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Studniówka 2002

W liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 26 stycznia
2002r. odbyła się druga w historii szkoły studniówka. Bal zaszczycili swoją
obecnością: dyrekcja, grono pedagogiczne, ksiądz prałat Roman Marszalec oraz
sekretarz Miasta i Gminy Krasnobród pan Kazimierz Gęśla.
Kilka minut po godzinie 1900 uczniowie rozpoczęli ten wyjątkowy i
niepowtarzalny bal. Glos zabrali: pan dyrektor Marek Pawluk, ks. prałat Roman
Marszalec, sekretarz MiG Krasnobród pan Kazimierz Gęśla, a także
przedstawiciel rodziców.
Po przemówieniach tradycji zadość czyniąc, pan dyrektor wypowiedział
magiczne słowa: „poloneza czas zacząć”. Kiedy zabrzmiały pierwsze dźwięki
poloneza ukazała się klasa IV z dyrektorem panem Markiem Pawlukiem w
pierwszej parze. Poloneza tańczył także dyrektor Józef Wryszcz. Podczas
poloneza na twarzach gości i rodziców malowały się zaskoczenie i radość ze
swoich pociech. Natomiast uczniowie byli poważni i przejęci tak ważną
uroczystością.
Ciąg dalszy na str. 8
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WIEŚCI
Z

GMINY
*****
W styczniu i lutym odbywały się
zebrania sprawozdawcze w jednostkach
OSP na terenie gminy Krasnobród. Na
zebraniach tych zarządy jednostek
składały sprawozdania za miniony
okres sprawozdawczy. Poruszano też
sprawy bieżące i wytyczano kierunki
działań na rok 2002. Ostatnie zebranie
odbędzie się w dniu 23.02.2002r. o
godz. 1700 w jednostce OSP w
Krasnobrodzie.

*****
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie na posiedzeniu w
dniu 18.12.2001r. rozstrzygnął I edycję
konkursu ekologicznego. Na liście
zadań
przewidzianych
do
dofinansowania w roku 2002 znalazł się
wniosek Szkolnego Koła Ligi Ochrony
Przyrody działającego przy Zespole
Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie.
Całkowity
koszt
zadania
przewidzianego do realizacji przez
młodzież i opiekunów szkolnego koła
LOP zamyka się kwotą 2000zł., z czego
WFOŚiGW przyznał dotację w
wysokości 900zł.

*****
Urząd Miasta i Gminy w Krasnobrodzie
podjął działania zmierzające do objęcia
ochroną i uznania jako pomnik
przyrody nieożywionej terenu źródlisk
przy Kaplicy na Wodzie.

*****
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W dniu 25 lutego 2002r. o godz. 1200 w
Centrum
Kultury
i
Sportu
w
Krasnobrodzie odbędzie się XXX sesja
Rady Miasta i Gminy Krasnobród. W
programie obrad planowane jest podjecie
uchwał w następujących sprawach:
- uchylenia uchwały Nr XXI/173/2000
Rady Miasta i Gminy w Krasnobrodzie z
dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie
określenia stawek opłaty administracyjnej
za czynności wykonywane przez organy
podległe Radzie Miasta i Gminy
przekształcenia
Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w
Krasnobrodzie wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im.
Jana Pawła II w Krasnobrodzie
- zmiany uchwały Nr XVI/142/2000r
Rady Miasta i Gminy w Krasnobrodzie z
dnia 16 maja 2000r. o ustaleniu bonifikat
oraz trybu ich przydzielania przy
sprzedaży
komunalnych
lokali
mieszkalnych;
- ustalenia Miejsko-Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2002;
- określenia zasad zwrotu wydatków na
świadczenia w formie dożywiania dzieci
w szkołach;
- zmian w budżecie gminy na 2002 rok

Podczas ferii zimowych w Zespole
Szkół
Ogólnokształcących
w
Krasnobrodzie zorganizowane było
zimowisko dla 60 uczestników z klubu
sportowego „Kiko” z Zamościa. Środki
finansowe pozyskane z organizacji tego
zimowiska pozwoliły na częściowe
pokrycie zakupu 3 komputerów do
uzupełnienia pracowni komputerowej w
ZSO,
która
powstała
dzięki
dofinansowaniu w wysokości 15 tys. zł.
z
Agencji
Restrukturyzacji
i
Modernizacji Rolnictwa.

*****
Wiosną planowane jest dokończenie
zagospodarowania ulicy Partyzantów w
Krasnobrodzie. Urząd Miasta i Gminy
zabezpieczy projekt, dostarczy niezbędną
ilość ziemi (torfu), zakupi drzewa i
krzewy potrzebne do zorganizowania
trawników i terenów zielonych. Natomiast
mieszkańcy tej ulicy proszeni są o
współpracę
w
zagospodarowaniu
zakupionych przez Urząd materiałów i
upiększeniu otoczenia swoich działek.

*****
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*****
Do końca lutego Zarząd MiG w
Krasnobrodzie podpisze umowę na
wykonanie projektu przebudowy dachu
na remizie strażackiej w Majdanie
Wielkim. Z wstępnego kosztorysu
wynika, że koszt inwestycji wyniesie
około 40.000 zł. Część kosztów
deklaruje ponieść OSP w Majdanie
Wielkim, natomiast część zostanie
pokryta z budżetu gminy.

*****
Przygotowywana jest specyfikacja do
wyłonienia wykonawcy na opracowanie
„Miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Krasnobród”. Informacje o przetargu w
najbliższym czasie będą zgłoszone do
Biuletynu zamówień publicznych.

*****
Informacje zebrała:
M. Czapla

OGŁOSZENIE
Urząd Miasta i Gminy w
Krasnobrodzie ogłasza przetarg
dotyczący dostarczenia nakazów
płatniczych dla miasta Krasnobród
(osiedle Krasnobród, Podklasztor i
Podzamek). Oferty cenowe na
formularzach
dostępnych
w
tutejszym Urzędzie (pokój nr 7)
należy składać w Sekretariacie
Urzędu Miasta i Gminy w
Krasnobrodzie do 27 lutego 2002r.
do godz. 15.00 z dopiskiem „Oferta
dotycząca dostarczania nakazów
dla miasta Krasnobród - nie
otwierać”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28
lutego 2002r. o godz. 13.00.
Bliższe informacje można uzyskać w
pokoju nr 7 lub telefonicznie pod
numerem (084) 660-76-91 wew. 48.
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Święto w Lasowcach
Przynajmniej raz w roku Lasowce malutka miejscowość położona w
zachodniej części naszej gminy przyjmują
tak
wielu gości, których liczba
kilkunastokrotnie przekracza liczbę osób
tam zamieszkujących. Tym szczególnym
dniem jest 4 lutego – rocznica bitwy
stoczonej w tej miejscowości przez
oddziały Armii Krajowej z Niemcami.
Tegoroczne uroczystości odbyły się w
przeddzień 59 rocznicy tych wydarzeń, tj.
w dniu 3 lutego. Ich organizatorami byli:
Okręg Zamojski Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej, III Zamojska
Brygada
Obrony
Terytorialnej
w
Zamościu oraz Burmistrz Miasta i Gminy
Krasnobród.
Patriotyczną uroczystość w Lasowcach
swoją obecnością zaszczycili m.in.:
Zbigniew Bełz – dyrektor Wydziału
Organizacji i Nadzoru UW w Lublinie –
Oddział Zamiejscowy w Zamościu, Prezes
Zarządu Światowego Związku Żołnierzy
AK Okręg Zamość – kpt. Teofil
Niemczuk, prezydent Miasta Zamościa
Marek
Grzelaczyk,
przedstawiciele
wojska, policji, przedstawiciele władz
samorządowych
sąsiednich
gmin:
Zwierzyńca, Adamowa,

wójt gminy Skierbieszów, dyrektor
Roztoczańskiego Parku Narodowego
Zdzisław
Kotuła,
przedstawiciele
Nadleśnictwa Zwierzyniec, ks. prałat
Roman Marszalec, ks. Paweł Słonopas,
burmistrz MiG Krasnobród Marek
Pasieczny, z-ca burmistrza Janusz Oś.
Ponadto w uroczystościach uczestniczyli:
wojskowa jednostka reprezentacyjna III
Zamojskiej Brygady Obrony Terytorialnej
w Zamościu, 14 delegacji związków
kombatanckich
z
pocztami
sztandarowymi,
harcerze
ze
Skierbieszowa, uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. Armii Krajowej w
Kaczórkach,
strażacy oraz licznie
zgromadzone społeczeństwo.
Uroczystości w Lasowcach rozpoczęły
się ceremoniałem wojskowym. Potem
wszystkich zebranych powitał burmistrz
Marek Pasieczny, a następnie głos zabrał
prezes Zarządu Światowego Związku
Żołnierzy AK Okręgu Zamość kpt. Teofil
Niemczuk, który w swoim wystąpieniu
historycznym nawiązał do wydarzeń
sprzed blisko 60 lat.
W uroczystości czynny udział wzięli
też uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Armii Krajowej w Kaczórkach, którzy

zaprezentowali patriotyczny program
artystyczny. Program został przygotowany
pod opieką nauczycielek: p. Katarzyny
Buczak i p. Elżbiety Zub.
Mszę św. w intencji poległych
żołnierzy i zamordowanych mieszkańców
Lasowiec w 1943r. odprawił ks. prałat
Roman Marszalec. Oprawę muzyczną
Mszy zapewniła Kapela „Echo Roztocza”
z Krasnobrodu.
Po Mszy św. odbył się apel poległych i
złożenie pod pomnikiem wiązanek przez
delegacje związków kombatanckich i
instytucji,.
Po oficjalnej części uroczystości w
Lasowcach odbyło się spotkanie przy
ognisku zorganizowanym w Senderkach.
Zaproszeni goście konsumowali gorący
bigos, a następnie upieczone przez siebie
na ognisku kiełbaski. Nietypowa jak na tę
porę roku wiosenna pogoda oraz
specyficzny klimat wywołany muzyką w
wykonaniu kapeli „Echo Roztocza”
spowodowały, iż gościom uczestniczącym
w spotkaniu trudno było się rozstać z
gospodarzami.
M. Czapla

Na zdjęciach: Poczty sztandarowe uczestniczące w uroczystościach, przemówienie prezesa Zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK
Okręg Zamość – kpt. Teofila Niemczuka, Msza św. odprawiania przez ks. prałata Romana Marszalca i ks. Pawła Słonopasa, inni uczestnicy
uroczystości.
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Projekcja przyszłości
miasta i gminy
Strategia Miasta i Gminy Krasnobród (cz. 6)
Uwarunkowania zewnętrzne
Na tempo i kierunki
rozwoju
miasta i gminy Krasnobród będą miały
pierwszorzędny
wpływ
liczne
i
różnorodne uwarunkowania zewnętrzne.
Zasadniczo należy tu wskazać dwie
grupy tych uwarunkowań. Są to
uwarunkowania:
a) polityczne i instytucjonalnoorganizacyjne, w tym:
•
polityka gospodarcza, w tym
regionalna
państwa,
silnie
zdeterminowana przez przygotowania
Polski do wstąpienia do Unii
Europejskiej;
•
stosunki gospodarcze Polski z
krajami Europy Wschodniej, w tym
rozwój wielokierunkowej współpracy z
Ukrainą w ramach Euroregionu Bug;
•
polityka
Unii
Europejskiej
dotycząca
wspomagania
rozwoju
państw
kandydujących
do
tej
organizacji,
w
tym
obejmująca
przygotowawcze wspomaganie Polski,
dotyczące między innymi terenów
wschodnich
zagrożonych
dalszą
peryferyzacją i marginalizacją;
•
polityka intraregionalna samorządu
wojewódzkiego obejmująca wspomaganie rozwoju lokalnego, w tym
obejmująca wysokiej rangi ośrodki
turystyczno-wypoczynkowe
i
uzdrowiskowe
jako
subregionalne
ośrodki rozwoju;
•
współpraca
międzyregionalna,
zwłaszcza
między
obszarem
województw: lubelskiego i pobliskiego
podkarpackiego w zakresie ochrony
środowiska i obszarów stykowych o
funkcji turystyczno-rekreacyjnej;
b) gospodarcze tworzące dla rozwoju
miasta i gminy Krasnobród:
•
środowisko rynków zewnętrznych,
•
zainteresowanie
międzynarodowego ruchu turystycznego tym obszarem;
•
powiązania
infrastrukturą
komunikacyjną,
•
dyfuzję informacji i innowacji,
•
kontakty społeczne i sieć instytucji
zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
W przyszłych uwarunkowaniach
zewnętrznych
stanowiących
tzw.
założenia brzegowe wizji rozwoju
miasta i gminy Krasnobród ważne
będzie czy:
•
Polska wstąpi do Unii Europejskiej
w przewidywanym okresie między 2003
a 2006 rokiem i czy skorzysta w
zadowalającym stopniu z funduszy

