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WIEŚCI
Z

GMINY
*****
W związku z rezygnacją ze stanowiska
Przewodniczącej Komisji Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w
Krasnobrodzie Pani Mirosławy Konopki,
Burmistrz Krasnobrodu powołał w dniu
17
marca
2004r.
nowego
przewodniczącego, ktorym został p.
Andrzej Borek, pełniący dotychczas
funkcję sekretarza komisji.

*****
Władze samorządowe Krasnobrodu chcąc
zachęcić absolwentów szkół i osoby
bezrobotne do aktywizacji zawodowej
poprzez prowadzenie własnej działalności
gospodarczej planują podjąć uchwałę, na
podstawie, której w/w osoby zwolnione
będą z opłaty za wniosek o wpis do
ewidencji działalności gospodarczej. Czy
uchwała ta zostanie podjęta radni
zdecydują na najbliższej sesji Rady
Miejskiej w dniu 30.03.2004r.

*****
W niedzielę 21 marca 2004r. odbyło się
zebranie wiejskie Członków Wspólnoty
Gruntowej Majdanu Wielkiego. Podczas
zebrania
wybrano
nowy
Zarząd
Wspólnoty w skład, którego weszli:
Nabłonek Marian – przewodniczący
Piskor Bolesław – Skarbnik
Rembisz Jan – Sekretarz
Najda Wiesław – członek
Gałan Zbigniew - członek
Wybrano również Komisję Rewizyjną w
składzie: Kawalec Stanisław s. Józefa,
Gałan Bogdan, Tytuła Jan.

*****

*****
W Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie w
Referacie Geodezji Gospodarki Mieniem i
Rolnictwa można pobrać druk wniosku o
wpis do ewidencji gospodarstw. Wniosek
ten winien być złożony w Powiatowym
Biurze Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Zamościu ul.
Szczebrzeska 120, najpóźniej na 21 dni
przed dniem złożenia pierwszego wniosku
o przyznanie płatności obszarowych.
Termin składania wniosków o przyznanie
płatności
obszarowych,
określono
ustawowo na okres od 15 kwietnia do 15
czerwca 2004r. Z uwagi na krótki okres
czasu, prosimy o jak najszybsze ich
wypełnienie. Warto wiedzieć, że bez
numeru gospodarstwa nie można starać
się o dopłaty obszarowe. Jednym z
warunków
uzyskania
numeru
gospodarstwa
jest
posiadanie
gospodarstwa o powierzchni co najmniej
1 ha użytków rolnych, oraz posiadania
konta
bankowego
(26-cyfrowego)
obojętnie w jakim banku.
*****
W Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie są
do odebrania wypisy z ewidencji gruntów
do celów uzyskania dopłat, dla wszystkich
właścicieli nieruchomości, którzy ich nie
odebrali w czasie szkoleń. Wypisy ze
wszystkich obrębów ewidencyjnych są
wydawane bezpłatnie w UM w
Krasnobrodzie do 31.03 2004r. Po tym
terminie wypisy zostaną zwrócone do
Biura Powiatowego ARiMR w Zamościu i
tam będzie można je odebrać.
*****
Zimę mamy już za sobą. Następna dopiero
za kilka miesięcy, ale już teraz czynione
są starania o rozszerzenie kalendarza
imprez zimowych w Krasnobrodzie. Trwa
wymiana
korespondencji
pomiędzy
Urzędem Miejski w Krasnobrodzie, a
Biurem Family Cup w sprawie organizacji
w naszej miejscowości eliminacji
regionalnych Amatorskich Mistrzostw
Polski w Narciarstwie Alpejskim i

Snowboardzie SALOMON FAMILY
CUP. Wszystko wskazuje na to, że za
rok
Krasnobród
będzie
współorganizatorem
nie
tylko
festynu z Radiem Lublin ale także
w/w imprezy. O efektach wspólnych
działań będziemy informowali na
łamach G.K.
*****
W dniu 30 marca 2004r. o godz.
10.00 w Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie odbędzie się kolejna
XI sesja Rady Miejskiej w
Krasnobrodzie. Głównymi tematami
obrad będą uchwały w sprawie:
1) Uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
gminy Krasnobród. 2) Uchwalenia
budżetu gminy na 2004r.
Ponadto podczas sesji stałe komisje
Rady Miejskiej złożą sprawozdania z
pracy w roku 2003 oraz przedstawią
plany
pracy
na
rok
2004.
Przedstawione zostanie również
sprawozdanie burmistrza z realizacji
uchwał za okres od początku
kadencji, tj. od listopada 2002r.

*****
Informacje zebrała:
M. Czapla

TERMINARZ
zbiórki odpadów
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
poniżej przedstawia harmonogram
zbiórki posegregowanych odpadów
komunalnych.
Osiedle Podzamek, ul. Zamojska i
Nowa Wieś - 30.03.2004r. /wtorek/
Miasto Krasnobród
- 31.03.2004r. /środa/
Osiedle Podklasztor i Borki
01.04.2004 r. /czwartek/
Wólka Husińska i Husiny 05.04.2004 r. /poniedziałek/
Hutki i Kaczórki
- 06.04..2004r. /wtorek/
Hutków i Dominikanówka
- 07.04.2004r. /środa/
Lasowe
- 08.04.2004r. (czwartek)
Malewszczyzna i Potok Senderki
- 14.04.2004r. /środa/
Hucisko, Stara Huta i Lasowe
- 15.04.2004r. /czwartek/
Zielone, Grabnik i Szur
- 16.04.2004r. /piątek/
Posegregowane
odpady
należy
wystawić w danym dniu przed swą
posesję do godz. 1000.
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Wielki Tydzień i Wielkanoc
w tradycji polskiej
Dzień Zmartwychwstania Pańskiego,
to wielkie święto wszystkich chrześcijan.
Okres ten łączy symbol religijny z
symbolem natury. Wierzenia ludowe
przeplatają się z wydarzeniem sakralnym.
Łączy je wspólny okres, w którym
przyroda budzi się do życia, a
nadchodząca wiosna niesie ze sobą wiele
zwyczajów i obrzędów ludowych. Jak
możemy
się
domyślić,
większość
obrzędów ma swoje korzenie w pracach
na roli, wykonywanych właśnie na
wiosnę. Głównym ich celem było
zapewnienie urodzaju i pomyślność w
gospodarstwie.
Najbardziej znanym nam obrzędem
jest święcenie palm. Zwyczaj ten pochodzi
z XIw. Palmy były w różnych rozmiarach.
Począwszy od małej rózgi, poprzez
drzewko, aż po wielki słup. Palmy
święcone są podczas Mszy Św. i dlatego
ostatnia niedziela przed Wielkanocą
nazywana jest Niedzielą Palmową.
Z palmą związany jest zwyczaj, wg.
którego ten kto, wstał najwcześniej biegł z
palmą w ręku budzić innych. Następował
także element delikatnej chłosty, podczas
której wołano: „Palma bije – nie zabije, za
tydzień – Wielki Tydzień, za sześć noc
Wielkanoc.” Dawniej wierzono, że
połknięcie pączka wierzbowego uchroni
człowieka przed chorobami gardła. Palmę
zastępują w Polsce gałązki wierzby, malin
i porzeczek lub topoli. Dawniej ścinano je
w środę poprzedzającą ostatnią niedzielę
przed Wielkanocą, wstawiano do wody w
celu zakwitnięcia. Wysokie palmy miały
zapewnić właścicielowi długie życie, a
dzieciom osiągnąć wysoki wzrost. Za
pomocą palmy wypędzano bydło z obór
na pastwisko. To miało uchronić je od
nieszczęścia i zwiększyć ich mleczność.
Cis z palmy wykorzystywany był podczas
wiosennej orki. Po poświęceniu palmę
zakłada się za krzyż lub obraz, by strzegły
od nieszczęść i zapewniały Boże

błogosławieństwo. Z tych gałązek po ich
spaleniu jest później popiół na Środę
Popielcową.
Najpopularniejszym wielkanocnym
obrzędem XX wieku jest zwyczaj
malowania
jaj.
W
Polsce
rozpowszechnione są dwa sposoby
powstawania wielkanocnych pisanek:
pisanie woskiem i wyskrobywanie
przeróżnych wzorków na pomalowanej
już wcześniej skorupce jajka. Dawniej
arcydzieła wielkanocne barwione były w
naturalnych barwnikach pozyskiwanych
z wywarów łupin cebuli, kory dębowej,
ziaren i pędów żyta, owsa, czy pszenicy.
Poświęcone i pokruszone skorupki jajek
używane były jako ochrona przed
szkodnikami. Rozsypywano na polu lub
zachowywano je do dnia św. Zofii.
Skorupki także dodawane były do
nasion lnu aby zapewnić urodzaj.
Obchody
Wielkiego
Tygodnia
zaczynają
się
w
NIEDZIELĘ
PALMOWĄ, która jest wspomnieniem
triumfalnego wjazdu Chrystusa do
Jerozolimy.
Procesja Niedzieli Palmowej ma
charakter radosnego tryumfu Chrystusa,
jest kroczeniem Ludu Bożego z
Chrystusem ku ofierze, którą jest dziś
Msza św. „Z palmami w rękach czcimy
dzisiaj zwycięstwo Chrystusa”. Dawniej
po sumie odbywały się w kościołach
przedstawienia pasyjne. Do dnia
dzisiejszego misteria ludowe odbywają
się w każdy Wielki Tydzień.
WIELKI CZWARTEK - dzień
ustanowienia
Eucharystii,
oraz
sakramentu
kapłaństwa,
pamiątka
Ostatniej
Wieczerzy.
Liturgia
wielkoczwartkowa
nawiązuje
do
wydarzeń, gdy to Chrystus umył nogi
swoich apostołów. Dzwonki w kościele
zostają zastąpione kołatkami, ołtarze
ogołaca się z obrusów i dekoracji.

