezależność do XII wieku.
6.VI 1523 – Szwecja występuje z unii kalmarskiej
(oddziela się od Danii i Norwegii), królem zostaje
Gustaw I Waza, uważany za twórcę podstaw
nowożytnego państwa szwedzkiego . Dzień ten jest
świętem narodowym kraju. Za Wazów Szwecja
stała się czołową potęgą europejską, która chciała
zdominować wybrzeża Bałtyku.
22.VI 1633 – Inkwizycja skazała Galileusza,
włoskiego astronoma, fizyka i filozofa, na
cotygodniowe odmawianie siedmiu psalmów
pokutnych przez trzy lata za to, że głosił tezy
Kopernika, choć nie potrafił ich udowodnić. Kościół
katolicki zrehabilitował uczonego w 1992 roku.
2.VI 1743 – ur. Alessandro Cagliostro (wł. hr.
Giuseppe Balsamo) włoski lekarz, alchemik,
wywoływacz duchów, mason. Działał w wielu
krajach Europy (w tym w Polsce) wikłając się w
różne intrygi. Ścigany i więziony za oszustwa, zmarł
w rzymskim więzieniu w wieku 52 lat. Uwieczniony
w licznych utworach literackich i muzycznych.
8.VI 1783 – rozpoczęła się trwająca przez pół roku
erupcja wulkanu szczelinowego na Islandii. W
liczącej 25 km szczelinie powstało ok. 100 stożków.
Lawa pokryła pow. 565 km2 tworząc największe na
świecie pole lawowe. Zginęło ok. 9 tys. osób.
4.VI 1903 – w Rosji opublikowano dekret o statusie
Żydów, nie mieli oni prawa posiadania nieruchomości
poza miejscem swojego zamieszkania.
10.VI 1913 – 100 lat temu francuski lotnik
Marcel Brindejone des Moulinas pokonuje na
jednopłatowcu trasę Paryż – Warszawa w ciągu 14
godzin. Wylądował na Polu Mokotowskim.
17.VI 1953 – największe nasilenie buntu w NRD.
Zbuntowało się milion osób, stłumiły go radzieckie
czołgi. Zginęło ok. 300 demonstrantów, tysiące
aresztowano, wielu wywieziono do ZSRR.
21.VI 1953 – abp Mediolanu Giovanni Battista
Montini został wybrany papieżem przyjmując imię
Paweł VI..
2.VI 1963 – Arabia Saudyjska zniosła niewolnictwo.
Na obszarze prawie 2 mln. km2 mieszka 26 mln
ludzi, w tym 8 mln. cudzoziemców. To tutaj powstał
islam, a do dziś istnieje zakaz wyznawania innych
religii.
7,8.VI 2003 – 10 lat temu Polacy uczestniczyli
w referendum w sprawie wstąpienia do UE. Z
uprawnionych 12 200 osób głosowało w naszej
gminie ok. 8 000 czyli 65 %. (najwięcej w
Rymanowie Zdr. – 76 %, najmniej w Głębokiem
– 51 %). Tak – powiedziało 66 % mieszkańców
(najwięcej w Rymanowie Zdr.- 75 %, najmniej
w Bziance – 40 % , przy 60 % przeciw).
Wacław Łabuda
(wlabuda.nr@onet.eu)
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bardzo zaniedbane gospoAdres redakcji
darstwo rolne
38-480 Rymanów „Dom Sokoła”
Antka.
ul. Grunwaldzka 11
- Nic na tej
e-mail: naszrymanow@op.pl
ziemi nie
urośnie? –
Społeczne kolegium redakcyjne:
pyta.
Maria Zmarz (emez)
- Ano nic – wzdycha Antek
– tel. 603 441 362
- A jakby tak zasiać kukurydzę?
(przewodnicząca kolegium)
- Aaa… jakby zasiać, to by urosła.
Andrzej Biel (andb)
* * * * *
– tel. 134 355 714
Rozmawiają dwaj znajomi:
Dariusz Królicki (deka)
- Widziałem pana wczoraj w teatrze.
– tel. 503 025 664
Małżonka tak strasznie kaszlała, że
Wacław Łabuda (wła)
wszyscy zwrócili na nią uwagę. Czy
– tel. 602 855 458
ma grypę?
Lesław Materniak (LM)
- Nie, nową sukienkę.
– tel. 507 140 048
* * * * *
Barbara Pruś
Przychodzi do lekarza pacjent na ba– tel. 663 061 045 (Internet)
danie słucha.
- Proszę za mną powtarzać: sześćdzie- Redakcja numeru: Wacław Łabuda
Numer zamknięto: 23.05.2013
siąt sześć – mówi szeptem.
- Trzydzieści trzy – mówi pacjent
Współpracowali przy numerze:
- No tak, 50 procent utraty słuchu.
Justyna Barć, Tomasz Dyląg,
* * * * *
Kamil Jaworski, Janusz Janowski,
- Ile was pracuje? – pyta członek koWaldemar Kilar, Maria Nienartowicz,
misji wizytującej budowę.
Jan Niemczyk, Bożena Penar,
- Z majstrem sześciu.
Beata Suwała-Szczechowska,
- To bez majstra pięciu?
Mariola Sokołowska, Lidia
- Nie, bez majstra nikt nie pracuje.
Wesołowska, Łucja Urbanik.
* * * * *
Do redakcji jednej z angielskich gazet
Stałe dyżury redakcyjne w każdy
nadszedł list tej treści:
piątekw godz. 18-20
- Jeżeli natychmiast nie przestaniecie
w siedzibie redakcji.
drukować ubliżających anegdot na
Redakcja nie odsyła nie zamówiotemat skąpstwa Szkotów, przestanę
nych materiałów oraz zastrzega sobie
pożyczać waszą gazetę od sąsiada!
prawo dokonywania skrótów i reda* * * * *
gowania nadesłanych materiałów.
W sklepie spożywczym klient pyta – Wszelkie listy oraz materiały składać
chciałbym kupić jakieś słodycze dla
można również w kiosku w rynku
teściowej, ile kosztują te śliwki
do 20 każdego miesiąca.
w czekoladzie?
- 35 złotych.
Redakcja za treść ogłoszeń nie po- A to ptasie mleczko?
nosi odpowiedzialności a poglądy
- 20 złotych.
zawarte w listach czytelników nie
- To poproszę ten
zawsze są zgodne z poglądami
cukier w kostkach!
redakcji. Anonimów nie
* * * * *
publikujemy. Nie prowadzimy prePewien facet miał
numeraty. Egzemplarze archiwalne
kaczkę, która potrafiła
kupić można w redakcji i Biurze
tańczyć. Schodzili
Informacji Turystycznej
się do niego wszyscy,
w Rymanowie Zdroju
którzy chcieli
Druk:
zobaczyć to widowisko. Ustawiał
Chemigrafia Michał Łuczaj
garnek, puszczał muzykę
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 74
i kaczka zaczynała tańczyć.
tel./fax:- 13 43 25 415
Pewnego razu, po skończonym
Skład komputerowy: Barbara Pruś
przedstawieniu, podchodzi do niego
kolega
Adres wydawcy:
- Słuchaj stary, jak ty ją tego
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
nauczyłeś? Ja swoją kaczkę stawiam
Organizacja Pożytku Publicznego
na garnku, puszczam muzykę, a ona
Adres: 38-480 Rymanów,
nic!
ul. Grunwaldzka 11
- A świeczkę pod garnkiem zapalasz?
Prezes: Czesław Szajna
* * * * *
– tel. 13 43 55 917
Hrabia krzyczy do służącego:
Konto bankowe:
- Janie, czy możesz mi przysunąć
Bank Spółdzielczy Rymanów
fortepian?
58 8636 0005 2001 0005 6153 0001
- Oczywiście, czy jaśnie pan będzie grał?
- Nie, zostawiłem na nim cygaro!
Okładka :

humor

na
dobry

pocza,tek

Wybrał (wła)

Plac zabaw w parku dworskim
(fot. Wacław Łabuda)
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Kurs komputerowy
Kiedyś, gdy modne były dowcipy o blondynkach, żartowano
w ten sposób: - co robi blondynka gdy biega dookoła komputera?
– szuka wejścia do Internetu – padało wyjaśnienie (przeważnie z
męskich ust).

Na zebraniu sprawozdawczym Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”
padła propozycja (z ust kobiecych) aby zorganizować kurs komputerowy dla seniorów. Burmistrz obiecał pomóc, do inicjatywy
przyłączyło się stowarzyszenie „NR” i w krótkim czasie ogłoszono
nabór chętnych. Odzew przeszedł najśmielsze oczekiwania – zgłosiło się ok. 40 osób (przeważnie pań). Ostatecznie w kursie wzięło
udział prawie 50 osób.

Początkowo uczestnicy wyrażali obawy o możliwości skompromitowania się swoją niewiedzą, oczywiście obawy okazały
się niesłuszne. Dzięki instruktorom kursu, zajęcia odbywały się w
przyjaznej i wesołej atmosferze.
Każdy z uczestników zyskał jakąś porcję wiedzy komputerowej i
już bez obaw proponowali, aby jesienią przeprowadzić drugą część
kursu. Dziękując za już, proszą organizatorów o jeszcze. Szczególne
podziękowania kierują kursanci do instruktorów Tomasza Dyląga
i Wiesława Krukara.
(wła)

W lipcu ukaże się już 150. jubileuszowy
numer „Naszego Rymanowa”
W związku z sezonem wakacyjnym będzie to
wyjątkowo numer podwójny: lipcowo -sierpniowy,
ukaże się w połowie lipca w zwiększonej objętości
i nieco podwyższonej cenie.
Redakcja
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Pokazy z fizyki
na Politechnice Rzeszowskiej
10 maja 2013 roku uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie w ramach realizowanego projektu pt.
„Odkryj swój potencjał” udali się pod opieką nauczyciela
fizyki p. Marcina Kielara oraz p. Moniki Dobosz i Bernadety Michnowicz oraz p. Artura Sołtysika na piętnaste
już z kolei „Pokazy z Fizyki”, które odbyły się w katedrze
fizyki Politechniki Rzeszowskiej. Program obejmował
zagadnienia z mechaniki, ciepła, niskich temperatur,
elektromagnetyzmu oraz optyki. Doświadczenia demonstrowali pracownicy naukowi Politechniki Rzeszowskiej.

Ideą pokazów jest popularyzacja fizyki i pomoc w
jej nauczaniu poprzez prezentację tematycznie dobranych,
ciekawych, a nieraz wręcz fascynujących eksperymentów.
Wśród eksperymentów, które zostały zaprezentowane,
były trudne lub niemożliwe do wykonania w warunkach
szkolnych, ale też takie, które przy pomocy najprostszych
środków można wykonać w domu. Mamy głęboką nadzieję, iż z pokazów uczniowie wrócili zadowoleni, a przede
wszystkim bogatsi w wiedzę oraz wrażenia z dziedziny
fizyki. Wierzymy, że za rok po raz kolejny wezmą udział w
tych cyklicznych spotkaniach.
(materiały własne ZSP w Rymanowie)

Człowiek-najlepsza inwestycja

„Czas na aktywność w gminie Rymanów” – po raz szósty

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie od 2008 roku realizuje projekt systemowy „ Czas na aktywność
w gminie Rymanów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie po raz kolejny złożył w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
wniosek o dofinansowanie projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Rymanów na okres od 01.01.2013 do 30.06.2015.
Ogólna wartość projektu wyniesie 584 446, 00 zł w tym wkład własny 61 366, 90 zł. Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu
społecznemu uczestników projektu poprzez wzrost kompetencji społeczno - zawodowych.
W latach 2013-2015 projektem zamierzamy objąć 45 mieszkańców gminy Rymanów, którzy są osobami bezrobotnymi,
nieaktywnymi zawodowo oraz zatrudnionymi korzystającymi z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej o niskich
kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na gorszą pozycję na rynku pracy większość uczestników projektu będą stanowiły kobiety.
W latach 2013 i 2014 planujemy realizację szkoleń zawodowych, staży (dla osób w wieku 15-30 lat) i podniesienie wykształcenia.
Uczestnicy projektu będą mieli możliwość rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych poprzez udział w zajęciach
prowadzonych przez specjalistów, w tym spotkaniach w ramach grupy wsparcia. Dla minimum 8 rodzin planujemy zatrudnienie
asystentów rodziny (2013-2015). Pomimo, że wstępna rekrutacja uczestników projektu została już zakończona, chętnych do udziału
w projekcie zapraszamy do zgłoszenia się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dworskiej 42, gdzie istnieje
możliwość wpisania się na listę rezerwową.
Realizowany Projekt ma na celu aktywizację osób bezrobotnych lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku
aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej adresuje swój
projekt w szczególności do osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz rodzin mających problemy opiekuńczo
– wychowawcze. Uczestnictwo w projekcie jest szansą podniesienia kwalifikacji lub nabycia uprawnień do wykonywania zawodu
poszukiwanego na rynku pracy, realizacja projektu wpływa nie tylko na osoby biorące w nim udział ale także na ich rodziny.
Koszty Projektu pokryte zostaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Celem głównym projektu na lata 2013-2015 jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Uczestnicy skorzystają z poradnictwa
i kursów zawodowych, spotkań z psychologiem, zostaną zorganizowane warsztaty kompetencji, umiejętności społecznych
i komunikacyjnych, odbywać się będą spotkania grupy wsparcia.
Pierwsze działania w ramach projektu rozpoczęły się. Od lutego b.r. asystent rodziny objął wsparciem trzy rodziny, z którymi
zawarto kontrakty socjalne określające zasady współpracy z tut. Ośrodkiem. Mamy nadzieję, że podobnie jak w roku 2012 współpraca
rodzin z asystentem wpłynie na ich poprawę funkcjonowania. Głównym zadaniem jest wdrażanie prawidłowych postaw życiowych
wszystkich członków rodziny poprzez trening kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, dbania o zdrowie,
pomoc w procesie edukacji i planowaniu czasu wolnego. Asystent będzie realizować indywidualny kontrakt/plan pracy. Asystent
będzie ściśle współpracował z pracownikiem socjalnym, psychologiem i koordynatorem tak, aby rodzina nabyła kompetencje w
zakresie pełnienia ról społecznych.
Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie dokumentów tj. ankiety rekrutacyjnej, deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, oraz przedłożenia kserokopii dowodu osobistego, zaświadczenia o stopniu
niepełnosprawności (jeżeli dotyczy), oświadczenia potwierdzającego status osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy). Do końca maja 2013r.
planujemy zawrzeć z uczestnikami Projektu kontrakty socjalne, tj. umowy na określone działania realizowane w ramach Projektu.
Uczestnictwo w projekcie stworzy możliwość podniesienia kompetencji życiowych i zawodowych, zdobycie nowych umiejętności
umożliwiających powrót do życia społecznego. Realizowane zadania spowodują zwiększenie motywacji i mobilności uczestników
projektu na lokalnym rynku pracy i tym samym przyczynią się do realizacji celu głównego projektu. Tegorocznym uczestnikom
gratulujemy zakwalifikowania się do udziału w Projekcie.
Wszystkie osoby poszukujące informacji o Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymanowie oraz o realizowanym
przez GOPS Projekcie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.gopsrymanow.pl lub siedziby Ośrodka
ul. Dworska 42 w godzinach 7 – 15 gdzie pracownicy socjalni udzielą informacji. Czekamy na Państwa propozycje i sugestie na
realizację kolejnych edycji Projektu.
Zespół projektowy GOPS
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Medale dla seniorów
23 pary z gminy Rymanów, które
zawarły związek małżeński w 1963 roku,
przybyły do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie przywitał ich wiceburmistrz
Jan Materniak. Powitał także włodarzy
gminy oraz zaproszonych gości, w tym
proboszczów rodzimych parafii jubilatów,
ks. Mieczysława Szostaka, ks. Henryka
Steca z Klimkówki, ks. Józefa Niezgodę
z Milczy, ks. Marka Zajdla z Rymanowa
Zdroju i pastora Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej z Puław Jana
Rusnoka.