przedakcesyjnych oraz strukturalnych
tej organizacji;
•
Przyznane fundusze pomocowe
będą uruchamiane bezzwłocznie na
realizację określonych przedsięwzięć;
•
Będą
przygotowane
krajowe
komponenty finansowe warunkujące
uruchomienie środków pomocowych
UE;
•
Wschodnia granica Polski, jako
przyszła wschodnia granica Unii
Europejskiej, będzie wystarczająco
drożna dla rozwoju współpracy
transgranicznej
i transeuropejskiej
współpracy między krajami Europy
Wschodniej oraz Zachodniej, w tym dla
bliskiej współpracy przygranicznej;
•
Państwo
będzie
wspomagało
rozwój regionalny poprzez przygotowywane kontrakty wojewódzkie;
•
Samorząd województwa lubelskiego będzie mógł realizować politykę
rozwoju sieci komunikacyjnej na swoim
terenie i politykę wzmocnienia rangi
subregionalnych ośrodków rozwoju
turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego,
takich jakim jest gmina Krasnobród;
•
Samorząd wojewódzki wykorzysta
wszelkie inne możliwości pomocy Unii
Europejskiej związane z rozwojem
regionalnym i lokalnym.
Założenie pozytywnego układu
tych uwarunkowań jest podstawą wnioskowania scenariusza szans dla gminy
Krasnobród,
natomiast
założenie
niekorzystnego
ich
układu
w przyszłości
tworzy
podstawy
wnioskowania scenariusza zagrożeń.
Obydwa scenariusze tworzą ideowe tło
wyboru
celów
strategicznych,
uwzględniających działania zarówno
wykorzystujące szanse, jak i niwelujące
zagrożenia.
Scenariusz szans
Przy
założeniu
pozytywnego
układu wielu istotnych uwarunkowań
zewnętrznych wspomagających wykorzystanie szans (lokalnych potencjałów
rozwojowych) można określić pewien
pozytywny
scenariusz
przebiegu
przyszłego rozwoju miasta i gminy. W
tym scenariuszu można przewidzieć trzy
zasadnicze fazy przebiegu zdarzeń
(zgodnie z przyjętą wizją rozwoju
województwa lubelskiego) a w ich
obrębie pewne sekwencje zdarzeń, które
mogą mieć faktycznie układ mniej
wyraźny w czasie niż to wynika z ich
opisu scenariuszowego. Są to trzy
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następujące fazy:
Faza I – obejmująca przedsięwzięcia
przygotowawcze do szerszego zakresu
wspomagania rozwoju w warunkach
przedakcesyjnych Polski do Unii
Europejskiej;
Faza II – obejmująca wielkie
przedsięwzięcia infrastrukturalne, wspomagane
funduszami
akcesyjnymi
(strukturalnymi) Unii Europejskiej i
pierwsze znaczące efekty ekonomiczne
przejawiające się w zamożności części
mieszkańców oraz w dynamicznym
rozwoju gospodarki rynkowej a także
sektora komunalnego;
Faza III – obejmująca inwestycje w
sferze prywatnej związane z kapitałochłonnymi innowacjami w różnych
dziedzinach życia, z rozwojem funkcji
wyższego rzędu w mieście i w wiejskiej
części gminy oraz z podwyższaniem
wszelkich standardów, głównie związanych z radykalną poprawą ładu przestrzennego, w tym: ekologicznego,
społecznego, ekonomicznego, funkcjonalnego i estetycznego. Będzie to faza
dynamicznej aktywizacji na usługi turystyczno-rekreacyjne, w tym na wyszukane ich formy.

Faza I - przedsięwzięcia
przygotowujące rozwój miasta i
gminy do warunków Unii
Europejskiej:
Sekwencja I
Będzie
to
okres
budowania
instytucji Unii Europejskiej w mieście i
gminie, w tym punktów konsultacyjnych, lekcji w szkołach i spotkań ze
społeczeństwem. Będzie to jednocześnie
realizacja tzw. „miękkich” projektów
poprawy jakości zawodowej zasobów
ludzkich. Wiodącą rolę mogą odegrać w
tym
przedsięwzięciu
instytucje
pozarządowe, w tym fundacje i agencje
rozwoju funkcjonujące w Lublinie
i w Zamościu. Będzie upowszechniana
sieć punktów szkoleń i uzupełniania
wykształcenia
na
różnych
jego
poziomach. Będzie upowszechniana
nauka języków obcych, głównie języka
angielskiego.
Jednocześnie
będą
szkolone kadry obsługujące korzystanie
z pomocy Unii Europejskiej;
Sekwencja II
Istniejące i nowe firmy będą
istotnie wspomagane pod względem
poprawy
motywów
i warunków
tworzenia nowych miejsc pracy.
Rozwinie się w tym zakresie
partnerstwo publiczno - prywatne.
Rozwinie
się
infrastruktura
wspomagająca wielostronnie drobną i
średnią przedsiębiorczość, na przykład
inkubator
przedsiębiorczości
w
Zamościu;
Ciąg dalszy na str. 5
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Ciąg dalszy ze str.4
Sekwencja III
W fazie przygotowawczej będzie
wspomagany rozwój infrastruktury
technicznej. Może to być początek
realizacji programu budowy systemu
kanalizacyjnego
w
gminie
i
modernizacji sieci drogowej;
Faza II – realizacja programów
inwestycji infrastrukturalnych i
pierwszej znaczącej poprawy
zamożności gminy
Sekwencja IV
W tej fazie może być kontynuowana
realizacja
programu
budowy
i
modernizacji
dróg
o
twardej
nawierzchni. Będzie to pomocne w
wielofunkcyjnym rozwoju poszczególnych wsi w gminie. Będzie to także
sprzyjało
rozwojowi
samego
Krasnobrodu. Na terenie miasta należy
spodziewać się poprawy stanu ulic
miejskich, w tym budowy chodników,
oświetlenia ulic i ciągów spacerowych,
urządzenia parków i skwerów. Ponadto
gmina może kontynuować budowę
systemu kanalizacyjnego, co będzie
sprzyjało zabezpieczeniu środowiska
przed
antropopresją.
W ramach
programu ochrony środowiska, w tym
ochrony
Krasnobrodzkiego
Parku
Krajobrazowego może być wdrożony
program
racjonalnej
gospodarki
odpadami, z ich segregacją i utylizacją.
Sekwencja V
W zaawansowanym stadium tej fazy
może nabrać znaczenia współpraca
transgraniczna w dwóch kierunkach
mających zasadnicze znaczenie dla tego
terenu. Będzie to współpraca w zakresie
poprawy stanu transgranicznego obszaru
Roztocza oraz realizacja programu
urządzania
transgranicznej
strefy
turystycznej Roztocza. Będzie to
polegało na wyznaczaniu i urządzaniu
wielkich szlaków turystycznych poprzez
granicę z Ukrainą oraz udostępnianie
atrakcji turystycznych, w tym na terenie
gminy Krasnobród. W tej sekwencji
można przewidywać budowę wielkiego
zbiornika wodnego na Wieprzu na
terenie gminy.
Sekwencja VI
Wzrost zamożności i stylu życia
ludności w regionie i w kraju spowoduje
pewne zmiany w strukturze wydatków
konsumpcyjnych i inny niż dotychczas
sposób
wykorzystywania
czasu
wolnego. Wzrośnie znaczenie ruchu
turystyczno-rekreacyjnego.
Wzrośnie popyt na usługi turystyczne na
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terenie gminy i w jej okolicy. Może to
być
istotny
czynnik
rozwoju
przedsiębiorczości związanej z obsługą
turystów
Sekwencja VII
Wzrost
zamożności
mieszkańców
miasta i częściowo pozostałej części
gminy na bazie turystyki i rekreacji
może prowadzić także do wzrostu
lokalnego popytu konsumpcyjnego.
Może więc rozwijać się przedsiębiorczość pozarolnicza w formie małych i
średnich zakładów. Może także rozwijać
się przedsiębiorczość związana z
ogrodnictwem i zielarstwem w gospodarstwach rolnych a także przedsiębiorczość obsługująca rolnictwo.
Faza III – obejmująca inwestycje
związane z kapitałochłonnymi innowacjami w różnych dziedzinach życia, z
rozwojem funkcji wyższego rzędu
(w tym nie komercyjnych) oraz z
podwyższaniem wszelkich standardów
miasta i pozostałej części gminy,
głównie
dotyczących
radykalnej
poprawy ładu przestrzennego, w tym:
ekologicznego, publicznych warunków
życia, ekonomicznego, funkcjonalnego
i estetycznego.
Sekwencja VIII
W fazie istotnej poprawy zamożności
mieszkańców gminy i istotnej poprawy
kondycji budżetu gminnego możliwe
jest zaawansowanie budowy bazy
sanatoryjnej w uzdrowisku Krasnobród.
Wcześniej potrzebne będzie uznanie
miasta i gminy Krasnobród za
uzdrowisko przez Ministra Zdrowia.
Rozwój działalności uzdrowiskowej
będzie miał sprzyjające warunki
przyrodnicze. Badania przeprowadzone
przez zespół Polskiej Akademii Nauk
wykazały, że bioklimat w Krasnobrodzie ma walory lecznicze. Warunkiem
uzyskania statusu uzdrowiska jest
istnienie istotnych zasobów naturalnych
w postaci wód leczniczych lub
peloidów. Istnieje możliwość udokumentowania na terenie gminy Krasnobród złóż borowinowych w Majdanie Wielkim. Złoża te są podstawą
leczenia chorób narządów ruchu oraz
chorób reumatycznych. Badania te zostały zlecone Biuru Usług uzdrowiskowych „Balneoprojekt”. Zasoby tych złóż
są bardzo duże i bardzo dobrej jakości.
Uzyskanie statusu uzdrowiska będzie
związane
z
rozbudową
bazy
sanatoryjnej. Jest to funkcja ściśle
związana z funkcją turystycznorekreacyjną.
Sekwencja IX
Zaawansowanie rozwoju
turystyczno-rekreacyjnej
i uzdrowiskowej