Mogłoby być piękniej
Co roku Urząd Miejski w Krasnobrodzie prowadzi nasadzenia zieleni miejskiej z myślą
o tym by Krasnobród stał się miastem zadbanym, estetycznym i by mieszkańcom żyło się
przyjemnie. Jednak komuś się to nie podoba i ma całkiem inne zdanie na ten temat.
Posadzone drzewka sukcesywnie wyrywa i przywłaszcza je sobie w sposób bezprawny
/kradnie/. Chyba wychodzi z założenia, że jeśli drzewko nie rośnie na prywatnej posesji to
można je ukraść. Czy nie zdaje sobie sprawy, że właścicielami skradzionych drzewek są
mieszkańcy Krasnobrodu. To z ich podatków zakupione były drzewka. Tym samym nie
okrada Urzędu tylko społeczność Krasnobrodu.
Zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców Krasnobrodu, którym leży na sercu
dobro naszej miejscowości, aby w przypadku zauważenia kogokolwiek, kto wyrywa lub
niszczy posadzone drzewka ozdobne o zgłoszenie tego do UM w Krasnobrodzie
S. Umiński

Dzień WIELKIEGO PIĄTKU od
wieków dla chrześcijan jest dniem
żałoby, dzień śmierci Chrystusa. Tego
dnia nie odprawia się Mszy świętej.
Rozważamy mękę i śmierć Chrystusa
poprzez czytanie Ewangelii, adorację
krzyża i komunia św. W Wielki Piątek
nie
powinno
się
wykonywać
jakichkolwiek prac polowych, gdyż to
przynosi nieurodzaj zaś dorodne plony
zwiastował piątkowy deszcz.
WIELKA SOBOTA to dzień
poświęcenia pokarmów. Jest to typowo
polski obrzęd, gdyż nie jest on
obchodzony w żadnym innym kraju z
taką gorliwością jak w Polsce. Dawniej
święcono
wszystko,
cokolwiek
przygotowano na stół świąteczny.
Piękny ten zwyczaj jest pozostałością z
pierwszych wieków chrześcijaństwa.
W kościołach następuje poświęcenie
ognia i paschału oraz wody chrzcielnej.
Cały dzień trwa adoracja przy
symbolicznym grobie Chrystusa- warty
honorowe pełnią strażacy, harcerze.
NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO – to pierwsze święta w
Kościele.
Wzięły
początek
od
żydowskiej Paschy. Od czasów papieża
Grzegorza Wielkiego chrześcijanie
pozdrawiają się słowami: „Chrystus
zmartwychwstał
–
prawdziwie
zmartwychwstał”. W Polsce święto
rozpoczyna rezurekcja – uroczysta
procesja z Najświętszym Sakramentem.
Niesiony jest w niej również, krzyż z
czerwoną
stułą
i
figura
zmartwychwstałego Chrystusa. Innym
zwyczajem ludowym, gwarantującym
dobrobyt, był wyścig gospodarskich
zaprzęgów, odbywający się po
Rezurekcji. Według niego ten, kto
pierwszy przyjedzie do domu, będzie
mógł spodziewać się dobrych plonów.
W niektórych regionach Polski chłopcy
chodzą z drewnianym kogutem, co ma
upamiętniać zdradę Piotra.
Z poniedziałkiem wielkanocnym
związany jest zwyczaj polewania
wodą. Popularny Śmingus-dyngus.
Głównym jego założeniem było
sprowadzenie deszczu na zasiane pola.
Z upływem lat wiele zwyczajów
wielkanocnych odeszło w zapomnienie.
Do dnia dzisiejszego zachowały się
tylko nieliczne.
R.G.
Opracowano na podstawie: Wincenty
Zalewski. Rok Kościelny, Warszawa
1989.
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Są takie wydarzenia, na które
czekamy z utęsknieniem przez cały rok.
Wielkanoc jest niewątpliwie jednym z
nich. Dźwięk dzwonów wzywających
na
rezurekcję,
zapach
świeżo
wyprasowanego białego obrusa, aromat
babki drożdżowej, zielona trawka z
koślawym barankiem i… pisanki. Ale
właściwie dlaczego pisanki? Czy któryś
z
czytelników
„Gazety
Krasnobrodzkiej” zastanawiał się kiedyś
skąd wziął się zwyczaj malowania
pisanek?
Okazuje się, że zwyczaj zdobienia
jaj i wykorzystywania ich w celach
magicznych jest bardzo stary, sięga
bowiem
starożytności.
Najstarsze
pisanki znaleziono podczas prac
wykopaliskowych
na
terenie
sumeryjskiej Mezopotamii. Malowanie
jajek znane też było w czasach
cesarstwa rzymskiego. Wzmiankują o
tym zwyczaju Owidiusz, Pliniusz i
Juwenalis. Sztuka zdobienia jajek nie
była też obca Egipcjanom, Persom,
Chińczykom, Fenicjanom czy Grekom.
Najdawniejsze
polskie
pisanki
pochodzą z X wieku, choć przyjmuje się
powszechnie, że zdobienie jaj było
Słowianom znane już wcześniej. Do
zdobienia jaj stosowano różne techniki.
Najpopularniejszą i najstarszą techniką
zdobienia jaj była technika batikowa, w
której wzór nanoszony (pisany) był
woskiem przy użyciu
narzędzia
zwanego pisakiem (maleńkiego lejka
wykonanego z blaszki i osadzonego na
patyczku) lub przy użyciu szpilki. Do
innych technik należało wyskrobywanie
wzorów przy użyciu ostrego narzędzia,
jak również oklejanie jaja wycinankami
z papieru, rdzeniem z sitowia lub
tkaniną. Możliwe też było malowanie jaj
różnymi
rodzajami
farb
oraz
wytrawianie wzorów kwasem (dawniej
z kiszonej kapusty, później kwasem
solnym). Wielość i różnorodność
motywów zdobniczych, umieszczanych
na pisankach, miała jeszcze dodatkowo
wzmóc i zwielokrotnić nadzwyczajne
właściwości
jaja
jako
symbolu
odradzającego się życia i płodności. Do
najbardziej
rozpowszechnionych
motywów występujących na pisankach

w wielu regionach należały różne
odmiany motywu solarnego oraz
motywy roślinne i zoomorficzne.
Zdobione jaja określa się różnymi
nazwami w zależności od techniki
wykonania. Jajka malowane na jeden
kolor
(zazwyczaj
czerwony)
to
kraszanki, malowanki lub byczki. Jajka
ozdobione jedno- lub wielobarwnym
deseniem, naniesionym na jednolite tło,
nazywa się pisankami. Znane są jeszcze
rysowanki, skrobanki, nalepianki i
wyklejanki.
Najbardziej
rozpowszechniona
w polszczyźnie
ogólnej jest nazwa pisanka, którą
określa się dziś każde zdobione jajko,
bez względu na rodzaj zastosowanej
techniki. Pisanki, kraszanki, rysowanki,
oklejanki miały znaczenie symboliczne.

Tropem
pisanki
Uważano, że malowanie jaj jest jednym
z warunków istnienia świata. Ich
zdobieniem zajmowały się dawniej
tylko kobiety, które wypędzały z izby
każdego przybysza płci męskiej i
odczyniały urok, który mógł rzucić na
pisanki i jeszcze nie ozdobione jajka:
„Sól tobie w oczach, kamień w zębach.
Jak ziemia woskowi nie szkodzi, tak
twoje oczy niech nie szkodzą
pisankom”.
Ze względu na swoje właściwości,
pisanki stosowano do różnych zabiegów
magicznych mających zapewnić dobry
urodzaj i powodzenie w hodowli.
Dotykano nimi grzbietów bydła, aby w
ten sposób przekazać zwierzętom
tkwiące w pisankach życiodajne siły, a
także toczono jajka wzdłuż zagonów
oziminy, aby wzmóc plenność roślin.
Pisanki były także darem, który miał
zapewnić osobie obdarowanej siłę,
zdrowie oraz powodzenie w sprawach
sercowych. Obdarowywano więc nimi
gości przychodzących w święta,

GMINNE
CENTRUM INFORMACJI
w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 26
tel./fax. 660-70-46

matki chrzestne dawały je swoim
chrześniakom, dawano je grupom
śmigustników
chodzących
w
Poniedziałek
Wielkanocny
jako
podziękowanie za życzenia, a także
ubogim w formie jałmużny z prośbą o
modlitwę za dusze zmarłych. Wreszcie
dziewczęta dawały je chłopcom w
dowód sympatii i miłości, a także aby
zrewanżować się za polewanie wodą w
czasie
„dyngusu”,
czy
jako
podziękowanie za zaproszenie do tańca
w czasie Zapustów. W okresie Świąt
Wielkanocnych popularne były zabawy
pisankami, które wywodzą się jeszcze z
dawnej praktyki magicznej, polegającej
na toczeniu jaj po ziemi ornej, co
sprowadzić miało na nią urodzaj. Jedna
z zabaw polegała na toczeniu pisanek po
naturalnej
pochyłości
gruntu.
Wygrywała ta osoba, której pisanka
potoczyła się najdalej lub w innej
wersji, ta, której pisanka wpadła do
wykopanego dołka.
Praktyka
przygotowywania
i
święcenia
wielkanocnych
pisanek
wywodzi się z roli, jaką jajko od stuleci
pełniło w kulturze chłopskiej jako
symbol życia i płodności. Pokrywanie
jego
skorupki
kolorowymi
ornamentami,
wizerunkami
sił
witalnych lub atrybutów magii miało
wzmóc cudowne właściwości jajka.
Pisanka pełniła więc zarówno funkcję
talizmanu, chroniącego przed złem lub
sprowadzającego pożytek, jak i atrybutu
magii wegetatywnej, zdrowia, miłości, a
podczas dzielenia się jajkiem w
Niedzielę Wielkanocną przyjmowała
rolę wigilijnego opłatka. Wśród wielu
obrzędowych
zastosowań
wielkanocnych pisanek, podkreślić
należy rolę jaką odgrywały one jako dar,
przekazywany sobie przez ludzi
z
intencją pomnożenia sił witalnych
obdarowywanego. Wreszcie, i tu uwaga
kierowana do wszystkich niezamężnych
krasnobrodzianek,
pisanka
pełniła
funkcję swoistego bileciku miłosnego.
Ofiarowanie
jej
chłopcu
przez
dziewczynę było pośrednią formą
wyznania uczuć.
B.B.

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Dominikanówce
serdecznie zaprasza na

SERDECZNIE ZAPRASZA
od poniedziałku do piątku w godz.
10.00 – 18.00

oraz w soboty w godz. 8.00 – 16.00

który odbędzie się
w Niedzielę Palmową 4 kwietnia 2004r.
przy Kościele w Krasnobrodzie
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Partnerskie kontakty
Może już wkrótce Krasnobród na
Roztoczu będzie mógł nawiązać
współpracę z miejscowością spoza
granic Polski. Jak dotąd nie mamy
nawiązanych kontaktów z żadną
miejscowością, z którą moglibyśmy
współpracować.
Nawiązanie kontaktów partnerskich,
o których wspomniałam wcześniej jest o
tyle interesujące, że miejscowością, z
którą chcemy nawiązać współpracę jest
słowacka miejscowość noszącą nazwę
Krásny Brod. To nie pomyłka w druku.
Słowacki Krásny Brod istnieje i
położony jest niedaleko polskosłowackiej granicy. Oprócz nazwy
można
doszukać
się
innych
podobieństw do naszej miejscowości.
Krásny Brod położony jest w
północnowschodniej części wschodniej
Słowacji, w Beskidach Niskich, w
dolinie rzeki Laborec. Jest niewielką
miejscowością
liczącą
405
mieszkańców. Pełni funkcję rolniczego i

kulturalnego ośrodka północnej części
powiatu Medzilaborce. Na terenie
gminy znajduje się zabytek narodowy i
kulturalny w postaci Monasteru – ruiny
klasztoru i kościoła Zakonu oo.
Bazylianów, pochodzący z XVI wieku.
Barwy Krasnego Brodu to: czerwony,
żółty i biały.
Krásny Brod ma też swój zespół
folklorystyczny – Wiejską Grupę
Folklorystyczną „Krasnobrodčanka”.
Główną rolą zespołu działającego od
1979 roku jest propagowanie bogatych
tradycji
folkloru
rusińskiego,
interpretacja pieśni i miejscowych
obyczajów. Zespół liczy 18 członków.
Władze samorządowe Krasnobrodu
poczyniły już pierwsze kroki w celu
nawiązania współpracy. List intencyjny
w tej sprawie podpisany przez
Burmistrza
Krasnobrodu
Marka
Pasiecznego skierowany do władz i
mieszkańców słowackiego Krasnego
Brodu został wysłany w dniu 12 marca