Kierując się do Jubilatów Jan Materniak powiedział: „50 lat temu Drodzy
Jubilaci, ogólnie znanym tekstem przysięgi małżeńskiej, potwierdziliście zawarcie
związku małżeńskiego i od tego dnia
wiedziecie nieprzerwanie wspólne życie.
W dowód waszego społecznego uznania
dla trwałości małżeństwa i rodziny, za
trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swoich
rodzin, za przykład życia – na wniosek
burmistrza gmina, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski
przyznał państwu Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie. Gratuluję tego zaszczytnego wyróżnienia”.

Wręczenia odznaczeń dokonali wspólnie burmistrzowie Wojciech Farbaniec
i Jan Materniak oraz przewodniczący
rady Henryk Smolik. Po zakończeniu tej
miłej czynności, głos zabrał Burmistrz
Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec:
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„Drodzy Jubilaci, Złote Gody to jubileusz
obchodzony w naszej polskiej tradycji, w
naszej gminie, szczególnie uroczyście.
Jubileusz, za sprawą którego patrzymy na
was z podziwem i pochyleniem z pokorą
i szacunkiem głowy. Państwa obecność
tu dowodzi, ze dochowaliście, wbrew
wszelkim przeciwnościom, przysięgi
małżeńskiej, bo przecież miłość jest dawaniem, nie braniem. Budowaniem, ale
też dzieleniem się każdym sukcesem i
każdym smutkiem. Cieszę się, że zechcieliście państwo spędzić z nami ten dzień,
by spotkać się i podzielić wspomnieniami.
Minęło 50 lat od chwili kiedy połączyliście swój los, kiedy złączeni uczuciem i
wzajemną ufnością powiedzieliście sobie
sakramentalne
„tak”.
Drodzy Jubilaci! Możecie
z dumą stwierdzić, że dobrze
wypełniliście
swoje obowiązki małżeńskie. Niech
nadchodzące
dni, miesiące,
lata będą dla
was pełne optymizmu i radości. Niech upływają wam w
spokoju, w otoczeniu kochającej rodziny.
Niech zdrowie zawsze wam dopisuje a
błogosławieństwo Boże dodaje wam siły
do dalszego trwania we wspólnej miłości,
przyjaźni i zaufaniu. Wszystkiego najlepszego, Szczęść Boże!
Na uroczystość zaproszeni zostali: Monika Zofia i Stanisław Józef Dąbrowiecki,
Helena Karolina i Roman Kazimierz Krukar, Helena i Władysław Kazimierz Penar,
Maria Zofia i Józef Rodzinka oraz Maria
Janina i Władysław Karol Wais - wszyscy
z Klimkówki. Zofia i Tadeusz Stanisław
Cypcar z Ladzina. Zuzanna i Adam
Józefczyk, Maria i Czesław
Kijowski oraz
Stanisława i
Józef Penar z
Milczy. Bronisława i Edgar
Benesz oraz
Helena i Józef
Folwarczny z
Puław. Lidia
i Marian Michał Kindelski, Michalina
i Mieczysław
Kisiołek, Zofia
i Andrzej Józef
Mucha, Maria
i Kazimierz Rygiel, Zofia Tekla i Franciszek Topolski, Helena i Jan Wacławski
oraz Janina Elżbieta i Jan Kilar – wszyscy
z Rymanowa. Janina Maria i Stanisław
Ziemiański z Zmysłówki. Zofia i Tadeusz
Jastrzębski oraz Zofia Helena i Stanisław

Rygiel z Rymanowa Zdroju. Wiktoria
i Stanisław Chodyniecki oraz Anna i
Stanisław Paweł Rychlicki z Wróblika
Szlacheckiego.
Wacław Łabuda
Fot. Janusz Janowski

Licealiści
podsumowali projekt
– „Polska w XX wieku”

Jednym z priorytetów współczesnej
szkoły jest odkrywanie i stymulacja
rozwoju zdolności ucznia. W tym
celu poszukuje się nowych projektów
i rozwiązań edukacyjnych pomocnych
w realizacji perspektywicznego planu
rozwoju.
Takie cele przyświecały uczniom
i nauczycielom rymanowskiego liceum,
którzy wzięli udział w II edycji programu
„Polska w XX wieku”. Chętni uczniowie
musieli złożyć komplet dokumentów
poświadczających ich dotychczasowe
osiągnięcia z zakresu historii i wiedzy
o społeczeństwie oraz odpowiedzieć na
pytania dotyczące historii XX wieku. Z
rymanowskiego liceum zakwalifikowanych do projektu zostało dwoje uczniów
z klasy pierwszej: Dorota Błachaniec i
Maciej Tomkiewicz.
Program, zarówno dla uczniów,
jak i nauczycieli, koncentrował się na
ważnych zagadnieniach XX-wiecznej
historii Polski, będących przedmiotem
debaty w środowiskach historycznych
oraz wśród szerszej opinii publicznej.
Zajęcia miały zróżnicowaną formę; od
warsztatów i debat po spotkania z historykami, uczestnikami wydarzeń. Program
bazował na różnorodnych materiałach
dydaktycznych takich jak film, literatura,
plakat, fotografie, nagrania archiwalne.
Spotkania odbywały się w Warszawie i
miały formę zjazdów weekendowych.

W dniach 17 – 19
maja odbyło się ostatnie
spotkanie w ramach projektu „Polska w XX wieku”. Było ono poświęcone
historii, kulturze i gospodarce Polski w latach 1944
– 1989. Niezwykle bogaty
program zjazdu przyczynił się niewątpliwie do
pogłębienia wiedzy stricte
historycznej, ale dawał
również możliwość obcowania z bardzo różnorodnymi formami nauczania.
Uczniowie wzięli udział
między innymi w zajęciach
dotyczących wpływu polityki na „obywateli” i życie
codzienne w filmach PRL. Mieli również
okazję zwiedzić Muzeum Karykatur czy
budynek PAST- y (Polskiej Akcyjnej
Spółki Telefonicznej) - pierwszy warszawski wieżowiec.

Jak skrzaty do
Rymanowa i Iwonicza
zawitały
Ten rodzaj twórczości, dla najmłodszych, bardzo rzadko gości na naszych
łamach. We wrześniu 2005 roku publikowaliśmy już bajkę o skrzacie, którego autorka spotkała na Krokusowej
Polanie w Rymanowie Zdroju. Autorka
bajki Maria Nienartowicz mieszka
w Karpaczu, tworzy bajki i bajkowe
przewodniki po wybranych miejscowościach Karkonoszy. Teraz umożliwiła
wykorzystanie, z okazji Dnia dziecka,
na łamach „NR” bajki będącej pokłosiem jej pobytu w zdrojach Iwonicza
oraz Rymanowa i śledzenia przygód
Zadziorka, Stokrotki, Wścibinoska,
Jagódki i innych skrzatów. (wła)
Małe skrzaciki nie mogły się doczekać, kiedy wreszcie wybiorą się do
malowniczego zakątka Karpacza – nad
zaporą wodną u podnóża Karpatki. Oczekiwały na znaną i lubianą imprezę „Jany”,
podczas której wiele się działo. Przygrywała muzyczka, występował zespół
„Złota Aura”, odbyła się loteria fantowa,
gdzie największą atrakcją stanowił tort
ufundowany przez piekarnię „Żaneta”.
Każdy z kupujących loteryjne losy marzył o wygraniu tej smakowitej, słodkiej
nagrody. Niestrudzony p. Józef wraz ze
swoją rodziną zadbał, by nikt z gości nie
był głodny. Jego kapuśnica karpaczańska
nie miała sobie równych. Ale najbardziej
wyczekiwanym momentem była prezentacja wianków, które potem oceniało jury.
Gdy spuszczano je na wodę, prezentowały
się malowniczo, kołysząc się na tafli. Już
od lat wyróżniano prace dzieci z Centrum
Pulmonologii, a i Autorka bajeczek o
skrzaciku też wiła wianki, które podobały
się jurorom.

Podsumowując całość projektu, należy powiedzieć, że udział w
nim jest niezapomnianym przeżyciem.
W tegorocznej edycji uczniowie byli
między innymi w Muzeum Powstania
Bystre skrzaty zastanawiały się, czy
tego roku też przygotuje wianek. Ale
nic nie wskazywało na to, że zajmie się
wiciem wianków.
- Szkoda – westchnęła Stokrotka.
- Szkoda – przytaknęło rodzeństwo.
Aż tu któregoś dnia, Autorka bajek
przyniosła kwiaty, gałązki i… zaczęła
tworzyć wianki. Jej pupile, małe szkraby,
z przejęciem obserwowały jak powstają
wianki, a najbardziej podobał się wianek
z zakochana parą gołąbków.
- Czy nie za wcześnie jeszcze na wicie
wianków? – nie wytrzymał Zadziorek i
przeszkodził swojej opiekunce w pracy.
Wiedział doskonale, że wianki puszcza
się w Noc Świętojańską i szykował się
na poszukiwanie skarbów. Zapamiętał
legendę, w której była
mowa, że tylko w tę
noc na górze Karpatce
można odkryć skarby,
bo tylko wtedy zdradza
swoje tajemnice magiczna góra w centrum
miasta. Ale jego przyjaciółka nie pogniewała
się, tylko z uśmiechem
odpowiedziała:
- Masz rację, w tym
roku impreza „Jany”
w Karpaczu odbywa
się wcześniej, bo przyjeżdżają do nas goście
z Czech z zaprzyjaźnionych Jilemnic. Poprzednio my jeździliśmy do nich i byliśmy
serdecznie goszczeni.
Teraz kolej na nas, aby serdecznie ugościć
sąsiadów.
- Ale to może dobrze, że tak się stało, bo… nie dokończyła, uśmiechając się tajemniczo.
Zaciekawione maluchy spojrzały pytająco na przyjaciółkę, która jak gdyby
nigdy nic, kończyła wić wianki. Publiczności i jury też się spodobał wianek z

Warszawskiego, spacerowali po Warszawie
ścieżkami wielokulturowości, realizowali zajęcia odwołujące się do
historii przedstawianej
przez film, uczestniczyli
w warsztatach o kontrkulturze w PRL. Nauczyciele zdobyli wiedzę o
tym, jak wykorzystywać
kulturę popularną do nauki o Holocauście, wzięli
udział w warsztatach o
rekonstruowaniu źródeł
historycznych, o tolerancji i radzeniu sobie z
dyskryminacją w szkole.
Formuła większości zajęć
miała charakter interaktywny, oparty na
dyskusji z uczestnikami.
Beata Suwała - Szczechowska
parą gołąbków. Szczęście dopisywało
Autorce bajek – wyciągnęła los numer
jeden, czyli wspaniały tort. Postanowiła,
że podzieli się nim z gośćmi bawiącymi
się na „Janach”. Rozejrzała się dokoła,
szukając wzrokiem swoich pupili, chcąc
też poczęstować ich pysznym tortem. Ale
po maluchach ani śladu.
- Dziwne! – zastanowiła się przez chwilę.
Ale trzeba było przystąpić do dzielenia
tortu, na który czekała już spora gromadka
amatorów słodkości. Ekipa cukierników,
pod wodzą mistrza Józefa, okazała się
nieoceniona. Kolejne porcje przysmaku
znikały w mig.
- Czy nie za szybko? – zastanawiała się
Autorka – czyżby małe łakomczuszki
założyły czapki niewidki?
Nie miała już wątpliwości,
gdy rozbawiony Zadziorek
uchylił czapeczkę, ukazując uśmiechniętą od ucha
do ucha buzię umorusaną
kremem.
- To spryciarze - uśmiechnęła się Autorka do sympatycznego malucha, który
jeszcze niedawno był tak
zawiedziony, że nie udało
mu się odszukać skarbów
na Karpatce. Bawił się w
najlepsze ze swoim rodzeństwem i niezastąpionym opiekunem – Duchem
Gór z mieszkańcami Karpacza oraz zaprzyjaźnionych Jelemnic, którzy nie
mieli pojęcia jacy goście są
na ich imprezie. Zadziorek
bawiąc się wesoło, też zapomniał o tym,
że nie znajdzie teraz skarbów.
- Eee! Tam! Jeszcze odkryję wspaniałe
skarby - mruknął pod nosem.
- Nie ma to jak wspaniała zabawa wśród
szczerych przyjaciół. (cdn, dziś z braku
miejsca tylko wstęp).
Maria Nienartowicz
NASZ RYMANÓW
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Zaduszki
Rymanowskie

- wciąż żyją w naszej
pamięci…
„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci
/Wisława Szymborska/

Zgodnie z zapowiedzią w ostatnim
numerze prezentujemy kolejne postacie,
spoczywające na rymanowskiej nekropolii, zapisane na trwałe w historii naszego
miasta i naszej pamięci.

Ks. Adam Bielecki 1811 – 1859

Ksiądz Adam
Bielecki, herbu Janina (ur.
19 grudnia
1811 roku w
Górzance k.
Wo ł k o w y i ,
zmarł 18
kwietnia 1859
roku w Pradze) – ksiądz
katolicki,
działacz niepodległościowy w XIX
wieku.
Święcenia kapłańskie w Kościele
Rzymskokatolickim przyjął w 1834 roku
w Przemyślu. Był duszpasterzem w Przeworsku, Stobiernej, Borku Starym i Chłopicach. Pracował jako prefekt studiów,
wykładowca prawa kanonicznego i historii Kościoła w Seminarium Duchownym
w Przemyślu. Był rzecznikiem pojednania
pomiędzy Polakami a Rusinami. Ksiądz
Adam Bielecki był zaangażowany w
życie polityczne w Galicji. Jako działacz
konspiracyjny walczył o niepodległość
Polski. Skazany na śmierć, a następnie
internowany w Bieczu, został ułaskawiony. Był posłem na Sejm w Wiedniu i Kromieryżu oraz Kongresie Słowiańskim w
Pradze w
1848 roku.
Był proboszczem
w Haczowie i Rymanowie.
Zmarł w
Pradze 18
kwietnia
1859 roku.
Został pochowany
na cmentarzu parafialnym
w Rymanowie.
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Ignacy Bielecki 1862 -1963

Kpt. dr Ignacy Bielecki
(urodził się
19 września
1862 roku,
zmarł 23
października
1963 roku) –
był lekarzem
i społecznikiem, zasłużonym dla
Rymanowa.
Twórca muz e u m „ Ry manoviana”,
organizacji
niepodległościowych, m.in. Sokoła, wielki miłośnik
Rymanowa i rzecznik jego rozwoju. Pełnił
funkcję lekarza okręgowego w Rymanowie (19011937) i przewodniczącego Związku
Lekarzy
Okręgowych
Małopolski (19231939). Był
inicjatorem,
współzałożycielem i
długoletnim
przewodniczącym Zarządu Kółek
Rolniczych (1919-1949). Przewodniczył
Zarządowi Towarzystwa Zaliczkowego
(1900-1939). Był współzałożycielem
i prezesem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1907-1949). W 1920 r.
walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Radny miejski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej (1895-1919).
Był znawcą i kolekcjonerem dzieł sztuki,
twórcą muzeum, w którym zgromadzono
przybory lekarskie, instrumenty chirurgiczne, dokumenty, kolekcję saskiej
porcelany, militaria, bezcenne miniatury
i tkaniny. Zawodowo pracował do setnego roku życia. Odznaczony wieloma
odznaczeniami za pracę społeczną. Radni
miasta Rymanowa
nazwali ulicę, przy
której mieszkał, jego
imieniem. Zmarł w
Rymanowie w 1963
roku. Został pochowany na tutejszym
cmentarzu, w rodzinnym grobowcu.