funkcji

na terenie gminy będzie związane z
budową bazy materialnej rekreacji, w tym
obiektów kultury i sportu. Możliwy jest
rozwój urządzeń sportów wodnych na
projektowanym
zbiorniku
wodnym,
budowy
ośrodka
konferencyjnokongresowego, przystosowanego również
do organizowania imprez kulturalnych.
Możliwa i celowa byłaby budowa
aquaparku z krytym basenem i częścią
rozrywkową.
Sekwencja X
W warunkach zaawansowania rozwoju
gminy możliwa będzie koncentracja
ludności
w
zespole
osadniczym
Krasnobród. Liczba mieszkańców tego
zespołu może wzrosnąć w perspektywie
dwudziestoletniej do czterech lub nawet
pięciu tysięcy osób. Jednocześnie liczba
turystów i kuracjuszy znacznie wzrośnie a
sezonowość pobytu zostanie znacznie
wyrównana w poszczególnych porach
roku.
W scenariuszu szans, stanowiącym
jednocześnie
pozytywną
wizję
przyszłości, przyrost liczby mieszkańców
gminy a szczególnie Krasnobrodu będzie
oparty głównie na imigracji. Może
jednocześnie zmniejszyć się ujemny
przyrost naturalny osiągając coraz wyższą
wartość dodatnią. Będzie to możliwe siłą
migracji ludności do Krasnobrodu.
Przyrost
naturalny
odegra
prawdopodobnie w tym procesie nieco
mniejszą rolę, ponieważ prognoza
demograficzna kraju zakłada niskie tempo
wzrostu liczby ludności. Atrakcyjność
turystyczna może wywołać istotną i
stabilną imigrację.
Scenariusz zagrożeń
Niekorzystny przebieg uwarunkowań
zewnętrznych, w tym przede wszystkim
słabsze strumienie zasilania finansowego
i brak prosperity w handlu z krajami Unii
oraz z Europą Wschodnią spowolni
procesy
pozytywnych
zmian
w
Krsnobrodzie i w jego otoczeniu.
W fazie I nie będzie radykalnej różnicy
wobec tych oczekiwań jakie zapisano w
scenariuszu
szans.
Wdrażanie
niekapitałochonnej
infrastruktury
otoczenia
biznesu
będzie
powoli
wdrażane. Mogą być także wdrażane tzw.
miękkie projekty w dziedzinie poprawy
kwalifikacji
zawodowych,
wzrostu
poziomu wykształcenia i wiedzy na temat
instytucji Unii Europejskiej. Mogą być
także
wdrażane
również
niektóre
przedsięwzięcia
w
komunalnej
infrastrukturze technicznej. Nie będzie to
jednak prowadziło do radykalnej zmiany
w społeczno-gospodarczym wizerunku
miasta i gminy.
Ciąg dalszy na str. 15
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Muzyka jest obecna w kulturze od
początku dziejów. Zawsze miała swoje
określone miejsce w życiu społecznym.
Od najdawniejszych czasów przypisywano
muzyce
istotne
funkcje
wychowawcze. Według Platona muzyka
była najskuteczniejszym środkiem do
osiągnięcia harmonii wewnętrznej oraz
ze światem zewnętrznym.
Aryptoteles podkreślał intelektualną i
wzbogacającą funkcję muzyki. Twierdził, że sztuka jest źródłem przyjemności
i wzruszeń. Uwydatniał oczyszczające,
katarktyczne działanie sztuki. W bliższych nam wiekach pojawiły się optymistyczne koncepcje wyrażające wiarę we
wzbogacającą rolę sztuki (teorie Fryderyka Schillera z końca XVIII w. czy
John’a Ruskina z XIX).
W Polsce natomiast na uwagę
zasługuje koncepcja estetyczna C.K.
Norwida o społecznym i wychowawczym

młodych ludzi niezdolna jest do
uchwycenia piana i pianissima. Coraz
więcej młodzieży ma znaczne ubytki
słuchu.”*
Dodatkowo głuchota jest przyspieszona
używaniem
walkmana
i
przebywania na dyskotekach, gdzie siła
dźwięku jest ogłuszająca.
„Natomiast prezentowana melodia na
ogół jest monotonna. Dominuje w niej
sztywny rytm powodujący wraz z
wprowadzanymi do głosów ultradźwiękami – przytępienie postrzegania i
świadomości, co może prowadzić nawet
do utraty panowania nad ciałem.
Manipulacja dźwiękiem i grą świateł
wywołuje zaburzenia świadomości i
samoświadomości”*
W takt muzyki pop, rock i techno
znikają bariery obyczajowe i moralne.
Nie przypadkiem na takich nawet
szkolnych dyskotekach pojawia się
alkohol i narkotyki. Jak wiadomo
moralność
i

Gazeta Krasnobrodzka

zrobić dla własnych korzyści każdy
przywódca sekty, polityk bez zasad
moralnych,
przywódca
organizacji
terrorystycznej czy zwykłego gangu.
Jak
więc
pomóc
młodemu
człowiekowi zachować wolność i własną
tożsamość?
Po pierwsze: nie doprowadzać do pustki
duchowej. Szczególnie niebezpieczna
jest pustka w rodzinie, która powstaje
wtedy, gdy zabraknie ciepła, miłości,
akceptacji,
zrozumienia,
zwykłej
codziennej rozmowy, dobrego spojrzenia
i wsparcia.
Po drugie: należy rozwijać u młodzieży
myślenie krytyczne, odwagę bycia sobą,
nie ulegania bezmyślnej modzie. Należy
rozwijać
myślenie
przyczynowoskutkowe i refleksyjne.
Po trzecie: dobrze jest organizować
bardziej
wysublimowane
formy
rozrywki, zabawy z uwzględnieniem
tańca
i

Rola muzyki w życiu
współczesnego człowieka
posłannictwie sztuki połączonej z pracą i
modlitwą.
Tym bardziej skłania do refleksji
sytuacja muzyki we współczesnym
świecie. Z jednej strony dzięki
rozwojowi techniki i cywilizacji
dźwięku transmitowanego możemy we
własnym mieszkaniu posiadać swoiste
„muzeum wyobraźni” (o którym pisał
Andre Malraux), na własne życzenie
zmieniać pokój w salę koncertową i
delektować się wspaniałymi dziełami
Bacha, Haendla, Mozarta, Vivaldiego,
Corellie’go, Komedy, Paderewskiego,
Kilara, Koniecznego i innych w
wykonaniu rozmaitych orkiestr pod
batutą największych dyrygentów.
Z drugiej zaś strony przy
wykorzystaniu tej samej techniki
zmuszeni jesteśmy na ulicy, w sklepach,
w środkach lokomocji lokalnej, a nawet
na własnym podwórku do słuchania
szmiry muzycznej, która irytuje,
pobudza i wypacza gust i dobry smak
dzieci i młodzieży. Do tego nie
najwyższych lotów muzyka puszczana
jest z wielką siłą dźwięku, o dużym
natężeniu i coraz większym nasileniu
hałasu.
„Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest
przemiana wrażliwości muzycznej przeciętnego człowieka. Specjaliści podkreślają
wzmocnienie
wrażliwości
rytmicznej na niekorzyść tonalnej oraz
coraz słabsze rejestrowanie dźwięków o
małym natężeniu. Coraz większa część

duchowość najwymowniej mówią o
naszym człowieczeństwie i godności.
Gdy znikną, co pozostanie?
Rodzi się refleksja, dlaczego ludzie
poddają się takiej manipulacji, która
przecież komuś służy. Dlaczego tak
bezkrytycznie
otwierają
swoją
podświadomość na działanie zła.
Jeśli uwzględnimy jeszcze teksty
piosenek rockowych, które mówią o
anarchii, wykorzystaniu seksualnym,
narkotykach, przemocy i śmierci,
zachęcając do śmierci samobójczej i
oddawania czci szatanowi – możemy za
J. Rockwell’em określić to zjawisko jako
„pranie mózgów”.
Ponadto badania wykazują, że
ogromna część młodych ludzi pomiędzy
10 a 20 rokiem życia żyje dla muzyki i w
związku z tym nie jest w stanie niczego
innego traktować poważnie. Ani
rodziców, ani przyjaciół, ani nauki, ani
pracy, ani Boga.
Dla tej części młodzieży istnieje
tylko ogłuszające rytmiczne bębnienie,
które przejmuje coraz bardziej nad nimi
władzę. Ci biedni młodzi ludzie nawet
nie wiedzą, kiedy i jak stają się
bezdomni, zniewoleni, uzależnieni. Nie
są w stanie decydować o sobie, przejął
nad nimi władzę producent z firmy
muzycznej, który ich sprytnie od swojej
muzyki uzależnił. A człowiekiem
uzależnionym łatwo kierować. Może to

piosenek z dobrym tekstem. A jeśli
organizować
dyskoteki
to
dla
normalnych, nie tylko dla „głuchych”,
którzy potrzebują łomotu. Dobrze jest
też znać teksty piosenek, ich przesłanie.
Na zakończenie należy dodać, że za
sposób i formę spędzania czasu wolnego
przez dzieci i młodzież odpowiedzialni
są przede wszystkim rodzice. Oni to
powinni wiedzieć, czego i z jakim
natężeniem dźwięku słuchają ich dzieci.
Natomiast wszyscy, którym zależy na
dobru młodych ludzi powinni wspierać
ich we właściwych wyborach.
Niezwykle ważną rzeczą jest, aby każdy
młody człowiek miał świadomość, że
jest niepowtarzalny i wartościowy.
Ktoś, kto jest niepowtarzalny, ma prawo
mieć swój styl, swój gust, swoją
wrażliwość – również muzyczną. Ktoś,
kto jest wartościowy przyjmuje od życia
tylko rzeczy wartościowe, nie musi
zaśmiecać swojego umysłu byle czym.
Nie musi zgadzać się na bylejakość, czy
to w zakresie muzyki, literatury czy
filmu.
Zofia Kończewska-Murdzek
* W tekście wykorzystano materiały
zawarte
w
artykule:
Zofia
Konaszkiewicz, „Miejsce muzyki w
wychowaniu dzieci i młodzieży”. AM
Warszawa.
Zapraszamy do dyskusji na ten temat
na łamach „Gazety Krasnobrodzkiej”.
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I co? Myślisz, że jesteś wolny, biedny
niewolniku, boś zerwał wszelkie więzy:
rodzinne, społeczne, moralne. Myślisz,
że robisz co chcesz, sam sobie jesteś
panem? O nie, mój drogi, masz tylu
władców... No, nie oburzaj się. Masz
ich, tylko nie chcesz o nich wiedzieć,
pamiętać. Ot, weźmy pieniądze...
Tak, one dają wolność, możesz
pojechać, dokąd chcesz, kupić co chcesz
i nawet kogo chcesz. No, nie wszystko i
nie każdy jest do kupienia. Śmiejesz się?
A miłość, przyjaźń, zdrowie...? Tak, tak
możesz mieć za pieniądze wiele kobiet,
wielu przyjaciół. Ale co się stanie, gdy ci
pieniędzy zabraknie..? Poszukają kogoś
innego, z pieniędzmi. Bo tylko tacy
prawdziwi, nie za pieniądze kupieni,
zostaliby przy tobie. Musisz więc
bardzo się starać, żeby pieniędzy ci nie
zabrakło. Nie możesz więc już robić co
chcesz, bo musisz robić pieniądze.
Musisz się troszczyć, żeby ci ich kto nie
ukradł, żeby wreszcie ktoś z ich powodu
nie pozbawił cię życia. A no właśnie –
życie. Mówisz, że kto ma pieniądze, ten
dłużej żyje, bo go stać na dobre leki i
dobrych lekarzy. Nonsens. Umierają nie
tylko starzy, biedni i chorzy. Umierają

Rozmowy
wirtualne
też młodzi, bogaci i nawet najlepsi
lekarze. Bo zdrowia też nie można
kupić. Tak więc widzisz – pieniądze nie
dają wolności; wręcz przeciwnie – one
uzależniają od siebie, czynią swymi
niewolnikami.
Masz także innego jeszcze władcę –
strach. On się często pojawia, kiedy
masz pieniądze. Kiedy ich nie masz,
także może cię wziąć we władanie.
Będziesz się bał, że nie potrafisz
wyżywić rodziny, zapewnić jej bytu.
Mówisz, że właśnie dlatego nie masz
rodziny i nie masz pieniędzy. Cwaniak z
ciebie! Jeśli tak, to znaczy, ze nie masz
także domu. Biedaku, jakże ci musi być
nieraz zimno, cierpisz głód. Aha,
wypijasz butelkę do spółki z kimś takim
jak ty... z takim jak ty wolnym.
Rozumiem, że butelka musi być. Stałeś
się zatem niewolnikiem butelki. Zrobisz
wszystko, żeby ją zdobyć. No to jaki z
ciebie wolny człowiek?