Z ekologią na ty
Od lipca 2003 roku wszystkich mieszkańców Gminy
Krasnobród obowiązuje Uchwała w sprawie utrzymania
porządku i czystości. Analizując miniony okres możemy
stwierdzić, że podjęta Uchwała była potrzebna i przyniosła
określone efekty. Dzięki wprowadzeniu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w roku 2003 zebrano ok. 15 000 kg
stłuczki szklanej, ok. 400 kg odpadów plastikowych i ok.
700 kg makulatury. Zebrane odpady zostały przekazane do
dalszego przerobu. Tym samym zatoczyły swego rodzaju
„koło gospodarcze”. Do wysyłki przygotowywane są
następne partie posegregowanych odpadów.
Przychodzą na myśl pewne refleksje związane z pracami
przygotowawczymi do wprowadzenia selektywnej zbiórki.
Zdania mieszkańców gm. Krasnobród na temat segregacji
odpadów były podzielone. Większość uważała, że jest to
bardzo dobry pomysł i należało go wprowadzić już
wcześniej. Jak zwykle była i pewna grupa mieszkańców
uważająca, że taki sposób gospodarowania odpadami nie
przyjmie się. Nie trafiały do nich żadne logiczne argumenty.
Uważali, że ludziom nie zechce się osobno gromadzić szkła,
plastiku czy makulatury.
Selektywny sposób gromadzenia odpadów najlepiej
przyjął się w mieście Krasnobród. Trochę gorzej
segregowanie śmieci wygląda na wioskach. Słowa uznania
należą się wszystkim mieszkańcom gm. Krasnobród, którzy
zrozumieli potrzebę segregacji odpadów komunalnych, oraz
znaczenie segregacji dla środowiska naturalnego jak
również z czystych względów ekonomicznych.
S. Umiński

2004r. do Instytutu Słowackiego w
Warszawie. Na odpowiedź nie trzeba
było długo czekać. Już 15 marca do
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie
wpłynęło pismo podpisane przez panią
PhDr. Helenę Jacošovą – II sekretarza
Ambasady Słowackiej i dyrektora
Instytutu Słowackiego w Warszawie, w
którym wyraziła zadowolenie z
propozycji nawiązania współpracy.
Poinformowała również, że pan
Vladimír Bajaj - starosta gminy Krásny
Brod jest bardzo zainteresowany
projektem współpracy i chętnie się do
niego włączy.
Do listu dołączone były materiały
informacyjne
dotyczące
Krásnego
Brodu dzięki, którym możemy poznać
tą miejscowość i przedstawić ją
czytelnikom G.K. Zdjęcia z Krásnego
Brodu publikujemy na str. 20
Miejmy nadzieję, że za jakiś czas
będzie to nasza miejscowość partnerska.
O efektach działań związanych z
nawiązaniem kontaktów partnerskich
będziemy informowali na łamach
„G.K.”
M. Czapla

W esołych Św
w iąt
i t
Z okazji
zbliżaj
zbli ających
aj cych się
si
Św
w iąt
i t W ielkanocnych
w szystkim M ieszkańcom
ieszka com
M iasta i G m iny K rasnobród
i Czytelnikom
G azety K rasnobrodzkiej
życz
yczę
ycz dużo
du o zdrow ia radości,
rado ci,
pogody ducha
i w szelkiej pom yślno
y lności.
lno ci.
B urm istrz K rasnobrodu
M arek Pasieczny

6
Centrum Kultury i Sportu na tegoroczną
przerwę
zimową
przygotowało
różnorodny program zajęć, w których
mogły uczestniczyć dzieci i młodzież z
naszego miasta i gminy.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Były zajęcia plastyczne, muzyczne,
kulinarne oraz gry i zabawy ruchowe.
Nie zapomniano też o treningu
umysłowym przygotowując zajęcia
szachowe oraz różnego rodzaju
konkursy, łamigłówki i kwizy.
Oprócz zajęć planowych, które
odbywały
się
zgodnie
z
harmonogramem można było wziąć
udział w warsztatach muzycznych i
kółku modelarskim. Te dwie dodatkowe
formy zajęć cieszyły się ogromnym
powodzeniem
szczególnie
wśród
chłopców.
Podczas spotkań modelarskich sklejali
oni modele samolotów, natomiast w
ramach warsztatów muzycznych
szczególnym zainteresowaniem cieszyła
się nauka gry na perkusji.
Co prawda było to trochę uciążliwe dla
pracowników CKiS, ale miejmy
nadzieję, że zapał młodych perkusistów
nie był słomiany i będą oni
kontynuować naukę również po feriach
rekompensując tym samym małe

Ferie
w CKiS
niedogodności, których byli przyczyną.
Zajęcia odbywały się codziennie
oprócz niedziel w godzinach 10.00 –
1400. Poza tym organizowane były
również dyskoteki, które cieszyły się
największym
powodzeniem
i
frekwencja na nich była bardzo duża.
Wtedy to miłośnicy tańca i dobrej
muzyki bawili się od godziny 17 nawet
do 22 .
Wracając do zajęć, które odbywały się
w godzinach przedpołudniowych należy
podkreślić, że dzieci biorące w nich
udział
wykazywały
się
dużą
aktywnością, pomysłowością i chętnie
współpracowały zarówno ze sobą jak i z
opiekunami. Dzięki temu te codzienne
spotkania były wesołe i wspólnie
spędzany czas upływał w przyjemnej
atmosferze.
Ale korzyści z tych wspólnych spotkań
było więcej. Dzieci podczas zajęć nie
tylko bawiły się ale również nabywały
nowych umiejętności i zdobywały

wiedzę. Ponadto takie przebywanie w
grupie uczy nie tylko koleżeństwa, ale
również
samodzielności,
odpowiedzialności,
zdrowego
współzawodnictwa i szacunku do
innych.
Trzeba też dodać, że podczas tych
feryjnych zajęć poruszano bardzo
poważne tematy dotyczące zdrowego
trybu życia i uzależnień, na które każdy
młody człowiek w dzisiejszych czasach
jest narażony. Były na ten temat
krzyżówki kwizy i zagadki, z którymi
feriowicze dość dobrze sobie radzili.
Nie zbrakło również pogadanek i
filmów o podobnej tematyce.
Przy
tej
okazji
pragniemy
podziękować
członkom
Miejsko–
Gminnej
Komisji
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w Krasnobrodzie za
wsparcie finansowe dzięki, któremu
zajęcia były bardziej atrakcyjne i
możliwe było zakupienie drobnych
upominków dla wszystkich, którzy
aktywnie uczestniczyli w tych formach
odpoczynku.
M.K.
Zdjęcia z ferii w CKiS – patrz str.

Gminne Centrum Informacji
Wraz z końcem marca mijają
pierwsze 3 miesiące funkcjonowania
Gminnego Centrum Informacji w
Krasnobrodzie. W okresie tym GCI było
czynne przez 7 dni w tygodniu, po 14
godzin dziennie. Szczególnie dużym
zainteresowaniem GCI cieszyło się w
pierwszych dwóch miesiącach, a więc w
styczniu i lutym. Aby móc usiąść przy
komputerze bardzo często trzeba było
czekać w kolejce mimo tego, że
pracownicy GCI limitowali czas
korzystania z Internetu. Zgodnie z
„Księgą Klientów GCI” w styczniu z
jego usług skorzystało 675 osób, w
lutym 1125. Natomiast w marcu do 22
dnia tego miesiąca w GCI odnotowano
660 odwiedzin.
W marcu dało się zauważyć mały
spadek zainteresowania komputerami i
Internetem. Nie zmniejszyła się liczba
odwiedzin w GCI, ale skrócił się
znacznie czas korzystania z komputera
przez poszczególne osoby. Decydujący
wpływ na to miało zlikwidowanie
możliwości korzystania przez klientów
GCI z komunikatora internetowego
„Gadu-Gadu”. Nie bez znaczenia jest
także wiosenna aura, która zachęca
szczególnie młodych internatów do

dłuższego przebywania na świeżym
powietrzu, a nie przed monitorem
komputera.
Mamy jednak nadzieję, że ani brak
możliwości prowadzenia rozmów za
pomocą „Gadu-Gadu” ani wiosenna
pogoda nie będą wpływały ujemnie na
liczbę osób korzystających z usług GCI
w celu poszukiwania pracy.
Z końcem marca w GCI rozpoczął
się drugi cykl szkoleń z zakresu
podstaw obsługi komputera. Tak jak
poprzednio szkolenie jest bezpłatne i
cieszy się dużym powodzeniem wśród
osób bezrobotnych. Tym razem z
niełatwą sztuką opanowania myszy
zmierzy się 12 osób.
Od 1 kwietnia 2004r. zmieniają się
nieco zasady korzystania z GCI. GCI
będzie czynne od poniedziałku do
piątku w godz. 10.00-18.00 oraz w
soboty w godz. 8.00-16.00.
Korzystanie z komputerów i
Internetu w dalszym ciągu będzie
bezpłatne dla wszystkich klientów GCI.
Bezrobotni mogą korzystać ze
wszystkich usług świadczonych przez
GCI nieodpłatne, pod warunkiem, że
usługi te (kserowanie, drukowanie,
wysyłanie faksów) są związane z

ubieganiem się o pracę.
Dla pozostałych osób GCI będzie
świadczyć niektóre usługi odpłatnie
według następującego cennika:
1) ksero (1 strona A4) – 0,20zł.,
dwustronnie – 0,30zł.
2) ksero (1 strona A3) – 0,40zł.,
dwustronnie – 0,60zł.
3) drukowanie (1 strona A4) – 0,40zł.
4) wysyłanie faksu (1 strona na
terenie kraju) – 0,40zł.
Serdecznie
zapraszamy
absolwentów szkół i wyższych uczelni
oraz osoby bezrobotne do odwiedzania
Gminnego Centrum Informacji w
Krasnobrodzie i korzystania z jego
usług.
Informujemy również, że na tablicy
ogłoszeń w budynku CKiS wywieszone
są informacje o ofertach pracy
proponowanych
przez
Powiatowy
Urząd Pracy w Zamościu.
Zapraszamy
pracodawców
do
przekazywania do GCI informacji o
ofertach pracy.
M. Czapla
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Ferie i… po feriach
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie
Tegoroczna zimowa przerwa w
zajęciach szkolnych odbywała się w
trochę innym niż zwykle terminie, ale
przez cały okres jej trwania dopisywała
naprawdę zimowa aura. Uczniowie
mogli, więc korzystać z różnych
dostępnych w takim czasie form
aktywności ruchowej. Jednak niemałą
atrakcją
tegorocznych
ferii
dla
krasnobrodzkiej młodzieży okazała się
szkoła. Podczas ferii w ZSO odbywały
się różnorodne zajęcia, w których oprócz
naszych uczniów uczestniczyła także
młodzież z terenu miasta ucząca się poza
Krasnobrodem. Codziennie w godzinach
od
9.00
do
12.00
pod opieką
dyżurujących nauczycieli gościliśmy
w szkole około 100 uczestników tych
zajęć, co świadczy o zainteresowaniu
rozgrywkami w tenisie stołowym, piłce
siatkowej, halowej piłce nożnej,
ćwiczeniami na siłowni, zajęciami
świetlicowymi
oraz
atrakcyjnymi
zajęciami z języków obcych i
matematyki.
Duża
liczba
zainteresowanych (około 1000 w ciągu

całych ferii) świadczy o potrzebie
organizacji takiej formy spędzania ferii
zimowych w przyszłości. Ograniczenie
pobytu naszej młodzieży w szkole tylko
do trzech godzin dziennie związane było
z pobytem na zimowisku i obozach
sportowych w obiekcie szkoły 130
uczniów z Zamościa, Rejowca, Chełma
(kadra
województwa
lubelskiego
koszykarek w kategorii kadetek) i
Dębicy (siatkarki UKS „Szóstka”). Ich
obecność była okazją do rozegrania
kilku
meczów
w
siatkówkę
i
koszykówkę pomiędzy naszą młodzieżą,
a uczestnikami zimowiska, które
odbywały się na bardzo wysokim
poziomie sportowym i wzbudzały duże
emocje wśród licznych obserwatorów.
Po feriach wypoczęci uczniowie
wrócili do normalnych obowiązków
szkolnych. Klasy III gimnazjum
emocjonowały się próbnym egzaminem
gimnazjalnym, który odbył się 10 i 11
lutego, a wyniki ogłoszone zostały w
pierwszych dniach zajęć po feriach.
Rezultaty uczniów z tej próby nie są