Ks. Józef Wolski
1879 – 1952

Ks. Józef Wolski
urodził się 1 lipca
1879roku w Ulanowie, zmarł 6 marca
1952roku. 30 września 1908r został

proboszczem w Rymanowie. Pełnił tę
funkcję przez 44 lata. Jako proboszcz i
katecheta był zawsze blisko parafian. W
czasie wojny pomagał wielu ludziom,
zwłaszcza Żydom. Był członkiem wielu
organizacji i komitetów, m.in. komitetu budowy szkoły w Rymanowie. W
dekanacie rymanowskim pełnił urząd
wicedziekana i dziekana. Za czasów
księdza Józefa Wolskiego ufundowano stacje Drogi Krzyżowej, które do
dnia dzisiejszego znajdują się w naszej
świątyni. Pod koniec życia został obdarzony godnością honorowego Kanonika
Kapituły Przemyskiej. Spoczywa w
grobowcu na rymanowskim cmentarzu.

Marceli Nadziakiewicz

Marceli Nadziakiewicz urodził się w
1870 roku, zmarł w roku 1940. Był burmistrzem Rymanowa w latach 1924 -1927.
Po zapadnięciu decyzji o budowie nowej
szkoły w Rymanowie Marceli Nadziakiewicz stanął na czele Komitetu Budowy
Szkoły, jego zastępcą został ks. Józef Wolski. 21.VII.1925 roku Kuratorium podjęło
uchwałę o budowie w Rymanowie nowej

szkoły. 12 sierpnia został
wmurowany akt fundacyjny.
Natomiast 1 września 1928
r. istniejące szkoły Żeńska
i Męska, przeniosły się do
nowego budynku, służącego
uczniom do dnia dzisiejszego.
Marceli Nadziakiewicz był
ponadto znanym wydawcą
pocztówek o Rymanowie.
Spoczywa na rymanowskim
cmentarzu.
Uczniowie klas trzecich
gimnazjum w Rymanowie

Obchody Święta
Konstytucji 3 Maja
Jak co roku, 3 maja odbyły się uroczystości gminne z okazji uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęła
uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny,
podczas której homilię wygłosił ksiądz
proboszcz Mieczysław Szostak. W uroczystym przemarszu i mszy udział wzięli

zaproszeni goście, władze samorządowe gminy, przedstawiciele organizacji
gminnych, splendoru dodawały liczne
poczty sztandarowe, klasa wojskowa,
która pokazała musztrę paradną. Po
mszy delegacje złożyły wieńce pod Pomnikiem Ofiar Systemów Totalitarnych.
W sali kina Sokół odbyła się uroczysta
akademia o charakterze patriotycznym.
Okolicznościowe wystąpienie burmistrza
Wojciecha Farbańca poprzedził koncert
Rymanowskiej Orkiestry Dętej pod ba-

fot. Kamil Jaworski

M. Zmarz-Koczanowicz
odznaczona
3 maja 2013r. w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja na Zamku Królewskim w Warszawie
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w badaniu, dokumentowaniu
i upamiętnianiu historii Marca‚ 68 uhonorowana została Maria Zmarz-Koczanowicz -reżyser
filmów dokumentalnych, spektakli teatru TV itp.
związana z Rymanowem poprzez miejsce urodzenia swojego dziadka, często goszcząca w Rymanowie Zdroju. Niedawno w związku z filmem pod
roboczym tytułem „Była wojna” , traktującym o
wpływie wojny na człowieka – na naszych łamach
ukazał się wywiad z nią.
Nagrodzonej reżyserce serdecznie gratulujemy.

Talar z Sanoka
Królewskie miasto Sanok ma Talar Rocznicowy ze zrekonstruowanym stemplem przechowywanym w Muzeum Budownictwa Ludowego. Odtworzył go sanocki mincerz Andrzej Budzicki. 150 lat
temu stempel służył do bicia medalu z z koroną i
trzypolową tarczą z herbami Polski, Litwy i Rusi.
Widnieje na nim data 1864 i napis „Pracującym dla
Ojczyzny”.

tutą Błażeja Ziemiańskiego, a następnie
zaprezentowała się młodzież z Zespołu
Szkół Publicznych w Wróbliku Szlacheckim w interesującym i skłaniającym do
refleksji programie pt. „Polsko – kraju
niepokorny.” Młodzież wykazała się talentami recytatorskimi, muzyczno – wokalnymi i tanecznymi. Nie dopisała tylko
pogoda, ulewny deszcz i burza, a później
ochłodzenie przestraszyły uczestników, a
nawet nieco opóźniły obchody.
(emez)

fot. Alfred Wołczański

Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa
ratujemy i uczymy ratować
W miesiącu marcu już po raz kolejny ruszyła Kampania Edukacyjna „Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa - ratujemy i uczymy
ratować”. Organizatorem tego ważnego przedsięwzięcia jest Fundacja
Generator Inspiracji przy współpracy z Kołem Naukowym Ratownictwa
Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kampania ma na celu przede
wszystkim podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej
pomocy, zarówno w teorii, jak i w praktyce.
W tegorocznej akcji bierze udział kilkanaście szkół gimnazjalnych
z terenu województwa podkarpackiego, a wśród nich Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Klimkówce. Piętnastoosobowa grupa gimnazjalistów
będzie uczestniczyć w 4 spotkaniach warsztatowych realizowanych przez
studentów - wolontariuszy działających w ramach programu „Projektor
- wolontariat studencki” oraz członków Koła Naukowego Ratownictwa
Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przeszkoleni odpowiednio
studenci będą propagować wśród młodych gimnazjalistów ideę niesienia
pomocy zgodnie z myślą chińskiego filozofa Konfucjusza „Powiedz mi, a
zapomnę. Pokaż – zapamiętam”.
Pierwsze zajęcia w ZSP w Klimkówce odbyły się już w dniu 11
kwietnia 2013 r. Uczniowie poznali podstawową wiedzę z zakresu udzielania
pierwszej pomocy, ale również brali bezpośredni udział w praktycznych
ćwiczeniach na fantomach tj. uciskanie klatki piersiowej w przypadku
zatrzymania krążenia oraz nauka obsługi AED czyli automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
Finałem tego prestiżowego przedsięwzięcia będą II Międzyszkolne
Zawody Pierwszej Pomocy, zaplanowane na dzień 28 maja 2013 r. w Rzeszowie. Trzyosobowa drużyna będzie reprezentować szkołę w pisemnej i praktycznej formie zawodów, dla najlepszych czekają cenne nagrody rzeczowe.
Podsumowując należy powiedzieć, że Kampania Edukacyjna
„Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa – ratujemy i uczymy ratować”
to same korzyści dla szkoły i uczniów, a wśród nich najważniejszą jest bezcenna wiedza praktyczna, która być może w przyszłości pozwoli uratować
niejedno ludzkie zdrowie lub życie.
Fan page kampanii: https://www.facebook.com/kemab.info
Justyna Barć
NASZ RYMANÓW
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Wesołe jest życie
w sanatorium (2)
To drugi i ostatni odcinek wspomnień pacjenta szpitala uzdrowiskowego „Eskulap”, przesłanych przez p. Lidię Wesołowską, ówczesną pracownicę
szpitala. Wspomnienia dotyczą okresu
wakacji 2011 roku.
Trzeci zabieg to była kąpiel wirowa
kończyn dolnych. Bardzo chętnie wszyscy na ten zabieg chodzili. Odbywało się
to w ten sposób: w pięknym pomieszczeniu stał taki prostokątny zbiornik na wodę,
połączony z tymi urządzeniami, które
wykonują potrzebne czynności. Wchodziło się do tego zbiornika i siadało się
na krawędzi już w przygotowanej ciepłej
wodzie. Przychodziła w ten czas z uśmiechem na twarzy obsługująca te
czynności bardzo sympatyczna
pani, zawsze z każdym zamieniła kilka ciepłych słów, poczęła
ustawiać temperaturę wody jaką
kto sobie życzył. W czołowej
ścianie zbiornika znajduje się
takie cztery otwory. Po włączeniu
tych urządzeń to tak ta woda przez
te otwory wirowała, że potrafiło
ruszać nogami. Taka przyjemność
trwała przez dziesięć minut.
Zabieg taki jest bardzo skuteczny, najlepszym dowodem na
to było to, że jak pacjenci szli na
zabieg, czy to kobieta czy mężczyzna, to tak jakby już przeszli
ponad 50 kilometrów. Jednak gdy
wracali z powrotem po zabiegu,
to pytali czy jest dziś gdzieś jakaś
zabawa ażeby sobie potańczyć. Ja
też się muszę pochwalić, że jak
przyjechałem do sanatorium, to w pierwszych dniach jak szedłem po schodach
trzymałem się poręczy, a przechodzący
obok wyprzedzali mnie. Ale po dwóch
tygodniach zabiegów, to już nie potrzebne
mi były poręcze na schodach, wtedy ja
zacząłem wyprzedzać niektórych kuracjuszy. Ciekawe jest, żeby tak w krótkim
czasie przyprowadzać pacjentów do
takiej poprawy zdrowia. Jak się okazuje
wszystkie panie, które obsługują różnego
rodzaju zabiegi mają chyba jakąś moc
nadaną z góry, że tak skutecznie potrafią
służyć drugiemu człowiekowi. Wspomnę
jeszcze to, że ja idąc do kąpieli nóg zapomniałem sobie jednego razu ręcznika,
zauważyła to Pani i przyniosła mi ręczniki
papierowe i co było miłe wytarła mi nogi.
Nie wiedziałem jak mam dziękować, za
okazanie takiej serdeczności drugiemu
człowiekowi.
Czwarty zabieg to kąpiele mineralne, których odbyłem tylko cztery razy.
Są to duże wanny, napełnione wodą z dodatkiem środków leczniczych. Przebywa
się w nich przez dziesięć minut. W takiej
wannie człowiek się czuje, jak na księżycu w stanie nieważkości, bo jest w niej
dużo wody co unosi człowieka ku górze.
Piątym zabiegiem była kąpiel kwa-
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sowo-węglowa. Podobnie się to odbywało
jak przy kąpieli mineralnej. Pewnego razu
zdarzył się taki zbieg okoliczności. Ja
miałem wyznaczony termin na godzinę
trzecią po południu, w ten czas na tą
samą godzinę przyszła elegancka młoda
Pani. Któreś z nas miało źle wyznaczony
termin. A, że te kąpiele były ściśle ograniczone co do minuty to pani obsługująca
znalazła rozwiązanie, jak nas razem wykapać w tych kilkunastu minutach.
Zaproponowała mówiąc: wanna jest
duża, a wy jesteście szczupłej budowy
ciała to się oboje razem zmieścicie w tej
wannie. Ja błyskawicznie przemyślałem:
człowiek ma już osiemdziesiąt pięć lat i
obleciał mnie strach. Powiedziałem to ja
już zaczekam. Pani obsługująca wannę
powiedziała, że dobrze, tylko żeby było
szybciej to po koniec kąpieli pójdzie pan

Eskulap (fot. W.Łabuda)

wypuścić wodę z wanny i wytrzeć panią
ręcznikiem. Na taką prośbę się chętnie
zgodziłem. Pomyślałem, że mam ze sobą
piękny, miluśki, puszysty ręcznik kupiony
w Warszawie, to powycieram wszędzie
gdzie się tylko da, to pani na pewno będzie
zadowolona z takiej przysługi. Mówiła
później ta pacjentka do pani obsługującej,
że jeszcze nikt ją w życiu tak nie wycierał
jak ten dziadek. Kiedy nadeszła moja kolejka w szybkim tempie się rozebrałem,
aby dokonać kąpieli w jak najkrótszym
czasie. Mając ten swój puszysty ręcznik,
którym wycierałem tą Panią, przyjemnie
się nim wycierało bo pozostały w nim
przyjemne zapachy.
Na drugi dzień spotkałem się z tą
panią i mówiła do mnie, że rozmawiała z
koleżankami i chwaliła się, że fajnie jest
się kapać z takimi dziadkami. One na to:
tak jak Ty opowiadasz, że ci miło to, żeby
nam się kiedyś tak trafiło. Ale i tak nie
bardzo Ci wierzymy, że tak było. Poza
tymi zabiegami chodziło się jeszcze do
kontroli ciśnienia i na badania lekarskie.
W ostatnim tygodniu pobytu w
sanatorium, miałem piękne przeżycia.
W poniedziałek o godzinie dziewiątej w
świetlicy miała wykład pani doktor psy-