Redakcja odpowiada
Pod koniec stycznia br. do Redakcji
„G.K.” przyszedł anonimowy list, w
którym autor krytykuje sposób podania
informacji dotyczących planowanych
wydatków w poszczególnych działach za
2001 rok i zarzuca ukrywanie
szczegółowych informacji dotyczących
2001r. Chcielibyśmy wyjaśnić, że zaszło
tu pewne nieporozumienie i niewłaściwe
odczytanie intencji, które skłoniły nas do
podania tych informacji. Otóż zgodnie z
tytułem artykułu naszym głównym
celem było przedstawienie Budżetu
Miasta i Gminy Krasnobród na 2002 rok
i sądzimy, że cel ten został osiągnięty,
gdyż tutaj autor anonimu nie miał
żadnych zastrzeżeń. Zarzuty dotyczące
budżetu 2001r. uważamy za niesłuszne,
gdyż wartości te podane były, jak to
określiliśmy „dla porównania”, aby
czytelnik miał jakąś skalę porównawczą.
Pozwoliliśmy sobie na umieszczenie
takich danych, jakie były dostępne w
czasie redagowania „Gazety”.
Dokładne informacje można byłoby
zamieścić dopiero po sporządzeniu
sprawozdania z wykonania budżetu za
2001r., a zgodnie z art. 136 ustawy z
dnia 27 listopada 1998r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z
póź, zm.). Zarząd MiG ma obowiązek
przedstawić Radzie sprawozdanie z
wykonania budżetu gminy za rok 2001
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w terminie do 31 marca 2002r. (gazeta
ukazała się w połowie stycznia).
Autor anonimu w swoim liście
powoływał się na przepisy dotyczące
jawności gospodarki finansowej gminy
zawarte w ustawie o samorządzie
gminnym. Informujemy, że od 1 stycznia
2002r. obowiązuje nowy przepis –
ustawa z 6.09.2001r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2001r.
Nr 112, poz. 1198), z której wynika, że
każdy może uzyskać informację
publiczną, jeśli zwróci się do urzędu z
wnioskiem
o
udzielenie
takiej
informacji. Urząd ze swej strony ma
obowiązek
udostępnić
wszelkie
informacje
dotyczące
spraw
publicznych. Zachęcam, więc do
korzystania z uprawnień wynikających z
tych przepisów. Każdy ma prawo do
uzyskania informacji publicznej i
powinien z tego korzystać. Oczywiście
wniosek taki należy podpisać. Żaden
urząd nie ma obowiązku, ani możliwości
odpowiadać na anonimy.
Redakcja gazety także nie ma
takiego obowiązku i robi to wyjątkowo,
po raz pierwszy i ostatni. W związku z
tym proszę, aby Czytelnicy, którzy
oczekują odpowiedzi na łamach „Gazety
Krasnobrodzkiej” podpisywali swoje
listy.
Redakcja

Ach jesteś wolny, bo robisz, co chcesz.
Nie masz żadnych skrupułów, żadnych
wyrzutów sumienia, możesz na kogoś
napaść, obrabować i nic ci nikt nie zrobi,
byłeś się nie dał złapać. No cóż, sam
wybrałeś. Takich jak ty jest wielu. Oni
też są pozbawienia skrupułów, to ty
możesz być dla nich łatwym łupem. A
może twój brak skrupułów spodoba się
komuś i nawet da ci dobrze zarobić albo
będziesz wykonywał jego polecenia za
butelczynę. Poczujesz się silny, to inni
będą się ciebie bać. Może być i tak.
Tylko jak już nie będziesz potrzebny, ten
ktoś pozbędzie się ciebie, bo on też nie
ma skrupułów.
Pytasz mnie jak ja pojmuję wolność.
Może wolnym być, to mieć trochę, nie
za dużo i nie za mało? Widzisz,
wszystko pomieszałeś, bo być – to być, a
mieć – to mieć. Jedno z drugim niewiele
ma wspólnego. Ale ja widzę, że z ciebie
filozof. Może zatem znajdziesz tę swoją
drogę do wolności. Musisz jej szukać i
mieć tę świadomość, że tak naprawdę
nigdy nie jesteśmy c a ł k o w i c i e
wolni.
Miriam

Podziękowanie
W opublikowanym w styczniowym
numerze „G.K.” artykule pt. „Dar
ludzkich serc” składając podziękowania
osobom i instytucjom, które pomogły p.
Skowrońskim w trudnej dla nich sytuacji
związanej z pożarem ich domu
mieszkalnego niechcący pominęliśmy
Pracowników i kuracjuszy
Sanatorium Rehabilitacyjnego
dla Dzieci im. Janusza Korczaka
w Krasnobrodzie.

Bardzo gorąco przepraszamy za to
przeoczenie
i
w
imieniu
p.
Skworońskich
bardzo
serdecznie
dziękujemy za okazaną im pomoc.
Redakcja

Drogi
Czytelniku!
M asz ciekaw y pomysł,
nurtu
cy Cię
nurt u j ący
Ci problem .
N a pisz.
Postaram y się
si w ydać
yda Tw ój
artykuł na łam ach „G azety
K rasnobrodzkiej”
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Człowiek potrzebuje człowieka,
żeby być człowiekiem
Kiedy z uwagą wczytujemy się w te
słowa Papieża, to uświadamiamy sobie
wielką tajemnicę czasu. Czasu, który wciąż
jest, który trudno określić a tym bardziej
nie można złapać.
Jak śpiewa Ryszard Rynkowski:
CZAS
Czas, niewyspany, zdyszany,
Czas przeklinany co rano, blady,
Czas - chudy sknera bez duszy,
Ten Twój czas, to jest wszystko, co masz.
Twój przyjaciel na dobre i złe,
l Twój wróg, co wydziela Ci tlen,
Na Twym czole on znaczy swój ślad
By być zawsze na czas.
Czas w kąt wagonu wciśnięty,
Czas wciąż spóźniony, zgoniony, święty,
Czas - Twe powietrze i woda,
Ten Twój czas, to jest wszystko co masz.
Twój przyjaciel na dobre i złe,
Biciu serca odmierza wciąż kres,
Uwięziony w klepsydrze Twój Pan,
Co na ustach ma piach.
Czas, czyjeś oczy nad ranem,
Czas, najpiękniejszy kochanek. Amen.
Czas - twe ostatnie pytanie:
- Więc to już? Tylko tyle dał czas.

muz. Ryszard Rynkowski,
sł. Jacek Cygan
Kiedy sięgamy do kart Pisma
Świętego, to odczytujemy czas jak dar
Boga dla człowieka. Bowiem w
rzeczywistość
ziemskiego
czasu
przychodzi Bóg i daje Syna: „Tak bowiem
Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w
Niego wierzy nie zginął lecz życie wieczne
miał.” (J 3, 16) Jezus Chrystus

„… byśmy z wdzięcznością wspominali przeszłość, całym
sercem przeżywali teraźniejszość i ufnie otwierali się na przyszłość.”
(Jan Paweł II „Novo millennio ineunte”)
rodzi się w czasie ludzkiej historii i
dokonuje dzieło zbawienia. Czas jest
więc dany człowiekowi, by odnalazł
swoją drogę do zbawienia, do
Chrystusa.
Czym zapełnić nasz ziemski czas?
Jak przeżyć swe życie? Te pytania
wciąż powracają i będą powracały.
Świat pełen kolorowych reklam i pustych haseł niesie w sobie ładunek
cywilizacji śmierci. Świat nie może
nas zbawić. Częściej staje się przyczyną uśmiercenia człowieka. Bo
czym że jest AIDS, terroryzm, wojny
i cały ludzki grzech. Wciągając człowieka różnymi łatwymi propozycjami, świat wciąga człowieka w
swoją pustkę i martwotę. I tutaj łatwo
„czas zabić”. Wówczas łatwo się zagubić.
- Człowieka może ogarnąć totalne
lenistwo i wtedy nic się nie chce robić
- także w sferze duchowej. Łatwo
krytykować, wymagać od innych, aby
nie od siebie, łatwo narzekać na zło…
- Wewnętrzną pustkę człowiek może
zasypać sprawami tego świata:
zdobywaniem majętności, władzy czy
sławy. Dla wielu jest to sens całego
życia. Lecz wówczas człowiek zostaje
samotny razem z majątkiem czy
władzą. Taki nie ma przyjaciół.
- Zagubienie może być „przykryte”
zewnętrznym hałasem, aby nie
usłyszeć zamierającego serca. Wtedy
głośna muzyka wprowadzająca w
amok czy trans; wtedy zagłuszanie

serca bezsensownymi telenowelami
czy grami komputerowymi; wtedy
strach przed ciszą i spotkaniem z
Bogiem na prawdziwej modlitwie.
To zagubienie człowieka objawią
się alkoholizmem, narkomanią ( bywa
to ucieczka z pustki w krąg śmierci).
Stąd też często biorą się nerwice,
choroby psychiczne. Efektem jest też
rozbita więź rodzinna czy brak
przyjaciół.
Człowiek gubi cały sens istnienia
na tym świecie. Czy tak można żyć?
Chrystus wzywa nas na trudne lecz
piękne drogi miłości. Piękne - bo
możemy na nich spotkać innych ludzi i
samego Boga. Na Chrystusowej drodze
przez czas odnajdziemy prawdziwe
szczęście. Nie łatwo przekonać
dzisiejszego człowieka, że cisze i
chwila samotności to początek
wspinaczki do zbawienia. I właśnie
czas Wielkiego Postu jest po temu
okazją, by zatrzymać się i w ciszy serca
odnaleźć Boga i odnaleźć samego
siebie.
Czas jest nam dany i zadany. Jak
„odrobimy” to zadanie domowe zależy
od nas i tylko od nas.
Ktoś zapytał osobę, która w wypadku
straciła obie nogi:
- Jaka jest najprostsza droga do Boga?
- Popychaj wózek inwalidzki…
Napełnić czas miłością do drugiego
człowieka i do Boga. Na pewno jest to
trudne! Lecz każde dobro wymaga od
nas wysiłku.
x. Jacek

Studniówka 2002
Ciąg dalszy ze str. 1
Po polonezie wznieśliśmy toast bezalkoholowym
szampanem za pomyślnie zdanie matury i poprosiliśmy
nauczycieli do walca. Potem nic już nie pozostało jak zabawa
do pierwszego piania kura przy wspaniałej muzyce zespołu
„Ex-Azja”.
Studniówka zakończyła się około godziny 630, ale tańcom nie
było końca. Roztańczona młodzież udała się do domów, aby
chociaż troszkę wypocząć przed „poprawinami”, które odbyły
się właściwie już tego samego dnia.
Wszyscy uczniowie zapamiętają ten wspaniały bal na
długie lata, ponieważ była to niepowtarzalna i jedyna w
swoim rodzaju studniówka 2002r.

Teraz pozostało nam tylko 100 dni na powtórki do matury,
myślę, że wszyscy wykorzystają ten czas właściwie.
Pragniemy podziękować naszym rodzicom za przygotowanie
nam tak wspaniałej studniówki, dyrekcji i gronu
pedagogicznemu oraz przybyłym gościom: ks. prałatowi
Romanowi Marszalcowi, jak również burmistrzowi Miasta i
Gminy Krasnobród panu Markowi Pasiecznemu za ciepłe
słowa skierowane do nas w liście, który odczytał sekretarz
UMiG Krasnobród p. Kazimierz Gęśla.
Dziękujemy również państwu Adamczukom za miłą
obsługę i dostarczenie niezbędnych produktów, panu
Kurantowiczowi za dostarczenie pieczywa. Szczególne
podziękowania kierujemy do naszych pań pracujących w
kuchni, które przygotowały nam bardzo smaczne potrawy.
Uczniowie klasy IV
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Zaczarowana
moneta
Opowiadanie
W pewnym małym miasteczku żył sobie człowiek, który
posiadał starą, cenną, złotą monetę. Któregoś dnia, kiedy
przyglądał się swojemu skarbowi i cieszył się jego blaskiem,
pomyślał sobie: „Przecież to wielka szkoda, że tylko ja mogę
się cieszyć z tej monety", dlatego też wyszedł na ulicę i
podarował ją małemu dziecku.
Dziecko nie mogło się napatrzeć na tę monetę; pocierało ją
o rękaw, aby jeszcze bardziej błyszczała i wciąż spoglądało na
nią z radością. Nagle pomyślało: „Zaniosę tę monetę mojej
mamie. Ona ma tyle zmartwień i nigdy nie starcza jej pieniędzy. Z pewnością bardzo się ucieszy".