Awans oficerski
W dniu 21 lutego 2004r. w Krasnobrodzie odbyła się
uroczystość związana z awansem na stopień porucznika dla
członków związków kombatanckich z terenu gminy
Krasnobród.
Organizatorem uroczystości były krasnobrodzkie koła:
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
W uroczystościach wzięli udział: Janusz Oś – zastępca
burmistrza Krasnobrodu, Teofil Niemczuk – prezes
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg
Zamość, Franciszek Bednarczyk – prezes Zarządu Okręgowego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w
Zamościu, ppłk. Andrzej Kotowski – komendant Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Zamościu oraz otrzymujący awans
oficerski członkowie obu związków.
Stopień porucznika otrzymali: Nowak Marian, Bogucki
Marian, Piasecki Stanisław, Lis Wacław, Mielnicki Stanisław,
Fila Jan, Kukułowicz Józef , Dobek Władysław - ze Związku
Żołnierzy Armii Krajowej oraz Bełz Kazimierz, Cisek
Franciszek, Gonatrz Leon, Kramarz Jan, Mielnicki Henryk,
Szponar Jan, Zub Antoni i Lis Władysław – ze Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Po oficjalnej części spotkania wszyscy jego uczestnicy
spotkali się na wspólnym obiedzie.
M. Czapla
Zdjęcia z uroczystości – patrz str. 10

może rewelacyjne – średnio 46 punktów
na 100, ale po analizie przeprowadzonej
przez
nauczycieli
można
będzie
pracować
nad
największymi
mankamentami w wiadomościach i
umiejętnościach
uczniów
oraz
przygotować
się
jak
najlepiej
do właściwego egzaminu w maju. 11 i
12 marca były dniami próbnego
egzaminu dojrzałości dla tegorocznych
maturzystów. Jego wyniki ogłoszone
zostaną dopiero 22 marca i pozwolą
racjonalnie zaplanować pracę nad
przygotowaniem do matury zarówno
nauczycielom jak i samym uczniom
klasy IV liceum.
Pod koniec kwietnia w naszej szkole
odbędzie się uroczyste podsumowanie i
finał II Edycji Międzyszkolnego
Konkursu poświęconego patronowi
Janowi Pawłowi II przeprowadzanego
pod patronatem biskupa zamojskolubaczowskiego prof. Jana Śrutwy.
Do końca lutego nadesłano 60 prac
uczniów ze szkół z terenu diecezji, a
komisja konkursowa rozpoczęła ich
analizę i wybór najlepszych do
publikacji w biuletynie pokonkursowym
oraz
na
łamach
„Gazety
Krasnobrodzkiej”.
Marek Pawluk

Krzyż na Golgocie,
pusty grób,
chleb co staje się Ciałem
- oto znaki
miłości jaką
Bóg ma
dla człowieka;
- oto znaki
ku nadziei,
jaką Bóg daje
człowiekowi;
- domagają się
od nas tylko
żywej wiary.
Dzieląc się radością Wielkanocnej Niedzieli,
dzielmy się Miłością.
Ks. Prałat
Roman Marszalec
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Była na naszej ziemi
B

ardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel w
GK i podzielili się pamiątkami z peregrynacji kopii Cudownego Obrazu
Jasnogórskiego. Wiele zdjęć dostarczyli też uczniowie z Gimnazjum i
Liceum Krasnobrodzkiego. Ucieszyłoby nas, gdyby ktoś z naszych
Czytelników zechciał spisać swoje wspomnienia, by przedstawić je na
łamach naszego Pisma. Z niecierpliwością oczekujemy na Wasze listy.
Przypomnijmy. Pierwsza peregrynacja miała miejsce na przełomie
października i listopada 1971r. Ta peregrynacja związana była z I Wielką
Pielgrzymką Maryi po Polskiej Ziemi. Trwała ona w latach 1957 - 1980.
W Bondyrzu Symbole Maryjne były 5 listopada. Czy w Krasnobrodzie
były wcześniej, czy później? Były to bowiem: świeca, Ewangeliarz i puste
ramy. W Krasnobrodzie obecny był ówczesny ordynariusz diecezji
lubelskiej JE Ks. bp Bolesław Pylak; w Bondyrzu bp pomocniczy Edmund
Ilcewicz. W trakcie wędrówki z parafii do parafii organizowano banderię,
czyli szpaler konny. I właśnie z banderii posiadamy na dzień dzisiejszy
najwięcej zdjęć. Może ktoś z czytelników rozpozna swoją osobę lub kogoś
bliskiego. Prosimy o podzielenie się taką informacją z Redakcją GK.

N A W IE D Z E N IE
M A TK I
BOŻE
BO E J
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Drugi pobyt już kopii Cudownego Obrazu połączony był z obchodami 600lecia Jasnej Góry i miał miejsce 15/16 czerwca 1982r. Obraz gościł wówczas po
jednym tygodniu w każdej diecezji. W diecezji lubelskiej jako miejsca spotkania
wiernych i Królowej Polski naznaczone zostały sanktuaria maryjne. Krasnobród
otrzymał ten przywilej jako jedyne miejsce na Zamojszczyźnie. W nabożeństwach
uczestniczyli wierni i kapłani od Wielączy aż po Hrubieszów. Obecny był także Ks.
bp Zygmunt Kamiński, biskup pomocniczy lubelski. Przedstawiamy zbiór zdjęć z
tamtych wydarzeń. Bardzo uradowałyby nas wspomnienia z tamtych wielkich
wydarzeń.

x. Jacek Rak

OGŁOSZENIE
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie jest
zainteresowany wynajęciem pomieszczeń związanych z jego funkcjonowaniem.
Wynajem pomieszczeń uwarunkowany jest przejęciem przez MOPS
dodatkowych zadań wynikających z przepisów ustawowych.
Zainteresowani jesteśmy wynajęciem pomieszczeń powierzchni użytkowej
60-80m składających się z 4 pomieszczeń oddzielnymi wejściami plus hall.
Zainteresowani najmem winni składać oferty w terminie do 9 kwietnia br. do
MOPS przy ul. 3-go Maja 36.
Oferta winna zawierać następujące dane:
- ilość pomieszczeń z podaniem powierzchni użytkowej każdego z osobna,
- okres na jaki wynajmujący odda pomieszczenia w najem
- miesięczny czynsz za najem wraz z określeniem sposobu i terminu jego
płatności.
Kierownik MOPS w Krasnobrodzie

Mirosława Konopka
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Absolwenci na start
Spiętrzone książki na biurku. Pobojowisko podręczników, notatek, fiszek,
zeszytów. Słowo pisane i drukowane zaściela podłogę, tapczan i wszystko inne. Tak
zapewne wygląda dziś pokój niejednego maturzysty. Jednak już wkrótce kasztany,
jak co roku, banalnie zakwitną i matura 2004 przejdzie do historii. Powstanie
pytanie: „Co dalej?” Część świeżo upieczonych abiturientów stanie zapewne do
wyścigu po indeks, a część spróbuje odnaleźć swe miejsce na niełatwym, bądź co
bądź, rynku pracy. Skuteczne szukanie pracodawcy wymaga dziś bowiem, oprócz
własnej aktywności i pomysłowości, sporej wiedzy na temat konstrukcji
współczesnego rynku pracy i zasad funkcjonowania na nim. Spróbujmy więc
przybliżyć najbardziej popularne sposoby poszukiwania pracy oraz formy pomocy
udzielonej bezrobotnym absolwentom w ramach programu „Pierwsza Praca”.

Puk, puk, absolwent szuka pracy
Metod pozyskiwania pracy jest co najmniej kilka. Każda jest warta polecenia,
jednak ich skuteczność w dużej mierze zależy od tego, kim jest osoba poszukująca
pracy i jakie oferty szczególnie ją interesują. Zdecydowanie najbardziej popularnym
sposobem poszukiwania pracy jest lektura ogłoszeń prasowych. Warto jednak
wiedzieć, że szanse na zatrudnienie mają te osoby, które spełniają minimum w 70-80
procentach oczekiwania podane w ogłoszeniu. Targi pracy polecane są zwłaszcza
studentom i absolwentom wyższych uczelni. Jest to bodaj najlepszy sposób, by
zdobyć szczegółowe informacje i zorientować się co aktualnie dzieje się na rynku
pracy. Ze względu na trudną sytuację na rynku pracy wyraźnie wzrasta dziś rola
znajomości i stosunków rodzinnych w znalezieniu pracy. Znaczenie protekcji w
osiąganiu celów zawodowych nie jest jednak warunkiem wystarczającym, jeśli
protegowany nie jest wyposażony w inne ważne cechy i umiejętności. Inną formą
aktywnego poszukiwania pracy jest samodzielne rozsyłanie ofert. Warto jednak
pamiętać, że aby zostać zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną należy wysłać
średnio od kilkudziesięciu do nawet kilkuset ofert. Więcej przydatnych informacji o
tym, jak i gdzie szukać pracy znaleźć można na płycie CD-ROM – „Wyprawka
Maturzysty” 2003/2004. „Wyprawka”, będąca integralną częścią programu
„Pierwsza Praca”, dostępna jest w Gminnym Centrum Informacji w Krasnobrodzie.