cholog. Tematem wykładu była budowa
człowieka. Był on bardzo ciekawy. To jest
nie do wiary z czego się człowiek składa
i posiada w sobie tysiące przedziwnych
urządzeń, które regulują jego życiem.
Przykładem jest to jak się przeżywa
strach, radość czy tremę, jak to wszystko
wpływa na życie człowieka. Psychika
człowieka jest bardzo obszerna i ma duży
wpływ na żywot człowieka. Jak się żyje
bezstresowo, jak zawsze człowiek jest
ze wszystkiego zadowolony, to i organizm nie wywołuje chorób i chroni od
szybkiego starzenia się. Bardzo ciekawe
dyskusje były na ten temat, bo głos zabierały osoby mądre i wykształcone, to
warto ich było posłuchać. Ja nie potrafię
tak tego wszystkiego fachowo opisać,
bo mam tylko ukończone sześć klas
szkoły podstawowej, tuż przed drugą
wojną światową. Nosiło się w ten
czas książki i zeszyty pod pachą,
także w drodze powrotnej ze szkoły
do domu ta wiedza, którą człowiek
zdobył w szkole to powypadała z
tych zeszytów. Wysłuchując wykładu pani psycholog stwierdziłem, że
to wszystko się potwierdza w życiu
człowieka. Osobiście tego doświadczyłem. Mając osiemdziesiąt pięć lat
życia, od młodzieńczych lat ciężko
pracowałem w różnego rodzaju pracach. Jednak zawsze człowiek był
uszczęśliwiony i zadowolony z wykonywanych prac. Może dla mojego
organizmu największą pomocą był
wesoły żywot społecznokulturalny,
tj. uczestniczyłem w zespole teatralnym przez kilkanaście lat. Miałem
przeważnie w sztuce główne role,
gdzie nasz zespół zdobywał pierwsze miejsca. Po takich występach
jak człowiek wracał do domu, to tak się
świetnie czuł, jakby wrócił z sanatorium
z Rymanowa. Drugie takie uczestnictwo
mam w orkiestrach dętych, które to już
trwa bez przerwy ponad sześćdziesiąt lat.
Przeważnie się uczestniczyło w dwóch,
jednak teraz tylko w jednej. Już od dwóch
lat nie gram na tenorze tylko na werblu,
spowodowane jest to moją chorobą. Teraz to pomyśleć jakie to wesołe chwile
przeżywa ten mój organizm przez tyle
lat koncertowanie po całej Polsce biorąc
udział w uroczystościach zarówno państwowych jak i kościelnych. W naszym
zespole wszyscy się nawzajem szanują,
jakby byli w jednaj rodzinie, która liczy co najmniej sto osób. Spośród tych
wspomnianych osób ponad połowa już
nie żyje. Ja się został najstarszy, może
jeszcze dlatego opatrzność Boża mnie
trzyma przy życiu, ażeby wspominać o
tak pięknie przeżytych latach.
Chociaż to wszystko kosztowało
mnie dużo czasu i wysiłku, wyjść było
przez te sześćdziesiąt lat ponad dziesięć tysięcy razy. Dodając do tego inne
codzienne zajęcia nie było czasu się
zestarzeć. To co opisałem to nie dlatego,
ażeby się chwalić o tych swoich przeżyciach, tylko dlatego żeby potwierdzić, że

to co mówiła pani doktor psycholog się
wszystko sprawdza w życiu codziennym.
Na końcu tych wykładów powiedziała, że
gdyby ktoś sobie jeszcze życzył rozmowę
to niech się zgłosi do gabinetu lekarskiego. Ja sobie pomyślałem, mając tyle
różnych przeżyć, warto by jeszcze tak na
osobności porozmawiać z panią doktor.
Wszedłem do gabinetu, przeprosiłem i powiedziałem, że bardzo mi się
podobał ten wykład o budowie człowieka.
Dodałem, że chciałem zaświadczyć swoją
osobą, że prowadząc taki styl życia osiągnąłem duży wiek w dobrym zdrowiu.
W czasie tej naszej rozmowy, zapytałem
panią doktor ile sobie liczy lat, powiedziała 60, ja odpowiedziałem, że dopiero 85.
Była zaskoczona moim wiekiem, mówiła
jak się to wszystko sprawdza w życiu
człowieka, skoro się przestrzega tego do

czego jest stworzony ludzki organizm.
Po dość długiej rozmowie, czym byłem
bardzo zaszczycony, pani doktor mnie zapytała czy jeszcze chciałbym kiedyś z nią
porozmawiać. Odparłem, że z największą
przyjemnością. W piątek miałem wracać
do domu, dlatego jeszcze w środę na
godzinę dwunastą wyznaczony miałem
termin kolejne spotkania. Wtedy opowiedziałem o swoim życiu i dowiedziałem
się, że nasza rozmowa jest bardzo cenna
i zostanie wykorzystana w pracy zawodowej przez panią doktor. Na koniec tej
naszej rozmowy dostałem jeszcze zaproszenie, ażeby przed wyjazdem do domu
przyjść jeszcze w czwartek na spotkanie
pożegnalne, które to trwało jeszcze dość
długo. Trudno mi w to uwierzyć, że spotkał mnie taki zaszczyt, na takie rozmowy
z osobą, która jest tak oddana służeniu

Piknik Rodzinny
Aktiv Pro
W dniu 11 maja 2013 roku w Rymanowie, z inicjatywy Stowarzyszenia
Aktiv Pro, odbył się Piknik Rodzinny.
Organizatorzy dla wszystkich uczestników wydarzenia przygotowali dużą
dawkę sportowych emocji oraz szereg atrakcji, zarówno dla dzieci jak
i dorosłych. Przedsięwzięcie rozpoczął
turniej piłkarski dla dzieci z roczników
2004 – 2005 rozegrany na stadionie w
Rymanowie. Na zaproszenie trenerów z
Akademii Piłkarskiej Aktiv Pro do Rymanowa przyjechały drużyny; Beniaminka
Krosno, Przełomu Beska oraz Szkółki
Piłkarskiej MOSiR w Brzozowie. Rymanowską Akademię reprezentowały dwie
drużyny podzielone na roczniki 2004
oraz 2005. Zwycięzcą turnieju została
drużyna Beniaminka Krosno. Pamiątkowe puchary dla zwycięzców wręczyli:
Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech
Farbaniec - fundator nagród oraz Katarzyna Rysz – Jęczkowska Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Aktiv Pro.
Następnym punktem sobotniego popołudnia był bieg uliczny zorganizowany w
ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega. Przedsięwzięcie promująca bieganie,

jako formę zdrowego stylu życia, od wielu
lat odbywa się w miastach całej Polski. W
Rymanowie zostało przeprowadzone po
raz pierwszy i było jednym z 300 biegów

zarejestrowanych w całym kraju. Zawodnicy mieli do pokonania trasę liczącą
ok. 2 km i startowali w kategorii OPEN.
Warto zaznaczyć, iż inicjatywa spotkała
się z dużym zainteresowaniem zarówno
wśród dzieci jak i dorosłych. Łącznie w
biegu wystartowało 70 zawodników, a
najmłodsza uczestniczka miała niespełna
2 latka.
Koronacja uczestników biegu oficjalnie
zainaugurowała popołudniowy piknik,
który odbywał się w Parku Miejskim w
Rymanowie. Wśród licznych atrakcji,
dużym zainteresowaniem cieszył się
turniej piłkarski rozgrywany wśród młodych adeptów piłki nożnej zrzeszonych w
Akademii Piłkarskiej Aktiv Pro. Drużyny
dziecięce 6 i 7 - latków rywalizowały
miedzy sobą stwarzając kibicom wspaniałe sportowe widowisko. Pomiędzy
kolejnymi meczami, rozgrywanymi
pod szyldami „FC Barcelona”, „Bayern
Monachium” oraz „Real Madryt”, miały
miejsce liczne atrakcje przygotowane
przez organizatorów. Jedną z nich była
parada oraz prezentacja podkarpackich
motocyklistów, którzy głośnym orszakiem wjechali do rymanowskiego parku. Uczestnicy sobotniego popołudnia
mogli również wysłuchać pogadanki o
Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym,
która została przeprowadzona przez st.
asp. Kazimierza Barańskiego z Powiatowej Komendy Policji w Brzozowie
oraz obejrzeć profesjonalny pokaz akcji
ratowniczej wykonany przez Ochotniczą
Straż Pożarną w Rymanowie.
Na zakończenie sportowych emocji trene-

drugiemu człowiekowi. To nie tylko ja,
ale każdy pacjent jest pełen podziwu
i dziękczynienia za okazywanie takiej
miłości dla bliźniego.
Kończąc te wspomnienia z pobytu w
Sanatorium w Rymanowie będę pamiętał
do końca życia co mnie tam pięknego
spotkało wśród tylu życzliwych ludzi,
zarówno pacjentów jak i całego personelu
medycznego. A na największe dziękczynienie zasługują te Panie, które obsługują
wszystkie zabiegi i te niezapomniane
kąpiele w wannie. Życzyłbym sobie,
choć jeszcze raz pobytu w tym wspaniałym i niezapomnianym Sanatorium
„ESKULAP”.
Kazimierz Markowicz
(pacjent, lat dopiero 85)

rzy z Akademii Piłkarskiej Aktiv Pro wraz
z grupą przedszkolaków przygotowali
pokaz treningu piłkarskiego, prezentując zebranym formułę realizowanych
w ramach Akademii Piłkarskiej Aktiv
Pro zajęć. Zwieńczeniem sobotniego
pikniku był koncert Estrady Dziecięcej
z Brzozowskiego Domu Kultury oraz
dyskoteka pod gwiazdami prowadzona
przez brzozowski zespół Boskie Torsy.
Inicjatywa Stowarzyszenia Aktiv Pro,
która w zdecydowanej mierze była skierowana do najmłodszych mieszkańców
Gminy Rymanów, mogła się odbyć dzięki
wsparciu udzielonym ze strony partnerów
wydarzenia. Szczególne podziękowania
Organizatorzy kierują do; Agencji Artystycznej Boskie Torsy, Burmistrza Gminy
Rymanów, Zajazdu Jaś Wędrowniczek,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie, Straży Miejskiej w Rymanowie,
Komisariatu Policji w Rymanowie,

Podkarpackich Motocyklistów, st. asp.
Kazimierza Barańskiego z Powiatowej
Komendy Policji w Brzozowie, Pani
Urszuli Woroniec reprezentującej Brzozowski Dom Kultury oraz zespołu Estrady
Dziecięcej, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie, Właścicieli
Sklepu Spożywczego Koperek, Właścicieli Sklepu Małgorzata, Właścicieli Sklepu Active Style, Piekarni Kopacz, Apteki
Remedium, Uzdrowiska Rymanów S.A.
oraz Nadleśnictwa Rymanów.
Katarzyna Rysz – Jęczkowska
NASZ RYMANÓW
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Aktywność fizyczna
miernikiem zdrowia
W maju w II klasie gimnazjum Zespołu Szkół Publicznych w Króliku Polskim realizowano projekt pt. „Aktywność
fizyczna miernikiem zdrowia”. Uczniowie
podzieleni na trzy grupy, którymi opiekowały się panie Zofia Uchman, Teresa
Wais i Halina Wilk, zdobywali wiedzę na
temat funkcjonowania organizmu, właściwego odżywiania młodzieży i zbawczego
działania ruchu na młody
organizm. Zespoły zdobyły
znaczną wiedzę na te tematy i wiedzę tą prezentowały na spotkaniu uczniów,
nauczycieli i rodziców.
Realizację całości projektu
koordynował wychowawca klasy Tomasz Dyląg.
Atrakcją wieczoru
był udział w spotkaniu
Łukasza Szczurka, czołowego zawodnika biatlonu
w Polsce, olimpijczyka
i członka kadry narodowej. Przygodę ze sportem
rozpoczął w rodzinnym
Iwoniczu w 1996 roku, gdy
8-letniego chłopca ojciec
zapisał do klubu jako zawodnika kombinacji norweskiej. Ponieważ nie mógł
przełamać lęku przed skocznią, zmienił
dyscyplinę na biatlon.
Następuje systematyczny rozwój
talentu sportowego. W 2004 w debiucie
na MŚ juniorów młodszych zajmuje 66
miejsce i nie uważa tego za sukces. Rok
później był już 4, a w 2006 roku zdobywa srebrny medal. W 2007 roku zostaje
mistrzem świata juniorów. Rok później
przechodzi do kategorii seniorów, by w
2010 roku w Anterselvie zdobyć pierwsze
punkty w Pucharze Świata za 28 miejsce.
Obecnie jest zawodnikiem BKS WP
Kościelisko, studentem w PWSZ w Krośnie na kierunku wychowania fizycznego.
Do Królika Polskiego przyjechał z
przyjemnością, bo przypomniał sobie że
kiedyś bywał tu trenując na rolkach pilotowany samochodem przez ojca. Teraz
chętnie odpowiadał na pytania młodych
sportowców z Królika:
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Pierwsze sukcesy – byłem ruchliwym
i wysportowanym chłopcem, pierwsze
sukcesy odniosłem jeszcze w początkach
szkoły podstawowej w biegach ulicznych.
Późniejsze sukcesy to również zasługa
rodziców, którzy pomagali mi jak mogli.
Nie pochodzę z bogatej rodziny i sfinansowanie moich pierwszych wyjazdów
było znaczącym wydatkiem finansowym.
Za pierwszy start w mistrzostwach świata
zapłacił ojciec.
Stres przed zawodami bywa zawsze,
ale jego nasilenie zależne jest od rangi
zawodów i samopoczucia zawodnika.

Wsparcie rodziny jest szczególnie
ważne. Na początku kariery wsparcie rodziców, a teraz również żony (szczególnie
ważne w okresie braku sukcesów). Choć
żona teraz dużo czasu poświęcić musi
maleńkiemu synkowi.
Trening zależny jest od pory roku i
od kalendarza imprez na dany rok. Często
przebywamy poza domem, zwykle już
w październiku wyjeżdżamy na śnieg i
trenujemy aż do świąt. W tym roku będzie
podobnie.
Dieta to indywidualna sprawa zawodnika, w zależności od jego budowy
fizycznej. Ja jem dużo kasz i płatków,
ale też wędliny, jajka sadzone i piję…
sok z buraków. Ważny jest posiłek tuż
po treningu.
Sprzęt biatlonowy, to na poziomie
reprezentacji kosztowny wydatek. Mam
15 par nart startowych, ale niektórzy mają
i po 100 par, które przekazuje producent.
Trzeba jeszcze karabinek, amunicja, kijki
i mnóstwo kosztownych
drobiazgów.
Igrzyska olimpijskie to niezapomniane
przeżycie. Do ostatniej
chwili nie byłem pewny
startu w Vancouver, bo
nie spełniłem minimum –
trzeba było zająć miejsce
w pierwszej 25 zawodów
o puchar świata a ja byłem
26. Władze sportowe dały
mi szanse startu jako zawodnikowi rozwojowemu.
Idol sportowy – to
do niedawna kolarz Armstrong, którego ceniłem

jako niezłomnego wojownika, zawsze
dochodzącego do założonego celu. Po
ujawnieniu afery dopingowej został mi
jako wzór „branżowy” Norweg Bjoerndalen, który mimo zaawansowanego wieku
ciągle startuje, choć jest rekordzistą w
zdobywaniu tytułów i medali. O tym jak
poważnie traktuje starty świadczy takie
zdarzenie. Gdy w jakimś hotelu w pokoju
znajdowały się puchate dywany, kazał je
całe zalepić folią , aby nie wzlatywały w
powietrze, znajdujące się tam roztocza.
Niepokojący trend dostrzegam
wśród młodzieży, kiedyś rodzice karali
dzieci zakazem wyjścia
na podwórko, dziś karą
jest zakaz korzystania z
komputera, a na podwórko
trzeba dzieci wyganiać.
Na zakończenie spotkania, uczniowie oglądali przyniesiony przez
Łukasza Szczurka sprzęt
biatlonowy, przymierzając
się do niego. Nie obyło
się oczywiście bez zdjęć i
autografów. To był ważny
dzień w życiu uczniów
ZSP w Króliku Polskim –
spotkali młodego człowieka, który choć już utytułowany, pozostał skromny i
bezpośredni. Sportowca, który pokazał,
że warto mieć w życiu wytyczony cel i
konsekwentnie do niego dążyć.
Wacław Łabuda
Fot. Tomasz Dyląg

Fraszki różnorakie
Jana Niemczyka
XXX
Co bardzo lubią żony?
Miłość i zastrzyk mamony.
Góral
Góral za dudki,
Pootwiera wszystkie kłódki.
Cel wieloraki
Lubił się często strzyc,
a słyszałem z wiarygodnych ust,
że chodził do fryzjerki
popatrzeć na jej biust.
Zaskoczony
Maca policzek – myślał,
że go pogłaskano.
A jemu po prostu
w mordę dano!

Zawód wyuczony
Był tylko mężem swojej żony
i był to zawód wyuczony.

Dorosłe dzieci?
Współczesny świat pędzi coraz bardziej niosąc ze sobą coraz to więcej pułapek życiowych, pułapek dla młodych
ludzi, którzy dekadę wstecz marzyli o
swoim kąciku i „ciasne, ale własne”
było jak najbardziej na miejscu. Co
dzieje się dziś w dobie komputeryzacji, olbrzymiego rozwoju elektroniki
i wydawałoby się możliwości nieogarniętych?
Otóż nie dzieje się dobrze. Zarówno młodzieży żeńskiej jak i męskiej nie
chce się dorastać, wychodzić z domu rodzinnego, zakładać własnych gniazd. Po
co, skoro całkiem przytulne, bezpieczne
i pewne jest życie kątem u mamy. Onegdaj Wojciech Młynarski śpiewał tęsknie,
że „nie ma jak u mamy” i od mamy odszedł, by tę tęsknotę w sobie zostawić,
ale żyć po swojemu i na swoich warunkach. Wszyscy dywagują nad kondycją
młodych, psychologia pyta „a czemu to
nie chcą samodzielności?”, seksuologia
:”dlaczego szukają dorywczych partnerów”, medycyna: „dlaczego nie chcą
dzieci i wydłużają bez końca stan bezdzietności a potem się leczą” ,socjologia:
„młodzi żyją wirtualnie – nie mając „żywych rówieśników”.
Mamy kryzys w pełni i udajemy że
nic się nie dzieje. Każde kolejne pokolenie miało swój świat a pomocy udzielali
zazwyczaj dorośli, motywując swoim
postępowaniem do szukania własnych
dróg. Był czas w latach sześćdziesiątych
„holówek” na uniwersyteckich holach,
rajdów bieszczadzkich czy świętokrzyskich, był czas dansingów nieco później
i zapełnionych kinowych sal, potem nastąpiła fala dyskotek i studenckich kabaretów. Ludzie młodzi marzyli o dużym
mieście ,o studiach i nie umierali ze strachu przed opuszczeniem domu mamy.
Nastał czas wyłączności na Internet. Zamiast wyjścia do kina, guzik komputera,
zamiast rozmowy z kolegą – owszem,
ale na ekranie komputera lub komórki.
Z myślą o własnym ślubie, należy zapisać się na kurs tańca, bo „ani ręką ani
nogą”, a na „gasnących dansingach” pokolenie powojenne dryfuje do brzegu.
Kto ofiarował komputer na pierwsza komunię zamiast roweru, kto kupił
bajerancką komórkę z okazji powiedzmy urodzin 10-tych? – rodzice, ciocia,
babcia? Dorośli którzy uważają, że ich
dziecko musi mieć bo ….inni mają, rosną w siłę. Jak wyedukować rodziców?
jak uzmysłowić, że podwożenie do pracy córeczki lat 23, która notabene ma już
termin ślubu wyznaczony, jest oględnie
mówiąc robieniem jej krzywdy. Jak wytłumaczyć mamie, że nie ona powinna
szukać dodatkowego zatrudnienia ale
syn, któremu za granicą nie wyszło, a w
kraju jego pobory starczają na pokrycie
kosztów (o zgrozo!) Internetu i zakupu
markowych ciuchów? Jak zrozumieć
postępowanie młodej mamy, która z lu-

bością wdraża 13-letnią córkę w świat
szmat i modelingów? lub co gorsza
wspólnie planuje odchudzanie?
Dawno temu na studiach profesor
przekazał nam myśl, która szczególnie
utkwiła mi na dłużej i dotyczyła relacji miedzy dorosłym a dzieckiem .Otóż
twierdził on, że w tychże relacjach winę
za nieporozumienia wszelkie ponosi dorosły. To dorosła mama lub ojciec
mają za zadanie wprowadzać w życie,
pokazywać sens, motywować i chwalić, kiedy należy ganić, zawsze mieć w
polu widzenia do pewnego czasu. Potem
przyglądać się jak w życiowych nurtach
dziecko się gubi, plącze, szuka – nie poganiać i nie pomagać a broń Boże nie
wyręczać.
Wszystkie możliwe błędy popełniamy i dokładamy pracy tym rodzicom,
którzy wymagają. Moja dorosła już córka, będąc na 5 roku studiów z lubością
i zarzutem jakowymś opowiadała, jak to
jej koleżanka ma dobrze. W domu mama
piecze dla niej ulubiony placek, gotuje
ulubione danie a później jadą do a jakże
ulubionej Galerii. Proponowałam mojej
„biednej” latorośli zmianę domu i mamy,
ale ku mojemu zdziwieniu jakoś ani myśli. Pierwsza praca i znów - po Kaśkę
przyjeżdża tata, a po Grześka też, a ja?
A ty moja córciu rozprostowujesz stawy
a w drodze do domu zrobisz sobie zakupy, bo to ty masz wiedzieć co będzie na
twojej kanapce do pracy, a wiedzieć nie
muszę. Krzywda się dzieje na potęgę.
Według danych GUS-u 70% dorosłych dzieci, miedzy 18 a 30-tym rokiem
życia mieszka w Polsce z rodzicami,
podczas gdy średnia unijna wynosi 29%.
Tylko czy aby to wyłącznie wina młodych ludzi? U nas na 1000 mieszkańców
czeka 343 mieszkań, natomiast np. we
Włoszech czy Francji jest tych mieszkań
o 200 więcej. W Polsce spotykamy też
tzw. „wieczną pomoc” traktując 25-latków jak małe dzieci, gotujemy obiady,
ścielimy łóżka, pierzemy, bo nastawiamy pralkę to co szkodzi wrzucić rzeczy
córki czy syna, a potem wieszamy pranie
i sortujemy wyschnięte. Mam koleżanki, które przez cały okres studiowania
swoich pociech szykowały paczki żywnościowe, stojąc przy kuchni i gotując
gołąbki, gulasze czy ciasto, którymi to
wiktuałami „karmił” się szczęśliwie cały
akademik.
Onegdaj zasłuchiwałam się w piosence zespołu TURBO gdzie tekst „dorosłe
dzieci mają żal , na kiepski przepis na ten
świat” już podówczas coś sygnalizował.
Dzisiaj traktowanie dorosłych dzieci jak
nieudaczników, branie kredytów na ich
rzecz, niesienie pomocy wszelkimi dostępnymi sposobami nikogo nie dziwi, a
młodzi są bardzo z takiego stanu rzeczy
zadowoleni. Co więcej uważają, że to
nic złego mając lat 30, mieszkać z rodzicami. Marcin studiujący rok kolejny,
kolejny kierunek w wieku 29 lat, przerażony mieszkaniem samotnie kiedy to
poranek bez śniadania zrobionego przez

mamę, był strasznym początkiem dnia,
twierdzi, że potwornie boi się dorosłości. Klaustrofobiczna kawalerka nie była
spełnieniem marzeń o własnym kącie ale
życiową pułapką. Nie zarobił w swoim
życiu ani grosza, a codzienne czynności jak zakupy czy sprzątanie własnego
lokum przerosło jego możliwości. Więc
wrócił pod bezpieczny dach rodziców,
gdzie tolerowane są wszystkie jego fantazje i wybryki.
Nieco odmienną sytuację obserwuję
w rodzinie, gdzie zakochany w córce-jedynaczce ojciec kupił jej samochód
bo musiała dojeżdżać na zajęcia, sobie
zostawił samochód służbowy. Po kilku
latach i rozpoczynaniu przez nią kolejnych kierunków, kolejnych kursów
kupił jedynaczce mieszkanie, bowiem
edukacja się przedłużała. Nie wspomnę
o „kieszonkowym” które dostawała w
wysokości dwukrotnej średniej krajowej. Ojciec na spotkaniach rodzinnych
koncentruje swoje myśli i rozmowy na
notorycznym braku pieniędzy. Nic nie
jest za drogie, ani niemożliwe, gdy w grę
wchodzą potrzeby jego księżniczki. Ojciec nie zamierza mobilizować córki do
samodzielności .
Najważniejszym procesem umożliwiającym uzyskanie samodzielności jest
przeniesienie przywiązania z rodziców
na rówieśników czy grupę przyjaciół.
Rodzice zaś pomoc dla dorosłych dzieci powinni zredukować. Pomoc ma sens
jeżeli zmierza do uzyskania samodzielności i odejścia z domu, kiedy potęguje
tę zależność, staje się dla dziecka zarówno zbyt wygodna jak i niebezpiecznie
wchłaniająca. Dobrostan przy mamie,
której rola coraz częściej ogranicza
się do gotowania, prania i dokładania
27-letniemu synowi „kilku złotych” do
portfela, bo w kwestiach „zalegiwania” z
dziewczyną dni całe w sąsiednim pokoju, mama głosu nie ma.
Takie rodzinne relacje obserwuję stosunkowo często, matki tracą moment w
którym należy powiedzieć dość i wyłożyć własne racje, bo zarówno dom jak i
jego utrzymanie zostaje w gestii rodziców. Młody „dorosły-niedorosły” ma
zapędy dyktatorskie i prezentuje pozycję roszczeniową. Wszystko to jednak
dzieje się przy cichym przyzwoleniu
rodziców, którzy początkowy bunt latorośli lekceważą, zaś w obliczu życiowych wymagań swoich dzieci stają się
bezradni. Mało optymistyczne są także
badania GUS - otóż w 2030 roku tylko
25% młodych ludzi ma założyć rodziny
i zamieszkać samodzielnie. Czy dorośli rodzice zmienią swoje zachowania i
pomagać będą tylko wyłącznie po to, by
dorosłe dziecko zaczęło myśleć samodzielnie i szukało własnej drogi? zaczną
wymagać i będą konsekwentni?
Przyszłość pokaże jak bardzo potrzebne jest mądre wychowanie.
Łucja Urbanik
NASZ RYMANÓW
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Sukcesy naukowe
uczniów ZSP
w Posadzie Górnej
w konkursach
przedmiotowych
„Wiedzę możemy zdobywać od innych,
ale mądrości musimy nauczyć się sami”
(Adam Mickiewicz)
Za nami kolejna edycja konkursów
przedmiotowych, organizowanych
przez Podkarpackie Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie w roku szkolnym
2012/2013. Znów wielki sukces odnieśli
uczniowie Zespołu Szkół Publicznych
w Posadzie Górnej, którzy sięgnęli po
1 tytuł laureata i 5 tytułów finalisty.
Takim dorobkiem nie może poszczycić
się żadna ze szkół w regionie. Ogółem
od 2001 roku uczniowie zdobyli aż 38
tytułów laureata i 29 tytułów finalisty
konkursów przedmiotowych. To brzmi
dumnie!
Konkursy przedmiotowe mają już
swoją historię, a ich rola w edukacji jest
ogromna. Nie tylko rozwijają zainteresowania uczniów, wdrażają do samokształcenia i podejmowania odpowiedzialności
za własny rozwój, ale także stwarzają
uczestnikom możliwości prezentacji
uzdolnień i samorealizacji. Trójstopniowe
zawody mają na celu także promowanie
uzdolnionych uczniów oraz nauczycieli
osiągających wysokie wyniki w pracy
z utalentowanymi wychowankami. Wymiernym efektem sukcesu olimpijskiego
jest uzyskanie zwolnienia z egzaminu na
koniec nauki szkoły podstawowej bądź
gimnazjum i otrzymanie maksymalnej
liczby punktów za test. Laureat i finalista
nie podlegają rekrutacji, mają prawo wyboru dowolnej szkoły i kierunku dalszego
kształcenia. Wymienione przywileje
sprawiają, że konkursy cieszą się dużą
popularnością wśród młodzieży, która reprezentuje bardzo wysoki poziom wiedzy
i umiejętności. To z kolei jest świadectwem prestiżu zawodów. Dlatego niezmiernie cieszy fakt, że w znamienitym
gronie laureatów i finalistów znaleźli się
uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w
Posadzie Górnej, których obecność wśród
najwyżej sklasyfikowanych uczestników
jest normą. Ich osiągnięcia napawają
dumą i nastrajają optymistycznie. Oto
sylwetki naszych wybitnych uczniów,
autorów sukcesu szkoły.
Paulina Krupa została laureatem
Konkursu Języka Angielskiego. Od
kilku lat kolekcjonuje tytuły olimpijskie
i śmiało można powiedzieć, że jest znawczynią języka i kultury krajów anglojęzycznych, ponieważ po raz czwarty z
rzędu (dwukrotnie w szkole podstawowej
i dwukrotnie w gimnazjum) zdobyła tytuł
laureata konkursu z języka angielskiego,
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organizowanego przez Podkarpackie
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Jest
uczennicą klasy II – ma więc wielką szansę za rok powtórzyć sukces i powalczyć
o kolejne tytuły z innych przedmiotów.
Podziwiać ją można nie tylko za wielki
talent lingwistyczny, poparty rzetelną,
ustawiczną pracą, ale także za wzorową
organizację i dyscyplinę pracy. Paulina
bowiem uczęszcza do Prywatnej Szkoły
Muzycznej Pro Musica I i II stopnia w
Krośnie, gdzie uczy się śpiewu. Pedagodzy pracują z nią m.in. nad emisją głosu,

gdy nurtuje go problem, jest dociekliwy,
wrażliwy i bardzo ambitny. Jak każdy
uczeń o nieprzeciętnych możliwościach
intelektualnych nie lubi przegrywać,
ale – co sam podkreśla – każda porażka
czegoś go uczy: pokory, szacunku do
rywala, dyscypliny pracy. Jego pasją
stała się historia. Dzięki własnej systematyczności dotarł na sam szczyt, a w
ostatnim etapie konkursowych zmagań
zajął wysokie 13. miejsce. Dodajmy,
że Jan był najmłodszym uczestnikiem
zawodów, a w pokonanym polu zostawił

interpretacją piosenki i wizerunkiem scenicznym. Aktualnie przygotowuje się do
występów solowych w operze „Alicja w
krainie czarów” z muzyką Andrzeja Mozgały. Paulina ma mnóstwo zainteresowań
i pasji. Swe umiejętności hippiczne doskonali w Ośrodku Jeździeckim „Tarpan”
w Wysoczanach nieopodal Komańczy.
Oprócz obowiązkowego angielskiego i
niemieckiego w szkole w weekendy uczy
się francuskiego. Swą przyszłość wiąże z
pracą translatorską albo medycyną. Posiada bardzo wysokie kompetencje z zakresu
języka angielskiego, czego świadectwem
jest swobodne czytanie w tym języku,
głównie współczesnej literatury popularnej. Jest przykładem dla innych – to
uczennica o wysokiej kulturze osobistej,
oczytana i elokwentna, która wielokrotnie
reprezentowała szkołę i środowisko lokalne podczas uroczystości państwowych i
kościelnych. Sukces olimpijski zdobyła
Paulina we współpracy z Panią Magdaleną Jakubowicz.
Do grona utalentowanych olimpijczyków naszej szkoły dołączył Jan Jurasz,
który został finalistą Konkursu Historycznego. Jest dopiero uczniem klasy
4, dlatego jego osiągnięcie trzeba uznać
za niekwestionowany sukces naukowy.
Ma naturę badacza i odkrywcy. Pyta,

setki starszych uczniów z województwa
podkarpackiego. Godne podkreślenia jest
to, że jego sukces należy rozpatrywać w
kategorii wydarzenia bez precedensu, ponieważ żaden z wychowanków w historii
szkoły nie rozpoczął tak wcześnie i tak
obiecująco przygody olimpijskiej. Jan
uchodzi za erudytę, obdarzonego duszą
humanisty. Każdą wolną chwilę poświęca
na czytanie książek – w kręgu jego zainteresowań pozostaje nie tylko beletrystyka,
ale także literatura popularnonaukowa.
Jest świetnym recytatorem, którego talent
i wrażliwość doceniają jurorzy konkursów
każdej rangi. Z polotem szermuje słowem.
Lubi piłkę nożną, narciarstwo i pływanie.
Przed Janem wielka przyszłość i na pewno
jeszcze wielokrotnie udowodni swoją
klasę. Uczeń pracował pod kierunkiem
Waldemara Kilara.
Doskonale zaprezentował się Karol
Jurasz, który wystartował w Konkursie
Historycznym. Od razu osiągnął życiowy sukces, mimo że dopiero uczy się w
klasie 4. Podobnie jak jego brat bliźniak
zdobył prestiżowy tytuł finalisty, złotymi
zgłoskami wpisując się w szkolne annały.
Karol cechuje się nie tylko pracowitością:
potrafi dobrze przygotować swój warsztat
pracy, ceni sobie punktualność, a jego
pytania, wątpliwości czy sugestie mają

zawsze rzeczowy charakter. Jest najmłodszym olimpijczykiem w 100-letniej
historii szkoły. Osiąga sukcesy z każdego
przedmiotu. Został nawet laureatem w
prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie
„Alfik Matematyczny”, wygrywając wakacyjny obóz w Serpelicach nad Bugiem,
zwanych „Perłą Podlasia”. Przed nim
świetlana przyszłość i na pewno czeka
go pasmo sukcesów, do których bez wątpienia jest predestynowany. Lubi sport,
głównie piłkę nożną. Zimą weekendy
spędza wraz z rodziną na stoku „Kiczera”
w Puławach Górnych, a wiosną i latem
wędruje po bezdrożach Beskidu Niskiego. Opiekunem merytorycznym sukcesu
olimpijskiego Karola był Waldemar
Kilar.
Łukasz Krupa zdobył tytuł finalisty
Konkursu Języka Angielskiego. Uczy
się w klasie 5. Idzie w ślady starszej
siostry Pauliny, z łatwością rozwijając
kompetencje lingwistyczne. Tak wcześnie
osiągnięty sukces zmotywuje go do jeszcze większej pracy nad językiem i kulturą
krajów anglojęzycznych. Oprócz nauki, w
której osiąga wspaniałe rezultaty, pasjonuje go jazda konna, gra na fortepianie oraz
jazda na nartach. Tę ostatnią umiejętność
szlifuje podczas wyjazdów rodzinnych w
Alpy oraz do polskich ośrodków narciarskich. Łukasz nie ma jeszcze sprecyzowanych planów, kim chciałby zostać, ale
swoje zainteresowania kieruje bardziej
w stronę medycyny. Do konkursu przygotowywała go Magdalena Jakubowicz.
Niemały sukces odniósł w bieżącym
roku szkolnym Michał Macnar z klasy
6, który sięgnął po tytuł finalisty Konkursu Języka Polskiego, skierowanego
do uczniów szkół podstawowych. Jak
sam powiada, ceni sobie książki Johna
Tolkiena, a najbardziej trylogię „Władca
Pierścieni”. W ogóle pasjonuje go literatura fantasy. Konkurs dał mu wiele radości,
ponieważ dużo się nauczył, a zdobyta
wiedza i umiejętności na pewno będą
procentować w gimnazjum. Michał interesuje się muzyką, uwielbia grać na gitarze
zwłaszcza, gdy grono słuchaczy stanowią:
rodzina i przyjaciele. Bardzo ceni histo-

rię, gdyż uważa, że każdy wykształcony
człowiek powinien znać dzieje ojczyste.
Osiąga świetne wyniki w nauce, a jego
podejście do obowiązków szkolnych nie
pozostawia żadnych zastrzeżeń. Wielokrotnie reprezentował szkołę podczas
ważnych okolicznościowych wydarzeń i
publicznych występów. Swoją przyszłość
wiąże z medycyną. Jego największym
marzeniem jest podróż dookoła świata.
Ucznia do konkursu przygotowywała
Maria Szczepaniak.
Listę najlepszych z najlepszych zamyka Zuzanna Śliwka z klasy III. Z
powodzeniem startowała w Konkursie
Polonistycznym, w którym sięgnęła po
tytuł finalisty. Potwierdziła tym samym
klasę i udowodniła, że ubiegłoroczny tytuł
laureata nie był jednostkowym sukcesem.
Zuzanna zamierza kontynuować naukę
w szkole ponadgimnazjalnej na profilu
promedycznym, ponieważ po zdaniu
matury chciałaby studiować medycynę.
Odniosła wiele sukcesów w konkursach
literackich, biologicznych i językowych,
a dzięki uczestnictwu w olimpiadach zdobyła cenne doświadczenie. Po raz kolejny
pokazała, że można na niej polegać, że
posiada nieprzeciętne zdolności redakcyjne i wrażliwość literacką. Konkurs Polonistyczny uświadomił jej, jak ważna jest
precyzja wypowiedzi i swobodne komunikowanie się, umiejętność bardzo przydatna m.in. na rynku pracy. Olimpiada dała
jej także możliwość pogłębienia wiedzy
humanistycznej, sprawdzenia własnych
możliwości intelektualnych, przeżycia
szczególnego spotkania z rówieśnikami o
podobnych zainteresowaniach. Pasjonuje
się również sportem, głównie tenisem
ziemnym, który jest jej hobby od dziewięciu lat. Reprezentuje także szkołę w
zawodach w tenisa stołowego oraz jako
członek drużyny piłki ręcznej i siatkowej.
Inną jej pasją, którą chciałaby rozwijać, są
podróże. Zamierza w przyszłości poznać
Afrykę, szczególnie Kenię i Etiopię. Zuzanna jest altruistką – pracuje jako wolontariuszka, pełni funkcję przewodniczącej
Samorządu Uczniowskiego, wielokrotnie
występowała publicznie, prowadząc jako

konferansjerka imprezy szkolne i środowiskowe. Sukces olimpijski zawdzięcza
współpracy z Waldemarem Kilarem.
Udział w zawodach finałowych konkursów przedmiotowych jest potwierdzeniem
zarówno predyspozycji ucznia, jak i
jego merytorycznego przygotowania, a
tytuły laureata i finalisty są tego dostatecznym dowodem. Pozostają trwałym
osiągnięciem bez względu na dalsze losy.
Wszystkim naszym wybitnym wychowankom należą się gratulacje. Wypada
mieć nadzieję, że dostrzeżone talenty i
uzdolnienia, zdobyta wiedza i kompetencje będą przydatne także w dalszej ich
aktywności: w nauce w szkole ponadgimnazjalnej, w studiach uniwersyteckich i
pracy zawodowej.
Praca z olimpijczykiem daje nauczycielowi nie tylko satysfakcję z dobrze
wykonywanej pracy dydaktycznej, niesie
ze sobą także świadomość formowania
i kształtowania przyszłej elity kraju.
Rola szkoły w tym procesie jest znacząca. Sukcesy olimpijskie są szczególną
nobilitacją uczniów o ukształtowanych
zainteresowaniach, dużych potrzebach
i ambicjach intelektualnych. Wspaniałe
wyniki nie byłyby możliwe, gdyby nie
zaangażowanie uczniów i ich rodziców
oraz nauczycieli. Słowa podzięki należą
się dyrekcji szkoły za stworzenie dogodnych warunków, umożliwiających
młodym pasjonatom nauki rozwijanie
zainteresowań. Inspiracją dla wszystkich,
którzy marzą, by zdobywanie wiedzy stało się fascynującą przygodą, niech będą
słowa Alberta Einsteina: „Najpiękniejszą
rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest
oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie,
które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i
prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie
potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać
zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka”.
W imieniu Rady Pedagogicznej ZSP
w Posadzie Górnej
Waldemar Kilar

Sukcesy olimpijskie uczniów ZSP w Posadzie Górnej w roku szkolnym 2012/2013
SZKOŁA PODSTAWOWA
Lp.

Imię i nazwisko
ucznia

Klasa

Nazwa konkursu

Tytuł

Imię i nazwisko
opiekuna

1.

Jan Jurasz

4a

Konkurs Historyczny

finalista

Waldemar Kilar

2.

Karol Jurasz

4a

Konkurs Historyczny

finalista

Waldemar Kilar

3.

Łukasz Krupa

5a

Konkurs Języka Angielskiego

finalista

Magdalena Jakubowicz

4.

Michał Macnar

6a

Konkurs Języka Polskiego

finalista

Maria Szczepaniak

GIMNAZJUM
5.

Paulina Krupa

IIb

Konkurs Języka Angielskiego

laureat

Magdalena Jakubowicz

6.

Zuzanna Śliwka

IIIa

Konkurs Polonistyczny

finalista

Waldemar Kilar
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Światłowód
w Gminie Rymanów
Zapewne niektórzy zadają sobie pytanie: co to jest światłowód? Jakie korzyści może przynieść każdemu z nas?
Niniejszy artykuł wyjaśni Czytelnikowi
dlaczego warto skorzystać z nowej technologii, do której dostęp chce zapewnić
Firma COMP-SERWIS w ramach
projektu współfinansowanego przez
Unię Europejską, realizowanego w
miejscowościach: Rymanów, Sieniawa,
Milcza, Klimkówka, Ladzin, Wróblik
Szlachecki, Bzianka i Iwonicz w latach
2013 – 2015.
Co to jest światłowód i jak działa?
Światłowód jest to bardzo cienkie,
przeźroczyste włókienko, praktycznie
niewidoczne. Otoczone jest kilkoma
warstwami ochronnymi ze względu na
jego dużą kruchość i delikatność. Budowa
przewodu światłowodowego umożliwia
przesyłanie sygnałów świetlnych z dużą
prędkością i dokładnością. Na końcach
włókien znajdują się laserowe odbiorniki
i źródła światła.

Obecnie na świecie jedną z wiodących
technologii jest technologia PON (Pasywnych Sieci Optycznych). Rozwiązanie
to posiada wiele zalet. Najważniejszymi
są umożliwienie dojścia włóknem światłowodowym bezpośrednio do każdego
gospodarstwa domowego oraz całkowity
brak urządzeń elektrycznych pomiędzy
serwerownią a Klientem. Kolejnym etapem technologii PON jest GPON, który
umożliwia przesył z wyższą prędkością i
na większe odległości. Taka technologia
będzie uruchamiana przez firmę Comp-Serwis.
Jak wygląda światłowód?
Większość kabli światłowodowych
z zewnątrz nie różni się od pozostałych
przewodów używanych w życiu codziennym. Popularne kable niewiele różnią się
wyglądem od przewodów elektrycznych.
Z tego względu zdarzają się kradzieże ze
względu na pomyłki osób szukających
kabli miedzianych na sprzedaż na skupach złomu.
Światłowód otoczony jest specjalną
powłoką z tworzywa sztucznego, które
zabezpiecza je przed działaniem czynników zewnętrznych - temperatury, wody
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A RT Y K U Ł S P O N S O R O WA N Y
czy wiatru, np. istnieją specjalistyczne Posiadanie łącza światłowodowego może
kable otoczone metalowymi oplotami znacznie zwiększyć bezpieczeństwo
chroniącymi przed przegryzieniem prze- w Państwa gospodarstwie domowym.
wodu przez gryzonie. We wnętrzu kabla Podłączając systemy monitoringu z doznajdują się włókna szklane, których wolnego miejsca na świecie można mieć
grubość jest mniejsza niż grubość włosa. podgląd na kamery we własnym domu.
Każdy kabel światłowodowy na swej Można sterować oświetleniem, ogrzewaosłonie zewnętrznej posiada znaczek niem domu, czy nawet załączać zraszanie
informujący o promieniowaniu światła trawnika będąc w pracy.
lasera. Jest to trójkąt z zaokrąglonymi
Dynamika rozwoju Internetu i usług z
kątami z gwiazdką w środku.
nim powiązanych sprawia, iż nikt nie jest
Jakie korzyści płyną z posiadania w stanie przewidzieć jakie zapotrzebowałącza światłowodowego w domu?
nie na przepustowość transmisji będzie
Jeszcze kilka lat temu łącza światłowo- niezbędne w najbliższych latach. Pewne
dowe były niedostępne dla odbiorców jest, że każdy z użytkowników będzie
indywidualnych. Trakty światłowodowe potrzebował coraz szybszego łącza interłączyły największe miasta w kraju i nie- netowego, korzystając z coraz większej
wiele z wielkich firm mogło się poszczy- ilości urządzeń i aplikacji, a łącze świacić posiadaniem włókna światłowodo- tłowodowe jest obecnie jedynym medium,
wego w swojej siedzibie. Obecnie dzięki które daje gwarancję możliwości rozwoju
ogromnemu postępowi technologicznemu i zapewnienie jakości usług pożądanych
takie medium może znaleźć się w Państwa przez klienta. Klasyczne rozwiązania,
gospodarstwie domowym bądź przedsię- typu łącza miedziane czy technologia rabiorstwie. Mogą Państwo otrzymać prze- diowa, pomimo wielu prób nie są w stanie
pustowość Internetu jaka jeszcze jakiś konkurować z technologią optyczną – ich
czas temu była dostępna dla mieszkańców czas dobiega końca.
całego niewielkiego miasta. Dzięki taDlaczego właśnie ten teren?
kiemu postępowi zmienia się całkowicie Na terenie gminy Rymanów brakuje
podejście do niezbędnej, nowoczesnej infrastruktury
oferowanych Informatycznej. Mieszkańcy gminy
usług. Krysta- obecnie nie mają dostępu do w pełni cylicznie czysty, frowej Telewizji, czy Internetu o wysokiej
w pełni cy- przepustowości (łącza 20, 50, 100 Mb/s).
frowy obraz Aby wyeliminować wykluczenie cyfrowe
telewizyjny na tym obszarze, firma COMP-SERWIS,
wysokiej roz- w oparciu o projekt współfinansowany
dzielczości. przez Unię Europejską, postanowiła
Do niedaw- wybudować sieć dostępową usług szena nieznana rokopasmowych, korzystając z najnousługa dźwię- wocześniejszych rozwiązań telekomuniku HD w roz- kacyjnych. Ponadto realizowany projekt
mowach telefonicznych lub telewizji, jest komplementarny m.in. ze Strategią
staje się standardem. Internet ze zwykłego Rozwoju Gminy Rymanów, który ma na
przeglądania stron www, poczty e-mail celu rozwój gminy do roku 2020.
zmienia się w ogromne multimedialne Co wiemy o Inwestorze?
centrum rozrywki i wiedzy. Wypożyczalnie filmów wysokiej jakości działające
on-line, czyli bez konieczności pobierania
treści na komputer są już bardzo powszechne. Coraz więcej oprogramowania
znajduje się w tzw. chmurze „Cloud”. Jest
to technologia umożliwiająca korzystanie z aplikacji bez instalowania ich na
urządzeniu klienta. Rozwiązanie to jest
obecnie promowane przez największych
gigantów Informatyki, przynosi ono
bardzo wiele korzyści dla zwykłego użytkownika, jednakże wymaga łącza Internetowego wysokiej jakości. Jest to jeden Firma COMP-SERWIS rozpoczęła swoją
z wielu przykładów zmian w technologii, działalność w 2003 roku. Obecnie Firma
przejścia z aplikacji stacjonarnych na dostarcza usługi telekomunikacyjne na
usługi mobilne.
terenie miasta Krosna, a także okoliczKolejnym bardzo dobrym przykładem nych miejscowości, w tym również gmin
są gry komputerowe. Na dzień dzisiejszy powiatu krośnieńskiego, brzozowskiego
90% nowych gier wymaga szerokopa- oraz sanockiego. Poprzez liczne inwesmowego połączenia z Internetem. Coraz stycje Firma stara się obejmować swoim
więcej ludzi z całego świata łączy się zasięgiem coraz szerszy obszar tej części
aby współpracować bądź rywalizować województwa podkarpackiego.
między sobą w rozgrywkach danej gry. Obecnie firma COMP-SERWIS należy