Mama naturalnie bardzo ucieszyła się na widok monety.
Zastanawiała się, co powinna kupić w pierwszej kolejności, aż
nagle ktoś zadzwonił do drzwi. Mama otworzyła - na progu
stał żebrak. Zrobiło się jej go żal, wyglądał tak, jakby już od
bardzo długiego czasu nie miał nic w ustach, jego ubranie było
stare i w wielu miejscach dziurawe, z pewnością nie miał też
gdzie mieszkać. A więc podarowała mu cenną monetę,
ponieważ człowiek ten był jeszcze biedniejszy niż ona.
Żebrak z trudem pojął, jakie szczęście go spotkało. Pobiegł
w dół ulicy i chciał wejść do pierwszego sklepu, aby kupić
sobie coś do zjedzenia. Obok drzwi do tego sklepu siedział
inny żebrak: siedział na szerokiej desce, do której przymocowane były pod spodem kółka, ponieważ nie miał nóg. A wtedy
żebrak trzymający w rękach czarodziejską monetę pomyślał
sobie: „Ależ mi się dobrze powodzi! Przecież mogę chodzić!
Mogę iść od domu do domu i prosić o kawałek chleba". I
podarował monetę żebrakowi bez nóg.
(z książki Willi
Hoffsummera - 211 krótkich opowiadań.)
x. Jacek

Kilka myśli na początek Wielkiego Postu

Błogosławieństwa
dla tych, którzy mają trochę zmysłu humoru i szukają mądrości
1. Szczęśliwi, którzy potrafią śmiać się
z samych siebie – będą mieli radość i
zabawę przez całe życie.
2. Szczęśliwi, którzy nie biorą siebie
nazbyt serio – za to ludzie ich uszanują.
3. Szczęśliwi, którzy odróżniają
kretowinę od góry – będą widzieli
sprawy we właściwych proporcjach.
4. Szczęśliwi, którzy odróżniają owoce
niedojrzałe od dojrzałych i potrafią
czekać, aż dojrzeją – zaznają słodyczy
dojrzałości.
5. Szczęśliwi, którzy odróżniają to,
czego ja chcę od tego, czego mi się nie
chce – znajdą łatwo właściwą drogę w
życiu.
6. Szczęśliwi, którzy odróżniają
między kochaniem kogoś a kochaniem
się w kimś – znajdą prawdziwą miłość i
unikną błędów własnych i zadawania
innym bólu.
7. Szczęśliwi, którzy doceniają obok
dobrych uczynków, uczynki dobre –
zobaczą, że w świecie jest więcej dobra
niż zła oraz odnajdą sens i radość życia.
8. Szczęśliwi, którzy wielce cenią
małe rzeczy dobre, a nie martwią się
małymi rzeczami niedobrymi – znajdą
pokój serca i pokój z ludźmi.
9. Szczęśliwi, którzy wreszcie odkryli
swoją miłość własną i chcą nadal
odkrywać – będą szybko wzrastać w
prawdziwej miłości.
10. Szczęśliwi, którzy nic nie muszą,
za to niejednego świadomie chcą –
zaznają prawdziwej wolności.
11. Szczęśliwi, którzy nie muszą mieć
tego czy tamtego, a to czy tamto chętnie
odstąpią – zaznają smaku większych
wartości.

12. Szczęśliwi, którzy pomyślą zanim
zrobią i pomodlą się zanim pomyślą unikną
wielu
przykrości
i
nieporozumień.
13. Szczęśliwi, którzy potrafią poczekać
– doczekają się prawdziwego dobra.
14. Szczęśliwi, którzy wiedzą, że rozum
to dobra rzecz i starają się go często
używać – będą szli bezpieczną drogą.
15. Szczęśliwi, którzy umieją używać
kija nie do bicia w ciemności, ale do
zapalania go ogniem, by świecił i
ogrzewał – wiele dobra uczynią w życiu.
16. Szczęśliwi, którzy wiedzą, że
kwiaty należy oglądać od przodu, a nie
od tyłu, krytykując, że są nieładne –
wiele pokoju zaznają i wniosą wokół
siebie.
17. Szczęśliwi, którzy wiedzą, że nie
wystarczy, by woda podana komuś była
świeża, ale że trzeba też podawać ją w
czystej, a nie szczerbatej szklance –
unikną wielu nieporozumień z ludźmi.
18. Szczęśliwi, którzy potrafią się
uśmiechać nawet wtedy, gdy jest trudno
i gdy ktoś ich drażni – wiele radości
rozsieją wokół siebie i łatwiej siebie
samych zachowają w pokoju.
19. Szczęśliwi, którzy mają zderzaki
jak wagony kolejowe – bardzo to ułatwi
współżycie z innymi.
20. Szczęśliwi, którzy zrozumieli, że
większym szczęściem jest dawać niż
brać i służyć niż być obsłużonym –
znajdą prawdziwe szczęście.
21. Szczęśliwi, którzy miłują prawdę
bardziej niż jakiekolwiek korzyści –
znajdą rzeczywiste wartości.
22. Szczęśliwi, którzy nie stawiają nade
wszystko wyników, ale wiedzą, że

chodzi przede wszystkim o dobrą wolę i
starania – znajdą Miłość Bożą i pokój
serca.
23. Szczęśliwi, którzy nie są szafami
gdańskimi, a potrafią być lekkimi
stoliczkami na kółkach – będą poręczni
Bogu i ludziom.
24. Szczęśliwi, którzy wiedzą, że
modlitwa nie polega na uczuciu,
myśleniu i rozumieniu, ale na szczerym
oddaniu się Bogu.
25. Szczęśliwi, którzy wiedzą, że
jaśniej świeci lampa z czystym kloszem
niż zabrudzonym albo pomalowanym –
będą nieść więcej światła.
26. Szczęśliwi, którzy nie zasłaniają
sobą Boga i ludzi – będą jaśniej widzieli
prawdę o rzeczywistości.
27. Szczęśliwi, którzy nie są jak
obsypany pączkami krzak róży, który
nigdy nie zakwita i egoistycznie zamyka
się w sobie – znajdą szczęście służąc
innym.
28. Szczęśliwi, którzy nawet w
wygasłym ognisku znajdą żarzący się
węgielek i zdołają go rozpłomienić w
nowe ognisko.
29. Szczęśliwi, którzy dadzą się
zemleć młynowi Bożemu, tak by każde
ziarno było przerobione przez kwas
ewangeliczny – staną się jak dobry chleb
Boży.
30. Szczęśliwi, którzy zrozumieli, że
drabina nauki nie dosięga Nieba i że
Wiara jest rozumna, choć nie rozumowa
– zobaczą nieskończone horyzonty Boże
i doznają radości tęsknoty za Pełnią.
ks. Tadeusz Fedorowicz
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Zdaniem ankietowanych
Wyniki ankiety „Gazety Krasnobrodzkiej”
Zgodnie z zapowiedzią ze styczniowego wydania naszego pisma przedstawiam
wyniki ankiety „Gazety Krasnobrodzkiej”. Zanim jednak przejdę do szczegółów
chciałabym podzielić się z czytelnikami refleksjami i spostrzeżeniami związanymi z
ankietą.
Przygotowując Ankietę „Gazety Krasnobrodzkiej” zastanawiałam się, z jakim
odbiorem się spotka, ile osób zechce na nią odpowiedzieć, no i oczywiście jakie będą
odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania.
Z ciekawością sprawdzałam co jakiś czas, ile ankiet znajduje się w miejscach ich
składania. Początkowo było ich bardzo niewiele. Zdecydowana większość
ankietowanych złożyła ankiety w ostatnim terminie. Moja ciekawość została
zaspokojona w poniedziałek 11 lutego br., kiedy rozpakowałam pudełka, w których
znajdowały się ankiety. Większość ankietowanych zdecydowała się dostarczyć
ankietę poprzez wrzucenie jej do pudełek ustawionych w tym celu w ogólnie
dostępnych miejscach, tj. w hollu Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie i
markecie spożywczym. Tylko jedna ankieta dotarła do Redakcji drogą pocztową
(adresat ze Zwierzyńca). W sumie otrzymałam 113 wypełnionych ankiet. Ankieta
była organizowana po raz pierwszy i nie można ilości tej porównać z innymi
ankietami, ale myślę, że jest to bardzo dobry wynik. Przeglądając ankiety
stwierdziłam, że tylko niecałe 50% ankiet zostało wypełnionych w całości. Ponadto
w 25 ankietach (22%) wypełniający pominęli pytania dotyczące „Gazety
Krasnobnrodzkiej”, a te były najistotniejsze dla Redakcji. Ciekawostką było, iż wśród
wypełniających ankietę znalazło się dwóch „geniuszy”, tj. osoby, które w wieku 18 i
20 lat zdobyły wyższe wykształcenie.
Oto jakie są rezultaty ankiety: Suma liczb w poszczególnych zestawieniach nie
daje liczby 113 (liczba otrzymanych ankiet), gdyż niektórzy ankietowani pomijali
niektóre pytania i nie udzielili na nie odpowiedzi.
Pytania zawarte w ankiecie podzielone były na trzy grupy.
W pierwszej grupie znalazły się pytania dotyczące osoby wypełniającej ankietę. Z
analizy odpowiedzi na te pytania wynika, że wśród osób, które wypełniły ankietę
większą cześć stanowiły kobiety, które były autorkami 62 ankiet, natomiast
mężczyźni wypełnili 44 ankiety.
Biorąc pod uwagę wiek respondentów wyniki przedstawiają się następująco:
Przedziały
wiekowe
do 20 lat
21-30 lat
31-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
61-70 lat
71-80 lat

Kobiety

Mężczyźni

Razem

10
17
16
7
7
4
1
62

4
11
8
11
8
2
0
44

14
28
24
18
15
6
1
106

Wśród osób wypełniających ankietę ponad połowę stanowili respondenci ze
średnim wykształceniem – 63, z wyższym – 23, z podstawowym – 17.
Natomiast biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania respondentów to
zdecydowaną większość stanowią mieszkańcy naszej gminy – 83, w tym: 52 – to
mieszkańcy Krasnobrodu, zaś 31 – to mieszkańcy pozostałych miejscowości naszej
gminy. Ponadto ankietę wypełniły 24 osoby zamieszkałe poza terenem naszej gminy,
w tym: 18 - w mieście, 6 – na wsi.
Spośród ankietowanych mniejszą część stanowiły osoby, które systematycznie
kupują „Gazetę Krasnobrodzką” – 46, zaś większą część – 60 osób, które kupują ją
„czasami”.
Druga część pytań zawartych w ankiecie dotyczyła „Gazety Krasnobrodzkiej”.
Na pytanie: Dlaczego czytasz „G.K.”? zdecydowana większość odpowiedziała, że
czyta ze względu na informacje dotyczące: gospodarki, sportu, kultury oraz rozrywki.
Nieco mniej osób jako powód, dla którego czytają „G.K.” podają, że ze względu na:
informacje dotyczące gospodarki
gospodarkę, kulturę i sport
- gospodarkę i kulturę.