Zarzuć sieć na pracę
Coraz więcej młodych ludzi szuka pracy za pomocą Internetu. Metoda ta ma
swoje niewątpliwe zalety – na strony z ofertami pracy można zajrzeć o każdej porze i
w każdym miejscu, a ich przejrzenie zajmuje o wiele mniej czasu niż np. ogłoszeń
prasowych. Poza tym w sieci dostępne są propozycje z całego kraju, a nie tylko z
rynku lokalnego, dzięki czemu można np. szukać pracy w Warszawie, siedząc przed
komputerem w Gminnym Centrum Informacji w Krasnobrodzie. Krasnobrodzkie
Centrum (mieszczące się w budynku Centrum Kultury i Sportu) jest bowiem takim
miejscem, gdzie osoby bezrobotne (a zwłaszcza bezrobotni absolwenci) mogą
aktywnie poszukiwać pracy, wykorzystując do tego celu, udostępniony nieodpłatnie,
Internet. Wyszukiwanie ofert pracy w Internecie jest maksymalnie uproszczone. Nie
trzeba czytać ich wszystkich, i całe szczęście, bo na portalach bywa ich bardzo dużo.
Zazwyczaj do wyboru jest kilka kategorii wyszukiwania, które pozwalają na szybką
selekcję ogłoszeń. Innym sposobem szukania pracy przez Internet jest pozostawienie
w bazie danych portalu swojej aplikacji i czekanie, aż pracodawca sam się nami
zainteresuje. Jest i trzeci sposób szukania pracy w Internecie. Polega on na
wyszukaniu adresu konkretnej firmy, w której chcielibyśmy pracować i wysłanie tam
swojej oferty.

Nie taki PUP straszny
Nawet najbardziej wytrwałe poszukiwanie pracy przez absolwenta może okazać
się dziś bezskuteczne. Instytucją, która może pomóc w tej sytuacji jest najbliższy
powiatowy urząd pracy. Z myślą o aktywizacji zawodowej absolwentów stworzono
bowiem program „Pierwsza Praca”. Głównym celem tego programu jest
niedopuszczenie do tego, aby absolwenci szkół ponadpodstawowych stawali się i
pozostawali bezrobotnymi po ich ukończeniu. Najczęściej stosowaną formą pomocy
udzielanej bezrobotnym absolwentom są staże absolwenckie. Staż pozwala na
nabycie praktycznych umiejętności koniecznych do wykonywania określonej pracy
bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Absolwent jest kierowany na staż
przez urząd pracy. Może on trwać od 3 do 12 miesięcy, a w czasie jego odbywania

absolwent otrzymuje z urzędu pracy
określone
przepisami
stypendium.
Kolejną formą pomocy udzielanej
bezrobotnym absolwentom jest umowa
absolwencka, która umożliwia podjecie
zatrudnienia u pracodawcy. Polega ona
na zatrudnieniu przez pracodawcę
bezrobotnego absolwenta na okres do 12
lub do 18 miesięcy. Na mocy tej umowy
urząd pracy zwraca pracodawcy część
wynagrodzenia
wypłacanego
pracownikowi, do wysokości określonej
w
ustawie
o
zatrudnieniu
i
przeciwdziałaniu
bezrobociu.
Na
wniosek absolwenta (lub za jego zgodą)
urząd pracy może skierować go do
wykonywania przez 6 miesięcy prac
społecznie użytecznych na zasadach
robót publicznych, jednak w wymiarze
nie
przekraczającym
połowy
ustawowego czasu pracy. Taka praca nie
musi być związana z wyuczonym
zawodem,
ale
powinna
być
zorganizowana właśnie przez instytucje
użyteczności
publicznej
oraz
organizacje zajmujące się problematyką
kultury, oświaty, sportu, turystyki,
opieki zdrowotnej lub społecznej. W
przypadku podpisania takiej umowy –
urząd pracy zwraca pracodawcy część
kosztów
poniesionych
na
wynagrodzenie absolwenta, nagrody i
składki na ubezpieczenie społeczne (do
określonej ustawą wysokości). Urząd
pracy może też skierować osobę
bezrobotną na szkolenie i pokryć jego
koszty. Szkolenie nie może trwać dłużej
niż 6 miesięcy (w przypadkach
uzasadnionych program szkolenia w
danym zawodzie nie dłużej niż 12
miesięcy).
Celem
szkoleń
jest
zwiększenie szans bezrobotnych na
uzyskanie
zatrudnienia
poprzez
umożliwienie im nabywania lub
podwyższania
kwalifikacji
zawodowych.
B.B.

Literacki Nobel
czeka,
czyli złote myśli ze szkolnego kajecika
*****
Ona rozpacza z powodu syna, a
powinien wyjść za mąż i mieć dzieci.
*****
Marcin Borowicz był, jak na swój wiek,
dorosły
nie
tylko
z
wyglądu
zewnętrznego, ale także z wyglądu
środkowego.
*****
Zakon krzyżacki był podły i niszczył co
popadło.
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Ach ta matematyka!
Rozwój cywilizacji spowodował, że
bez matematyki nie sposób się obejść w
codziennym życiu. Aby w miarę
racjonalnie funkcjonować w aktualnej
rzeczywistości, trzeba szybko i trafnie
interpretować informacje, kalkulować i
podejmować decyzje, kierując się
obiektywnymi racjami diagnozować i
prognozować. Nie ma chyba takiej
dziedziny życia, w której matematyka
nie byłaby obecna. Żyjemy w świecie,
który jest zmatematyzowany, i któremu
kierunek wyznacza technologia; to
wywiera na nas nacisk, by myśleć i
działać matematycznie, czy tego
chcemy, czy nie. Zdawałoby się, że
będąc w domu nie mamy nic wspólnego
z matematyką, jednak tak nie jest.
Wykonując
najprostsze
czynności
posługujemy się tą dziedziną nauki nie
zawsze zadając sobie z tego sprawę.
Przygotowując jakikolwiek, posiłek czy
jakiekolwiek ciasto dochodzi do
operacji matematycznych: odmierzania,
odważania, przeliczania, itp. Chociażby
z tego względu warto poddać wnikliwej
analizie wykorzystanie matematyki w
obecnej dobie, oraz zwrócić uwagę na
matematykę jako naukę.
Dzięki
temu,
możliwe
jest
określenie, jaki wpływ matematyka

wywiera na nasze życie, oraz jakie
postawy, jaką wiedzę i umiejętności
powinien rozwijać każdy człowiek, by
być przygotowanym do roli, jaką
wyznacza dla niego społeczeństwo.
Niestety, praktyka szkolna dowodzi,
że wielu matematykę traktuje jak
przysłowiową kulę u nogi, czy zło
konieczne. Stąd często pytania o sens i
celowość zgłębiania jej tajników i
słyszane nieraz w murach szkoły "po co
to komu?" i na co to potrzebne?
Nie zawsze tak jednak musi być, że
większość uczniów nie lubi matematyki i
nie chce z nią mieć nic wspólnego.
Uczenie się jej może sprawiać dziecku
wiele radości, jeżeli poziom jego
myślenia jest wystarczający dla pełnego
zrozumienia przekazywanej wiedzy.
Dobre efekty nauczania matematyki w
szkole zależą w dużym stopniu od tego,
czy dzieci są odpowiednio dojrzałe do
uczenia się tego przedmiotu w
warunkach szkolnych. Chodzi tu głównie
o dojrzałość do uczenia się matematyki
w systemie klasowo-lekcyjnym. Bardzo
ważną rolę odgrywa tutaj nie tylko
program nauczania, lecz także warunki
materialne, stosowane metody nauczania,
atmosfera w klasie. Dziecko może uczyć
się matematyki w przypadku, gdy ma

swobodę manipulowania konkretami,
gdy
może
wypowiadać
swoje
spostrzeżenia własnymi słowami, gdy nie
jest karane za błędne rozumowanie.
Dla efektywnego uczenia się
matematyki w warunkach szkolnych
dziecko musi umieć znosić stresy i
napięcia.
Musi
być
odporne
emocjonalnie
tak,
aby
mimo
narastających napięć potrafiło rozwiązać
zadanie. Ważne jest, by dzieci
rozpoczynające naukę w szkole miały
ukształtowane nawyki racjonalnego
zachowania się w sytuacjach pełnych
utrudnień i nasyconych emocjami
ujemnymi. Dzieci są więc dojrzałe do
uczenia się matematyki w szkole
wówczas, gdy chcą się jej uczyć, czyli
mają pozytywne nastawienie, potrafią
zrozumieć
sens
zależności
matematycznych,
omawianych
na
lekcjach i wytrzymują napięcia, które
towarzyszą
rozwiązywaniu
zadań
matematycznych.
Dzieci, które nie osiągnęły dojrzałości do
uczenia się matematyki, powinny być
otoczone specjalistyczną opieką, a także
w każdym indywidualnym przypadku
należy rozważyć kwestię, czy nie
odłożyć nawet pójścia dziecka do szkoły
o rok, aby miało czas na rozwinięcie
intelektualne i emocjonalne.
Halina Kostrubiec

Młodzież Zapobiega Pożarom
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
11.03.2004r w Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. Jana Pawła
odbyła
się
kolejna
edycja
Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy
Pożarniczej
„Młodzież
Zapobiega
Pożarom”. Organizatorem OTWP jest
Zarząd Główny Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP.
Celem turnieju jest popularyzowanie
wśród dzieci i młodzieży znajomości
przepisów przeciwpożarowych, zasad
postępowania na wypadek powstania
pożaru
oraz
poznanie
tradycji
organizacji ochrony przeciwpożarowej.
OTWP składa się z kilku etapów:
eliminacje
środowiskowe
(na
szczeblu wsi, osiedli, szkół);
eliminacje
gminne,
miejskie,
miejsko-gminne;
eliminacje powiatowe;
eliminacje wojewódzkie;
eliminacje centralne.
W OTWP młodzież uczestniczyła w
dwóch grupach wiekowych:

I grupa - do lat 16 - do zakończenia
nauki w gimnazjum.
II grupa - 16-19 lat - okres szkoły
ponadpodstawowej.
W
tym
roku
w
eliminacjach
środowiskowych i gminnych w gminie
Krasnobród wzięło udział 88 uczniów ze
szkół podstawowych w Kaczórkach,
Krasnobrodzie, Majdanie Wielkim oraz
gimnazjum i liceum w Krasnobrodzie.
Eliminacje składały się z części
pisemnej (test) i ustnej. Odpowiedzi
oceniało Jury w składzie: H.Gontarz, K.
Buczak, M.Kulik, J. Jabłoński i
F.Łubiarz.
Do finału zakwalifikowano:
Grupa młodsza:
Angelika Bogucka (SP Krasnobród)
Roksana Najda (SP Majdan Wielki)
Monika Kostrubiec (SP Majdan Wielki)
Ewelina Lalik (Gim. Krasnobród)
Grupa starsza (LO Krasnobród):
Andrzej Kawalec