do jednego z największych dostawców
Internetu szerokopasmowego na ternie
miasta Krosna. Świadczy o tym fakt,
iż zaufało jej nie tylko szerokie grono
klientów indywidualnych, lecz także
wiele firm, instytucji oraz inni operatorzy
telekomunikacyjni.
W związku z ciągłym rozwojem ogólnoświatowej sieci Internet oraz sprostaniu
coraz wyższym wymaganiom stawianym
przez odbiorców, firma stosuje nowoczesne i niezawodne technologie światłowodowe i radiowe, co jednocześnie umożliwia świadczenie usług na najwyższym
poziomie. Pozwala to Klientom korzystać
z nowych rozwiązań wprowadzanych
przez Firmę. Usługa oferowana przez
firmę jest rozbudowywaną platformą
na bazie której będzie można wkrótce
korzystać z wielu usług wybiegających
poza standardowy dostęp do Internetu
– głównie w oparciu o technologię światłowodową. Firma świadczy także usługi
około biznesowe. Zajmuje się sprzedażą
i konfiguracją sprzętu komputerowego
oraz oprogramowania, serwisem, projektowaniem, budową sieci kablowych,
światłowodowych i bezprzewodowych,
modernizacją sprzętu komputerowego.
Co wiemy o inwestycji?
Obecnie jedną z głównych inwestycji realizowanych przez firmę COMP-SERWIS
jest zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom, przedsiębiorstwom i instytucjom w miejscowościach gminy Rymanów: Rymanów,
Sieniawa, Klimkówka, Milcza, Ladzin,
Wróblik Szlachecki, Bzianka oraz gminie
Iwonicz Zdrój w miejscowości Iwonicz.
Inwestycja ta jest realizowana w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013, działanie 8.4.:
Zapewnienie dostępu do Internetu na
etapie „ostatniej mili”. Firma COMP-SERWIS ma na celu stworzenie od podstaw, w wymienionych miejscowościach
gminy Rymanów i Iwonicz, infrastruktury
szerokopasmowej w technologii FTTH
(światłowód do domu), podłączenie
użytkowników końcowych do sieci i
bezpośrednie świadczenie takich usług
jak: Internet, Telefon, Telewizja Cyfrowa.

W ramach projektu powstanie
nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna, dzięki której kabel światłowodowy połączy wszystkie wymienione
wyżej miejscowości i trafi do każdego
domu.
Co wiemy o aktualnie prowadzonych
pracach?
Na dzień dzisiejszy inwestycja prowadzona przez firmę jest już we wstępnym
(projektowym) etapie realizacji. W
związku z tym, w najbliższym czasie
mogą pojawić się u Państwa przedstawiciele firmy, którzy będą starali się
otrzymać od mieszkańców gminy zgody
na przeprowadzenie prac inwestycyjnych
na poszczególnych działkach. Chcemy
podkreślić fakt, iż podpisanie takiego
dokumentu nie jest równoznaczne z podpisaniem umowy na świadczenie usług
przez COMP-SERWIS.
W najbliższym czasie z mieszkańcami
będą się również kontaktować reprezentanci Firmy, którzy będą szczegółowo
przedstawiać ofertę dotyczącą świadczonych usług telekomunikacyjnych. Ponadto COMP-SERWIS będzie organizować
w poszczególnych miejscowościach
spotkania informacyjne, które będą miały na celu przekazanie szczegółowych
informacji oraz wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących realizowanej inwestycji.
Dlaczego warto zdecydować się już
dziś?
Mam nadzieję, że tym artykułem udało
mi się przekonać Czytelników do tego, iż
technologia światłowodowa jest nie tylko
niezawodna, lecz również daje spore możliwości rozwoju. Dlaczego jednak ktoś z
Państwa miałby już dziś decydować się
na usługę, która będzie dostępna dopiero
za jakiś czas? Może dlatego, iż Firma
COMP-SERWIS gwarantuje osobom,
które już teraz złożą zamówienie na wykonanie przyłącza światłowodowego do
ich budynku specjalne warunki:
- aktywacja za 1 zł,
- nawet 3 miesiące Internetu za 1 zł,
- wybór usług/i i podpisanie umowy
odbędzie się w terminie dla Państwa dogodnym, czyli przed lub po wykonaniu
przyłącza.

Ogłoszenie
Do sprzedania mieszkanie
w bloku przy ul. Rynek 20
II. piętro, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój i spiżarnia
o łącznej powierzchni 63 m2
Telefon 504 972 972
W ramach wykonanej przez firmę
COMP-SERWIS sieci oferowany będzie
dla Klientów:
- super szybki dostęp do Internetu
(prędkości nawet do 100 Mb/s),
- tani telefon stacjonarny oferujący
naliczanie sekundowe, jedną stawkę w
całej Polsce oraz bardzo tanie rozmowy
z zagranicą,
- cyfrową telewizję (jakość obrazu HD) z
dodatkowymi funkcjami takimi jak: VOD
(wideo na żądanie, czyli wypożyczalnia
filmów wprost z pilota telewizyjnego),
multiroom (możliwość odbioru telewizji
na kolejnym telewizorze bez kupowania
dodatkowego abonamentu), nagrywanie,
zatrzymywanie TV, obraz w obrazie,
Internet w TV.
- dla firm specjalne oferty usług biznesowych.
Chcesz wiedzieć więcej lub zamówić usługę?
Być może po przeczytaniu tego artykułu macie Państwo jakieś wątpliwości,
pytania lub od razu chcecie zdecydować
się na zamówienie przyłącza.
Jeśli tak, to firma COMP-SERWIS zaprasza od poniedziałku do piątku w godz.
9-17 do Biura Obsługi Klienta mieszczącego się w Krośnie, przy ul. Bohaterów
Westerplatte 2 (budynek małej stacji PKP,
obok hotelu Krosno – Nafta) lub do kontaktu telefonicznego pod nr 13-30-73-00
lub 608-649-147.
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Czerwiec 2013
Czytając „Rymanowski Kurier Samorządowy” dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

Dbajmy o czystość i porządek na terenie naszej Gminy.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Rymanów!
W Rozdziale 3 - Obowiązki właścicieli nieruchomości, w art. 5 obowiązującej ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1) (Dz.U. 1996 Nr 132
poz. 622 ze zm. z 2012 i 2013 r..), określone zostały zadania gminy oraz obowiązki właścicieli
nieruchomości (w tym współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych
i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów
władających nieruchomościami), dotyczące utrzymania czystości i porządku na swoim terenie.
Każda gmina odpowiada za swój teren. W praktyce, aby osiągnąć pożądany efekt, niezbędnym
jest przestrzeganie przez właścicieli nieruchomości jak i prowadzących działalność gospodarczą
na lokalnym rynku, zasad określonych w tym akcie prawnym.
Nadzór nad realizacją obowiązków sprawuje burmistrz, (wójt, prezydent miasta), który
w przypadku stwierdzenia ich niewykonania, wydaje decyzję nakazującą wykonanie danego
obowiązku.
W związku z powyższym występuję do Państwa z APELEM i oczekuję na systematyczną realizację przez wszystkich
właścicieli nieruchomości obowiązków estetycznego utrzymania zabudowań i ogrodzeń, oraz koszenia trawy i obcinania
żywopłotów oraz niezbędnej pielęgnacji zieleni na posesjach.
Mając na względzie wizerunek naszego regionu, proszę o systematyczną dbałość o otoczenie i właściwy wizerunek naszej
Uzdrowiskowej Gminy Rymanów.
		

Z poważaniem
Burmistrz Gminy Rymanów
Wojciech Farbaniec

Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Rymanów
informacje uzupełniające

1. Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał nasze śmieci?
Śmieci będą odbierane przez firmę wybraną przez gminę w drodze przetargu. Nowy system obejmie tylko nieruchomości zamieszkałe. Pozostałe nieruchomości, w tym również te, na których prowadzona jest działalność gospodarcza (również hotele, pensjonaty, szkoły, placówki użyteczności publicznej itp.), będą objęte wywozem odpadów na dotychczasowych zasadach – na podstawie
umowy z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości.
2. Co należy zrobić z dotychczas podpisaną umową z firmą odbierającą odpady?
Właściciele nieruchomości muszą rozwiązać dotychczasową umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. W Gminie Rymanów osoby, które dotychczas nie wypowiedziały umowy zawartej z ZGK mają możliwość podpisania aneksu do tej
umowy określającego termin jej wygaśnięcia na dzień 30 czerwca 2013 r.
3. Kto i w jakim terminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami?
Deklarację
składa
właściciel
nieruchomości,
dzierżawca,
użytkownik,
zarządca,
administrator,
czyli
faktycznie władający nieruchomością. Do złożenia deklaracji uprawnione są te osoby lub podmioty, które zawierały umowę na odbiór odpadów z terenu danej nieruchomości do tej pory. Deklaracje dostępne są w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy, a także w formie elektronicznej na stronie www.rymanow.pl
Pierwszą deklarację należy złożyć najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14a, Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 2), a następnie każdorazowo w terminie 14 dni w przypadku zmiany danych będących podstawą naliczenia opłaty np. liczby mieszkańców, pojemników czy zmiany stawki opłaty.
W związku z powyższym wzywa się wszystkich, którzy do tej pory nie złożyli wymaganych deklaracji o niezwłoczne dopełnienie tego obowiązku.
4. Jakie będą konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
W przypadku braku deklaracji właściciela nieruchomości Burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę
• ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość
• stawkę za odbiór odpadów niesegregowanych
NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI SKUTKUJE KARĄ FINANSOWĄ
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5. Gdzie i w jakich terminach należy uiszczać opłatę za odbiór odpadów komunalnych?
Opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów należy
uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca br., w kasie Urzędu Gminy lub w Banku
na konto nr Bank Spółdzielczy w Rymanowie,
nr: 58 8636 0005 2001 0000 0475 0001
Opłatę należy uiszczać bez uprzedniego wezwania
ze strony Urzędu Gminy
6. Co jeżeli opłata nie zostanie uiszczona
w terminie?
Opłata ta jest traktowana podobnie jak podatek lokalny.
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie
uiścił opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz określi w drodze decyzji, wysokość zaległości
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dalszy brak wpłaty będzie skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

WZÓR POLECENIA PRZELEWU

KOMPOSTOWANIE
Kompostowanie jest procesem kontrolowanym, w którym materia organiczna zostaje rozłożona w odpowiednich warunkach
temperatury i wilgotności, przy dostępie powietrza, a otrzymany kompost jest najtańszym, najłatwiej dostępnym oraz odpowiednim
dla wszystkich uprawianych roślin nawozem organicznym. W odróżnieniu, syntetyczne nawozy mineralne dostarczają uprawianym roślinom związki gotowe do pobrania. Rośliny nigdy ich w pełni nie wykorzystują i wówczas istnieje niebezpieczeństwo
gromadzenia się w roślinie nadmiaru szkodliwych dla zdrowia człowieka azotanów. Kompost stale dodawany do gleby zwiększa
w niej zawartość próchnicy poprawiając zdecydowanie jakość bardzo często słabych gleb przeznaczonych na ogrody działkowe.
Kompostowanie jest jedną z najkorzystniejszych form usuwania odpadów organicznych.
Materiał do kompostowania
Do kompostowania nadają się wszelkie odpady organiczne z działki: wyplewione chwasty usunięte najpóźniej w fazie kwitnienia,
skoszona trawa, pocięte na kawałki drobne gałązki o średnicy nie większej niż 2 cm, liście, resztki po sprzęcie warzyw, likwidowane
truskawki, słoma, siano itp. Chwasty z wykształconymi nasionami oraz chwasty rozłogowe takie jak perz po uprzednim wysuszeniu
na słońcu należy odkładać na osobną pryzmę, gdyż do ich rozkładu potrzeba znacznie więcej czasu.
Nie należy kompostować resztek roślinnych porażonych groźnymi chorobami, takimi jak kiła kapusty, wirusy czy zaraza ziemniaka. Materiał taki należy niezwłocznie zakopać głęboko, np. w sadowniczej części działki. Do kompostowania przeznaczyć należy
także resztki kuchenne z gospodarstw domowych: obierki z ziemniaków, owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, nie zjedzone
i zepsute potrawy, potłuczone skorupki jaj, drobno pocięty papier (niekolorowany) i tekturę, a także odchody zwierzęce, sierść,
pióra, krew, itp. Ocenia się, że przeciętnie 3/4 odpadów z gospodarstw domowych można z powodzeniem przerobić na kompost.
Doskonałym dodatkiem organicznym w procesie kompostowania będzie krowi obornik lub kurzeniec. Nawozy organiczne można
zastąpić biomasą roślin motylkowatych bogatych w azot (fasola, groch, łubin).
Miejsce i sposoby kompostowania
Kompostowanie powinno odbywać się w zacienionej części działki, np. od północnej strony korony drzewa. Kompostowane odpady
możemy gromadzić na pryzmie lub w specjalnych kompostownikach wykonanych samodzielnie, które zapewnią dostęp powietrza
do masy organicznej oraz odpływ nadmiaru wody. Nie mogą to być kompostowniki murowane.
a) pryzma kompostowa
Pryzmę kompostową należy układać bezpośrednio na ziemi, na przepuszczalnym podłożu. Pryzma za niska szybko przesycha,
zaś w pryzmie za wysokiej następuje nadmierne ubicie dolnych warstw. W ubitej pryzmie kompostowej procesy rozkładu materii
organicznej zachodzą bardzo wolno. Przy nadmiernej wilgotności i przy braku powietrza rozwijają się w niej bakterie beztlenowe,
zwane gnilnymi, które zamieniają materiał organiczny w gnijącą masę.
Przy nakładaniu poszczególnych warstw kompostu trzeba pamiętać o zapewnieniu dostępu powietrza, gdyż jest to warunek niezbędny do rozwoju pożądanych mikroorganizmów tlenowych. Pierwszą, 15-20 cm warstwę kompostu stanowić powinny najmniej
rozdrobnione części, mianowicie pocięte gałązki z prześwietlania drzew i krzewów, ale o średnicy mniejszej niż 2 cm, trzcina, mocne
łodygi kwiatów, słonecznika czy kukurydzy cukrowej. Ułożenie tej warstwy ma na celu utworzenie pod pryzmą poziomu doprowadzającego powietrze od dołu, które uaktywni mikroorganizmy glebowe przeprowadzające proces rozkładu materii organicznej.
Lepszy dostęp powietrza do dolnych warstw kompostu możemy również zapewnić wykopując na powierzchni ziemi, w środku
wzdłuż zakładanej pryzmy rowek głębokości 15-20 cm. W kolejnej, 10-20 cm warstwie odkładać należy rozdrobniony materiał
organiczny w postaci resztek roślinnych i odpadów kuchennych, który przykrywamy cienką warstwą nawozu organicznego, np.
obornika. Następnie rozrzucamy kilkucentymetrową warstwę ziemi, najlepiej kompostowej. Dobrze jest dodać niewielkie ilości
gleby gliniastej lub iłów. Dodatki te współtworzą trwałą próchnicę. Kolejna czynność to dodanie wapna magnezowego (dolomit)
lub wapna węglanowego (CaCO2), które rozrzucamy cienką warstwą (2 kg na l m3 kompostu).
Kompost można wzbogacić dodając 0,5-1 kg superfosfatu potrójnego na l m3 kompostu. Następne warstwy układamy w
podobny sposób, powtarzając poprzednio opisane czynności. W ten sposób formujemy pryzmę proporcjonalnie zwężającą się do
góry. Po osiągnięciu wymaganej wysokości, pryzmę obsypać należy 10 cm warstwą ziemi. Celem zachowania możliwie równomiernej wilgotności w całej pryzmie oraz zabezpieczenia jej przed wysychaniem, pryzmę należy okryć łętami, słomą lub innymi
materiałami okrywowymi.
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Nie należy siać lub sadzić dyni na pryzmie kompostowej co często się praktykuje w celu jej zacienienia. Dynia olbrzymia jest
rośliną bardzo wymagającą i do swojego rozwoju zużywa dużo składników pokarmowych przez co zbyt wykorzystuje kompost
zmniejszając jego wartość jako nawozu. Można temu zaradzić siejąc nasiona lub sadząc odmiany płożące dyni olbrzymiej wokół
pryzmy kompostowej. Długie pędy dyni łatwo rozkładają się na pryzmie a duże liście zacieniają ją doskonale. Należy pilnować,
aby pędy nie zakorzeniły się. Jeżeli to nastąpi, trzeba korzenie odcinać od pędu. Dobrą rośliną zacieniającą jest także słonecznik
lub trawa pampasowa. W okresie upałów pryzmę trzeba polewać wodą, aby była prawidłowo nawilgocona. W nadmiernie przesuszonym kompoście masa organiczna butwieje. Wówczas koniecznie należy taki kompost przerobić. Podobnie należy postąpić,
gdy z nadmiaru wilgoci i braku powietrza w pryzmie kompostowej zachodzą procesy gnilne.
b) kompostowniki
Zamiast na pryzmie odpady organiczne możemy kompostować w specjalnych skrzyniach, tzw. kompostownikach. Mogą
to być samodzielnie zrobione skrzynie z desek, żerdzi, siatki drucianej lub z innych materiałów. Na mniejszych działkach, kiedy mamy do czynienia z mniejszą ilością materiału do kompostowania, można ustawić kupione, gotowe, lekkie kompostowniki o pojemności 200-400 litrów. Układanie w nich poszczególnych warstw odbywa się podobnie jak
w przypadku wyżej opisanej pryzmy kompostowej. O jednym należy zawsze pamiętać, aby proces rozkładu zgromadzonej materii organicznej odbywał się zawsze w optymalnych warunkach wilgotnościowych, przy dostępie powietrza.
Proces rozkładu materii organicznej i metody jego przyspieszania.
Proces rozkładu kompostu trwa około 8-10 tygodni. Na początku tego procesu następuje zagrzewanie się pryzmy. Trwa to kilka dni.
Następnie temperatura szybko się podnosi osiągając początkowo wartość około 40 C, aby po 3-4 tygodniach osiągnąć maksimum
około 70 C. W tym czasie przy udziale różnych mikroorganizmów następuje powolny rozkład materii organicznej. W kolejnej fazie
temperatura w pryzmie wolno opada, aby osiągnąć temperaturę otoczenia, w której pryzma dojrzewa. W tej fazie pojawiają się
dżdżownice i tworzą się gruzełkowate struktury ziemi kompostowej. Kompost dojrzały otrzymuje się po 10-12 miesiącach. Aby
proces rozkładu materii organicznej przyspieszyć, kompost należy zraszać okresowo specjalnymi szczepionkami bakteryjnymi,
zawierającymi szczepy bakterii tlenowych. Innym sposobem przyspieszania procesu kompostowania jest wprowadzenie do pryzmy
lub kompostownika specjalnie hodowanych dżdżownic, zwanych kalifornijskimi. Efekt działania dżdżownic polega na drążeniu
korytarzy przez co poprawia się natlenienie kompostu, co znacznie ogranicza niekorzystną fermentację beztlenową i przyspiesza
proces dojrzewania kompostu. Dżdżownice odżywiają się wyłącznie obumarłą substancją organiczną. Razem z produktami trawienia
tworzą już w przewodzie pokarmowym pełnowartościowe agregaty glebowe. Zaznaczyć warto, że pH odchodów dżdżownic waha
się zawsze w granicach od 6,5 do 7,5, niezależnie od tego jak zakwaszony był ich pokarm. W wyniku ich działania otrzymujemy
kompost. Szczepionki bakteryjne lub dżdżownice kalifornijskie dodawać należy do kompostu wg załączonych instrukcji stosowania.
(Obszerne fragmenty artykułu mgr Edwarda Kowalewskiego zamieszczonego w biuletynie informacyjnym nr 7/2003).

Naszym zdaniem
Cześć –Stachu – ostatnio miałem
przyjemność porozmawiać z panem
Michałem,( w lutowym numerze N. R.
przedstawialiśmy osobę p.Michała,przypomnijmy, - że jest to człowiek już
w podeszłym wieku, ale żyje ogólnymi
problemami dnia codziennego).Pan Michał był osobiście w Urzędzie Gminy
składać „papiery” w związku z nowymi
zasadami opłat za śmieci. Samo dojście
do Urzędu Gminy sprawiło mu duże
trudności (podeszły wiek), już wiele
osób wypowiadało się, że samo usytuowanie urzędu jest problemem dla interesantów a szczególnie osób starszych,
niepełnosprawnych i przyjezdnych,
którym często jest trudno tam trafić. O
samym wyglądzie budynku lepiej nie
wspominać. Kiedy powiedziałem p. Michałowi, że słyszałem o zamiarach budowy nowego budynku dla urzędu, uznał
to za sprawę bardzo pilną i konieczną,
ale w żadnym przypadku w tym samym
miejscu. Jego zdaniem jak i wielu innych
mieszkańców gminy taki urząd ma być
możliwie jak najbliżej ludzi, to znaczy
w pobliżu rynku, (nie wszyscy jeżdżą
samochodami) osoby, które korzystają z
autobusów i mają do przejścia drogę tam
i z powrotem, to w upalne lato czy mroźną zimę, taki przymusowy „spacer” nie
należy do przyjemności.
Stachu – podobno rozpoczęcie tej budowy miało nastąpić już tego roku, ale
napotkano na jakieś trudności i budowa
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została wstrzymana, być może, że jest to
jakiś znak, aby jeszcze był czas, zastanowić się nad zmianą miejsca tego budynku. Wszystkie urzędy, które mają służyć
obywatelowi, buduje się możliwie jak
najbliżej centrum danej miejscowości a
nie jak w tym przypadku jest zaplanowane.
Franio – na pewno są to uwagi głęboko uzasadnione i wszystko jeszcze
jest do załatwienia, chociażby musiano ponieść jakieś tam straty, z powodu
zmiany miejsca budowy. Znalezienie
nowego miejsca na pewno jest możliwe
(p. burmistrz jak wszyscy burmistrzowie
czy wójtowie wszystko mogą, jak tylko
chcą). Budynek, ten ma służyć obywatelom – interesantom a nie tylko urzędnikom i co najmniej na kilkadziesiąt lat a
może i dłużej, dlatego należałoby jeszcze
zastanowić się i podjąć zdroworozsądkową decyzję. Byłoby dobrze aby panowie
RADNI, panowie BURMISTRZOWIE,
oraz kompetentne osoby, jeszcze raz
przemyślały tą sprawę tak ważną dla
społeczności całej gminy, bo jak się okazuje może to „opatrzność” dała czas na
zmianę tej decyzji. Budynek, który ma
stanąć, niech stanie w miejscu godnym
i będzie wizytówką naszej GMINY, i na
pewno większość mieszkańców jest takiego zdania.
Stachu – a poruszmy jeszcze jeden
bardzo ważny temat – idzie lato, a z nim
nadejdą upały, każdy będzie szukał sposobu na ochłodzenie się i ubieramy się
lekko, ale są miejsca, w których należy
zachować odpowiednie zasady umia-

ru i przyzwoitości. Takim szczególnym
miejscem jest KOŚCIÓŁ gdzie to święte miejsce należy uszanować w sposób
jak najbardziej godny. W przedsionku
kościoła (babińcu) umieszczony jest plakat, gdzie czytamy „W PROGI BOŻE
W GODNYM UBIORZE „ i te słowa
mówią wszystko – dotyczą one szczególnie młodych kobiet, których ubiór
często podobny jest do plażowego. Byłoby wskazane, aby rodzice zwracały
uwagę szczególnie córkom i zapytały je
gdzie one idą, czy do kościoła - czy na
dyskotekę czy na plażę. Należałoby też
zwrócić uwagę na zachowanie chłopaków, ich ubiór często przypomina jak by
byli na stadionie, a i nie szkodziłoby aby
sprawdzić czy wychodząc z domu rzeczywiście trafił do kościoła. Osoby ubierające się wyzywająco – prowokacyjnie
nie oddają należytego szacunku miejscu
w, którym się znajdują a pozostałym
wiernym rozpraszają uwagę – skupienie.
(często w takim stroju jest trudno uklęknąć, jedynie tylko przykucnąć).
Franio – zgadzam się z tobą w zupełności, tylko czy to co tu piszemy odniesie pożądany skutek – byłoby dobrze
aby, jak najszybciej problem ten rozwiązać, bo jeżeli wszyscy będziemy milczeć, to w niedługim czasie, będzie on
jeszcze narastał. Dla przykładu weźmy
inne wiary, w jaki rygorystyczny sposób
sprawy te są przestrzegane.
Stacho i Franio

Odwiedzili nas…
Każdy z nas marzy o podróżach w różne
zakątki świata. Lubimy zwiedzać, oglądać
i poznawać nowe miejsca. W związku z
tym zaprosiliśmy do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego
(OREW) znanych podróżników, którzy
„zabrali” naszych wychowanków w
podróż w nieznane nam zakątki świata.

26.11.2012r. odwiedził nas pan Tomasz Nowotarski, krośnianin (absolwent
LO w Rymanowie), miłośnik regionu,
podróżnik, uczestnik rejsami żaglowcem
„Fryderyk Chopin”. Podróżnik opowiedział nam o swoim życiu, planach i
wielkiej determinacji, dzięki
której spełnił swoje marzenia.
Podczas spotkania pan Tomasz prezentował nam piękne
slajdy z jego dalekomorskich
podróży. Przeplatane były
ciekawymi i fascynującymi
opowieściami i przeżyciami.
W jego słowach nie brakowało
humoru, ale i poważnych kwestii. Swoimi fascynującymi
opowieściami zabrał nas w
morską podróż zaczynając
od Morza Bałtyckiego przez
Morze Północne, Kanał La
Manche, morza: Irlandzkie,
Karaibskie, po Ocean Atlantycki. Spotkanie było urozmaicane przerywnikami.
Przygrywając na gitarze pan Tomasz
uczył nas krótkich piosenek śpiewanych

podczas podróży. Oglądaliśmy również wiele ciekawych
pamiątek przywiezionych
z dalekomorskich wypraw.
Spotkaniu towarzyszyła miła
i ciepła atmosfera. Nasz gość
swoimi opowieściami i towarzyszącym mu humorem
trafił w serca wychowanków.
Wszyscy z zainteresowaniem
słuchali pana Tomasza, byli
zafascynowani
jego dalekomorskimi podróżami.
Dla wszystkich
było to wielkie
przeżycie, gdyż większość po
raz pierwszy mogła zobaczyć
przepiękne zakątki świata.
Cztery miesiące później…
07. 03. 2013r. w naszym
ośrodku zorganizowałyśmy
kolejne spotkanie, tym razem
z podróżnikiem Tomaszem
Świątkiem. Nasz gość mile
wszystkich zaskoczył, gdyż
mimo deszczowej pogody
przyjechał na rowerze, którym podróżuje po różnych zakątkach
Polski, Europy i Azji i jak sam mówi,
spędził na nim pół swojego życia.
Na początku spotkania opowiedział o
swoim skromnym życiu, zainteresowaniach i pasji.

Pan Tomasz opowiadał o tym, jak planuje
swoje wyprawy rowerowe i co na nie
zabiera. Oglądaliśmy rower podróżnika,
oraz kask firmy Mercedes, który jest cenną pamiątką pana Tomasza. Jego osoba
zachwyciła wszystkich, a szczególnie
jego sposób podróżowania i zwiedzania
świata. Byliśmy pełni podziwu dla Jego
skromnej osoby i wielkiej pasji. Podróżnik obiecał nam spotkanie po kolejnej
wyprawie rowerowej.
Nauczyciele oligofrenopedagodzy:
Mariola Sokołowska
Bożena Penar
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Pan Tomasz mieszka w podkrośnieńskiej
wiosce indiańskiej, podróżuje rowerem
już od 30 lat i tym środkiem lokomocji
zwiedził wiele pięknych miejsc. Do tej
pory „wykręcił” na dwóch
kółkach około 350 tysięcy kilometrów. Zwiedził Sycylię,
Portugalię, Turcję, Norwegię,
Ukrainę, Bułgarię, Węgry i
Rumunię. Był też nad Jeziorem Bajkał. Przywozi tysiące
zdjęć upamiętniających jego
podróże. Później wykorzystuje je w swoich prezentacjach multimedialnych. Nasi
wychowankowie obejrzeli
fascynujący materiał filmowy, przedstawiający bogatą
w doświadczenia podróż po
Turcji, Ukrainie i Rosji.

Cena ogłoszeń:
za całą stronę
250 zł + VAT
za część strony –
proporcjonalnie mniej.
Za reklamę wielokrotną
udzielane są duże rabaty
Oferta dotyczy tylko
reklamy czarno - białej
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