Po kilka osób podawało następujące
odpowiedzi:
kultura i rozrywka
rozrywka
sport
kultura
Uzupełniając odpowiedź na pytanie
Dlaczego czytasz „G.K.”? niektórzy
respondenci w rubryce inny powód
pisali:
przepisy na ciasta i potrawy
dowiaduję się o wszystkich
wydarzeniach w naszej gminie
interesuję się swoją miejscowością
jest bardzo ciekawa
kącik poetycki, felietony
z ciekawości
z konieczności
czasami chcę się dowiedzieć o
kłamstwach w Krasnobrodzie
mam
ubaw
z
niektórych
wierszyków
sympatia dla Krasnobrodu
przedruki chwał RMiG, budżetów
itp. oraz z czytania między
wierszami innych treści, szukam
prawdy o tym, co się dzieje na
terenie gminy.
Na pytanie: Co najbardziej podoba się
Panu/Pani w „G.K.”? respondenci
odpowiadali różnie. Najpopularniejsze
odpowiedzi to:
tematyka – wiadomości z terenu
gminy
wszystko.
Ale pojawiały się też i inne, czasami
bardzo oryginalne odpowiedzi:
sportowe
pozdrowienia
p.
Radlińskiego, gdyż kojarzą mi się z
wdzięcznymi powiedzeniami p.
Szpakowskiego
że gazeta stara się rozwijać i być
potrzebna
pani redaktor
zmiany w wyglądzie strony
tytułowej, np. w grudniowym
numerze
sprawozdania
z działalności
naszych władz
wiadomości z sesji
krzyżówki i humory
fakt, że taka gazeta istnieje
nic
wszystkie artykuły, bo są konkretne
redakcja
kącik poetycki
ludzie, którzy coś robią dla
Krasnobrodu
wiadomości o okolicach.
Kolejne pytanie, które zawierała ankieta
to: Co nie podoba się Panu/Pani w
„G.K.”?
Ciąg dalszy na str. 11
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młodzież
artykuły zachęcające do pracy nad
estetyką i porządkiem
czytelnicy
piszą,
redakcja
odpowiada
rady lekarza, rady dla bezrobotnych
mniej chwalenia więcej prawdy
znacznie więcej stron
pełne sprawozdania z sesji z
uwzględnieniem
głosów
krytycznych,
dopuszczanie
do
redagowania
artykułów
osób
wytykających błędy i zaniedbania
władzy
więcej o wioskach
więcej artykułów problemowych
wywiady z ludźmi zamiejscowymi
kącik edukacyjny.
Trzecia część ankiety zawierała
pytania dotyczące 2001 roku. Pierwsze z
nich brzmiało: Gdybyśmy mieli wybierać
„Człowieka
roku
2001
gminy
Krasnobród”,
kogo
Pan/Pani
wytypowałaby do tego tytułu? Jak się
okazało pytanie to spotkało się z bardzo
dużym zainteresowaniem osób, które
wypełniły ankietę. Niektórzy mylnie
potraktowali
ankietę
jako
kupon
konkursowy udzielając odpowiedzi tylko
na to i następne pytanie zawarte w
ankiecie. W odpowiedziach na to pytanie
pojawiło się 29 nazwisk. Spośród nich
najczęściej wymienianymi osobami byli:
p. Wiesław Chmielowiec, p. Kazimierz
Mielnicki, p. Marek Pasieczny, ks. prałat
Roman Marszalec p. Jolanta Adamczuk,
p. Marianna Olszewska, p. Elżbieta
Paszkowska, Kazimierz Adamczuk.
Tak
duże
i
niespodziewane
zainteresowanie tym pytaniem nasuwa
kolejne pytanie: czy nie powinniśmy
ogłosić konkursu na „Człowieka roku”?.
Ciekawa jestem, co sądzą o tym
Czytelnicy. Czekamy na opinie.
Natomiast jeśli chodzi o drugie
pytanie w tej części ankiety dotyczące
najważniejszego wydarzenia dla gminy
Krasnobród 2001, to padło tutaj 44
różnych
odpowiedzi.
Najczęściej
pojawiające się w ankietach odpowiedzi
to:
rozbudowa sanatorium
rozbudowa kanalizacji
otwarcie marketu
budowa nowego kościoła
starania
o
uzyskanie statusu
uzdrowiska
nowe oświetlenie przy głównych
ulicach
wykonanie ulicy Partyzantów
poprawa estetyki miasta
nowy przystanek przy UMiG
Wśród odpowiedzi kilkakrotnie pojawiały
się też takie odpowiedzi jak:
zakup samochodu dla OSP w Wólce
Husińskiej
„Dni Krasnobrodu”
promocja książki p. M Olszewskiej
ułożenie
chodników
w
Krasnobrodzie
otwarcie „Ścieżki przyrodniczodydaktycznej”
nadanie imienia w ZSO
masowe badania lekarskie
budowa domu dla p. Skowrońskich
Kończąc analizę ankiety bardzo

Tutaj odpowiedzi autorów ankiet można
podzielić na dwie grupy, tj. dotyczące
treści i dotyczące formy „Gazety”. Biorąc
pod uwagę treść „Gazety” wypełniający
ankietę najczęściej stwierdzali, że nie
podoba im się to, że „Gazeta”:
tendencyjnie
przedstawia
informacje,
wychwala władze samorządowe i nie
ukazuje ich złych stron
wypisuje nieprawdę
Natomiast jeśli chodzi o formę „Gazety”
ankietowani odpowiadali:
niewyraźne fotografie,
„Gazeta” jest mało kolorowa,
źle przedstawiona strona tytułowa
jest zbyt prymitywna, wyglądem
przypomina parę kartek.
Jeszcze innym nie podoba się w „G.K.”
to, że są zbyt małe nagrody za
rozwiązanie krzyżówek i że jest tylko
jedna nagroda.
Bardzo różne odpowiedzi padały na
pytanie: Co Pana/Pani zdaniem powinna
jeszcze zawierać „G.K.”?
Oto co proponują nasi respondenci:
więcej
informacji
dotyczących
naszej gminy
horoskop
więcej informacji na temat różnych
zakładów i instytucji z terenu gminy
więcej krzyżówek, konkursów i
ciekawych nagród, rozrywki
więcej prawdy
krytykę działań gminy, więcej
samokrytyki samorządu
przegląd najciekawszych wydarzeń,
nie tylko o gminie i szkole
problem bezrobocia, młodzieży i
rolnictwa
informacje z działalności rady
parafialnej
rubrykę na łamach, której będą
mogli wypowiadać się mieszkańcy
gminy
ciekawostki
przyrodnicze,
np.
pielęgnację kwiatów, warzyw w
ogrodzie
więcej o ludziach nie związanych z
AWS
nie mam zdania
kolorowe zdjęcia
rubrykę
porad
praktycznych,
którymi czytelnicy mogliby dzielić
się na łamach gazety, z podpisem
kto ich udziela
gazeta powinna być apolityczna,
bardziej
przedstawiać
sprawy
przeciętnych mieszkańców, a nie
ekipy rządzącej
problemy biednych ludzi
ile zarabiają władze gminy
problemy ludzi biednych
wywiady z ciekawymi ludźmi z
naszej gminy poza p. burmistrzem
oferty pracy i ogłoszenia kupna i
sprzedaży
więcej
informacji
dotyczących
sportu
rubrykę,
stronę
poświęconą
młodzieży,
jej
problemom,
zainteresowaniom - redagowaną
przez
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serdecznie dziękuję tym wszystkim,
którzy chcieli na nią odpowiedzieć.
Wszystkie zawarte w ankiecie informacje
są bardzo cenne dla redakcji, gdyż
pozwalają nam zorientować się jak
„Gazetę Krasnobrodzką” postrzegają i
oceniają czytelnicy, czego od niej
oczekują. Co prawda, prawie w każdym
wydaniu naszego pisma zapraszamy do
współpracy przy jego redagowaniu,
prosimy o uwagi i propozycje, ale jakoś
bardzo niewiele osób ma ochotę, a może
odwagę, aby odpowiedzieć na te apele.
Szkoda, bo przecież niektóre propozycje
zawarte w ankiecie nie mogą być
zrealizowane bez pomocy i współpracy z
czytelnikami. Czytelnicy proponowali
np., aby „G.K.” zawierała:
rubrykę na łamach, której będą
mogli wypowiadać się mieszkańcy
gminy
rubrykę
porad
praktycznych,
którymi czytelnicy mogliby dzielić
się na łamach gazety, z podpisem
kto ich udziela
oferty pracy i ogłoszenia kupna i
sprzedaży
rubrykę,
stronę
poświęconą
młodzieży,
jej
problemom,
zainteresowaniom - redagowaną
przez młodzież
rubrykę czytelnicy piszą, redakcja
odpowiada.
To wszystko może znaleźć się w
„Gazecie” już wkrótce, ale pod
warunkiem, że będą tacy mieszkańcy,
którzy zechcą się wypowiedzieć na
łamach pisma, podzielą się swoimi radami
i doświadczeniami, napiszą list do
redakcji. Przecież Redakcja nie będzie
wymyślała ogłoszeń, czy odpowiadała na
listy, których nie otrzymała.
W ankiecie pojawiały się też
sformułowania, że Gazeta „służy”
władzy.
Ale
przecież
„Gazeta
Krasnobrodzka” jest gazetą samorządową
i jej zadaniem jest m. in. informowanie
społeczeństwa o tym, co robią nasze
władze. I proszę zauważyć, że Gazeta nie
powstała w tej kadencji, istnieje przecież
od 13 lat, a od ponad 10 jest gazetą
samorządową i służyła „każdej władzy”.
Ktoś w ankiecie napisał, że chciałby,
aby „dopuszczać do redagowania artykuły
osób wytykających błędy i zaniedbania
władzy”. Od wielu lat pracuję przy
redagowaniu
„Gazety”,
ale
nie
przypominam sobie, aby choć jeden
artykuł nie został opublikowany tylko z
tego powodu, że wytykał błędy i
zaniedbania władzy.
Dla osób tworzących „Gazetę”, a dla
mnie
jako
redaktora
naczelnego
szczególnie ważne są wszystkie uwagi i
sugestie wypływające od czytelników.
Przede wszystkim czekamy jednak na
uwagi krytyczne, gdyż one mobilizują do
pracy i wytyczają kierunek, w którym
należy iść, aby „Gazeta” była coraz
ciekawsza, poczytniejsza i spełniała
oczekiwania czytelników. Dlatego bardzo
proszę, aby nie czekać na kolejną ankietę,
i odważnie na bieżąco zgłaszać swoje
uwagi i propozycje. Postaramy się w
miarę naszych możliwości uwzględnić
sugestie czytelników.
M. Czapla
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In for ma c ja
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań
oraz powszechnym spisie rolnym w 2002r
W dniach od 21 maja do 8 czerwca
2002 r. na terenie całego kraju zostanie
przeprowadzony
Narodowy
Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań oraz
Powszechny Spis Rolny według stanu
na dzień 21 maja 2002r
Celem spisu ludności jest uzyskanie
aktualnych
danych
o
ludności,
warunkach
mieszkaniowych,
demograficzno-społecznych,
aktywności zawodowej.
Powszechny spis rolny umożliwi
uzyskanie szczegółowych danych o
liczbie
gospodarstw
rolnych,
powierzchni upraw rolnych, liczbie
zwierząt gospodarskich, wyposażeniu
rolnictwa w środki produkcji, sytuacji
ekonomicznej gospodarstw rolnych.
Spisem zostaną objęte osoby stale
zamieszkałe i czasowo przebywające w
mieszkaniach
oraz
właściciele
gospodarstw rolnych. Osoby objęte
spisem obowiązane są do udzielania
powołanym do wykonania spisu
rachmistrzom
spisowym
ścisłych,
wyczerpujących i zgodnych z prawdą
odpowiedzi na pytania zawarte w
formularzu spisowym.
Prace spisowe na terenie gminy
koordynuje
Gminny
Komisarz
Spisowy a jednostką pomocniczą jest
powołane Gminne Biuro Spisowe,
które działa od 1 marca 2002 r do 31
lipca 2002r.
Na terenie naszej gminy zostanie
powołanych 32 rachmistrzów spisowych. Biorąc pod uwagę apel Kierownika Rejonowego Urzędu Pracy w
Zamościu przy rekrutacji kandydatów
na

rachmistrzów w pierwszej kolejności
będą uwzględniane osoby bezrobotne.
Kandydaci na rachmistrzów otrzymają
w dniu rozpoczęcia zajęć zestaw
materiałów szkoleniowych.
Po przeszkoleniu i zdaniu testu
sprawdzającego wiedzę na temat spisów
z każdą osobą będzie zawarta przez
Urząd Statystyczny umowa zlecenia.
Za udział w szkoleniach nie przysługuje
żadne wynagrodzenie
Wnioski o zakwalifikowanie na
kandydata na rachmistrza należy
składać w tut. Urzędzie w dniach od 4
do 15 marca br. na specjalnie
przygotowanych drukach dostępnych w
Urzędzie Miasta i Gminy Krasnobród
pokój Nr. 15.
Zgłoszenia dokonane w inny sposób
niż na drukach pobranych z urzędu nie
będą rozpatrywane.
Do wniosku należy dołączyć:
kserokopię decyzji z Rejonowego
Urzędu Pracy stwierdzającą fakt
bezrobocia
kserokopię świadectwa ukończenia
szkoły średniej, dyplom, bądź
indeks.
Po wytypowaniu przez gminnego
komisarza spisowego kandydatów na
rachmistrzów zostanie przeprowadzone
w Urzędzie Miasta i Gminy w miesiącu
kwietniu
szkolenie kandydatów na
rachmistrzów, które trwać będzie 40
godzin tj. 5 dni po 8 godzin dziennie.
Rachmistrz będzie wykonywał pracę w

O G ŁO S Z E N I E
W związku z rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego Nr 29 z dnia 5 lutego
2002r ustalającego dla gminy Krasnobród plan upraw kontraktowanych maku
niskomorfinowego w wysokości 10 ha Urząd Miasta i Gminy w Krasnobrodzie
uprzejmie informuje, że w dniu 4 marca (poniedziałek) od godz. 800 do 1500 w
UMiG pokój Nr. 15 będą przyjmowane wnioski na wydanie zezwolenia na
uprawę maku niskomorfinowego.
Zezwolenia stanowić będą podstawę zawarcia z Centralą Nasienną umowy
kontraktacyjnej i pobrania nasion.
Objęte zezwoleniami kontraktacje nie mogą być mniejsze od 0,10 ha. Opłata
skarbowa za wydanie zezwolenia obejmująca też i wniosek wynosi 30zł
słownie (trzydzieści zł.) zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej z dnia
9.09.2000/Dz.U.Nr.86 poz. 960/
Jednocześnie informujemy, wszystkich mieszkańców, że obowiązuje
całkowity zakaz upraw maku w ogródkach przydomowych.
Ze względu na ograniczoną powierzchnię upraw obowiązywać będzie
kolejność zgłoszenia.

okresie maja i czerwca br.
Za prawidłowe wykonanie zleconych
zadań rachmistrz otrzyma średnio
wynagrodzenie brutto około 1000 do
1600 zł co po odliczeniu wszystkich
pochodnych daje kwotę netto 700 do
1000 zł.
Rachmistrz będzie zobowiązany w
ostatnim dniu szkolenia do podania
niezbędnych danych osobowych, do
zgłoszenia do ZUS i rozliczenia z
Urzędem Skarbowym między innymi:
PESEL, numer dowodu osobistego,
NIP, numer rachunku bankowego,
nazwa Kasy Chorych oraz 2 zdjęcia
legitymacyjne. Udział w szkoleniach
jest obowiązkowy.
Każdy rachmistrz spisowy w dniach od
9 do 15 maja dokona obchodu
przedspisowego w danym obwodzie i w
razie potrzeby dokona korekt na
otrzymanych drukach informując o
poprawkach i spostrzeżeniach gminne
biuro spisowe.
Spis w terenie rozpoczyna się w dniach
od 21 maja do 8 czerwca 2002
Kontrola i przyjęcie materiałów
spisowych od rachmistrzów odbywać
się będzie od 10 do 19 czerwca 2002r.
Wynagrodzenie
rachmistrza
uzależnione będzie od:
liczby spisanych osób
liczby spisanych mieszkań
poprawności wypełnionych
formularzy
terminowości i jakości wykonanej
pracy
Gminny Komisarz Spisowy

Wielkanocny
konkurs
W związku ze zbliżającymi się Świętami
Wielkanocnymi Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie organizuje „Konkurs na
najładniejszą palmę i pisankę”.
Zapraszamy wszystkich do udziału w
tym konkursie. Prace – palmy i pisanki należy dostarczyć do Centrum Kultury i
Sportu w Krasnobrodzie w terminie
do 15 marca 2002r. O wynikach
konkursu poinformujemy w kolejnym
wydaniu „G.K.”
Organizatorzy
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O zasadach
mądrego wychowania
Wielu rodziców i wychowawców
często zadaje sobie pytanie: jak mądrze
wychowywać? W praktyce pytanie to
sprawdza się do dwóch kwestii – co
należy czynić i czego nie należy robić,
aby wychowywać mądrze. Możemy
przyjąć dowartościowanie, poczucie
bezpieczeństwa itp. Zapewne wielu z nas
realizuje je w praktyce opierając się na
własnej intuicji, że mądre wychowanie
to maksimum rozsądnych, pozytywnych
działań wychowawczych podejmowanych dla dobra wychowania. Aby tak
oddziaływać, należy jednak stosować
pewne zasady, które są podstawą
mądrego wychowania, takie jak:
akceptacja, dowartościowanie, poczucie
bezpieczeństwa, itp. Konsekwentne
stosowanie tych zasad w wychowaniu
dzieci da szansę poprawy jego
efektywności i może przyczynić się do
poprawy stosunków w rodzinie.
Akceptacja podstawową zasadą
mądrego wychowania
Akceptuj swoje dziecko takim, jakie
ono jest. Mamy tu do czynienia z
zadziwiającym paradoksem – wielu
rodziców nie potrafi akceptować swoich
dzieci. Wynika to z różnicy między tym,
jakie dziecko jest, jakie (według nich )
powinno być. Brak akceptacji jest
konsekwencją
rozdźwięku
między
wyimaginowanym obrazem dziecka a
rzeczywistością. Iluzje rodziców na
temat dziecka nieodłącznie towarzyszą
ich myślom w trakcie wzrastania i
rozwoju. Odnoszą się do najróżniejszych
spraw. Często w mniemaniu rodziców
dziecko jest zbyt „żywe” lub zbyt
powolne, za mało lub za bardzo
samodzielne, zbyt płaczliwe. Gdy dzieci
dorastają drażnią swoimi odmiennymi
poglądami, zainteresowaniami, ubiorem,
fryzurą. Wszystko mniej lub bardziej
odbiega od wyidealizowanego obrazu
dziecka posiadanego przez rodziców.
Akceptacja jest niejednokrotnie swego
rodzaju nagrodą za spełnienie oczekiwań
rodziców.
Nieobiektywne postrzeganie dzieci i
ocenianie ich możliwości prowadzi do
stawiania im nierealnych warunków
koniecznych dla uzyskania akceptacji.
Rodzice nie dostrzegają (lub nie chcą
dostrzegać), że cechy psychofizyczne
dziecka
(wygląd,
budowa
ciała,
inteligencja, temperament, uczuciowość)
są takie a nie inne. Przywiązanie się do
wyimaginowanego
obrazu
dziecka
często uniemożliwia dostrzeganie w nim
innych walorów.
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Do czego prowadzi brak akceptacji lub
akceptacja warunkowa?
Poczucie nieakceptacji jest jednym z
najbardziej smutnych doświadczeń, jakie
dzieci mogą wynieść z dzieciństwa.
Życie w przeświadczeniu: „nie jestem
taki, jakim by mnie chcieli rodzice, nie
zasługuję na ich miłość, nie jestem ich
wart” jest dla dziecka prawdziwym
dramatem.
Ponieważ
raz
jest
akceptowane, innym razem nie, ma
zachwiane poczucie bezpieczeństwa. Nie
dorastanie do wyobraźni rodziców rodzi
w dziecku poczucie winy, mniejszej
wartości, osamotnienia ... Co gorsze,
część rodziców nie ma świadomości, iż
ich dziecko ma poczucie nieakceptacji i
nie akceptuje rodziców.
Poprzez przyklejanie łatek i różnych
epitetów, np. łamaga, cherlak, głupek,
beksa itp., ocenianie: nic z ciebie nie
wyrośnie, z tobą mam tylko same
kłopoty
itp.,
porównywanie
np.
„dlaczego nie jesteś taki jak twój brat”,
„zobacz jak uczy się Kowalski”, „ja w
twoim wieku” w dziecku wytwarza się
poczucie nieakceptacji. Warto pamiętać,
że w okresie dzieciństwa kształtuje się
obraz samego siebie oraz poczucie
własnej wartości.
W znacznym stopniu jest ono
odbiciem relacji między rodzicami i
dzieckiem. Dziecko buduje ten obraz w
oparciu o to, jak go postrzegają i
oceniają rodzice. Wiele kompleksów i
urazów dotyczących własnej osoby jest
wynoszonych właśnie z dzieciństwa.
Niestety często ich źródłem są właśnie
rodzice. Wtłaczanie w negatywną rolę,
naznaczenie etykietą staje się niekiedy
dziedzictwem, którego potem bardzo
trudno się pozbyć.
Istota akceptacji
Akceptacja to bezwarunkowe przyjmowanie, to zgoda, to przeciwieństwo odrzucenia. Akceptacja to ciągła gotowość
na przyjmowanie, to zwrócenie się ku
dziecku, to otwarte dłonie, przyjazne
dłonie. Oto kilka myśli afirmujących tę
prawdę. Powtarzajmy je sobie często jak
możemy.
- Przyjmuję moje dziecko takim, jakie
jest.
- Jest ono cudownym darem od Pana
Boga.
- Jest ono dla mnie jedyną
niepowtarzalną wartością.
- Kocham je i zawsze będę kochać.
- Cieszę się, że jest ze mną .
- Dostrzegam i doceniam w moim
dziecku bogactwo stworzenia: jego
indywidualność i niepowtarzalność.

Akceptacja nie oznacza jednak
obojętności, czy też tolerowania złych
zachowań. Można ująć to w następujący
sposób: „Kocham i akceptuję Ciebie jako
osobę całkowicie – nie akceptuję jednak
twoich negatywnych zachowań”. Nigdy
nie wolno potępiać całej osoby, całego
człowieka, np. „jesteś niedobry”,
„zawsze robisz mi na złość”. Nasza
krytyka niech zawsze odnosi się do
konkretnych, niewłaściwych zachowań
np. „dzisiaj niewłaściwie zachowałeś się
przy stole, ale sądzę, że jutro będzie
lepiej”.
Aby dzieci odczuwały akceptację,
warto uwzględnić subtelną różnicę w
naszych odniesieniach do dzieci (czasem
nawet rodzice mogą też dzieci przeprosić
za swoje błędy w zachowaniu, bo
czasem oni się mylą). To bardzo buduje
pozytywny obraz rodziców w oczach
dziecka. Siłą akceptacji jest cierpliwa i
przebaczająca miłość i wiara we własne
dziecko.
A. Słota

Dzień
Kobiet
Zbliża się „Dzień Kobiet” - święto,
które różnie odbierane jest przez panie.
Część z nich, za sprawą panów świętuje
w tym dniu, ale są też panie, które nie
uznają tego święta i traktują je jako
„przeżytek”.
Wszystkim paniom bez względu na to
jaki pogląd mają w związku z tym
świętem Redakcja „G.K.”, życzy, aby
„Dzień Kobiet” był co dzień i dedykuje
wiersz Wandy Grodzieńskiej pt.:
Cóż to za święto?
Idzie straszy pan wąsaty,
niesie w ręku bukiet kwiatów.
Student biegnie z drugiej strony,
ma wiązankę róż czerwonych.
A tam dalej chłopców dwóch
niesie dwie gałązki bzu.
Co to? Co się dzisiaj dzieje?
Przez ulice, przez aleje
tłum się toczy roześmiany...
W rękach róże tulipany
i narcyzy, i żonkile.
Tyle barw i kwiatów tyle,
tu różowo, tam błękitnie!
Czy ulica cała kwitnie?
A wtem Jaś przypomniał sobie;
„Przecież to dziś Święto Kobiet!
Święto Kobiet... Wiem, co zrobię:
kupię wonnych fiołków pęczek
i siostrzyczce swojej wręczę”.
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Wędkarskie
wiadomości
Walne Zgromadzenie Członków
Koła
„OLENDER”
PZW
w
Krasnobrodzie w dniu 10 lutego br.
oceniło działalność organów Koła za
rok 2001.
Koło nasze w minionym okresie
prowadziło racjonalną gospodarkę
rybacko-wędkarską na zbiornikach
wodnych będących pod opieką Koła
„OLENDER” tj. Zalew kąpielowy,
zbiornik
Olender
oraz
staw
Podkaplica, zarybiając ze środków
własnych w/w zbiorniki. Wiosną
zakupiono i wpuszczono 600 kg
karasia srebrzystego oraz 200 kg
karpia handlowego na ogólną kwotę
3.495 zł. Z puli Zarządu Okręgu w
ilości 400 kg karpia kroczka.
Natomiast w trakcie zarybień
jesiennych
dorybiono
20
kg
szczupaka, 50 kg karpia kroczka oraz
50 kg karasia złotego. Członkowie
Koła w osobach M. Oszmaniec, J.
Biszczanik, J. Monastyrski oraz W.
Grela podczas odłowów okolicznych
stawów pozyskali 250 kg różnego
gatunku ryby dzikiej. Pod koniec
roku oczyszczono i pogłębiono ponad
200 mb rowów doprowadzających
wodę do zbiorników; za wynajęcie
koparki zapłacono 518,95 zł.

W Kole organizowaliśmy szereg
imprez wędkarskich takich jak z okazji
Dnia Dziecka, w ramach obchodów Dni
Krasnobrodu
czy
mistrzowskich,
podczas których popularyzowany był
sport
wędkarski
wśród
dzieci,
młodzieży jak i dorosłych. Członkowie
naszego Koła brali również udział w
zawodach
mistrzowskich
rangi
okręgowej w dyscyplinie spinningowej
zajmując czołowe lokaty. Dużym
wydarzeniem wartym podkreślenia
niech będzie fakt udziału naszych
zawodników
w
Spinningowych
Mistrzostwach Polski, gdzie na około
150 startujących Tadeusz Gradziuk był
27, zaś Roman Gradziuk – 111. Miejmy
nadzieję, że zdobyte doświadczenie
wykorzystają na kolejnych imprezach
sprawiając miłą niespodziankę.
Walne
Zgromadzenie
podjęło
uchwałę o podwyższeniu do 10 zł
składki na zarybienia oraz przyjęło
dokumenty do realizacji w 2002 roku.
Myślę, że zasadnym będzie, jeśli
skorzystam z możliwości dotarcia do
wielu
potencjalnym
uczestników
przyszłych
zawodów sportowych i
przedstawię za pośrednictwem „Gazety
Krasnobrodzkiej” Kalendarz Imprez
Sportowych w Kole „OLENDER” na
2002r.

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH PZW KOŁA „OLENDER”
W KRASNOBRODZIE NA ROK 2002
Lp.

Rodzaj imprezy

Termin
zawodów

Miejsce
zawodów

1.

Zawody podlodowe
o Puchar Prezesa Koła

13.01.2002r.

Zb. Olender

2.

Spinningowe zawody
towarzyskie

05.05.2002r.

Rzeka Wieprz

3.

Zawody spławikowe
o mistrzostwo Koła „OLENDER”

19.05.2002r.

Zalew kąpielowy

4.

Zawody z okazji Dnia Dziecka

01.06.2002r.

Zb. Olender

5.

Zawody o puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Krasnobród
w ramach Dni Krasnobrodu

20.07.2002r.

Zalew kąpielowy

6.

Zawody spinningowe
o mistrzostwo Koła „OLENDER”

25.08.2002r.

Zalew kąpielowy

7.

Wycieczka wędkarska
oraz zawody towarzyskie
o Puchar Prezesa Koła

do
20.10.2002r.

do ustalenia

Życzę udanych połowów oraz jak najlepszych wyników w wędkarskich
imprezach sportowych.
Z wędkarskim pozdrowieniem
Janusz Oś

Gazeta Krasnobrodzka

Kącik
Poetycki
Tak ci ładnie
Alicji
Tak ci ładnie w uśmiechu
tak do twarzy
w oczach ciepłe płomyczki migocą
tak ci ładnie w uśmiechu
kiedy marzysz
kiedy do gwiazd uśmiechasz się nocą
jeszcze ładniej ci w uśmiechu
gdy się schylasz
żeby główkę pogłaskać dziecka
kiedy czuwasz
nad pierwszymi krokami
malutkiego jeszcze człowieka
lecz najładniej ci w uśmiechu
gdy twarz twoja
promienny uśmiech przyobleka
a młodymi rękami
podtrzymujesz
starego cierpiącego człowieka

Lusterka
Przechodzę obok ludzi
patrzę w ich oczy
jak w lusterka
i nie widzę
odbicia mej twarzy
a przecież... jestem
czasem mignie mi twarz
starej kobiety
w oczach dziecka
kiedy grzecznie
mówi: dzień dobry
Tylko w lustrze
twoich oczu kochany
mam wciąż
dwadzieścia lat
Autorką obu wierszy jest
p. Marianna Olszewska

Gazeta Krasnobrodzka
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Ubezpieczenia
Nowo otwarte biuro z siedzibą w Krasnobrodzkim Centrum AMC Market
Spożywczy, ul. 3 Maja 42 proponuje państwu szeroki zakres ubezpieczeń na
każdą kieszeń.
Współpraca z firmami
ubezpieczeniowymi:
•
WARTA
•
PZU ŻYCIE S.A.
•
NORDEA
•
T.U.W.
•
AGROPOLISA
•
HEROS
•
PARTNER
Oferujemy ubezpieczenia:
•
komunikacyjne (OC, AC, KR, NW)
•
majątkowe, rolne
•
życiowe, fundusze emerytalne
•
i inne
Wszystkie ubezpieczenia w konkurencyjnej cenie.
Zapraszamy w każdy wtorek i sobotę w godz. 900-1600.

Ogłoszenia
drobne
Odstąpię lodówkę, tel. 660-75-26.

Sprzedam
2 działki budowlane o powierzchni
12 arów każda położone w
Krasnobrodzie – Nowej Wsi.
Szczegółowe informacje – tel. 66070-85.

Drodzy
Czytelnicy!
Redakcja
„Gazety
Krasnobrodzkiej”
zaprasza
do
współpracy w redagowaniu tej
rubryki i zamieszczania w niej
ogłoszeń typu: sprzedam, kupię,
zamienię, odstąpię.
Czasami mamy dobre rzeczy, np.
wersalkę, lodówkę itp. i nie są nam
potrzebne, a mogłyby się przydać
innym. Prosimy o przekazywanie
takich i podobnych informacji do
Redakcji.
Ogłoszenia będą zamieszczane
bezpłatnie.
Zapraszamy

Projekcja przyszłości
miasta i gminy
Ciąg dalszy ze str. 5
W fazie II tempo wzrostu gospodarczego i handel międzynarodowy nie będzie
prowadził do wzrostu zamożności mieszkańców, samorządu miasta ani nie wywoła
radykalnego wzrostu akumulacji kapitału w firmach. Strumienie kapitału
inwestycyjnego dopływającego do Krasnobrodu i do województwa lubelskiego z
zewnątrz nie będą na tyle rozległe, aby można było spodziewać się wzrostu jego
znaczenia jako regionalnego ośrodka obsługującego ruch turystyczno-rekreacyjny w
południowo-wschodniej części województwa lubelskiego. Na przeszkodzie tego
procesu (dopływu niezbędnego kapitału zewnętrznego) będzie stał brak dobrze
rozwiniętego systemu komunikacyjnego zapewniającego współczesne standardy
połączeń zewnętrznych, zwłaszcza dla przepływu towarów i usług a przede
wszystkim turystów i kuracjuszy.
Brak istotnej poprawy sytuacji ekonomicznej Krasnobrodu będzie relatywnie
obniżał jego rangę i konkurencyjność na rynku inwestorów i na rynku turystycznym.
Bezrobocie utrzyma się nadal na wysokim poziomie. Może na trwale wzrosnąć
emigracja i tzw. erozja struktury demograficznej. Ludność młodych roczników będzie
w dużym zakresie szukała miejsca pracy w innych częściach regionu i kraju, na
przykład w Zamościu, Lublinie, w innych aglomeracjach miejskich a nawet za
granicami kraju.

W konsekwencji braku poprawy sytuacji
ekonomicznej w fazie III miasto i gmina
Krasnobród może przeżywać okres trudnego do przezwyciężenia braku zainteresowania walorami turystyczno-rekreacyjnymi i uzdrowiskowymi. Może powstać chaos w budownictwie prywatnym, w tym w budownictwie usługowym i mieszkaniowym, wbrew ostrym
na tym terenie reżimom ochrony środowiska w Krasnobrodzkim Parku Krajobrazowym. Bariera kapitałowa uniemożliwi śmiałe przedsięwzięcia inwestycyjne w budownictwie drogowym i w
poprawie publicznych standardów urbanistycznych oraz turystyczno-wypoczynkowych. Nie powstaną istotne
zmiany w podaży dóbr turystycznych.
Chaos w budownictwie może na trwale
zaprzepaścić szanse na racjonalną i
atrakcyjną poprawę wizerunku miasta i
gminy.
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Krzyżówka sponsorowana przez
UMWELTSCHUTZ NORD GmbH
Biuro Polska
ul. Komorowskiego 3, 23-400 Biłgoraj
muzułmański kraj
taks

pnącze z
winogronem

wnosi
odwołanie

kurtka
dżokejka

szlam

▼

▼

14

▼

4

bita z
►
białek
pojemnik
na kawę

Litery kratek ponumerowanych od 1 do 14
utworzą rozwiązanie Krzyżówki Nr 26, które
wraz z naklejonym na karcie pocztowej
kuponem prosimy przesłać na adres Redakcji
w terminie do 10 marca 2002r.
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe
odpowiedzi rozlosujemy nagrodę rzeczową
ufundowaną przez niemiecką firmę:

UMWELTSCHUTZ NORD

Łącz,
►
aktorka
nawał
pracy

letni
kapelusz

kłótnia
zatarg

banał,
frazes
▼

▼

kuzyn
kruka

12
2

malborski
►
makaron
opłata
aukcyjna

6
7

szekspirowski
bohater

Scarlett z
powieści

śmietanka
towarzyska
▼

▼

13
rzecz o
niskiej
cenie
►

Wisłok
lub
Wisłoka ►

stolica
Niemiec

działającą w zakresie ekologii
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 25:
„FERIE ZIMOWE”

dawniej
nakrycie
głowy
papieża

straganiarka

1
kobiecy
głos

▼

▼

biuro
szefa
szkoły
wyższej
▼

Za prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki Nr 25
nagrodę – CZAJNIK BEZPRZEWODOWY
otrzymuje:
Pani ŁUCJA OŚ
zam. ul. Kalinowa 10
22-440 Krasnobród
Gratulujemy

mały pies
pokojowy

8

poszkodowana w ►
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mówić
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▼
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pętlą
▼

rzeka z ubiega
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chowa
kobiet
▼
▼

pochodzi do gry w
tenisie
z tego
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►
▼
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Nagroda do odebrania w Redakcji
5
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wściekłości

waga
opakowania

narzuta
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11
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majowe
warzywo

ojciec towarzyWandy ska warsa
▼

Siedzi zajączek i coś pisze. Podchodzi wilk:
-Zajączku, co piszesz?
-Doktorat o wyższości zajączków nad wilkami!
-Ja ci zaraz!
I za zajączkiem w krzaki. Zakotłowało się i
wychodzi potargany wilk. Za nim niedźwiedź:
-Trzeba się było zapytać, kto jest promotorem!

naczynie
►
gorczycy

3

stan z
Austin

▼

przyjaciółka
Chopina
▼

10
rodzaj
►
weksla
arbuz

►

wzorzysty
materiał

*****
*****
Kogut przyjechał pewnego razu do miasta.
Staje przed sklepem, w którym smażą się
kury na rożnie i myśli sobie:
-No ładnie! Karuzela. Solarium. A we wsi
nie ma do kogo nawijać!!!

*****

Idzie zając z magnetofonem przez las,
spotyka niedźwiedzia. Ten się pyta:
-Zając, a skąd to masz?
-A, dostałem od lisicy.
-E, jak to od lisicy? Przecież ona taka
chytra...
-No tak, zaprosiła mnie na kolację,
postawiła winko, potem się rozebrała,
zgasiła światło i mówi: „Bierz, co mam
najcenniejszego”. No to wziąłem video i
poszedłem. Niedźwiedź się śmieje
rozbawiony:
- Och, głupiutki Zajączku, trzeba było
mnie zawołać, wzięlibyśmy lodówkę!

*****

*****
Na targu prowadzona jest sprzedaż koni.
Przy jednym z nich stoi zainteresowany
klient i mówi do właściciela: „Ten koń jest
ślepy”.
-Ależ skąd – odpowiada właściciel, proszę
się na nim przejechać.
Klient wsiada na konia i gna nim do
przodu, widzi przed sobą ścianę i nagle w
nią uderza. Poturbowany idzie do
właściciela i mówi:
-A nie mówiłem, że ten koń jest ślepy?
A na to właściciel:
-Ślepy, ślepy, ale jaki odważny.

*****