Tomasz Osuch
Judyta Cisek
Katarzyna Zawadzka
Kamil Cisek
Największą liczbę punktów uzyskali
uczniowie:
Ewelina Lalik - młodsza grupa wiekowa
(kl.IIa gimnazjum) oraz Andrzej
Kawalec – grupa starsza (kl.II LO). To
oni będą reprezentować naszą gminę w
eliminacjach powiatowych, które odbędą
się w Zamościu.
Konkurs
„Młodzież
Zapobiega
Pożarom” od lat cieszy się ogromnym
zainteresowaniem uczniów naszych
szkół, nie bez wpływu na to są nagrody
ufundowane przez Urząd Miasta
Krasnobród.
Jarosław Jabłoński
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Rodzice bądźmy czujni!
Gminne Centrum informacji oferuje
swoje usługi nie tylko bezrobotnym i
absolwentom. Z Internetu korzysta
również bardzo wiele młodzieży oraz
dzieci w wieku szkolnym. Warto zatem
wiedzieć czego nasze dzieci tam
poszukują , jakie strony odwiedzają i czy
ich zachowanie jest bezpieczne.
25.02.2004r ruszyła w Polsce
kampania
społeczna
pod
hasłem
„Dziecko w sieci” zorganizowana przez
Fundację Dzieci Niczyje. To właśnie
rosnąca popularność Internetu, coraz
większe nim zainteresowanie oraz
wzrastająca w szybkim tempie liczba
dzieci korzystających z dobrodziejstw
techniki a co za tym idzie i
niebezpieczeństw
tam
czyhających,
wpłynęła na powstanie tego pomysłu.
Jeśli już mowa o niebezpieczeństwach to
należy jasno i otwarcie je ukazać. W sieci
nasze dzieci narażone są na:
- kontakt z nieodpowiednimi treściami;
-nękanie za pośrednictwem sieci;
-złamanie prawa i/ lub narażenie na straty
finansowe
Dlatego też to my rodzice
powinniśmy czynnie włączyć się do tej
akcji popierając ją poprzez swoje
zachowanie. Nasuwa się pytanie „jak?”
Odpowiedź jest bardzo prosta. Należy
rozmawiać z naszymi dziećmi, pytać ,
jeśli coś nas niepokoi oraz uwrażliwiać i
uczulać na pewne sygnały. Ale żeby to
zrealizować potrzebna jest przede
wszystkim odrobina dobrej woli z naszej
strony. A mianowicie na początek
zadajmy sobie pytanie czy wiemy ile
czasu nasze dziecko spędza w Internecie?
Z kim się tam kontaktuje? Czego szuka?
Jeśli nie, to warto abyśmy z nim o tym
porozmawiali.
Nie możemy jednak zapominać o
kilku istotnych faktach: że Internet mimo
wszystko ma znacznie więcej zalet niż
wad, że ciekawość naszych dzieci jest
zupełnie naturalna, że większość
zagrożeń w naszym życiu spowodowana
jest przez ludzi i to właśnie oni mogą
skrzywdzić nasze dzieci poprzez
niewłaściwe wykorzystywanie Internetu.,
który sam w sobie nie jest zły ani
niebezpieczny.
Tak,
więc
pomóżmy
swoim
pociechom uniknąć przykrych lub
wstydliwych sytuacji oraz stresu i nie
narażajmy ich na niebezpieczeństwa z
zewnątrz.
Pierwszym krokiem jaki zrobimy
niech będzie zapoznanie naszych małych
internautów z NETYKIETĄ czyli
intrnetowym savoir vivr΄em, który
zawiera zbiór zasad wypracowanych
przez samych użytkowników.
Przestrzeganie ich ma służyć temu, by

Internet był bezpiecznym medium dla
wszystkich z niego korzystających.
Chodzi przede wszystkim o to, by
pokazać jak zachować się w sieci.
Zapoznanie się z zasadami netykiety
powinno być obowiązkiem wszystkich
użytkowników,
nawet
tych
najmłodszych, którym to właśnie my
rodzice
powinniśmy
pomóc
w
zaznajomieniu się z nią oraz w
rozumieniu sensu jej istnienia.
Zasady zawarte w netykiecie są
aktualne cały czas, ponieważ służą
wszystkim mnie ,Tobie i „ im”
Oto one:
1. MYŚL!,
2. NIE DZIAŁAJ NA CZYJĄŚ
SZKODĘ,
3. NIE NADUŻYWAJ.
Istnieje ponadto kilka podstawowych
typów zachowań, których przestrzeganie
pozwoli czuć się bezpiecznie. Dlatego też
warto się z nimi zapoznać i zastanowić
przez moment nad ich znaczeniem a
wtedy na pewno wszyscy użytkownicy
Internetu zrozumieją, dlaczego pewnych
rzeczy nie należy robić, a inne wręcz są
konieczne.
INFORMACJE – nie udzielaj – będąc
użytkownikiem sieci często jesteś
proszony o udzielanie informacji o sobie,
ale pamiętaj jeśli nie musisz nie ujawniaj
ich, a jeśli jest to konieczne to zapytaj
rodziców czy w tej konkretnej sytuacji
możesz to zrobić. Pamiętaj, że nie
wszyscy korzystający z Internetu kierują
się moralnymi zasadami i niektórzy
mogliby te informacje wykorzystać
przeciw tobie. Unikaj szczególnie
podawania
tych
danych,
które
pomogłyby odnaleźć ciebie w realnym
świecie
(imię,
nazwisko,
adres
zamieszkania, numer i adres szkoły czy
numer telefonu).
NIEZNAJOMI – nie ufaj – Internet to
miejsce stworzone przez ludzi i dla ludzi,
miejsce gdzie poznajesz nowych
znajomych, osoby mające podobne
zainteresowania i inne. Pamiętaj jednak
tak naprawdę to co piszą o sobie nie
zawsze musi być prawdą. Dlatego jeśli
masz zamiar przenieść te wirtualną
znajomość do rzeczywistego świata to
powinni o tym wiedzieć rodzice, aby
mogli cię uchronić przed ewentualnym
niebezpieczeństwem. Jeśli już zdarzy się
sytuacja, że masz jakiś ważny powód,
aby spotkać się z osobą poznaną w sieci
to powinieneś pamiętać o kilku istotnych
zasadach:
- spotkanie powinno odbyć się w miejscu
publicznym, po ty byś w razie potrzeby
mógł zwrócić się o pomoc;

- nigdy nie idź na takie spotkanie sam
(najlepiej, aby towarzyszył ci ktoś
dorosły) osoba, która ma dobre intencje
na pewno zrozumie twoją ostrożność;
- jeśli rodzice nie idą z tobą to powinni
wiedzieć gdzie i w jakich godzinach
masz spotkanie oraz o której wrócisz.
TY – odpowiadaj za siebie – pamiętaj o
tym, że anonimowość w sieci jest tylko
pozorna. Dopóki twoje zachowanie nie
będzie budzić żadnych zastrzeżeń
pozostaniesz anonimowy, Jednak w
przypadku gdy przeszkadzasz innym lub
złamiesz przyjęte zasady nie będzie
żadnego problemu, aby ustalić kto
dopuścił się danego przewinienia w sieci.
Warto zatem pomyśleć i zastanowić się
zanim zdecydujemy się na niedozwolone
ruchy. Nie zapomnij także o tym, że ty
również możesz w każdej chwili
skorzystać z możliwości wylogowania się
kiedy tylko będziesz czuć jakiś
dyskomfort,
czyli
wówczas
gdy
przydarzy ci się coś co cię zdenerwuje,
nie będziesz miał ochoty na dalszą
rozmowę lub poczujesz się zakłopotany.
ETYKIETA – przestrzegaj- to zbiór
zasad, które obowiązują w danym
środowisku lub miejscu. Tak dzieje się
również z intrnetem, tutaj również
ustalono co można robić a czego należy
unikać. Takie zasady zostały ustalone
przez samych użytkowników i noszą
nazwę NETYKIETY.
RODZICE – ufaj- to właśnie rodzice są
osobami, którym możesz zawsze i
bezgranicznie ufać, to właśnie im zawsze
będzie zależeć na twoim bezpieczeństwie
i nigdy nie przestaną się o ciebie
troszczyć. Dlatego też jeśli w sieci
poczujesz się przez kogoś urażony bądź
skrzywdzony natychmiast powiadom o
tym fakcie rodziców. Oni będą wiedzieli
co z tym zrobić.
NIEUCZCIWOŚĆ – wystrzegaj się -tak
jak w realnym świecie w sieci są również
„ towary”, za które należy płacić. Dlatego
też pamiętaj przechowywanie na dysku
niektórych
materiałów
(niektórych
programów,
utworów
muzycznych,
elektronicznych wersji książek) jest
niezgodne z prawem, nie zapomnij także
o przestrzeganiu praw autorskich.
EDUKACJA – ucz się i ucz rodziców –
jak zapewne wiesz Internet to skarbnica
wiedzy, korzystaj z nej odpowiedzialnie,
szukaj wiadomości, które są zgodne z
twoimi zainteresowaniami, korzystając
umiejętnie z sieci możesz się wiele
nauczyć.
Ciąg dalszy na str. 15
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Rodzice
bądźmy czujni!

Obejrzałem czy
przeżyłem?

Ciąg dalszy ze str. 14

„Pasja” stała się w naszym kraju ogromnym wydarzeniem, nie tylko filmowym.
Wielu ludzi z prostej ciekawości czy snobizmu wybrało się lub wybiera na obejrzenie
tego filmu. Lecz czy wystarczy obejrzeć ten film? nie da się; można w pewnym
momencie wyjść i źle odebrać, źle ocenić produkcję Mela Gibsona. I zdarza się
właśnie tak, że nie przygotowani widzowie opuszczają sale kinową z niesmakiem.
Tego filmu nie można obejrzeć, trzeba go przeżyć.
Film przedstawia 18 ostatnich godzin życia Jezusa z Nazaretu. Przeplatany
krótkimi scenami w Ostatniej Wieczerzy, sądu nad Marią Magdaleną czy chwilą z
dzieciństwa Jezusa. Jest wstrząsającym obrazem naturalistycznej pasji - męki Jezusa
Chrystusa. Obrazy niezwykle wyraziście przedstawiają sadyzm żołnierzy rzymskich
czy wrogość ludzi.
Niewiele słów za to doskonała gra aktorów, ich spojrzenia, reakcje, wyraz twarzy
wystarczą za słowa. Do tego pełna wymowy muzyka i kompozycja realizatorska.
Widz siedzi wstrząśnięty, wciśnięty w fotel i przeżywa: proces, tortury, biczowanie i
okrutną śmierć. Stajemy się niejako uczestnikami tamtych wydarzeń, łzy same cisną
się do oczu. Jako bezpośredni uczestnicy czujemy całą bezsilność i ogrom emocji.
Reżyser wykazał się niemałą odwagą. Chcąc wstrząsnąć współczesnym widzem
sięgnął do obrazów drastycznych, ale jakże prawdziwych. Podkreślił tym samym
ogrom miłości i dobrowolnej ofiary Chrystusa na Golgocie. Zaprasza nas do wzięcia
krzyża, jak Szymon z Cyreny, włącza nas w serdeczne współczucie Weroniki - bez
zbędnych słów.
Niepowtarzalną rolę zagrał Jim Caviezel, odtwórca postaci Jezusa. Podobnie jak
reżyser, uczestniczył codziennie we Mszy św. odprawianej dla całej ekipy filmowej.
Fascynującą kreację stworzyła Maia Morgenstern; bez zbędnych słów grając Maryję
pokazała ból, nadzieję, wiarę Matki i oddanie dla Syna.
Zachęcam! Gorąco zachęcam do przeżycia filmu "Pasja" w reżyserii Mela
Gibsona; odradzam z całego serca jeżeli ktoś chciałby tylko obejrzeć.
ks. Jacek Rak

Jeśli twoi rodzice nie umieją korzystać z
Internetu masz okazję zrewanżować się
im za trud jaki włożyli w twoją edukację
i pokazać jakie możliwości posiada
Internet, co ty w nim robisz a na pewno
im pomożesz.
TABELA – używaj – zrób sobie listę
czynności, które wykonujesz w sieci i
napisz ile czasu zajmuje ci dana
czynność. Mając taką listę postaraj się
nie spędzać przed komputerem więcej
czasu niż jest to konieczne. Nie robiąc
nic konkretnego tracisz tylko czas, który
mógłbyś poświęcić na coś pożytecznego.
Poza tym Internet wciąga, co z czasem
może doprowadzić do uzależnienia.
Jeśli już zapoznaliśmy nasze dzieci
z powyższymi zasadami to postarajmy
się, aby nasi mali internauci jak najlepiej
je zrozumieli i miejmy z nimi kontakt
nie tylko wtedy gdy sami zwracają się do
nas w jakiejś sprawie ale również
starajmy się rozmawiać z nimi o
wszystkim i jak najczęściej.
M.K.
Więcej informacji na ten temat znajdą
państwo na stronie
http://www.dzieckowsieci.pl

Pożegnanie Zimy
Dużo słońca, radości
i nadziei
oraz miłych chwil
spędzonych przy wielkanocnym stole
Mieszkańcom Miasta i Gminy
Krasnobród
i Czytelnikom G.K.
Życzy
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Krasnobrodzie
Kazimierz Adamczuk

„POŻEGNANIE ZIMY’’ czyli V
GMINNY
TURNIEJ
TENISA
STOŁOWEGO dla Szkół Podstawowych z
terenu Miasta i Gminy Krasnobród o Puchar
Dyrektora Centrum Kultury i Sportu i Dyrektora
Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie miał miejsce
tradycyjnie na dużej sali gimnastycznej ZSP Krasnobród dnia 19
marca 2004 roku o godzinie 12.00.
Zgodnie z regulaminem powinny brać w nim udział 16 –
osobowe reprezentacje dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych
z terenu Miasta i Gminy Krasnobród. W tym roku szkolnym nie
wzięła udziału reprezentacja SP Kaczórki. Puchar w kategorii
dziewcząt wywalczyła reprezentacja ZSP Krasnobród, w kategorii
chłopców reprezentacja SP Majdan Wielki. Wyniki klasyfikacji
indywidualnej do wglądu u organizatora. Wszyscy uczestnicy
podkreślali sprawny przebieg turnieju i jego miłą atmosferę obiecując
swój udział za rok.
Pragnę podziękować swoim kolegom z pracy za pomoc
organizacyjną oraz stażystom za obsługę techniczną turnieju,
opiekunowi reprezentacji SP Majdan Wielki za przyjazd i
przygotowanie drużyny a dyrektorom w/w instytucji za ufundowane
puchary i dyplomy, które zostały przez nich wręczone na
zakończenie turnieju.
Sędzia główny turnieju: Sławomir Radliński

16

Wielkanocne
przepisy
Jaja faszerowane
tuńczykiem





4 jaja ugotowane na twardo,
puszka tuńczyka w sosie własnym,
4 łyżki majonezu, łyżka chrzanu,
2 łyżki drobno posiekanej natki
pietruszki,
 łyżka ugotowanego i dokładnie
zmiksowanego szpinaku,
 rzodkiewki lub pomidory, sól

Jaja obrać, przekroić wzdłuż. Wyjąć
żółtka i starannie utrzeć je z łyżką
majonezu, rozdrobnionym tuńczykiem i
chrzanem, osolić do smaku. Połówki
białek wypełnić masą, tak by uzyskały
kształt całych jaj. Z reszty majonezu
oraz
szpinaku
przyrządzić
sos,
wymieszać go z natką i rozsmarować na
dnie półmiska. Faszerowane jaja
przybrać małymi rzodkiewkami lub
ćwiartkami pomidorów i ułożyć na
półmisku z sosem.

Jaja w sosie
wiosennym
5 jaj, 2 surowe żółtka,
2 łyżeczki musztardy, 3 łyżki
gęstej śmietany,
 2 łyżki jogurtu naturalnego,
 nieduży
surowy
ogórek,
rzodkiewka,
 szczypiorek, odrobina cukru, sól




Jaja ugotować na twardo, obrać,
przekroić wzdłuż na połówki i ułożyć na
półmisku. Surowe żółtka rozetrzeć z
musztardą i łyżką śmietany, a następnie
rozprowadzić
resztą
śmietany
i
doprawić. Ogórek pokroić w drobną
kostkę, rzodkiewkę w cienkie plasterki,
szczypiorek jak najdrobniej posiekać.
Wszystkie składniki sosu wymieszać,
posolić do smaku, polać jaja.

Sałatka z jaj
i kukurydzy





4 jaja ugotowane na twardo,
duży por, puszka kukurydzy,
ogórek kiszony lub konserwowy,
4 łyżki majonezu, kilka listków
sałaty,
 natka pietruszki, sól, pieprz

Jaja obrać, pokroić w kosteczkę.
Starannie opłukane białe końce pora
drobniutko pokroić i posolić. Ogórek
posiekać. Kukurydzę wraz z zalewą
zmieszać z resztą produktów, dodać
majonez, sól i pieprz. Przełożyć sałatkę
do salaterki wyścielonej sałatą i
przybrać natką. Odstawić na godzinę do
lodówki.

Babka drożdżowa
łatwa






3 szklanki mąki,
5 dag drożdży, ¾ kostki masła,
3 jaja, po szklance cukru i mleka,
cukier waniliowy,
skórka otarta z cytryny lub esencja
cytrynowa,
 bakalie, sól

Drożdże wymieszać z cukrem.
Dodać jaja, masło rozpuszczone w
bardzo ciepłym mleku, mąkę, skórkę lub
esencję cytrynową, bakalie. Starannie
wymieszać, ale nie wyrabiać. Do formy
wysmarowanej tłuszczem włożyć ciasto,
przykryć ściereczką i pozostawić na 7
godzin w ciepłym miejscu, by wyrosło.
Piec około 60 min w średnio gorącym
piekarniku. Babkę można polukrować
lub posypać cukrem pudrem.

Pascha
klasyczna





2 l mleka,
4 szklanki śmietany, 25 dag masła,
szklanka cukru, 8 jaj,
bakalie
(migdały,
orzechy,
smażona skórka z pomarańczy),
 zapach waniliowy
Mleko zagotować. Śmietanę i jaja
zmiksować, wlać do gorącego mleka.
Ciągle mieszając doprowadzić do
powstania twarogu. Odcedzić go i
ostudzić. Masło utrzeć z cukrem, dodać
twaróg i zapach, dobrze zmiksować lub
utrzeć, wsypać posiekane bakalie.
Włożyć masę do podłużnej formy do
ciast wyłożonej folią i wstawić do
lodówki. Na pół godziny przed
podaniem
wstawić
paschę
do
zamrażalnika.
Dobrze
schłodzoną
delikatnie przełożyć na półmisek. Kroić
na dwucentymetrowe plastry.

Babka wykwintna






50 dag mąki, 25 dag cukru,
15 żółtek, 10 dag miękkiego masła,
szklanka mleka, 4 dag drożdży,
cukier waniliowy,
czubata
łyżka
wiórków
migdałowych
lub
posiekanych
migdałów,
 szczypta soli

Drożdże wymieszać z łyżką cukru i
odrobiną mleka. Żółtka utrzeć z
pozostałym
cukrem,
rozprowadzić
mlekiem, wymieszać z mąką i
rozczynem,
cukrem
waniliowym,
bakaliami oraz solą. Drewnianą łyżką
starannie wymieszać ciasto, przykryć
czystą ściereczką i odstawić w ciepłe
miejsce. Gdy nieco podrośnie, polać je
stopionym letnim masłem, znów wyrobić
łyżką i odstawić, by wyrosło. Kiedy
ciasto podwoi swoją objętość, włożyć je
do formy babowej natłuszczonej i
oprószonej mąką, wypełniając tylko 2/3
jej wysokości. Gdy ciasto w formie
mocno wyrośnie, wstawić je do
piekarnika i piec około 60 min. w
temperaturze 190º C. Babkę można polać
dowolnym lukrem i ewentualnie posypać
posiekanymi orzechami.

Mazurek babci
Ciasto:
 po 15 dag mąki, maku i margaryny,
 2 jaja, pół szklanki cukru pudru,
 pół łyżeczki proszku do pieczenia,
 łyżeczka przyprawy do pierników.
Polewa:
 pół szklanki cukru,
 pół szklanki śmietanki lub mleka,
 3 łyżki kakao, 2 łyżki masła
roślinnego, aromat waniliowy,
 orzechy i owoce do udekorowania
Z mąki, proszku do pieczenia,
margaryny, jaj cukru i maku zagnieść
ciasto. Pod koniec zagniatania dodać
przyprawę korzenną. Rozwałkować ciasto
na dość gruby prostokątny placek
wielkości blachy. Przełożyć go na blachę
wysmarowaną tłuszczem i piec w
gorącym piekarniku, aż lekko się
zarumieni. Cukier i kakao wymieszać ze
śmietanką, wlać aromat i wolno
podgrzewać na małym ogniu, aż do
zagotowania. Gęstniejącą masą polać
wystudzony
placek.
Udekorować
orzechami i owocami świeżymi lub z
konfitur.

Życzymy
Smacznego
Redakcja G.K.
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Sekrety zdrowia

Ruch – to recepta
na długowieczność
Obwiniamy postęp cywilizacyjny za
wszelkie zło, które nas spotyka:
choroby, ograniczenia, obciążenia pracą
fizyczną oraz wynikające z tego
konsekwencje dla naszego organizmu.
Jednocześnie stale podkreślamy, że
zródłem zdrowia i szczęścia jest
zwrócenie się w stronę natury, gdyż
jesteśmy jej częścią, żywym systemem,
a raczej podsystemem natury, stukturą
mającą swe biologiczne potrzeby.
Czy chcemy ograniczenia rozwoju
postępu cywilizacji? Nie!, ponieważ
tego nie da się uniknąć. Cywilizacja
przyniosła wiele dobrego, nawet w
dziedzinie upowszechniania sportu i
rekreacji
(urządzenia,
przyrządy,
przybory do ćwiczeń, i ich wyposażenie
elektroniczne). Należy tylko zwrócić
uwagę, by kontrolować jej przebieg, by
rozwój przebiegał właściwą drogą, by
nie zbaczał z toru, by służył ludziom, a
nie przeciwko nim.
Świat zmienia się szybko, lecz
wszelkie zachowania człowieka nadal
orientują się wokół fundamentalnych
wartości. Każdy człowiek jest inny i
przejawia odmienne zachowania zgodne
z własnym systemem wartości i kultury,
z której się wywodzi. To, jakie
jednostka przyjmie zasady i normy za
własne, jaką skalą hierarchi wartości
będzie się posługiwała, zależy od
wychowania, środowiska społecznego,
w którym wyrasta i gdzie pokazano,
które wartości są ważne, a które mniej
istotne. Dla każdego z nas wartością jest
to, co jest najważniejsze dla nas i
naszych bliskich, o czym ciągle
mówimy, myślimy, o co warto zabiegać,
co przynosi wymierne korzyści i daje
nam poczucie szczęścia. Świadoma
praca nad zdrowiem możliwa jest tylko
wtedy, gdy uzna się ją za wartość godną
owych zabiegów.
Nad utrzymaniem dobrego stanu
zdrowia należy pracować przez cały
czas, ponieważ zdrowie to nie dar dany
raz na całe życie, lecz wartość
dynamiczna, która się zmienia, poprawia
lub pogarsza.
Nie każdy może zmienić środowisko
fizyczne czy społeczne, w którym żyje,
miejsce
zamieszkania,
stosunki
interpersonalne w pracy. Tym bardziej
nie mamy wpływu na nasze geny.
Zanieczyszczenie środowiska wywiera
niekorzystny wpływ nie tylko

na obecny stan zdrowia człowieka, lecz
również wpływa na modyfikacje w
strukturze genów rodzących się dzieci.
System opieki zdrowotnej ma
niewielki wpływ na zdrowie. Mimo iż
jest reformowany, nadal ograniczony
jest do pełnienia roli naprawczej,
chociaż powinien szerzej zajmować się
profilaktyką
prozdrowotną,
uświadamianiem,
doradztwem,
wskazywaniem działań na rzecz
poprawy zdrowia, jakie każdy sam
może
podejmować.
Powszechną
akceptację wzbudza określenie – Twoje
zdrowie w twoich rękach. Większość
ludzi uważa je za słuszne i również
wierzy, że zdrowie zależy w większym
stopniu od sposobu życia niż od
medycyny.
Zachowania zdrowotne to czynnik
determinujący zdrowie. Składają się na
niego nawyki dotyczące właściwego
odżywiania,
wypoczynku,
przeciwdziałania stresom, ale główną
rolę odgrywa aktywność fizyczna,
prowadzona systematycznie przez całe
życie. Zmieniając styl życia na
aktywny, stwarzamy sobie szansę na
zdrowe życie. Uprawianie sportu
amatorskiego
czy
rekreacyjnego
biegania,
cieszy
się
większą
popularnością
wśród
lepiej
wyedukowanej części społeczeństw.
Brakuje nam przekonania, że można
czasami więcej samemu zrobić niż
niejeden lekarz czy szpital. Każdy z nas
powinien zadbać o własną kondycję
fizyczną, przejąć inicjatywę w trosce o

Kazimierz
Mielniczek
zdrowie, a nie zwlekać i trafiać do
lekarza, kiedy jest już za późno.
Nie powinniśmy starać się walczyć z
naturą. Nasz organizm wykazuje zbyt
małą
tolerancję,
za
wolno
przystosowujemy
się
do
szybko
zmieniających się warunków otoczenia.
Ważne jest, by regularnie ćwiczyć. To
uodparnia organizm, hartuje go i
zwiększa tolerancję na gwałtowne
zmiany
ciśnienia
atmosferycznego.
Dzięki temu nie będziemy podatni na
depresje
oraz
złe
samopoczucie
powodowane zmianami pogody.
Hipokinezja
(ograniczenie
aktywności
fizycznej),
stresy
i
zakłócenia
dobowego
bilansu
energetycznego powodują gwałtowne
obniżanie wydolności fizycznej i
odporności organizmu, a w konsekwencji
zdolności do pracy.
Człowiek nie może zapominać, że
jest istotą biologiczną nierozerwalną
częścią natury. Taka sytuacja każe
widzieć aktywność fizyczną w innym
świetle, nie tylko jako hobby, ale jako
powinność – biologiczny obowiązek.
Młode pokolenia często tracą zdolność
refleksyjnego obserwowania świata i
zjawisk zmysłowych. A przecież każdy
człowiek powinien znależć chwilę czasu,
by zastanowić się nad własnym życiem,
przeżyć dzień emocjonalnie, bez
monotonii, ale też bez nostalgii i
frustracji.
Człowiek jest żywym systemem –
podsystemem mającym biologiczne
potrzeby – m.in. potrzebę ruchu.

Wieści z biblioteki
Już są komputery
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie przystąpiła do akcji
„Ikonka”, zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Informacji, a polegającej na
uruchomieniu powszechnego dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych.
W ramach tej akcji Biblioteka otrzymała 3 zestawy komputerowe. Obecnie trwają
przygotowania związane z instalacją stałego łącza internetowego. Komputery będą
udostępnione dla czytelników już na początku.

Zmiany godzin pracy
Od połowy marca br. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie
rozszerza godziny pracy. Zapraszamy naszych czytelników jak dotychczas od
poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, a także i w soboty w godz. 9.00-13.00.
Sabina Zdanek – dyrektor MGBP
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Zdrowych i pogodnych
Świat Wielkanocnych
pełnych ciepła i roadosci

Wielkanocne
przysłowia
Niedziela Palmowa (Kwietnia Niedziela)
 Jeżeli Kwietnia Niedziela sucha, rok cały mokry,
jeżeli mokra, rok suchy.
 Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci, będą
pełne stodoły, beczki i sieci.
 Pogoda w Kwietnia Niedzielę wróży urodzajów
wiele.
 W Niedzielę Kwietnia dzień jasny, jest to dla lata
znak krasny.
 Gdy mokro w Kwietnia Niedzielę, rok się sucho
ściele.
 Kwietnia Niedziela zimna — i listopad zimny.
Wielka Środa
 We środę po kołaczach, gdy żaba zakuka, już nas
zima mrozami pewnie nie oszuka.
Wielki Piątek
 Gdy Wielki Piątek ponury, Wielkanoc będzie bez
chmury.
 Jeśli w Wielki Piątek deszcz kropi, radujcie się
chłopi.
 Deszcz na Wielki Piątek napcha każdy kątek.
 W piątek przed Wielkanocą, gdy deszczyk
przerosi, pospólstwo urodzaje tego roku wnosi.

Obecnym i Przyszłym
Klientom
Życzą
Właściciele i Pracownicy
Krasnobrodzkiego
Centrum
Handlowo-ProdukcyjnoUsługowego AMC
Market Spożywczy
w Krasnobrodzie

Krzyżówka
Nr 51
Świąteczna
Litery z pionowej zacieniowanej
kolumny, czytane od góry do dołu
utworzą rozwiązanie Krzyżówki Nr 51,
które wraz z naklejonym na karcie
pocztowej kuponem prosimy przesłać
na adres Redakcji w terminie do
15.04.2004r.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wśród osób, które nadeślą
prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy
nagrodę rzeczoawą.

8.
9.

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 50:
„Wiosna tuż, tuż”.
Za rozwiązane tej krzyżówki
nagrodę – stroik świąteczny
ufundowany przez
WARSZTAT TERAPII
ZAJĘCIOWEJ
W DOMINIKANÓWCE

otrzymuje:
Magdalena Cybulska
ul Leśna 49, 22-440 Krasnobród
Gratulujemy. Nagroda do odebrania w
Redakcji

10.
11.
12.

13.
Poziomo: 1) Zielony często gości na wielkanocnym stole. 2) Polska kopalnia soli. 3)
Specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu. 4) Napastnik. 5) Pięknie wygląda w
bukietach i smakuje łuskany. 6) Człowiek chory na cukrzycę. 7) Będą nas
reprezentować na festiwalu Eurowizji. 8) Największe góry Ziemi. 9) Często
odwiedzają nas podczas świat. 10) Nadzienie knedli. 11) Ozdobione jajko. 12) Mogą
być głosowe lub przy nartach. 13) Miś z telewizyjnej Dobranocki.
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Co słychać w Kulturze? Szach Ekspres NR 9
„ FUTBOL – SZACHY”
KONKURS WIELKANOCNY
NA NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ I PISANKĘ
Zasady konkursu:
1. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich, bez względu
na wiek, wykształcenie czy zawód.
2. Prace – palmy i pisanki - wykonane dowolną techniką –
należy podpisać i dostarczyć do Centrum Kultury i Sportu
w Krasnobrodzie w terminie do 5 kwietnia 2004r.
3. Przewidujemy jedną kategorię wykonawców palm i pisanek –
wykonawców indywidualnych.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 kwietnia 2004r.
5. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
6. O wynikach konkursu poinformujemy poprzez ogłoszenia
oraz w kwietniowym wydaniu „Gazety Krasnobrodzkiej”.
Prace zgłoszone do konkursu będzie można obejrzeć na wystawie
zorganizowanej w CKiS.

Gra tablicowa nie mająca wiele wspólnego z grą w
szachy poza nazwą oraz adaptacją niektórych elementów
szachowych. Spośród licznych wariantów szachowej „piłki
nożnej” warto odnotować dwa przykłady.
Na szachownicy 9 x 9 grają same figury, bez pionów.
Puste pola Środkowe są „bramkami”. Na polu centralnym
szachownicy pojawia się nowa bierka „piłka”. Nie ma
szachowania, mata ani bicia figur. Chodzi o ulokowanie
„piłki” w bramce przeciwnika.

Międzynarodowy przegląd
W dniu 18 kwietnia 2004r. w Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie odbędzie się Polsko-Niemiecki Przegląd
Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem przeglądu
jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Zamościu.

Recytacje
22 kwietnia 2004r. w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie
odbędą się Eliminacje Gminne XXVIII Turnieju Sztuki
Recytatorskiej im. Bolesława Leśmiana. Uczestnikami eliminacji
będą najlepsi recytatorzy, wyłonieni podczas eliminacji szkolnych
organizowanych w szkołach na terenie gminy Krasnobród. Turniej
rozpocznie się o godz. 1000.
Oprac. M. Czapla

W drugim przykładzie z 1940r. ze Szwajcarii,
powiązania z szachami są jeszcze mniejsze. Plansza o
wymiarach 23 x 17 przypomina futbolowe boisko, posiada
wydzielone linie autowe, bramki oraz centrum, pola karne.
Bierka „piłka” uderzana jest przez figury wszystkie o
ruchach szachowego hetmana, lecz o zróżnicowanym
zasięgu działania, zgodnie z regulaminem gry. Tylko
bramkarz porusza się jak wieża, poziomo, nie opuszczając
pięciu pól tworzących „bramkę”.

Wieści
ze Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Majdanie Wielkim

W dniach od 23.02.2004r. do 27.02.2004r. w szkole
Podstawowej w Majdanie Wielkim odbywały się zajęcia
wychowawcze podczas ferii zimowych. Program ferii zimowych
pod hasłem „Bezpieczne ferie zimowe” opracowały: pani Maria
Kończewska i pani Krystyna Szozda. Nauczyciele dyżurujący
realizowali ten program w ciągu całego tygodnia zajęć. Działania
były celowe i ukierunkowane na profilaktykę antyalkoholową i
uzależnienia, a także obejmowały zagadnienia ekologiczne i
zdrowotne.
W zajęciach codziennie brała udział duża grupa uczniów z
przedziału wiekowego 0-VI klasy, a były to dzieci z Majdanu
Wielkiego, Majdanu Małego, Hutkowa oraz inne przebywające
gościnnie u rodziny w czasie ferii. Ogółem 50 % dzieci
uczestniczyło w zajęciach. Różnorodność zajęć, a także ciekawe
formy zachęcały dzieci do tak wysokiej frekwencji. Za aktywność i
zaangażowanie dzieci otrzymały drobne upominki ufundowane
przez komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Krasnobrodzie.
Małgorzata Kawałek
Dyrektor SP w Majdanie Wielkim

Andrzej Czochra
Instruktor i sędzia szachowy
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