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Góralskie
„Dni Krasnobrodu”
Góralskie „Dni Krasnobrodu” – tak można określić
tegoroczne obchody dni naszego miasta, gdyż przez dwa dni
gościliśmy w Krasnobrodzie Tatrzańską Kapelę Góralską z
Zakopanego. Zacznijmy jednak od początku.
Inaugurację
tegorocznych
„Dni
Krasnobrodu”
zaplanowano na czwartkowy wieczór (18 lipca), kiedy to
miała odbyć się plenerowa projekcja filmu pt. „Chłopaki nie
płaczą” zorganizowaną przy współpracy z Ośrodkiem
Wypoczynkowym „New Portland” w Krasnobrodzie.
Niestety burza, która

przeszła tego wieczora nad Krasnobrodem, pokrzyżowała plany
organizatorom i uniemożliwiła projekcję.
Choć początek „Dni Krasnobrodu” był niezbyt udany ze
względu na pogodę, to dalsza część obchodów przebiegała już
zgodnie z ustalonym programem.
Piątkowy wieczór przebiegał w klimacie muzyki góralskiej w
wykonaniu Tatrzańskiej Kapeli Góralskiej z Zakopanego oraz
muzyki ludowej w wykonaniu zespołów z Krasnobrodu, tj.
zespołu „Wójtowianie” i kapeli „Echo Roztocza”.
Ciąg dalszy na str. 10-12
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WIEŚCI
Z

GMINY
*****
W Urzędzie Miasta i Gminy w
Krasnobrodzie prowadzone są prace
nad budową sieci komputerowej.
Ponadto od 25 lipca br. miejscowy
UMiG korzysta z usługi SDI (stały
dostęp do internetu). Usługa ta ma
wiele zalet: ułatwia korzystanie z
internetu, pozwala obniżyć koszty
połączeń internetowych i zwalnia łącze
telefoniczne, a tym samym umożliwia
korzystanie z telefonu w trakcie
korzystania z internetu.

*****
Dziewczęta z Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej z Wólki Husińskiej wzięły
udział
w
zawodach
sportowopożarniczych Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych, które odbyły się w
ramach III Powiatowych Igrzysk LZS
Mieszkańców Zamojskiej Wsi – Święta
Sportu Powiatu Zamojskiego w dniu 21
lipca 2002r. w Zwierzyńcu. Zawody
składały się z dwóch konkurencji, tj.
sztafety pożarniczej 5x50m i ćwiczeń
bojowych. Reprezentantki naszej gminy
zajęły bardzo wysokie, bo II miejsce na
7 startujących drużyn. Serdecznie
gratulujemy. Lepsze od naszej drużyny
okazały się jedynie reprezentantki
gminy Sitno. Kolejne miejsca zajęły
drużyny z następujących miejscowości:
III – Skierbieszów, IV – Komarów, V –
Radecznica, VI – Grabowiec, VII –
Zwierzyniec.

*****
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Władze samorządowe MiG Krasnobród
przy współpracy z Powiatowym Urzędem
Pracy w Zamościu szukają różnych
sposobów łagodzenia skutków bezrobocia
na terenie naszej gminy. Jednym z
efektów tych działań jest umożliwienie
bezrobotnym potwierdzania gotowości do
podjęcia pracy, w obecności pracownika
PUP, w punkcie utworzonym na terenie
naszej gminy. Na podstawie porozumienia
z PUP w Zamościu, UMiG w
Krasnobrodzie udostępnił bezpłatnie lokal
i zabezpieczył dojazd pracowników PUP
do tzw. „punktu zamiejscowego”,
natomiast pracownicy urzędu pracy
przyjmują podpisy i oświadczenia
bezrobotnych. Dzięki temu już od lipca br.
osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku z
terenu naszej gminy nie muszą wyjeżdżać
do Zamościa i ponosić kosztów dojazdu,
aby potwierdzić swoją gotowość do
podjęcia pracy, gdyż mogą to uczynić w
Krasnobrodzie, a dokładniej mówiąc w
lokalu Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie. Niełatwo jest teraz
znaleźć pracę, dobrze więc, że choć w taki
sposób
można
zmniejszyć
nieco
uciążliwości związane z pozostawaniem
bez pracy.

Planowana na lipiec XXXIII sesja Rady
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie nie
odbyła się. Nowy termin XXXIII sesji
Rady MiG Krasnobród to 8 sierpnia
2002r. W programie sesji poruszane
będą m.in. następuje sprawy:
- ustalenie obwodów głosowania w
wyborach samorządowych;
- zatwierdzenie scalenia gruntów pod
budownictwo jednorodzinne;
- określenia stanowiska Rady MiG
Krasnobród w sprawie środków
finansowych z budżetu państwa na
oświatę.

*****
Dzięki współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy w Zamościu od połowy
lipca br. 5 osób – absolwentów szkół
średnich i wyższych - odrabia staż
absolwencki. Stażyści zostali zatrudnieni
na 4 miesiące, a UMiG zobowiązał się do
zatrudnienia jednej z tych osób na dalsze
4 miesiące. Wszystkie koszty związane z
wypłatą pensji dla stażystów, w
wysokości zasiłku dla bezrobotnych
ponosi urząd pracy, natomiast UMiG
organizuje pracę stażystom.

*****
Rozpoczęto prace zmierzające do
opracowania dokumentacji technicznej
związanej z modernizacją oświetlenia
ulicznego ul. 3 Maja i centrum Krasnobrodu oraz zmianą linii energetycznej z
napowietrznej na podziemną.

*****
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*****
W „Kronice Tygodnia” z dnia
09.07.2002r. zostało opublikowane
ogłoszenie Zarządu Miasta i Gminy w
Krasnobrodzie o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krasnobród. Przedmiotem
planów jest: opracowanie planu
zagospodarowania
przestrzennego
miasta Krasnobród w skali 1:5000 oraz
opracowanie planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Krasnobród w
skali 1:10000. Od chwili opublikowania
ogłoszenia do UMiG napłynęło 20
wniosków w indywidualnych sprawach
obywateli oraz 5 wniosków od
uspołecznionych zarządów sieci na
terenie
gminy.
Wnioski
będą
uwzględniane nie później niż do dnia
wyłożenia założeń nowego planu.

*****
Informacje zebrała: M. Czapla

Centrum Kultury i Sportu
w Krasnobrodzie
organizuje

Gminne Rozgrywki
w Piłce Nożnej
o Puchar Burmistrza MiG
Krasnobród
które odbędą się w sierpniu
na stadionie sportowym
w Krasnobrodzie
Do
udziału
w rozgrywkach
zapraszamy drużyny z wszystkich
miejscowości gminy Krasnobród.
Zgłoszenia
przyjmuje
do
01.08.2002r. i informacji udziela
Mariola Czapla, tel. 660-75-23.
W zależności od ilości zgłoszonych
drużyn zostanie opracowany terminarz i
regulamin rozgrywek, o którym
zainteresowane
osoby
zostaną
poinformowane Drużyny biorą udział w
zawodach na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ubezpiecza drużyn.
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Krasnobród 1 -2 lipca 2002

Gody

Krasnobrodzkiej Królowej
Tegoroczny odpust Matki Bożej
Jagodnej przypadał na początek
tygodnia. Poniedziałek i wtorek
przyniosły bardzo ładną, ciepłą pogodę.
Chociaż we wtorek wiał dość silny
wiatr, ale było ciepło, wręcz upalnie.
Pierwsi pielgrzymi przybyli pieszo
z Hrubieszowa już w niedzielę 30
czerwca. W poniedziałek od rana robiło
się coraz gwarniej w naszym
Sanktuarium. Samochody, autobusy i
piesze grupy przybywały z różnych
stron: ze Szczebrzeszyna, z Biłgoraja z
Tomaszowa, z Zamościa, grupa z
Komarowa, kompania z orkiestrą
strażacką z Duba, ze Starego Dzikowa.
Dopiszmy
do
tego
tysiące
indywidualnych pielgrzymów. Pierwsi
rozpoczęli
służbę
kapłani
w
konfesjonałach. Już od godziny 16
można była skorzystać z sakramentu
pojednania.
Inauguracyjna Msza św. rozpoczęła
się o godz. 17. Po krótkiej przerwie
wyruszyliśmy
na
Krasnobrodzką
Kalwarię, by z Maryją przejść
Krzyżową Drogę Jej Syna - Jezusa
Chrystusa. Szczytowym momentem
wigilii odpustu, jak co roku, była
procesja różańcowa do Kaplicy
Objawień. Rozpoczęła się ona o 21.
Procesji jak i całym uroczystościom
odpustowym
przewodniczył
Jego
Ekscelencja Ks. Biskup Ryszard
Karpiński, biskup pomocniczy z
Lublina. Pielgrzymów powitał kustosz
Sanktuarium
Ks.
Prałat
Roman
Marszalec. W sumie w kilkunastu
grupach pieszych przybyło ponad 900
pątników.
Procesję rozpoczęliśmy Apelem
Maryjnym i wyruszyliśmy do kolejnych
stacji - ołtarzy. Każda stacja składała się
z fragmentu Godzinek, czytania
Ewangelii, Słowa Bożego i rozważania
jednej z tajemnic różańcowych. Słowo
Boże na tegorocznej procesji głosił Ks.
Kanonik Leon Rogalski. Wyruszyliśmy
więc przez Nazaret do Ain Karim i do
Betlejem, by zatrzymać się w
Jerozolimie. Tajemnice radosne w tę
lipcową noc prowadziły nas do źródła.
Do tego źródła, przy którym w 1640
roku objawiła się Matka Boża Jakubowi
Ruszczykowi.
Ale, jak zauważył w kazaniu Ksiądz
Biskup,
doprowadziły
nas
do
prawdziwego Źródła, do Jezusa
Chrystusa. Bowiem zwieńczeniem
procesji
była
Pasterka
Maryjna
celebrowana w Kaplicy na Wodzie.

Szacujemy, że w nocnej Mszy św.
uczestniczyło
około
10
tysięcy
pielgrzymów.
Uroczystości odpustowe ku czci
Matki Bożej Krasnobrodzkiej rozpoczęliśmy rano od Godzinek. Potem kolejne
Msze św. Uroczysta suma zgromadziła
prawie 15 tysięcy uczestników.
Liturgię Eucharystyczną celebrował
Ks. Biskup Ryszard Karpiński i nasz
Biskup Pomocniczy, Ks. Biskup
Mariusz Leszczyński. Sumę zakończyła
barwna
procesja
eucharystyczna.
Orkiestra strażacka, panie w strojach
ludowych
dodawały
splendoru
uroczystym

Godom Pani Roztocza.
W odpuście uczestniczyło ponad 35
kapłanów z naszej diecezji i spoza jej
granic. Przez wiele godzin służyli w
konfesjonałach. Było też kilkunastu
kleryków.
W
dzień
odpustowy
rozdaliśmy ponad 7 tysięcy komunii.
Dzięki opiece Naszej Matki pogoda
dopisała. Mamy nadzieję, że wszyscy
wrócili
szczęśliwie
do
domów
umocnieni wspólną modlitwą.
Zapraszamy ponownie!
x. Jacek Rak

Fot. M. Czapla
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Spisowe podsumowania
Rozmowa z Z-cą Gminnego Komisarz Spisowego w Krasnobrodzie
mgr Kazimierzem Gęślą
M.Cz.: Zakończył się Narodowy Spis
Powszechny i Powszechny Spis Rolny,
proszę powiedzieć jak przebiegały
prace związane ze spisami w gminie
Krasnobród?
K.G.
Prace
związane
z
przygotowaniem i przeprowadzeniem
Narodowego Spisu Powszechnego i
Powszechnego Spisu Rolnego na terenie
naszej gminy były prowadzone zgodnie
z harmonogramem opracowanym przez
Urząd Statystyczny w Lublinie. Nadzór i
kontrolę nad przeprowadzeniem spisów
sprawowało powołane przez Gminnego
Komisarza Spisowego, tj. Burmistrza
Miasta i Gminy 7-osobowe Gminne
Biuro Spisowe.
M.Cz.: Jak przebiegał nabór na
rachmistrzów i ilu ich pracowało na
terenie gminy Krasnobród?
K.G. - Do przeprowadzenia spisów na
terenie naszej gminy powołano 33
rachmistrzów spisowych wyłonionych z
91 kandydatów. Burmistrz MiG podjął
decyzję, aby nabór przeprowadzać tylko
z osób bezrobotnych bez prawa do
zasiłku. Niestety w trakcie szkolenia z
zakwalifikowanych 37 kandydatów w
pierwszych dniach szkolenia zrezygnowało 15 osób ze względu na duży i
trudny zakres pytań ujętych w
formularzach spisowych. W związku z
tym zaistniała konieczność dokonania
dodatkowego
naboru
nowych
kandydatów.
Po
przeprowadzeniu
egzaminu wyłoniono 33 rachmistrzów
spisowych.
M.Cz.: Czym kierowano się przy
przydzielaniu rachmistrzom konkretnych obwodów spisowych?
K.G. - Przy przydzielaniu obwodów
spisowych staraliśmy się, aby rachmistrz
znał osobiście swój obwód. Najczęściej
byli to rachmistrze z miejscowości, w
których mieszkają.
M.Cz.: Po szkoleniu, pozytywnie
zdanym egzaminie i przydzieleniu
obwodów
spisowych
rachmistrze
mogli już przystąpić do pracy?
K.G. – Tak. Zanim jednak przystąpili
do czynności typowo spisowych,
rachmistrze
dokonali
obchodu
przedspisowego, w trakcie którego
dokonali
aktualizacji
szkiców
i
formularzy
NOBW.
Najwięcej
rozbieżności występowało w wykazanej
powierzchni gospodarstw i działek, a

faktyczną powierzchnią podawaną przez
właścicieli. Występowały też różnice w
liczbie mieszkań, a wynikały one z dużej
ilości domów letniskowych przeznaczonych do czasowego zamieszkiwania,
które nie były uwzględnione na
formularzach NOBW.
M. Cz.: Czy wszyscy rachmistrze,
którzy
podjęli
się
obowiązku
przeprowadzenia spisu, wytrzymali w
swoich zobowiązaniach?
K.G. - W trakcie prowadzenia
czynności spisowych żaden z rachmistrzów nie zrezygnował z czynności
spisowych i nie zgłosił trudności w
przeprowadzeniu spisu. