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WIEŚCI
Z

GMINY
Konkurs na komendanta i strażnika
Straży Miejskiej
Burmistrz Krasnobrodu ogłosił konkurs na
nabór kandydatów na stanowiska komendanta i strażnika Straży Miejskiej w Krasnobrodzie. Zgłoszono 2 kandydatury na
stanowisko komendanta, natomiast o stanowisko strażnika ubiegło się 6 osób. W
dniu 14 marca Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej złożonych dokumentów. Spośród wszystkich kandydatów tylko
jedna osoba – kandydat na strażnika - nie
spełnił wymogów formalnych i nie przeszedł do dalszego etapu konkursu. Przed
kandydatami jeszcze test psychologiczny,
test kwalifikacyjny ze sprawności fizycznej, test wiedzy, dyktando oraz rozmowy
kwalifikacyjne, które odbędą się w dniach
17-19 marca br.
Wyłonieni w wyniku konkursu kandydaci
odbędą 2-miesięczne szkolenie, a potem
odbędą miesięczną praktykę w Straży
Miejskiej w Zamościu.
Straż Miejska w Krasnobrodzie rozpocznie
swoją działalność od 1 czerwca 2008r.
Pozytywne opinie Kuratora Oświaty
W dniu 22.02.2008r. Rada Miejska w Krasnobrodzie podjęła uchwały o zamiarze likwidacji szkół filialnych w Wólce Husińskiej i Hutkowie. Uchwały zostały pozytywnie zaopiniowane przez Lubelskiego
Kuratora Oświaty. Pozytywna opinia Kuratora uzasadniona była małą liczbą uczniów
uczęszczających do tych szkół. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,
która odbędzie się w dniu 27 marca br. zostaną przedstawione projekty uchwał o likwidacji tych szkół.
Remont remizy w Malewszczyźnie
Gmina Krasnobród sfinansowała zakup
drewna na remont remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Malewszczyźnie. Drewno po przetarciu i wysuszeniu zostanie

wykorzystane na ułożenie nowej podłogi.
Wykonaniem podłogi zajmą się strażacy z
miejscowej jednostki OSP.
Porządkowanie centrum Krasnobrodu
Zgodnie z ustaleniami, do końca marca br.
były właściciel budynku przy ul. Kościuszki
1 (centrum Krasnobrodu obok ronda) ma
przygotować obiekt do wyburzenia. Jak widać na poniższym zdjęciu przygotowania
trwają.

Prace związane z wyburzeniem będą przeprowadzone w okresie poświątecznym.
Gmina zleciła to zadanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie.
Remont budynku na stadionie
W okresie wiosennym rozpoczęły się prace
związane z wykonaniem konstrukcji dachu
nad budynkiem socjalnym na stadionie sportowym w Krasnobrodzie. Planowane jest
także utwardzenie placu przed budynkiem
poprzez ułożenie kostki brukowej. Prace
wykona Zakład Gospodarki Komunalnej w
Krasnobrodzie.
Współpraca z Powiatem
Gmina Krasnobród ma zamiar wesprzeć Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu kwotą
25.000 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie
drogi od Domu Pomocy Społecznej w
Podzamku do miejscowości Jacnia. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie planuje się podjąć uchwałę o pomocy
finansowej dla Powiatu na zadania drogowe
na terenie gminy Krasnobród.
Dotacja na renowację
Pomnika Powstańców Styczniowych
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
w Warszawie powiadomiła Wojewodę Lubelskiego o przyznaniu środków finansowych w kwocie 20.000 zł. na renowacje
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mogiły zbiorowej powstańców styczniowych z 1863r. z oddziału Marcina Borelowskiego – „Lelewela” na cmentarzu parafialnym w Krasnobrodzie Kwota ta
przeznaczona została na wykonanie rzeźby orła zamieszczonej na pomniku oraz
na renowację fundamentu pomnika.
W celu przeprowadzenia renowacji Wojewoda Lubelski udzieli Gminie Krasnobród pełnomocnictwo na zawarcie
kontraktu oraz pełnienie nadzoru nad wykonaniem prac i ich rozliczeniem.
Przewidywany całkowity koszt zadania
wyniesie około 50.000 zł., stąd też konieczne będzie, aby w najbliższym czasie
Rada Miejska podjęła decyzję o wyasygnowaniu z budżetu gminy brakującej
kwoty. Renowacja pomnika zostanie
przeprowadzona do 22 września bieżącego roku.
UMCS???
Burmistrz Krasnobrodu wystąpił do Rektora
Uniwersytetu
Marii
CurieSkłodowskiej w Lublinie z pismem ws.
udzielenia informacji dotyczącej realizacji zapisów zawartych w akcie notarialnym, a dotyczących zabezpieczenia i modernizacji budynku – dawnej siedziby
urzędu gminy. Budynek ten Gmina Krasnobród przekazała UMCS-owi w formie
darowizny.
Spotkania z mieszkańcami
Od kwietnia rozpocznie się cykl spotkań
Burmistrza Krasnobrodu z mieszkańcami
poszczególnych miejscowości gminy
Krasnobród. Pierwsze z nich - spotkanie z
mieszkańcami Hutek zaplanowano na
dzień 05.04.2008r. o godz. 17.00 w remizie OSP. Natomiast 6 kwietnia o godz.
16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury
odbędzie się spotkanie z mieszkańcami
Krasnobrodu – Osiedle Centrum. Kolejne
terminy spotkań będą podawane poprzez
ogłoszenia.
Przetarg rozstrzygnięty
07.03.2008r. odbył się przetarg na oddanie w wieczyste użytkowanie działki o
pow. ok. 50 arów położonej na półce
skalnej w Kamieniołomach. Do przetargu
przystąpiło 5 oferentów. W wyniku licytacji działka uzyskała cenę ponad 500 tys.
zł. Na działce tej nabywca będzie mógł
wybudowach
obiekt
oświatowoszkoleniowy z zapleczem hotelowogastronomicznym.
Prace projektowe koncepcyjne
Na zlecenie Gminy Krasnobród przeprowadzono pomiary i wykonano wstępną
koncepcję budowy ulicy Sosnowej w
Krasnobrodzie. Koncepcja zakłada, że
ulica Sosnowa posiadać będzie szerokość
jezdni 5m, a na znacznej jej długości zostanie wybudowany jednostronny chodnik. Odwodnienie ulicy będzie odprowadzone do kanalizacji burzowej. Koncepcja opracowana jest w wersji cyfrowej i
po przeniesieniu na mapę do celów projektowych oraz uzgodnieniach Zespołu
Uzgodnień Dokumentacji Projektowych
Ciąg dalszy na str. 3
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Ciąg dalszy ze str. 2
stanowiła będzie projekt budowlany uprawniający do uzyskania
pozwolenia na budowę
Koncepcja projektu przebudowy drogi opracowana została również dla drogi gminnej przebiegającej przez Potok Senderki dla
odcinka wybudowanego w połowie lat dziewięćdziesiątych. Koncepcja zakłada dokończenie odcinka na długości 1 km poprzez
ułożenie dwóch warstw asfaltu na dotychczasowej podbudowie tj.
warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej.
Obie opracowane koncepcje posłużą Gminie Krasnobród do opracowania wniosku o ubieganie się o wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej.
Przygotowania do aplikowania o środki
Unii Europejskiej
Gmina Krasnobród w najbliższym czasie zamierza ubiegać się o
środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na realizację zamierzeń
inwestycyjnych z zakresu budowy dróg i porządkowania gospodarki wodno-ściekowej.
W celu sprawnego i prawidłowego przygotowania wniosków
aplikacyjnych Burmistrz Krasnobrodu zawarł kontrakt z firmą Euro Konsult Spółka z o.o. z Lublina na opracowanie studium wykonalności, które wymagane są jako niezbędne załączniki do
wniosków składanych przez Gminę. Obecnie przygotowywane są
trzy studia wykonalności dla trzech projektów, które zostaną zgłoszone przez Burmistrza Krasnobrodu do dofinansowania.
Projekt pierwszy: Rozbudowa systemu gospodarki wodnościekowej w Gminie Krasnobród będzie obejmował realizację
czterech zamierzeń:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla ulicy Zamojskiej w
Krasnobrodzie.
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla ulicy Tomaszowskiej i N.M.P.
w Krasnobrodzie.
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego
Namule i ulic Modrzewiowej, Świerkowej i Lelewela w
Krasnobrodzie.
- Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny
bezodpływowe na osiedlu Podklasztor oraz ulice Al. N.M.P. i
Tomaszowska w Krasnobrodzie.
- Budowa stacji i sieci wodociągowej dla wsi Hutków.
Projekt drugi: z zakresu budowy dróg będzie obejmował
realizację dwóch zamierzeń:
- Przebudowę ulicy Wczasowej wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz rozbudową systemu kanalizacji sanitarnej (odcinek od
nieczynnej piaskowni do lasów państwowych).
- Budowa ulicy Sosnowej w Krasnobrodzie.
Projekt trzeci:
Przebudowa drogi gminnej nr 110856L w miejscowości Potok
Senderki na długości 1,9km. Na odcinku 1 km zostaną ułożone
dwie warstwy nowego asfaltu, a na odcinku 0,9km zostanie
wybudowany nowy odcinek drogi.
Przyjmowanie wniosków przez Urząd Marszałkowski zaplanowane jest tuż po Świętach Wielkanocnych.
XVI sesja Rady Miejskiej
W dniu 27 marca 2008r. o godz. 15..00 w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dominikanówce odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. Podczas sesji omawiane będą m.in. projekty następujących uchwał:
1) uchwała ws. likwidacji szkoły Filialnej w Wólce Husińskiej
przy Zespole Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie,
2) uchwała ws. likwidacji Szkoły Filialnej Hutkowie przy Szkole
Podstawowej w Majdanie Wielkim,
3) uchwała ws. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę
Krasnobród do przedsięwzięcia „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów Powiatu Zamojskiego”,
4) uchwała ws. uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Krasnobród,
5) uchwała ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadań publicznych z zakresu realizacji inwestycji drogowych na terenie Gminy Krasnobród,
6) uchwała ws. zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Informacje zebrała: M. Czapla

Z okazji nadchodzących Świąt
Wielkanocnych składamy Mieszkańcom
Miasta i Gminy Krasnobród oraz naszym Gościom najserdeczniejsze życzenia.
Niech nadchodzące Święta będą dla
Was niezapomnianym czasem spędzonym
bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Życzymy, aby odbyły się w spokoju, radości wśród Rodziny,
Przyjaciół oraz wszystkich bliskich dla Was osób.
Burmistrz Krasnobrodu
Janusz Oś
Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
Adam Kałuża

Pani Marioli Czapla
Redaktor Naczelnej
„Gazety Krasnobrodzkiej”
całemu Zespołowi Redakcyjnemu.
Panu Burmistrzowi Januszowi Oś,
Samorządowi z przewodniczącym
Panem Adamem Kałużą
oraz całej społeczności
Miasta i Gminy Krasnobród.
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy, aby udręczony i ukrzyżowany Chrystus
opromieniał Wasze życie blaskiem swojego
chwalebnego Zmartwychwstania.
Niech radość Poranka Wielkanocnego
zagości na zawsze w Waszych sercach,
a smutki rozpłyną się w blasku wiecznego światła.
Członkowie Koła
Przyjaciół Radia Maryja
wraz z opiekunem ks. Piotrem Nogasem
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Z pomocą Matki Boskiej Krasnobrodzkiej
Rozmowa z Księdzem Prałatem Romanem Marszalcem – proboszczem Parafii NNMP w Krasnobrodzie
Mariola Czapla: Księże Prałacie Kaplica Objawień na Wodzie, to obok krasnobrodzkiego kościoła jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc kultu religijnego, to miejsce gdzie Kult Maryjny bierze swój początek, ale także miejsce,
które do niedawna wymagało gruntownego remontu? Do niedawna, bo teraz
wygląda bardzo okazale.
Ks.
Prałat
Roman Marszalec – Rzeczywiście Kaplica
Objawień na Wodzie to miejsce znane w
całej Polsce i
poza jej granicami i licznie odwiedzane przez pielgrzymów, turystów oraz
mieszkańców gminy i parafii Krasnobród o każdej porze roku. Przybywający tutaj - do kolebki Kultu Maryjnego
w Krasnobrodzie - modlą się dziękując
za otrzymane łaski i proszą o dalszą
opiekę Krasnobrodzkiej Pani.
Od pewnego czasu wiadomo było, że
kaplica jest w złym stanie technicznym.
Oględziny przeprowadzane przez specjalistów budowlanych i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków potwierdziły fakt, że konstrukcja nośna Kaplicy
była w złym stanie technicznym. Zły
stan to m.in. stopniowe przechylanie się
murowanych słupów, na których była
posadowiona kaplica, zniszczenie podwalin i innych elementów drewnianych
wskutek działania szkodników i silnych
zawilgoceń, nieszczelności pokrycia dachowego powodujące zniszczenie belek
i fragmentów ścian. Taki stan Kaplicy
stwarzał zagrożenie dla osób odwiedzających to miejsce. Mogło to grozić nawet zawaleniem się całego obiektu. Było
jasne – konieczny jest gruntowy remont.
M.Cz.: Kaplica jest obiektem wpisanym
do rejestru zabytków i objęta ochroną
konserwatorską, tak więc aby przystąpić
do prac remontowych należało spełnić
związane z tym procedury?
Ks. R. M. – Fakt, że Kaplica jest obiektem zabytkowym stwarza pewne utrudnienia, ale ma też swoje dodatnie strony.
Dodatnią stroną była możliwość ubiegania się o dotację na remont Kaplicy z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warunkiem złożenia wniosku o dotację było posiadanie pełnej dokumentacji na remont Kaplicy. Przystąpiłem, więc do działań mających na celu

przygotowanie niezbędnych dokumentów. W czerwcu 2006 roku został opracowany szczegółowy projekt remontu.
Autorami projektu byli: mgr inż. arch.
Zbigniew Jędrzejczak i mgr inż. Marek
Nicgorski. Koszty związane z wykonaniem projektu prac remontowo- konserwatorskich Kaplicy zostały sfinansowane przez Urząd Miejski w Krasnobrodzie. 27 października tegoż roku Parafia
otrzymała pozwolenie od Konserwatora
na wykonanie prac remontowokonserwatorskich Kaplicy. Kolejną
czynnością było wystąpienie z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w
Zamościu o wydanie pozwolenia na budowę. Pozwolenie otrzymałem 4 stycznia 2007r.
M.Cz.: Po przygotowaniu wyżej wymienionych dokumentów można już było
wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego o
dofinansowanie planowanych prac?
Ks. R. M. – Tak. Pierwszy wniosek
przesłałem 4 stycznia 2007r. Niestety
okazało się jednak, że uzyskanie dotacji
nie jest takie proste. 20 marca otrzymałem decyzję odmowną, ze względu na
braki formalne. Po raz drugi złożyłem
wniosek 2 kwietnia tegoż roku, poprawiając błędy z poprzedniego wniosku.
Niestety tym razem wniosek nie otrzymał odpowiedniej liczby punktów niezbędnej do otrzymania dotacji. Po raz
trzeci wysłałem wniosek 2 października
2007r., tym razem został zaopiniowany
pozytywnie. Dwukrotnie musiałem osobiście jeździć do Departamentu Ochrony
Zabytków w Warszawie i dowoziłem
jeszcze brakujące pisma (nie pocztą, bo
czas naglił – zima tuż, tuż, a prace należało zakończyć 31.12.2007r.). 19 listopada 2007r. w Departamencie Ochrony
Zabytków w Warszawie podpisałem
umowę na dotację na remont kaplicy w
wysokości 287.000zł. Kwota ta staniała
ponad 80% kosztów inwestycji. Brakującą kwotę Parafia zobowiązała się pokryć ze środków własnych.
M.Cz.: Kiedy umowa była już podpisana
można było w końcu rozpocząć prace
remontowo-konserwatorskie?
Ks. R. M. – Pan Sławomir Wszoła –
właściciel Firmy Budowlanej „ARTKON” z Zamościa będącej wykonawcą
robót wahał się z decyzją podjęcia robót
ze względu na krótki czas realizacji zadania i porę roku. Zapewniałem, że będziemy się modlić o ciepło, dobrą pogodę i Matka Boska Krasnobrodzka nam
dopomoże, bo przecież to Ona to miejsce obrała. Moje zapewnienie poparła p.

Grażyna Żurawnicka – kierownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Lublinie Delegatura w Zamościu i p.
Maria Krzyżanowska - mgr inż. budownictwa, która angażuje się w pracach
remontowo-budowlanych przy obiektach sakralnych. Przy pomocy obu Pań
przekonaliśmy Sławomira Wszołę do
podjęcia prac remontowych przy Kaplicy Objawień na Wodzie. Podpisaliśmy
stosowną umowę i prace mogły się rozpocząć. Inspektorem nadzoru „charytatywnie” została mgr inż. Maria Krzyżanowska, a kierownikiem budowy Jerzy
Wyczółkowski.
M.Cz.: Proszę powiedzieć, na czym polegały prace remontowe?
Ks. R. M. – Zakres robót był bardzo
szeroki. Prace rozpoczęto od zdjęcia
blachy, którą pokryta była kaplica, a następnie prowadzona była rozbiórka
więźby dachowej. Te prace wraz z przestawieniem kaplic przy pomocy 40tonowego dźwigu prowadził p. Edward
Chałaszczuk z Tomaszowa Lubelskiego.
Dojazd specjalistycznego sprzętu ciężkiego utrudniał zalęgający na placu
śnieg i niezamarznięta piaszczysta gleba.
Po ustawieniu dźwigu z wielką niepewnością oczekiwaliśmy, czy dźwig uniesie do góry i przeniesie na bok obie kaplice. W środku kaplic dokonano
wzmocnień ścian, aby zaciskające się
metalowe liny nie zniszczyły bryły kaplicy, a zwłaszcza wyłożonych boazerią
ścian. Dzięki Bogu prace zostały wykonane zgodnie z planem. Można więc było przystąpić do kolejnego etapu.
M.Cz.: A kolejny etap to …?
Ks. R. M. – … rozbiórka murowanych
słupów, na których stały kaplice oraz
wyciąganie z ziemi drewnianych pniaków (to pozostałość po dawnych dębowych słupach). Na takich pniakach były
murowane z cegły słupy i one podtrzymywały kaplice. Prace te wykonywała
firma Wyburzanie-Roboty Rozbiórkowe
RECYKLING z Płoskiego. Prowadzenie
tych prac utrudniała woda, która w tym
roku dość wcześnie się ukazała. Ziemia
nie zamarzła, topniejący śnieg spowodował podniesienie się poziomu wód i
źródła ruszyły.
Po oczyszczeniu ze słupów, źródlisko
zostało zasypane piaskiem (przywieziono 14 wywrotek piasku po 18 ton każda), po to aby mógł tam wjechać ze
sprzętem kolejny wykonawca tzw. „palowania”. Wodę coraz bardziej bijącą ze
źródeł puszczono dość grubą rurą ułożoną na dnie źródliska, którą przysypano
piaskiem ok. 1 m grubości. Dzięki temu
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pomysłowi, podczas trwania remontu
Kaplicy odwiedzający to miejsce mogli
nabierać wodę płynącą ze źródeł, także
mogły być spokojnie prowadzone prace
remontowe.
M.Cz.: Na czym polegało to „palowanie”?
Ks. R. M. – Palowanie to wywiercanie
otworów w ziemi (aż do podłoża kamiennego, niektóre nawet do 7 m głębokości), w które wbijano pale (pale były
to rury stalowe o przekroju 36 cm).
Wbito w ziemię 18 takich pali-rur, które
miały pełnić rolę szalunków do wylewania betonowych słupów, na których
opierać się będą żelbetonowe podciągi.
Prace prowadził Zakład Robót Geologiczno-Wiertniczo-Górniczych „GEOWIERT” z Lublina.
Kiedy zakończono „palowanie” do prac
przystąpiła kolejna ekipa pracowników
Firmy Sławomira Wszoły z Zamościa
„ART-KON”, która pod nadzorem Mariana Kapłona z Sitańca wykonała drewniane szalunki na zalewanie żelbetonowych podciągów, na których położone
zostaną podwaliny kaplic. W tak przygotowane szalunki i metalowe rury włożono wcześniej przygotowane zbrojenia
(żebrowaną stal). W ten sposób przygotowano wszystko do betonowania. Muszę tu dodać, że powoli zaczął mi spadać
kamień z serca – pojawiła się nadzieja
na wykonanie prac zgodnie z terminem.
Pan Bóg błogosławił – dopisywała pogoda, nie było mrozów ani śniegu.
M.Cz.: Rozpoczęto więc betonowanie?
Ks. R. M. – W przygotowane i uzbrojone szalunki (poziome i pionowe) wlewany był beton na słupy i podciągi. Prace te przebiegły dosyć sprawnie. Beton
przygotowywała i przywoziła na miejsce
firma „Elektrobet” z Lublina oddział w
Zamościu. Następnie za pomocą pompy
ciśnieniowej beton wlewano w przygotowane szalunki. Potem należało odczekać kilka dni związanie zaprawy. Na
szczęście mrozu nie było, ale na wszelki
wypadek zabezpieczono miejsce budowy poprzez okrycie folią i wstawienie
piecyka, tzw. koksownika, aby utrzymać
odpowiednią temperaturę. Po około tygodniu, kiedy beton był już mocny, rozszalowano podciągi i na nich układano
odpowiednio zakonserwowane jodłowe
podwaliny pod obie kaplice.
M.Cz.: Po wykonaniu tych prac obie kaplice mogły wrócić już na swoje miejsce?
Ks. R. M. – 20 grudnia - tuż przed
Świętami Bożego Narodzenia ponownie
na placu budowy pojawił się dźwig, za
pomocą którego obie kaplice powróciły
na swoje dawne miejsce. Miejsce dawne, ale zupełnie odnowione – nowa, stabilna konstrukcja żelbetonowa, nowe
podwaliny. Najtrudniejszy etap pracy
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mieliśmy za sobą. Czas naglił, ale i prace postępowały. Pogoda w dalszym ciągu nam dopisywała. Można było przystąpić do ustawiania słupów na pomoście wokół kaplicy, zakładać krokwie,
przygotować dach do pokrycia gontem
(deskowanie, krycie papą, mocowanie
łat i kontrłat). W czasie, kiedy prowadzono prace na dachu taczkami wywożono piasek spod kaplicy, którym wcześniej zasypano źródlisko. Praca była
bardzo żmudna, ale konieczna, aby
udrożnić bijące źródła. W końcu przyszedł czas na krycie kaplic gontem. Prace przebiegły bardzo sprawnie.
M.Cz.: Można powiedzieć, że zostały do
wykonania już tylko prace kosmetyczne.
Ks. R. M. – Tak i wykonano je. Wymieniano zniszczone fragmenty desek,
podest wokół kaplicy wyłożono nowymi
deskami, wykonano nową podsufitkę,
facjaty i balustradę. Wszystkie elementy
drewniane, łącznie z podstawą i bryłą
obu kaplic zaimpregnowano środkiem
przeciwko szkodnikom i grzybom, odnowiono i zamontowano trzy krzyże na
dachu, wykonano instalację odgromową
i elektryczną. Zejście do źródliska wyłożono kamienieniem józefowskim, uporządkowano teren wokół kaplicy. Zabytkowa Kaplica Objawień na Wodzie wygląda jak nowa.
M.Cz.: To było bardzo trudne i kosztowne zadanie, ale na szczęście zakończyło
się sukcesem. Bardzo ważny dla Krasnobrodu zabytkowy obiekt sakralny został zabezpieczony i zachowany na kolejne długie lata w należytym stanie.
Kaplica prezentuje się bardzo ładnie.
Zapewne wiele osób, które przyjeżdżają
do Krasnobrodu i odwiedzają to miejsce
będą mile zaskoczeni?
Ks. R. M. – Rzeczywiście realizacja tego zadania była bardzo trudna. Po
pierwsze ze względu na charakter prowadzonych prac przy obiekcie sakralnym, po drugie ze względu na porę roku
i krótki czas realizacji zadania. To była
kosztowna inwestycja. Bez dotacji z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jej wykonanie byłoby bardzo
trudne.
M.Cz.: Trudno byłoby wykonać te prace
bez pomocy Matki Boskiej Krasnobrodzkiej?
Podczas prowadzenia prac remontowokonserwatorskich towarzyszyła nam
modlitwa wiernych naszej wspólnoty
parafialnej. Widoczne było sprzężenie
ludzkiej pracy z łaską Bożą. Nieustannie
czuliśmy wstawiennictwo Tej, która to
miejsce przed wiekami obrała i wraz z
cudowną wodą łaskami darzy tych, którzy w niej pokładają ufność. Tak więc
swą wdzięczność kieruję przede wszystkim do Niej i do wszystkich ludzi, których praca i finanse pozwoliły

zrealizować podjęty zamiar.
W sposób szczególny pragnę podziękować p. Sławomirowi Wszole – prezesowi firmy ART-KON z Zamościa, jego
pracownikom i wszystkim podwykonawcom. Słowa podziękowania należą
się także Burmistrzowi Krasnobrodu Januszowi Osiowi, który wykazał duże zainteresowanie prowadzonymi pracami, a
także pani Marioli Czapla, która wszystkie etapy prac uwieczniła aparatem fotograficznym. Dzięki temu mogłem założyć specjalną kronikę remontu i konserwacji naszej kaplicy, która w przyszłości posłuży badaczom historii, jako
cenne źródło informacji.
M.Cz.: Dziękuję za te miłe słowa. Czy
planuje Ksiądz Prałat jakieś kolejne
przedsięwzięcie inwestycyjne?
Ks. R. M. – Plany są, ale za wcześnie
jest o nich mówić.
Korzystając z okazji, że „Gazeta
Krasnobrodzka” ukarze się przed Świętami Zmartwychwstania Pańskiego, w
imieniu swoim, księży wikariuszy i
sióstr pracujących w Parafii NNMP w
Krasnobrodzie, wszystkim wiernym naszej wspólnoty składam najlepsze życzenia świąteczne: dobrego zdrowia,
wielu łask bożych, wszelkiej pomyślności na co dzień w życiu rodzinnym i zawodowym oraz głębokich przeżyć religijnych z racji Świąt Wielkiej Nocy.
Życzę dużo ufności i wiary w lepszą
przyszłość dla Narodu i Ojczyzny.
M.Cz.: Dziękuję za życzenia i rozmowę.
Ks. R. M. – Dziękuję.
Fotoreportaż z remontu Kaplicy
– str. 10-11

Życzenia Radosnych
Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się
do życia przyrody
i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości
płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego,
smacznego Święconego
oraz miłych spotkań
w gronie najbliższych osób
Czytelnikom
„Gazety Krasnobrodzkiej”
składa
Redakcja
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Finał „Family Cup” 2008
Tegoroczna zima nie dostarczyła
nam zbyt wielu okazji do skorzystania z
jej uroków, tj. uczestnictwa w kuligach,
zjeżdżania na nartach, snowboardzie czy
sankach.
Ze względu na brak śniegu nie mogły się odbyć planowane w Krasnobrodzie na dzień 27 stycznia br. Eliminacje
Rejonowe dla Województwa Lubelskiego XIII Amatorskich Mistrzostw Polski
w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie „Family Cup”. Nie pomogła zmiana
terminu na 24 lutego, ani miejsca zawodów na stok narciarski w Jacni. Zawody
niestety nie odbyły się.
Pocieszającym dla nas może być jedynie fakt, że Krasnobród nie był jedyną
miejscowością, w której eliminacje nie
odbyły się. Z 16 planowanych odbyło się
11 eliminacji rejonowych. W podobnej
sytuacji jak województwo lubelskie znalazły się województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, łódzkie i Śląsk II.
Wiosenna pogoda nie przeszkodziła
organizatorom w rozegraniu finałów Mistrzostw, które zaplanowano w Kluszkowcach w dniach 7-9 marca 2008r.
Zawody odbywały się w ośrodku narciarskim „Czorsztyn-Ski”. Trasy narciarskie znajdujące się na zboczach góry
Wdżar były bardzo dobrze przygotowane. Nie brakowało śniegu (pokrywa
śnieżna ok. 1 m), choć dookoła stoku było już czarno, wiosennie. Dopisała również pogoda, w piątek świeciło piękne
słońce, w sobotę promieni słonecznych
było nieco mniej, ale nadal panowały
świetne warunki do szusowania po śniegu.
Prawo udziału w finałach mieli reprezentanci wszystkich regionów bez

względu na to czy eliminacje rejonowe
odbyły się, czy też nie. W sumie uczestniczyło w nich ok. 550 zawodników.
Wśród uczestników Finałów nie mogło zabraknąć reprezentantów województwa lubelskiego. Nasza reprezentacja liczyła 9 osób. Sześcioro z nich:
Aleksandra Zaśko (Józefów), Maciej
Kokoszka (Zamość), Jacek Gmyz (Krasnobród), Mieczysław Piech (Lublin),
Kazimierz Kajak (Lublin) i Witold Wójcik (Puchaczów) startowało w indywidualnym slalomie narciarskim, a troje:
Bogumiła i Jan Zdziochowie z synem
Michałem (Tomaszów Lub.) w narciarskim slalomie rodzinnym. Niestety nie
mieliśmy swoich reprezentantów w
zwodach snowboardowych.
Naszym zawodnikom na miejscu
zawodów kibicowali p. Augustyn Zaśko
– właściciel wyciągu narciarskiego w
Krasnobrodzie z małżonką, p. Dariusz
Bojar – właściciel wyciągu narciarskiego
w Jacni, Janusz Oś - Burmistrz Krasnobrodu oraz pisząca tę relację Mariola
Czapla, pełniąca jednocześnie funkcję
kapitana reprezentacji województwa lubelskiego.
Choć mocno trzymaliśmy kciuki żaden z naszych zawodników nie został
Mistrzem Polski, nie znaczy to jednak,
że wróciliśmy bez dyplomów i pucharów.
W związku z tym, że eliminacje nie
odbyły się w 5 regionach, organizatorzy
imprezy podczas mistrzostw stworzyli
dodatkową kategorię „GÓRALI NIZINNYCH”, w której klasyfikowani byli
zawodnicy z tych regionów, w tym także
nasi zawodnicy. Z dyplomami i pucharami w tej kategorii do domów wrócili:
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Aleksandra Zaśko – I miejsce w kat. E
kobiet, Maciej Kokoszka – II miejsce w
kat. F mężczyzn, Mieczysław Piech – I
miejsce w kat. J mężczyzn i Kazimierz
Kajak – III miejsce w kat. I mężczyzn.
Tuż za podium, na IV miejscu uplasował
się Jacek Gmyz, który na pamiątkę swojego udziału w zawodach otrzymał dyplom.
Podczas uroczystego zakończenia
imprezy, po wręczeniu wszystkich pucharów i dyplomów przyszedł długo
oczekiwany moment losowania nagród.
Pula nagród wynosiła 35.000zł. Szanse
na zdobycie nagrody mieli wszyscy
obecni na tym wieczornym, sobotnim
spotkaniu. Nagrody losowane były bowiem wśród wszystkich zawodników,
którzy ukończyli zawody, bez względu
na to jakie miejsce zajęli. Tutaj trzymanie przez nas kciuków przyniosło lepszy
skutek, większość naszych zawodników
wylosowało nagrody.
Emocje związane z zawodami mamy
już za sobą. Bardzo dziękuję wszystkim
naszym zawodnikom za udział w finałach i wspólnie spędzony czas.
Tradycyjnie już podczas finałów
ustalany jest kalendarz eliminacji na kolejną XIV edycję Amatorskich Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie „Family Cup”.
Ustalono, że eliminacje w Krasnobrodzie odbędą się w sobotę 10 stycznia
2009 roku. Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników białego
szaleństwa do udziału w zawodach.
Mariola Czapla
Fotoreportaż - str. 20

Trzecia rocznica śmierci
Jana Pawła II

Mieczysław Sieklucki

Jak co roku 2 kwietnia Zespół Szkół Ogólnokształcących w
Krasnobrodzie obchodzi rocznicę śmierci Patrona Szkoły Papieża
Jana Pawła II. Tegoroczne obchody trzeciej rocznicy będą czasem
zadumy i refleksji całej społeczności szkolnej. Mamy nadzieję, że
rocznica będzie dobrą okazją, aby przypomnieć sobie nauczanie
Jana Pawła II, a „nie tylko zamknąć Ojca Świętego w sferze symboli, kremówek i humoru”. Do udziału w uroczystych obchodach
zapraszamy wszystkich chętnych z terenu gminy Krasnobród.
Obchody rozpoczną się o godz. 18.00 uroczystą mszą w intencji kanonizacji Jana Pawła II odprawioną w kościele NNMP w
Krasnobrodzie. Około godz. 21 przed budynkiem szkoły zacznie
się kolejny punkt uroczystości. Młodzież z ZSO zaprezentuje montaż słowno muzyczny. Na ekranie wyświetlane będą slajdy i fragmenty filmów z życia Papieża. Zakończymy o godz. 21.37, odmówieniem modlitwy o rychłą beatyfikację i kanonizację Papieża, odśpiewaniem „Barki” i Apelu Jasnogórskiego oraz ułożeniem symbolicznego znaku ze zniczy przed szkołą.
Marek Pawluk - Dyrektor ZSO

Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej” ponawia swój apel o
udostępnienie pamiątek, wspomnień i innych materiałów
związanych z osobą mgr Mieczysława Siekluckiego. Zebrane
materiały pomogą w przygotowaniu specjalnego wydania
„G.K.”, w którym przedstawiona zostanie postać zasłużonego
dla Krasnobrodu farmaceuty i społecznika. Prosimy o przekazywanie informacji do Redakcji „Gazety Krasnobrodzkiej”.
Zapewniamy zwrot udostępnionych materiałów.
Społeczny Komitet Organizacyjny powołany dla upamiętnienia pracy społecznej wieloletniego naczelnika Ochotniczej
Straży Pożarnej w Krasnobrodzie, farmaceuty i oddanego Krasnobrodowi społecznika Pana magistra Mieczysława Siekluckiego zajmuje się też gromadzeniem środków finansowych
niezbędnych do realizacji zadania. Oto numer konta bankowego, na który można dokonywać wpłat: KREDYT BANK S.A.
O/Zamość 74 1500 1807 1218 0004 0765 0000.
Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas pozytywnie
odpowiedzieli na nasz apel, innych zapraszamy do współpracy.
M. Czapla

Zasłużony dla Krasnobrodu
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Wychowanie według Jana Pawła II
Karol Wojtyła – przyszły papież Jan
Paweł II, filozof, teolog, poeta, publicysta - urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. W tym mieście się kształcił i
uzyskał maturę, po czym rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Podczas okupacji niemieckiej pracował jako robotnik
w zakładach chemicznych Solvay. Występował też jako aktor w konspiracyjnym Teatrze Rapsodycznym. Ukończył
tajne Metropolitalne Seminarium Duchowne i po święceniach kapłańskich,
które otrzymał pod koniec 1946 r. kontynuował studia teologiczne w Rzymie.
Wróciwszy do Polski został wikariuszem
w Niegowici, małej wiosce koło Bochni,
a następnie w parafii św. Floriana w
Krakowie. Był duszpasterzem akademickim, wykładowcą w Seminarium
Duchownym w Krakowie, a następnie
profesorem w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. W lipcu 1958 r. został mianowany biskupem pomocniczym krakowskim, a w kilka lat później, w styczniu 1964 r. - arcybiskupem. Powołał Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie. Aktywnie uczestniczył w obradach
Soboru Watykańskiego II. Papież Paweł
VI mianował go w czerwcu 1967 r. kardynałem. Po nagłej śmierci Jana Pawła I
wybrany został 16 października 1978 r.
na papieża. Przyjął imiona swego bezpośredniego poprzednika.
Jako papież podjął wszechstronny
dialog ze światem oraz Kościołami lokalnymi. Temu celowi służyły jego liczne podróże apostolskie, zmierzające do
objęcia katechizacją całego świata, oraz
odwiedziny parafii i różnych ośrodków
kultu we Włoszech. Szczególną troską
otaczał Kościół w Afryce. Podczas pielgrzymek apostolskich do krajów Ameryki Łacińskiej wzywał do budowania
sprawiedliwości między ludźmi oraz do
konsolidacji społecznej. Podejmował
także problem zadłużenia krajów tego
regionu, apelując do wierzycieli, by
sprawiedliwości nie stawiali ponad miłością. Szczególne znaczenie miały pielgrzymki Jana Pawła II do Polski,
zwłaszcza pierwsza, w 1979 r., która
obudziła wiarę narodu i dała mu moc do
zwycięskiej walki z komunizmem.
W celu promocji małżeństwa i rodziny
powołał m.in. Papieską Radę do Spraw
Rodziny oraz Papieski Instytut Studiów
nad Małżeństwem i Rodziną na Uniwersytecie Laterańskim. W swym nauczaniu
stale podkreślał prawo rodziny do decydowania o prokreacji, popierał służące
rodzinie współczesne badania naukowe,
umożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie. Akcentował rolę kobiety, poświęcając jej powołaniu wiele enuncjacji. Podkreślał, że tylko kobieta w pełni

świadoma swojej godności zdolna jest,
by odpowiedzieć na nie całkowicie.
Przedmiotem jego szczególnej troski była młodzież, do której w Światowe Dni
Młodzieży kierował specjalne orędzia.
Jan Paweł II ogłosił wiele dokumentów: konstytucji, encyklik, adhortacji
oraz listów apostolskich - m.in. Do młodych całego świata, Do dzieci w Roku
Rodziny, List do rodzin, List do kobiet.
Tradycyjnie ogłaszał na Wielki Czwartek listy do kapłanów. Wielokrotnie wystosowywał listy do uczestników konferencji międzynarodowych i spotkań religijnych oraz z racji różnych rocznic.
Odwołując się do Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim Soboru Watykańskiego II, Jan Paweł II nieustannie
podkreślał, że wychowanie w swej istocie jest kształtowaniem osoby ludzkiej
na drodze dialogu w kierunku jej celu
ostatecznego, a jednocześnie dla dobra
społeczeństwa, w tym także dobra Kościoła. Proces wychowawczy następuje
przez harmonijny rozwój wrodzonych
cech fizycznych, moralnych oraz intelektualnych człowieka. Wychowanie zmierza do wyrobienia w człowieku coraz to
doskonalszego zmysłu odpowiedzialności za należyte kształtowanie własnego
życia poprzez nieustanny wysiłek oraz
za osiąganie prawdziwej wolności. W
wychowaniu chodzi przede wszystkim o
to, aby wychowanek stawał się coraz
bardziej człowiekiem; by bardziej „był”,
a nie tylko więcej „miał”. Tak rozumiane
wychowanie ma zasadnicze znaczenie
dla kształtowania stosunków międzyludzkich i społecznych.
W ujęciu papieża podstawą wychowania jest personalizm, czyli uznanie
wielkości i godności każdego człowieka
jako osoby. Zasadniczym wymaganiem
tak rozumianej edukacji jest zatem pełna
afirmacja godności osoby, którą Jan Paweł II łączył z przykazaniem miłości
bliźniego. Wyraża się to w formie zasady: właściwym odniesieniem do każdej
osoby jest jej miłowanie. Idea miłości
Boga i bliźniego zakłada wolność osobistą człowieka, który na miłość Boga może odpowiadać tylko jako istota wolna.
Bóg nie zmusza człowieka do wypełniania Jego woli, lecz pozostawia mu wolny
wybór. Może on Stwórcę przyjąć lub odrzucić. Człowiek jest o tyle szczęśliwy, o
ile jest wolny. Tylko wolność umożliwia
mu pełną samorealizację, a tym samym
bycie sobą, toteż wolność i umiejętne z
niej korzystanie jest zasadniczym celem,
do którego ma zdążać cały trud wychowawczy. Młody człowiek ma pełne prawo oczekiwać od pedagoga dokładnej
informacji na temat wolności, zarówno
zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Wiedza
taka ma mu pomóc w dokonaniu wyboru

drogi życia: w świecie wolności lub też
w świecie zniewolenia.
Człowiek jako osobowy byt w relacji
do Boga i bliźniego jest wartością szczególną, co niesie ze sobą pewne wymagania etyczne. Rodzi to obowiązek respektowania godności ludzkiej i wartości,
które są widziane jako właściwe dla dobra osoby. Również w obszarze wychowania życie etyczne na poziomie osobowym oznacza przestrzeganie wymagań prawdziwej miłości. Daje to podstawę do zakazu posługiwania się osobą
jako środkiem do celu lub jakimś bezosobowym narzędziem. Taka reedukacja
w wychowaniu osoby przejawiałaby się
w postawieniu jej na równi ze światem
rzeczy, czyli polegałaby na uprzedmiotowieniu.
Papież opowiadał się zawsze za wychowaniem do wartości, mimo że napotykało to na silną i operującą skutecznymi środkami kontrakcję. Wzywał do
nieulegania uwodzicielskiej propagandzie, demagogicznym hasłom fałszywych proroków czy kapryśnej modzie,
by człowiek nie stał się niewolnikiem
chwili. Nawoływał też młodych, by demaskowali slogany i pozorne wartości,
odrzucali ułudę i drogi prowadzące donikąd. Osoba ludzka urzeczywistnia się
przez miłość, która wraz z wiarą i nadzieją jest wewnętrzną siłą, przejawiającą się w działaniu człowieka. Miłość
działa od wewnątrz jako własny dynamizm, a jednocześnie jako efekt działania Ducha Świętego, który włącza człowieka do uczestnictwa w życiu Bożym.
Jan Paweł II uczył, że najwyższym
celem wychowania chrześcijańskiego
jest Jezus Chrystus, będący Panem czasu, początkiem i wypełnieniem historii.
Każda chwila jest ogarnięta Jego wcieleniem i zmartwychwstaniem. Ten chrystocentryzm sprawia, że upodobnianie
się do Zbawiciela musi uwzględniać integrację osobowości na poziomie naturalnym i nadprzyrodzonym. Oba te poziomy wzajemnie się ze sobą jednoczą i
sprawiają, że wychowanie chrześcijanina
jest zintegrowane, a całe jego życie poddane sferze nadprzyrodzonej. Proces ten
rozpoczyna się od momentu chrztu św.
Kolejno przyjmowane sakramenty zachęcają osobę do nabywania pozytywnych cech osobowości, a tym samym do
rozwoju życia duchowego, w czym podstawowe zadanie przypada wychowaniu.
Jan Paweł II jasno wskazywał, że zasadniczym celem wychowania w ogóle,
a szczególnie wychowania chrześcijańskiego, jest urzeczywistnianie samego
siebie, czyli otwarcie się na doświadczenie tego, co dokonuje się zarówno na
zewnątrz, jak i w samej osobie. Uważał,
Ciąg dalszy na str. 8
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Wychowanie według Jana Pawła II
Ciąg dalszy ze str. 7
że doświadczenie Boga jest dziś ogromnie potrzebne. Pozwala ono chrześcijaninowi – w obliczu różnorodności kultur, ideologii czy filozofii życia - dawać
świadectwo swoim przekonaniom, całej
postawie, tożsamości i wierze w Chrystusa. Za przewodnią linię wychowania
uznawał nawiązanie dialogu Boga z
człowiekiem, zapoczątkowanego stworzeniem człowieka, a kontynuowanego
poprzez sakramentalne życie Kościoła.
Zatem punktem wyjścia i zarazem trzonem filozofii wychowania według Jana
Pawła II jest doświadczenie osoby: bezpośrednie, przedmiotowe i rozumiejące
ujęcie człowieka w jego istotowych
przejawach. Natomiast punktem centralnym papieskiej antropologii jest czyn
osoby, czyli świadome, wolne oraz podlegające ocenie moralnej działanie
człowieka znajdującego się w sytuacji
etycznej. Wychowanie ma prowadzić do
tego, by człowiek był w pełni odpowiedzialny za swój czyn. Odczytywanie
osoby w czynie to jeden z postulatów
pedagogicznych w nauczaniu papieskim. Wśród wartości ewangelicznych
wymienia się dziś dobro, a przemilcza
prawdę, natomiast Jan Paweł II domaga
się bezwzględnego przestrzegania prawdy. O powodzeniu działalności wychowawczej decyduje wymiar religijnomoralny, a mądrość człowieka polega na
liczeniu się z rzeczywistością prawdy.
Dlatego papież występował przeciwko
odchyleniom od pionu prawdy w pedagogii.
Zbiorowość ludzka, w której następuje proces wychowawczy, jest określana jako communio personarum (wspólnota osób). Wyraża ona taki sposób bytowania ludzi ze sobą, w którym podstawą ich jedności jest wzajemna afirmacja w czynach. Małżeństwo i rodzina
stanowią fundamentalną i tym samym
najprostszą wspólnotę ludzką, w której
społeczna natura człowieka znajduje
swoje najbardziej pierwotne i naturalne
urzeczywistnienie. Miłość małżeńska
stanowi doskonałą i pierwotną formę
ludzkiej miłości osobowej. Rodzina jako
wspólnota miłości i życia jest w zasadniczy sposób odpowiedzialna za urzeczywistnienie wszystkich wymiarów życia osobowego oraz za pełne włączenie
w życie społeczne jej członków, szczególnie dzieci. Jan Paweł II apelował w
związku z tym o wychowanie w solidarności, która dynamizuje odpowiedzialność za każdego członka wspólnoty i za
dobro wspólne. Uznawał człowieka za
podmiot pracy i przyznawał pierwszeństwo pracy przed kapitałem. Nieustannie
wyrażał tym samym zasadę prymatu
osoby w stosunkach ekonomicznych.
Głównym celem pracy jest przede

wszystkim personalizacja osoby, a przez
nią całej wspólnoty i otoczenia. Służyć
temu ma m.in. sprawiedliwy podział
dóbr, także na płaszczyźnie międzynarodowej. Praca oderwana od godności
osoby ludzkiej ulega kryzysowi, nawet
wtedy, gdy pomnaża dobrobyt. Pedagogia Jana Pawła II podkreśla, że zasadniczym wyrazem prawdziwego dobra jest
dobro wspólne, które nie sprzeciwia się
dobru poszczególnej osoby, ponieważ
przyczynia się najbardziej do pełnego i
gruntownego rozwoju człowieka. Przez
dobro wspólne ludzkie „ja” pełniej i
gruntowniej odnajduje siebie w ludzkim
„my”. Bez dobra wspólnego – podkreślał często papież – nie ma miłości. Stąd
jego postulat wychowania do miłości
wiąże się z koniecznością pomagania
ludziom w odkrywaniu dobra obiektywnego.
W ujęciu Jana Pawła II kultura stanowi właściwy każdemu człowiekowi
sposób istnienia oraz bytowania, w którym - przez urzeczywistnienie swych relacji do innych osób, Boga oraz przyrody - określa on sens swej egzystencji,
wyrażając tym samym siebie oraz swą
epokę. Zasadniczym przedmiotem kultury jest prawda o człowieku, ujawniana
w różnych aspektach oraz obszarach
kulturowych. Bazą ludzkiej transcendencji jest dziedzina wartości absolutnych (prawda, dobro, sacrum, piękno),
które tworzą fundament autentycznej
kultury. Celem aktywności kulturowej
jest również rozwój osoby. Dlatego
istotny pozostaje wymiar moralny kultury, czyli wymóg tworzenia kultury w
pełni zdrowej moralnie. Czynnikiem
ożywiającym tę twórczość jest wolność
urzeczywistniana przez jednostkę i poszczególne narody w ich wzajemnej solidarności oraz odpowiedzialności, a
także w świetle prawdy o człowieku.
Wychowanie człowieka dokonuje
się więc w konkretnej kulturze i przez
kulturę. Zatem kultura stanowi dla Jana
Pawła II propedeutykę życia moralnego.
Człowiek jest jedynym podmiotem kultury. W niej się wyraża i przez nią potwierdza. Kultura jest dynamicznym
aspektem wychowania, a najważniejszy
jej wymiar to kultura miłości i pracy.
Wychowanie w kulturze i przez kulturę
stawia sobie za podstawowy cel przekazanie człowiekowi norm, wzorów oraz
wartości.
Według papieża wychowanie trzeba
rozpatrywać w kategoriach twórczości.
Ponieważ każdy człowiek jest inny, do
każdej jednostki ludzkiej należy podchodzić indywidualnie. Nie można
otwierać każdego ludzkiego serca takim
samym zestawem metod i środków. Dlatego wychowawca, chcąc pedagogizować innych, musi stać się niejako
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twórcą. Nie może być rzemieślnikiem.
Prawdziwy rozwój człowieka dokonuje
się dzięki osobowym relacjom z innymi
ludźmi. Relacje te mają swoją podstawę
w antropologicznej strukturze osoby.
Każdy człowiek ze swej natury jest istotą społeczną, a w jego strukturze tkwi
podstawa wszelkich odniesień międzyludzkich.
Istotnym dopełnieniem wychowania
jest uwzględnienie w jego procesie wymiaru religijnego. Papież nieustannie
podkreślał, że im bardziej posłannictwo
Kościoła pozostaje skoncentrowane na
człowieku, a więc im bardziej jest antropocentryczne, tym mocniej musi potwierdzać się i urzeczywistniać teocentrycznie, tzn. być skierowane w Jezusie
Chrystusie ku Ojcu. W rozumieniu Jana
Pawła II pedagogia inspirowana Ewangelią i przeniknięta Chrystusem najpełniej odpowiada naturze człowieka. Każde wychowanie w rodzinie oraz poza
rodziną powinno być wprowadzone w
zbawczy wymiar Bożej pedagogii, ukierunkowanej do każdego człowieka. Stąd
też wychowanie katolickie ma być zawsze przede wszystkim głoszeniem Chrystusa.
Uwzględniając zarówno personalistyczny punkt widzenia człowieka, jak i
ujęcie aksjologiczne, normatywne oraz
społeczno-kulturowe i religijne, Jan Paweł II tworzył konkretny paradygmat,
proponował wykładnię wychowawczą
dla całej pedagogiki chrześcijańskiej.
Wzór głoszony przez papieża w jego
licznych wystąpieniach ma w swej istocie charakter uniwersalny, niepodporządkowany żadnej ideologii czy też
systemowi
społeczno-politycznemu.
Ogólnoludzkie, pełne spojrzenie na
człowieka stanowi zasadniczy rys koncepcji wychowania według Jana Pawła
II.
Literatura: J. Majka, Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Warszawa 1973,
s. 52-67; Jan Paweł II. Nauczyciel, red.
M. Piechowiak, Zielona Góra 1997; J.
Tarnowski, Dialog w wychowaniu, w: Dialog w katechezie, red. S. Kulpaczyński,
Lublin 1998, s. 13-40; Wychowanie w
nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999), red.
S. Urbański, Warszawa 2000; Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. II (19891999), red. S. Urbański, Warszawa 2000;
W. Chudy, A. Półtawski, Jan Paweł II.
Myśl filozoficzna, w: Encyklopedia Katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 850-855; J.
Bajda, J. Merecki, T. Styczeń, Jan Paweł
II. Myśl teologiczna, w: tamże, kol. 856860; M. Śnieżyński, Wychowanie, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana
Pawła II, red. A. Zwoliński, Radom 2003,
kol. 588-593.

ks. prof. dr hab. Edward Walewander
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Wycieczka edukacyjna do Warszawy
Wczesnym rankiem 29 lutego 2008r. uczniowie kl. IV-VI
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Majdanie Wielkim wraz z opiekunami – udali się na jednodniową wycieczkę edukacyjną do Warszawy. Wycieczka mimo, że
krótka, okazała się być bardzo owocną.
Największą atrakcją dla dzieci było zwiedzanie Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnicy wycieczki mieli okazję
przysłuchiwać się obradom sejmu, poza tym spotkali się z posłem Wojciechem Żukowskim.
Niewątpliwą atrakcją dla wycieczkowiczów był oglądany z
dreszczykiem – film w kinie trójwymiarowym pt. ,,Morskie
stwory, prahistoryczna przygoda”.
Wreszcie Starówka; spotkanie z Syrenką, warszawskim kataryniarzem i niepowtarzalnym urokiem tegoż zakątka stolicy.
Należy nadmienić, iż ta pełna wrażeń wycieczka dofinansowana była z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu
państwa.
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SKORPION 2008
W dniach 15 - 17 lutego 2008 r. w
Krasnobrodzie gościli uczestnicy VII
Ekstremalnej Imprezy na Orientację Skorpion 2008. Organizatorem imprezy
było Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział Miejski w Lublinie Klub Imprez na Orientację „Inochodziec”.
Kierownikiem imprezy i budowniczym trasy był Paweł Szarlip, sędzią
głównym Sławomir Juraszewski, pomocą służył Michał Krupiński, a obsługą
tras i bazy zajmowali się członkowie i
sympatycy Klubu Inochodziec.
W organizację tegorocznego rajdu
włączyli się: Urząd Miejski w Krasnobrodzie, Prywatne Katolickie Liceum
Ogólnokształcące w Lublinie, Zespół
Parków Krajobrazowych Roztocza, Roztoczański Park Narodowy i Nadleśnictwo Zwierzyniec.
Patronat medialny nad imprezą objęli: Dziennik Wschodni, Radio Lublin,
serwis internetowy napieraj.pl i TVP 3
Lublin.
Skorpion 2008 to impreza w ramach,
której jej uczestnicy (przyjechali z całej
Polski) mieli do pokonania na pieszo 50
lub 100 kilometrową trasę. Trasa była

mierzona najkrótszą drogą, ścieżką, lub
linią terenową (wąwóz, koryto rzeki,
granica kultur, itp).
Jako pierwsi wyruszyli uczestnicy
imprezy, którzy wybrali trasę 100 kilometrową. Start odbył się w piątek 15 lutego o godz. 20.00 spod obiektów szkolnych w Krasnobrodzie, które były bazą
dla organizatorów i uczestników „Skorpiona 2008”. Każdy z uczestników wyruszający na nocną wędrówkę zaopatrzony był w kompas, mapkę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi, kartę
startową oraz… źródło światła – latarkę
nałożoną na głowę, dzięki której wędrowanie w ciemności i poszukiwanie punktów kontrolnych było znacznie łatwiejsze. Stukilometrowa trasa składała się z
dwóch pętli. I pętla o długości 49 km
miała 14 punktów kontrolnych i prowadziła od zabudowań szkolnych w Krasnobrodzie poprzez Górę Grabnik, okolice Suchowoli, Szewni Górnej, Szewni
Dolnej, Adamowa, Guciowa, Lasowiec,
Hutek do Krasnobrodu. Na każdym
punkcie kontrolnym trzeba było odszukać umieszczony tam kod i zanotować
go na karcie startowej. Niezbędne było
zachowanie odpowiedniej kolejności
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wpisania kodów.
Na II pętli o długości 51 km umieszczono 12 punktów kontrolnych, (kolejność
dowolna). Na pokonanie 100 km trasy
wyznaczono limit czasu, który wynosił
26 godzin + 2 godz. karne.
Na 100-kilometrową trasę wyruszyło
blisko 30 uczestników. Tylko jednemu
udało się zaliczyć wszystkie punkty kontrolne w wyznaczonym limicie czasowym. Tym szczęśliwcem był Mariusz
Pietrzak z Warszawy. Tuż za nim na
mecie pojawili się inni Warszawiacy:
Andrzej Sochoń (II miejsce) i Anna Trykozko i Leszek Herman-Iżycki (III miejsce), którzy zaliczyli wszystkie punkty,
ale poza limitem czasowym.
W sobotę 16 lutego 2008r. o godz.
8.00, podobnie jak i poprzedniego dnia
podczas startu na „setkę”, Zastępca
Burmistrza Krasnobrodu Zbigniew Michalski z pistoletem startowym w ręku
odliczył: 3...2...1... start! I ruszyli. Podczas śnieżnej zawieruchy ponad 70
uczestników
wyruszyło
na
50kilometrową trasę. Na trasie prowadzącej m. in. przez: Piekiełko, Długi Kąt,
Szopowe, Starą Hutę, Bondyrz do Krasnobrodu umieszczono 13 punktów kontrolnych (kolejność dowolna). Dodatkowym utrudnieniem dla pokonujących tę
trasę były dwa zadania specjalne:
Ciąg dalszy na str. 13.

Gotowi do wymarszu na 100-tkę.

Jeszcze ostatnie przed startem spojrzenie na mapę... i ruszamy

Przygotowania do startu na 50-tkę

Uwaga! Odliczamy 3, 2, 1, start!
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Posyłająca anioły
Dnia 18 lutego 2008 roku odeszła do
Pana, pani Teresa Wojtulewicz, wieloletni pracownik Centrum Onkologii
Ziemi Lubelskiej. Pani psycholog była
osobą bezgranicznie oddaną swoim pacjentom. Poświęcała im cały swój czas.
Służyła swoją pomocą, wiedzą i pociechą. Patrzyła na zalęknionych o swoje
życie ludzi z ogromną życzliwością.
Miała niezwykły dar wchodzenia w wyjątkowo ciepłe relacje z ludźmi. Niewątpliwie pomagał jej w tym urok osobisty, miła powierzchowność i dystynkcja. Można śmiało powiedzieć, że leczyła nas miłością.
Kontakt z nią, był nie tylko kontaktem
terapeutycznym poprzez - profesjonalne
wsparcie psychologiczne - ale również
czymś więcej- doświadczeniem bezwarunkowej miłości. W sposób naturalny i
oczywisty wskazywała na źródło tej miłości - na Boga.
Pani Teresa była swoistym przekaźnikiem wszechogarniającej Bożej miłości.
Pomagała w odkrywaniu prawdy podstawowej, mówiącej o tym, że Bóg kocha nas naprawdę. Daje nam siebie każdego dnia i w każdym położeniu - w sytuacji ciężkiej choroby i zagrożenia życia, szczególnie.
Pani Wojtulewicz dyskretnie sugerowała, by cały swój wysiłek kierować na
poszukiwanie Boga i bliskiego z Nim
kontaktu, nie tracić czasu na rozpamiętywanie własnego bólu, krzywdy, cierpienia i strachu przed śmiercią, bo, tak
naprawdę, nie tyle istotne jest to, ile
czasu przed nami, ale jak go przeżyjemy.

Pani Wojtulewicz była osobą, która
potrafiła w niezwykły sposób, przeprowadzać ludzi przez „ smugę cienia”.
Oswajać ich z myślą o własnej śmierci i
odchodzeniu innych, bo dla niej śmierć
była naprawdę jedynie przejściem do
innego, lepszego życia, podróżą zakończoną spotkaniem z miłującym Ojcem.
Pani Teresa uczyła akceptowania
siebie i rozwijania tkwiących w każdym
człowieku talentów, którymi Bóg obdarowuje. Dzięki niej powstało wiele prac
plastycznych i wiele różnorodnych dzieł
wytworzonych przez zachęconych przez
nią i zmobilizowanych do twórczości
pacjentów onkologicznych. Dla wielu
osób była to nie tylko szansa na oderwanie myśli o chorobie, ale również
doświadczenie własnych możliwości,
które dawało tak potrzebne każdemu
poczucie własnej wartości.
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Ciąg dalszy ze str. 12.
przeprawa przez rzekę na linie oraz
strzelanie do celu z karabinku. Limit
czasu na pokonanie tej trasy wnosił 13
godz. + 2 godz. karne.
Najlepszym okazał się Paweł Janiak
reprezentujący ENTRE.PL TEAM z
Warszawy, który zajął I miejsce w kategorii Seniorzy – Mężczyźni, na II miejscu w tej kategorii uplasował się Tomasz Radomiński z Mińska Mazowieckiego, a na III Andrzej Krochmal z
Warszawy. W kategorii SeniorzyKobiety I miejsce zajęła Anna Świtalska
(Leniwce.pl), II – Irena Kroc, III – Małgorzata Wesołowska (Lublin). W kategorii Seniorów-Miks I miejsce – Ola
Łoś i Wiesław Piasecki, II – Natalia Rogucka i Mateusz Frączek, III – Anna
Stępień i Tomasz Kuźmiński.
W kategorii Juniorów: I miejsce

– Piotr Kuczek, II - Agata Świetlicka i
Cezary Antolak.
Podsumowanie imprezy wręczenie
nagród i dyplomów najlepszym zawodnikom odbyło się w niedzielę 17 lutego
br. w bazie rajdu, czyli w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie.
Oprócz organizatorów, dyplomy wręczał gratulacje zwycięzcom składał zastępca Burmistrza Krasnobrodu Zbigniew Michalski, który od samego początku towarzyszył organizatorom i
uczestnikom tej ekstremalnej imprezy.
Gratulujemy zwycięzcom obu tras.
W zasadzie gratulacje należą się
wszystkim, którzy odważyli się wziąć
udział w tej imprezie.
Ekstremalna Impreza na Orientację
„Skorpion 2008” – to impreza dla odważnych ludzi, którzy przy pomocy
kompasu i mapki zmagali się z
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Gdy spotka się tak pomocnego i dobrego człowieka, jak pani Teresa Wojtulewicz, to chciałoby się zatrzymać go
jak najdłużej dla siebie, dla innych.
Wobec rzeczy, które nie
zależą od nas, jesteśmy bezradni. Pozostaje nam tylko dziękować Bogu, że postawił panią Teresę na drodze naszego
życia, że doświadczyliśmy jej dobroci i
przyjaźni, że tak długo była dla nas
Szymonem Cyrenejczykiem i pomagała
nam dźwigać nasz krzyż.
A w chwilach trudnych posyłała nam,
swoim zwyczajem, wszystkie dobre
anioły...
Msza święta, która została odprawiona 22 lutego 2008 roku, w kościele
św. Michała Archanioła w Lublinie,
przypominała bardziej nabożeństwo
dziękczynne niż żałobne. Podniosły nastrój, piękny śpiew przy akompaniamencie gitar, skrzypiec i fletu, słowa z
taką wyrazistością mówiące o świętych
obcowaniu i ciał zmartwychwstaniu, napełniały serca nadzieją i ufnością.
Tak samo pogrzeb miał charakter niezwykły.
Trumna z ciałem pani Teresy niesiona na ramionach, wśród palmowych
gałązek i kwiatów: powtarzający się
werset „Córki jerozolimskie nie płaczcie
nade mną...” i nie kończący się pochód
osób żegnających w skupieniu i spokoju
swojego dobrego anioła.
Złożeniu do grobu towarzyszył mocny
przejmujący śpiew Credo.
Wydaje się, że to wszystko sprzyja głębokiej refleksji nad naszym życiem i jego końcem, szczególnie teraz w okresie
zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Zofia Kończewska-Murdzek
kilometrami tras prowadzących nieznanymi lasami, polami, wąwozami i jarami
Roztocza. To impreza, podczas której jej
uczestnicy musieli zmierzyć się nie tylko ze śnieżycą i zaspami śnieżnymi, niskimi temperaturami (szybko rozładowywały się baterie telefonów komórkowych, zamarzała woda), ciemnością, ale
także ze swoimi słabościami.
Najważniejsze, że impreza się udała,
o czym świadczą liczne relacje i komentarze jej uczestników umieszczone w Internecie.
Oto kilka z nich: „Dziękuję organizatorom za możliwość przeżycia niezwykłej ekstremalnej przygody w cudownej
zimowej scenerii Roztocza”, „Ma Skorpion swój klimacik. Mimo mrozu to jedna z najcieplejszych imprez”, „Skorpion
z roku na rok się rozwija i oby tak dalej”.
Życzymy tego i organizatorom i
uczestnikom.
M. Czapla
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CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
My też czytamy i organizujemy wiele
imprez kulturalnych dla naszych dzieci
przy ZSP w Krasnobrodzie. Oto niektóre
z nich:
NADANIE IMIENIA GRUPIE II
26 października 2007r. odbyła się uroczystość nadania imienia grupie II sześciolatków. Uroczystość swoją obecnością
uświetnili: Pan Burmistrz Janusz Oś, pełnomocnik d/s oświaty p. Agnieszka Adamczuk, Dyrektor ZSP p. Joanna Szykuła, Wicedyrektor ZSP p. Dorota Umińska i Rodzice.
Pani Maria Domańska (opiekunka grupy i organizatorka uroczystości) powitała
przybyłych gości i zaprosiła do obejrzenia
krótkiej części artystycznej przygotowanej
przez dzieci pt. „Przyjaciele Kubusia Puchatka”.
Następnie p. Dyrektor Joanna Szykuła
wręczyła „Akt nadania grupie imienia –
Przyjaciele Kubusia Puchatka”.
Pan Burmistrz wręczył akt nadania
każdemu dziecku indywidualnie.
Rodzice na pamiątkę tej uroczystości ufundowali dzieciom: maskotki: przyjaciele
Kubusia Puchatka, bajki – Kubuś Puchatek
oraz puzle – Kubuś Puchatek.
Od Dyrekcji dzieci otrzymały pamiątkowe
kolorowe ołówki.
Słodkim elementem uroczystości były słoiczki miodu dla każdego dziecka.
Następnym punktem uroczystości było
wspólne małe co nieco – poczęstunek
ufundowany przez rodziców: pączki i soki
Kubusie.
Uroczystość przebiegała w miłej jesiennej atmosferze. Było Kubusiowo.
Składam serdeczne podziękowania:
Zaproszonym gościom za zaszczycenie
nas swoją obecnością.
Pani Dyrektor Joannie Szykuła za wręczenie dzieciom upominków,
Panu Stanisławowi Kłyż i Państwu: M. i
B. Kulczyckim za przekazanie dzieciom
miodu,
Rodzicom za ufundowanie prezentów i
przygotowanie poczęstunku.
VI OGÓLNOPOLSKIE URODZINY
KUBUSIA PUCHATKA
Z tej okazji czytaliśmy dzieciom o przygodach Kubusia Puchatka.
Odbył się konkurs plastyczny: „Świat Kubusia Puchatka”, z którego to prac zorganizowano wystawę. Zwycięzcy otrzymali
„Kubusiowe” nagrody rzeczowe (ufundowane przez p. Jolantę Adamczuk) i dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy.
Grupa II pod kierunkiem p. Marii Domańskiej zorganizowała wystawę pt. „Świat
Kubusia Puchatka”, na której gromadzone
są do tej pory eksponaty z Kubusiem i jego
przyjaciółmi.
SPOTKANIA INTEGRACYJNE
W ODST – CZYTANIE ZBLIŻA
W budynku przedszkola, tuż obok naszych
dzieci przedszkolnych: zdrowych,

wesołych i szczęśliwych przebywają dzieci
chore. Jest to Oddział Dzieci Specjalnej
Troski. Jednym z zadań nauczycieli przedszkola jest nauka dzieci tolerancji, szacunku i miłości do bliźniego a zwłaszcza dla
chorych i ubogich. Zadania te realizujemy
poprzez udział w akcjach charytatywnych.
Pani Maria Domańska nawiązała ścisłą
współpracę z pracownikami tegoż oddziału.
Swoich podopiecznych uczy powyższych
zadań poprzez spotkania integracyjne. Podczas spotkań w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” realizując
program „Czytanie zbliża” czytane są dzieciom bajki.
Sześciolatki pod kierunkiem p. Marysi
przedstawiły w ODST przygotowane inscenizacje:
„Przyjaciele Kubusia Puchatka”, „Idą Mikołaje”, „Jasełka”.
Z okazji Mikołajek przekazaliśmy dzieciom chorym słodycze.
DZIEŃ POSTACI BAJKOWYCH
Dzieci przedszkolne bardzo lubią utożsamiać się z ulubionymi postaciami z bajek.
Dzień Postaci Bajkowych, był ku temu
okazją. Pani Maria Domańska zorganizowała konkurs pt. „Postać z bajki”, w którym wzięło udział 9 dzieci. Każdy uczestnik konkursu miał za zadanie zaprezentować się przed komisją. Po prezentacji odbył
się bal przebierańców. Komisja w składzie:
p. Maria Mierzwa, p. Grażyna Krzeszowska i p. Małgorzata Korzeniowska wytypowała zwycięzców konkursu. Każdy
uczestnik otrzymał książeczkę i dyplom.
BAL U KRÓLA
LWA SAMBY MOCNEGO
Korytarz przedszkolny zamieniony w
dżunglę, dzieci przebrane za zwierzęta i
stoły założone owocami.
Tak uczciły zakończenie karnawału klasy 0
– I, uczestnicząc w balu u króla lwa Samby
Mocnego, na którym gościli: Pani Bernadeta Włodarczyk – dyrektor MGBP w Krasnobrodzie, Pani Dorota Umińska – wicedyrektor ZSP w Krasnobrodzie, Pani Teresa Gielmuda – bibliotekarz ZSP w Krasnobrodzie, Ks. Krzysztof Maj – katecheta
ZSP w Krasnobrodzie, Pani Renata Gancarz – katecheta ZSP w Krasnobrodzie,
wychowawcy klas 0 – I: p. Beata Gmyz, p.
Wanda Sachajko. p. Maria Domańska, p.
Barbara Bielecka, p. Jolanta Borek oraz
Rodzice.
Bal rozpoczęto piosenką kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Następnie rozstrzygnięto konkursy:
1.„Mój kostium karnawałowy” – zwycięzcy
otrzymali nagrody książkowe i dyplomy a
pozostali uczestnicy otrzymali książeczki
malowanki z naklejkami. (Fundusze na nagrody pozyskała p. Maria Domańska w ramach prowadzonej akcji).
2. „Zwierzęta Afryki” – zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.
Finał konkurs plastycznego, zorganizowanego przez p. Marię Domańską pt.

„Zwierzęta Afryki” dla klas 0 – I był początkiem balu.
Zwycięzcy konkursów nagrody otrzymali z rąk wicedyrektor ZSP p. Doroty
Umińskiej i dyrektor MGBP p. Bernadety
Włodarczyk.
Pani Maria Domańska rozbawiła uczestników balu, opowiadając zagadki o zwierzętach Afryki, które były podobne do konia.
Następnie zaproszeni goście czytali dzieciom z książki „Wielkie czyny szympansa
Bajbuna Mądrego” opowiadanie pt. „Jak
lew został królem zwierząt”.
W dalszej części dzieci uczestniczyły w
konkursach przygotowanych przez wychowawców.
1. Rozpoznawanie owoców po dotyku - p.
Wanda Sachajko,
2. Rozwiązywanie zagadek o owocach – p.
Wanda Sachajko,
3. Rysowanie owoców z zawiązanymi
oczyma – p. Barbara Bielecka.
4. Rozpoznawanie zwierząt i naśladowanie
ich głosów – wicedyrektor p. Dorota Umińska
Nagrodą dla zwycięzców był hymn murzyński odegrany na instrumentach muzycznych i oklaski.
Na zakończenie balu czekała dzieci
wielka uczta przy stole suto założonym
owocami. Wygłodniałe i zmęczone dzieci
skonsumowały owoce co do jednego.
Podczas tego typu imprez dzieci nabywają
różne umiejętności i zdobywają wiele wiedzy. Na balu poznały zwierzęta Afryki i ich
zwyczaje, utrwaliły wiedzę o owocach krajowych i zagranicznych, poznały sposoby
zdrowego odżywiania się. Uczyły się
współżycia w grupie poprzez udział w spotkaniach integracyjnych.
PODZIĘKOWANIA:
Składam serdeczne podziękowania:
Pani Małgorzacie Seńko i Panu Stanisławowi Borek – za wsparcie finansowe
naszych działań.
Pani Jolancie Adamczuk za ufundowanie
nagród w konkursie „Świat Kubusia Puchatka”.
Dziadkom i Babciom dzieci z grupy II za
udział w aukcji prac dziecięcych (zdjęcie
w ramce karnawałowej), z której to dochód przeznaczony został na nagrody
książkowe dla dzieci.
Z wyrazami szacunku, licząc na dalszą
współpracę i wspieranie naszych działań:
Lider programu „Czytające szkoły”:
mgr Maria Domańska

„PODZIEL SIĘ KSIĄŻKĄ, Z KTÓREJ WYROSŁEŚ” – pod takim hasłem
przebiega wiosenna zbiórka książek w
ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Jeśli nie wiesz co zrobić z książkami,
które już przeczytałeś, to przekaż je innym. Bliższych informacji udziela organizator. Telefon kontaktowy 515122427.
Zapraszam do udziału w akcji.
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Wieści z Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego
w Krasnobrodzie
Droga Krzyżowa
W ostatni piątek przed wielkim tygodniem odprawiona została Droga Krzyżowa. Nabożeństwo to różniło się od poprzednich
tym, że nie było odprawione w kościele. Wierni wraz z proboszczem parafii ks. Romem Sawicem, który przewodniczył liturgii

wyszli na ulice osiedla Podzamek.
Modląc się, z zapalonymi świecami w rękach przemierzali
drogę od stacji do stacji, które wyznaczone były w poszczególnych miejscach osiedla. Podczas „Drogi krzyżowej” wierni
uczestniczący w tym nabożeństwie na zmianę nieśli duży brzozowy krzyż.

Z rozmów z osobami biorącymi udział w piątkowym nabożeństwie wynika, że taka forma modlitwy - rozważanie Męki
Pańskiej połączone z przemierzanie ulic, przy których się mieszka - dostarczyła im szczególnych przeżyć.
Podkreślali, że bardzo dobrze wykorzystane zostało naturalne, górzyste ukształtowanie terenu przy usytuowaniu poszczególnych stacji np. „Ukrzyżowanie” na najwyższym punkcie, na tle
otaczającej przyrody.
Dało się też zauważyć duże zaangażowanie uczestników tego
modlitewnego spotkania, wszyscy - dzieci, młodzież, dorośli,
chcieli mieć swój udział przy niesieniu krzyża. Dopisała też pogoda, która jakby specjalnie na ten czas poprawiła się.
To było szczególne i wzruszające przeżycie - mówią uczestnicy „Drogi Krzyżowej” prowadzącej ulicami Podzamku - mamy
nadzieję, że rozpoczęta w ten sposób tradycja będzie w przyszłości kontynuowana.

Pocieszyciel
12 marca 2008r. na wieży Kościoła pw. Zesłania Ducha
Św. w Krasnobrodzie zamontowano dzwon nazwany PARAKLET (Pocieszyciel).
Dlaczego PARAKLET”?
Odpowiedzią
niech będą słowa
Pisma Świętego:
„Jeżeli mnie miłujecie,
będziecie
zachowywali moje
przykazania.
Ja
zaś będę prosił
Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na
zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie ponieważ
u was przebywa i w was będzie”. (Jan 14. 15-17)
oraz cytat z Katechizmu Kościoła Katolickiego Nr 692:
Gdy Jezus zapowiada i obiecuje Ducha Świętego nazywa Go:
„Parakletem”, co dosłownie oznacza: „Ten, który jest wzywany przy czymś”. „Paraklet” tłumaczy się zazwyczaj jako
„Pocieszyciel”; Jezus jest pierwszym pocieszycielem. Sam
Pan nazywa Ducha Świętego
„Duchem Prawdy”.
Dzwon dla Parafii pw.
Zesłania Ducha Św. wykonała go Firma Felczyńskich z
Przemyśla. Widnieją na nim
napisy: „PARAKLET” - z
jednej strony, z drugiej „DUCHA POCIESZYCIELA DAM WAM J. 14. 1516”, natomiast na obwodzie „KRASNOBRÓD
PIĘĆDZIESIĄTNICA 2008”.
Uroczyste poświecenie
dzwonu nastąpi podczas odpustu Zesłania Ducha Świętego.
Po raz pierwszy „POCIESZYCIEL” zadzwoni w czasie
wigilii Liturgii Pańskiej w Wielką Sobotę na uroczyste
„Chwała na wysokości Bogu”, a potem w Wielką Niedzielę
na Rezurekcji. Począwszy od Świąt Wielkanocnych bicie
dzwonu (sterowanego elektronicznie) będzie słychać codziennie w popołudnie na „Anioł Pański” i na pół godziny
przed nabożeństwami.
Triduum Paschalne
Nabożeństwa Triduum Paschalnego będą rozpoczynały się o
godz. 17.00 w Wielki Czwartek i Wielki Piątek, w Wielką
Sobotę o godz. 18.00, natomiast Msza św. rezurekcyjna rozpocznie się o godz. 6.00.
Odpust w Jacni
W niedzielę Miłosierdzia Bożego (30 marca 2008r.) w miejscowości Jania odbędą się uroczystości odpustowe. Sumę
odpustową, która rozpocznie się o godz. 12.00 odprawi i kazanie wygłosi wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie ks. dr Michał Maciołek.
Informacje zabrała: M. Czapla
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Prawda udokumentowana
Zobligowany pomówieniami przez niektórych mieszkańców Krasnobrodu o rzekomej współpracy ze służbami
Urzędu Bezpieczeństwa, przedstawiam załączone do artykułu stosowne zaświadczenia wydane na moją prośbę przez
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, a świadczące o tym, że nie tylko nigdy nie byłem tajnym współpracownikiem, czy donosicielem w/w służb, ale po przeprowadzeniu ponad rocznej kwerendy archiwalnej, zostałem
uznany za pokrzywdzonego, co jednocześnie upoważnia
mnie do wglądu w dokumenty będące w zasobach I.P.N.
Uprzejmie też informuję szanownych czytelników, ze w
czasie kilkukrotnego pobytu w I.P.N. Oddz. Lublin, dokładnie zapoznałem się ze swoją teczka zawierającą 59
stron, w której siedmiu oficerów S.B. przy pomocy lokalnych donosicieli gromadziło informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny, na mój
temat.
Pragnę też nadmienić, że byłem w ciągłym zainteresowaniu służb bezpieczeństwa t.j.: w okresie studiów na Wydziale Weterynaryjnym w Lublinie lata 1951-1957, w czasie pracy zawodowej, szkoleniu wojskowego w Centrum
Wyszkolenia Kwatermistrzowskiego w Poznaniu, w grupie
oficerów rezerwy – rok 1961, współorganizatora spotkań
żołnierzy 25 -go pułku Ułanów Wielkopolskich ze środowiskiem krasnobrodzkim, uczestniczenia przy ekshumacji
zwłok ludzi rozstrzelanych najprawdopodobniej przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w miejscowości Jania
wiosną 1946 roku oraz w zakresie kontaktów z Kościołem.
Zainteresowanie to, szczególnie nasiliło się w latach 80tych, kiedy gromadzono materiały opatrzone klauzulą „ściśle tajne”, a które dotyczyły życia prywatnego mojego i mojej rodziny, jak też pracy zawodowej.
Starano się za wszelką cenę pozyskiwać materiały kompromitujące i obciążające oraz zdobyć dowody wrogiej
działalności politycznej.
Wszelkie szykany dokonywane w sposób podstępny,
zakończyły się totalnym fiaskiem dla Milicji i Służby Bezpieczeństwa.
Chciałbym, aby ten artykuł był niejako przestrogą dla
tych, którzy powielając niczym nieodparte i niesprawdzone
pomówienia, wyrządzają jednocześnie wielką krzywdę innym.
Jan Gębka

Zdrowych i Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"
Wszystkim Naszym Klientom
Życzą
Właściciele i Pracownicy
Krasnobrodzkiego Centrum
Handlowo-Produkcyjno-Usługowego
AMC Market Spożywczy
w Krasnobrodzie
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XV sesja Rady Miejskiej
W dniu 22 lutego 2008 roku w Zespole
Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie odbyła się XV sesja V kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. W sesji uczestniczyło 14 radnych, Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Przewodniczący
Rady Powiatu Zamojskiego, Kierownicy
jednostek podległych, pracownicy Urzędu
Miejskiego, sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli oraz mieszkańcy miejscowości
Zielone.
Podczas sesji podjęto 9 następujących
uchwał:
1. Uchwała ws. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia.
Uchwała podjęta w związku z potrzebą dokonania zmiany składu osobowego komisji. Zadaniem Komisji będzie sporządzanie
spisów inwentaryzacyjnych do komunalizacji mienia gminnego.
2. Uchwała ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę zbiorników wodnych.
Rada wyraziła zgodę na dalszą dzierżawę
na okres 3 lat od 01 kwietnia 2008r. zbiorników wodnych tj. stawu Wypoczynkowego, stawu Podkaplica, stawu Olender i stawu Przesadka na rzecz Krasnobrodzkiego
Towarzystwa Wędkarskiego.

- uchwała ws. zamiaru likwidacji Szkoły
Filialnej Hutkowie przy Szkole Podstawowej w Majdanie Wielkim.
Przed podjęciem uchwał Burmistrz J. Oś
uzasadnił potrzebę zamiaru likwidacji
szkół. Poinformował, że spotkania z rodzicami odbyły się we wszystkich planowanych do likwidacji szkołach a więc w Hutkowie, Wólce H. i Zielonem.
W przypadku wszystkich szkół wskazał na
małą liczbę uczniów podając dane liczbowe. W przyszłym roku szkolnym w przedziale klasowym „0” – III do szkoły w
Hutkowie uczęszczałoby 10 dzieci, w Wólce H. i Zielonem około 20 dzieci. W Wólce
Husińskiej dochodzi dodatkowy problem
braku lokalu. Ponieważ właściciel budynku, w którym wynajmowano dotychczas
pomieszczenia z dniem 01 lipca br. wypowiedział umowę najmu lokalu.
Następnie Burmistrz poprosił Radę o podjęcie uchwał w sprawie likwidacji szkół filialnych w Wólce Husińskiej i Hutkowie.
Odnośnie szkoły w Zielonem powiedział,
że biorąc pod uwagę prośby rodziców o nie
likwidowanie szkoły, poprosił radnych o
niepodejmowanie uchwały ws. zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Zielonem.
Rada nie podjęła uchwały ws. zamiaru likwidacji szkoły w Zielonem.

4. Uchwała ws. określenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w
Krasnobrodzie.
Od nowego 2008 roku weszły w życie
przepisy zobowiązujące organy prowadzące do ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej. Rada ustaliła ceny posiłków w następującej wysokości:
1/ dla uczniów pełny obiad kosztuje 2,50
zł., a całodzienne wyżywienie w przedszkolu – 4,00 zł. Opłata za posiłek dla
ucznia, uwzględnia tylko koszt surowców
zużytych do przygotowania posiłku.
2/ dla pracowników pełny obiad kosztuje
5,00 zł. Opłata obejmuje pełny koszt przygotowania posiłku.

6. ws. szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy
Krasnobród i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz
wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
Uchwała podjęta w związku ze zmianą
ustawy o finansach publicznych oraz przepisów dotyczących pomocy publicznej, do
których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z podjętą uchwałą
organem i osobami uprawnionymi do umarzania należności są:
1/ Burmistrz:
- w odniesieniu do należności przysługujących Gminie Krasnobród i jej jednostkom
organizacyjnym, jeżeli wartość należności
jest wyższa niż 15.000 zł. po uprzednim
zasięgnięciu opinii Komisji Rady
- w odniesieniu do należności przysługujących Gminie Krasnobród, jeżeli wartość
należności nie przekracza 15.000,00 zł.
- w odniesieniu do należności przysługujących jednostkom organizacyjnym, jeżeli
wartość należności jest wyższa niż 1.000
zł.
2/ Kierownicy jednostek organizacyjnych
Gminy Krasnobród – w odniesieniu do należności przysługujących tym jednostkom,
jeżeli wartość nie przekracza 1.000 zł.

5. Dwie uchwały dotyczące zamiaru likwidacji szkół:
- uchwała ws. zamiaru likwidacji szkoły
Filialnej w Wólce Husińskiej przy Zespole
Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie,

7. uchwała ws. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania
pn. Zakup pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych.
Rada podjęła uchwałę w związku

3. Uchwała ws. regulaminu określającego
wysokość dodatków i innych składników
wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania,
a także wysokość, szczegółowe zasady i
wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego.
Organ nadzoru Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Delegatura w Zamościu stwierdził, że uchwała podjęta 28
grudnia 2007r. zawiera pewne uchybienia
w związku z tym zachodziła potrzeba podjęcia uchwały uwzględniającej wskazane
zmiany.
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z zamiarem zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania pn.: „Zakup pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W budżecie gminy na to zadanie zaplanowano kwotę 34.650 zł. z czego z pożyczki 24.000 zł.
8. Uchwała ws. zmian w budżecie gminy
na 2008 rok.
W uchwale Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 28 grudnia 2007r.w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2008
wprowadzono następujące zmiany.
Zwiększono dochody i wydatki budżetu
gminy na zadania własne o kwotę 9.981,47
zł.
W Zespole Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie o kwotę 4.584,00 zł. i w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie - 4.837,47 zł. z tytułu wynajmu
pomieszczeń szkoły na wypoczynek zimowy. Po stronie wydatków środki zostaną
wykorzystane na bieżące potrzeby szkół.
Budżet gminy po zmianach wynosi :
Dochody: 15.552.809,77 zł.
Wydatki: 18.021.530,77 zł.
Przychody: 3.572.000,00 zł.
Rozchody: 1.103.279,00 zł.
W wolnych wnioskach radni podejmowali m.in. tematy.
W związku z zainteresowaniem nabycia
działki gminnej poł. w Krasnobrodzie przy
rzece Wieprz radni jednogłośnie postanowili o niezbywaniu działki. Jednocześnie
wskazując na zagospodarowanie przez
gminę zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego tj. na urządzenie ogólno
dostępnych form wypoczynkowo- rekreacyjnych dla mieszkańców.
Ponadto radni dyskutowali nad zwiększeniem bezpieczeństwa p.poż. Chodziło
głównie o sprawność hydrantów. Na zapytania radnych wyjaśnień udzielał Dyrektor
ZGK z/s w Majdanie Wielkim Poinformował, że obecnie nie wszystkie hydranty są
sprawne. Zadeklarował, że do końca maja
br. wszystkie będą sprawne.
Z treścią podjętych uchwał można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem http://www.bip.mbnet.pl (w zakładce Uchwały Rady Miejskiej).
oprac. E. Borek

Wiosna w przysłowiach
Gdy dzika gęś w marcu przybywa,
ciepła wiosna bywa.
Kto w marcu zasieje,
ten się na wiosnę śmieje.
Gdy w marcu deszcz pada,
wtedy rolnik biada, gdy słońce
jaśnieje, to rolnik się śmieje.
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Zmiany w podatkach
W związku z licznymi pytaniami
mieszkańców gminy Krasnobród odnośnie wysokości podatków na rok 2008,
przedstawiam krótkie wyjaśnienie.
Rozporządzenie Ministra Finansów z
dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz.
U. Nr 107, poz. 1138) nałożyło na gminy
obowiązek zaprowadzenia elektronicznej
ewidencji podatkowej nieruchomości
(uzupełnionej o nowe dane, m. in. identyfikatory działek ewidencyjnych, budynków i lokali). W związku z powyższym, w latach 2005- 2006 na zlecenie
Starosty Zamojskiego, wykonane zostały
nowe pomiary geodezyjne w Gminie
Krasnobród.
Wykonane pomiary musiały zostać
najpierw uporządkowane a następnie zapisane w odpowiednim języku informatycznym. Dane te zostały przekazane ze
Starostwa Powiatowego w Zamościu do
naszej gminy na przełomie 2006 i 2007
roku. Zgodnie z §7 przywołanego wyżej
rozporządzenia, terminem końcowym
dla założenia w gminach ewidencji jest
31 grudnia roku, następujący po roku, w
którym dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków mogą być udostępnione
w formacie wymiany danych ewidencyjnych określonych w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego. Założenie zatem ewidencji podatkowej w naszej gminie, odbyło się zgodnie z ramami czasowymi, wyznaczonymi przepisami prawa podatkowego.
Częstym problemem poruszanym
przez mieszkańców gminy jest przeklasyfikowanie gruntów z rolnych na

objętych podatkiem od nieruchomości.
Stało się tak w wyniku pomiarów geodezyjnych, gdy przeprowadzający pomiary
stwierdzali, że działka (najczęściej pod
zabudowaniami) nie ma charakteru rolnego. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i opłatach lokalnych (jedn.
tekst z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)
nakłada konieczność ustalania podatku
od danego gruntu, na podstawie danych
wynikających z ewidencji gruntów. Stąd
wynika główna przyczyna wzrostu podatku u niektórych mieszkańców gminy
Krasnobród. Sama stawka za podatek od
nieruchomości wzrosła symbolicznie z
0,16 zł za m2 w roku ubiegłym do 0,17 zł
za m2 w roku obecnym. Daje to wzrost o
złotówkę na jednym arze.
Zgodnie z przepisami wyżej powołanej ustawy, potwierdzonymi wyrokami Sądów Administracyjnych (np.
wyrok NSA z dnia 27 lipca 1995r. ( III
S.A. 290/95) oraz wyrok z dnia 18 maja 1994r. (1685/93) publ. w: L. Etel,
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, Wyd. II, Wydawnictwo C.H.
Beck, Warszawa 2005, s. 130) podatnik kwestionujący prawidłowość danych zawartych w ewidencji gruntów,
powinien wszcząć procedurę ich
zmiany w organie prowadzącym ewidencję (starosta powiatu). Danych
tych nie może zmienić organ podatkowy (wój, burmistrz, prezydent miasta), ponieważ nie posiada w tej materii żadnych kompetencji.
Tomasz Maruszak

Sztolnie w Senderkach
Sztolnie w Senderkach – to tytuł informatora
wydanego przy współpracy Urzędu Miejskiego w
Krasnobrodzie i Nadleśnictwa Zwierzyniec.
Publikacja zawiera informacje o Potoku Senderki - niewielkiej miejscowości położonej na terenie gminy Krasnobród, w której w okresie od
XVIII do pierwszej połowy XX wieku wydobywano kamień.
Powstałe podczas wydobywania kamienia
sztolnie (korytarze) w Senderkach, ze względu na
panujący tam specyficzny mikroklimat, stały się
idealnym miejscem zimowania nietoperzy, stąd
też w 2004 r. Minister Środowiska objął je ochroną włączając do systemu ochrony najcenniejszych
elementów przyrody „NATURA 2000”.
Sztolnie w Sendarkach to kolejna atrakcja
przyrodnicza i turystyczna gminy Krasnobród.
Jednak ze względu na ochronę nietoperzy i niebezpieczeństwo zawalenia się korytarzy wchodzenie do podziemnych sztolni JEST ZABRONIONE!
M. Czapla
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Kącik
Poetycki
Poniżej publikujemy wiersze autorstwa p. Marianny Olszewskiej z Krasnobrodu:

Wielka noc
nad wystygłej herbaty szklanką siedzę
rozmyślając nad wielkością tej nocy
gwiazdy do mnie mrugają
dla żartu
na śmietnikach
serenady nucą koty
wielki wóz się toczy
mleczną drogą
może właśnie wiezie
bańki z mlekiem
słychać jego turkot
blaszany
jak na drodze mojej wioski
przed półwiekiem
senny księżyc
pod chmur kołdrę się chowa
zaśnie – zgaśnie
zanim słońce wstanie
tylko ja jakoś zasnąć
nie mogę
ani pojąć
czym jest
zmartwychwstanie

*
*

*

A ty mnie naucz Panie
którędy iść by nie zbłądzić
i daj mi siłę wytrwałość
bym mógł wciąż iść i nie padać
a na mej drodze postaw
Weronikę z chusteczką białą
by twarz mi otarła zmęczoną
dźwiganiem mego krzyża
A gdy szczyt Golgoty osiągnę
naucz mnie za nią dziękować
i naucz wybaczyć Panie
tym którzy twarz mą opluli
i pozwól utrudzonemu
zanurzyć się w źródle życia
i spraw bym się nie oglądał
porzucając to co ulotne
A w mej zmurszałej powłoce
spróbuj odnaleźć Panie
ukryty przez Ciebie
diament
Oba wiersze pochodzą z tomiku
„Smak jesiennych poziomek” wydanego
przez „NORBERTINUM” Spółka z o.o.,
Lublin 2001.
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Nasze milczenie jest przyzwoleniem na zło
Przez ostatnie dwa lata, kiedy w Polsce
rządziło Prawo i Sprawiedliwość, czuliśmy
się bezpieczniej. Prawo było jednakowe dla
wszystkich, nie było równych i równiejszych. Bezpieczniej było na ulicach. Winni
odbywali kary, a walka z korupcją przebiegała na wszystkich poziomach. Groza prywatyzacji nie zaglądała nam w oczy. W
Ojczyźnie powoli następowało oczyszczanie. Wystarczyła jednak chwila nieuwagi,
by młodzi ludzie mamieni pustymi obietnicami „wpakowali” nasz kraj w ogólny chaos. A przecież mogliśmy się tego spodziewać. Wiedzieliśmy o tym jak liberalnie
wychowywana jest nasza młodzież w szkołach, gdzie w serca i głowy „wkładano” jej
głównie banknoty. Milczeliśmy, dając na
to przyzwolenie. Kiedy przed wyborami w
2005r. wracałam z warszawy i w autobusie
rozdawałam ulotki popierające PiS, studenci chcieli mnie z niego wyrzucić. Zrozumiałam wówczas, że z polską młodzieżą
dzieje się źle. Nie mogę jednak uogólniać.
Jest także w naszym kraju wielu młodych
ludzi, dla których najwyższe wartości to
Bóg, Honor i Ojczyzna. Podczas ostatnich

wyborów milczeli jednak, dając przyzwolenie na zło. Czy ta szlachetna młodzież
potrafi teraz zadziałać – zobaczymy. Myślę, ze również dołączy do niej część tej
zawiedzionej pustymi obietnicami.
Kochani Czytelnicy, chciałam także
zwrócić uwagę na jeszcze jedno grożące
nam niebezpieczeństwo, na które dajemy
przyzwolenie swoim milczeniem. Chodzi
mi o polską emigrację przebywającą za
granicą w poszukiwaniu „dużych pieniędzy”. Obecnie nie jest jeszcze tak źle. W
czasie ostatnich świąt obserwowałam, jak
ludzie ci tłumnie przystępowali do Spowiedzi Świętej. Mówili, że jedynie tu w
polskich kościołach czują atmosferę wielkiego rozmodlenia, a kapłani spowiadają
najlepiej. Niestety wielu emigrantów rzadko przyjeżdża do swojej Ojczyzny. Są
również tacy, którzy całkowicie zerwali
więzi rodzinne i za granicą założyli nowe
rodziny. Bardzo cierpią przez to szczególnie dzieci. Nucą wtedy cichutko:
„Tatusiu wróć, tak tęsknię, że aż boli.
Tatusiu wróć, mamusia płacze wciąż.
Tatusiu wróć, ja wszystko Ci zapomnę.

Tatusiu podaj mi swą silną ciepłą dłoń.”
Coraz częściej zdarza się i tak, że dzieci pozostawia mamusia. Czy mamy na to
jakiś wpływ? Otóż tak, przede wszystkim
nie możemy milczeć i dawać przyzwolenie.
Najpierw trzeba wychować w Bogu i w
prawdzie swoje dzieci. A kiedy wyjeżdżają
za granicę należy rozmawiać, pouczać,
modlić się w ich intencji. Rodzice, dziadkowie, współmałżonkowie, dzieci, cała rodzina powinna wpływać pozytywnie. Nie
można mówić: „Jest dorosły, niech robi co
chce”. Nie dopuśćmy do tego, by sieroty
XXI wieku zaludniły nasz kraj. Za wychowanie swoich dzieci i wnuków odpowiemy
przed Bogiem.
Dlatego powinniśmy przerwać milczenie i reagować na zło. Nie wstydźmy się i
nie bójmy zwolenników tzw. „poprawności
politycznej”. Z miłością, lecz zdecydowanie upominajmy się o naszą Ojczyznę oraz
zdrowe moralnie i etycznie, chrześcijańskie
rodziny polskie.
Józefa Kusz

Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach
w Dominikanówce
Na dzień 27 marca 2008r. zaplanowano oficjalne otwarcie Centrum Kształcenia
na Odległość na Wsiach w Dominikanówce.
Centrum, które funkcjonuje już od lutego br. powstało przy zaangażowaniu
władz Gminy Krasnobród, w ramach Projektu realizowanego przez CKUiP w Zielonej Górze, 4system Polska, ECORYS
Polska oraz Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym
Ruchowo i finansowane jest przez Europejski Fundusz Społeczny.
Projekt CKNOWN powstał w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia możliwości rozwijania i uzupełniania kwalifikacji
zawodowych.
Centrum swoją działalność szkoleniową prowadzi od lutego 2008r. przez 20
godzin tygodniowo. W siedzibie Centrum
znajduje się specjalistyczny sprzęt umożliwiający dostęp do platformy elearningowej. Każde centrum posiada:
-10 komputerów z dostępem do Internetu
- niezbędne oprogramowanie, w tym specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych
- komplet urządzeń peryferyjnych dla osób
niepełnosprawnych
-10 kompletów mebli biurowych
- telefax
- drukarkę
- podłączenie do Internetu
- zdalny dostęp do innowacyjnych materiałów dydaktycznych – 50 darmowych szkoleń e-learningowych.

W ramach Projektu CKNOWN,
uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnej
oferty szkoleniowej dostępnej przez internet. Są to między innymi: historia, j. polski, matematyka, chemia, fizyka, geografia, biologia, j. obce - wszystkie skierowane do młodzieży jako kursy przygotowawcze do matury.

Ponadto szkolenia dla księgowych,
agentów ubezpieczeniowych, użytkowników komputerów, grafików, sprzedaw-

Każdy uczestnik szkolenia może liczyć na
fachową pomoc ekspertów online, bądź
pod numerem infolinii.

Centrum mieszczące się w miejscowości Dominikanówka od chwili otwarcia
cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
Odwiedzającymi centrum są głównie dzieci, młodzież szkolna oraz dorośli pragnący
poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć niezbędne kwalifikacje.
Na dzień dzisiejszy kilkoro z kursantów
ukończyło rozpoczęte kursy oraz pomyślnie zdało wymagane egzaminy.
Więcej informacji na temat powstającego Centrum na stronie internetowej
www.edukacjaonline.pl, lub pod numerem
infolinii 0 800 800 005, albo bezpośrednio
z Opiekunem Centrum w Dominikanówce
(Radosław Cios-Mairot) od poniedziałku
do piątku w godzi. 16.00-19.00 pod numerem telefonu (0-84) 660 73 72.
Zapraszam.

ców, przedsiębiorców i wiele innych.
Radosław Cios-Mairot
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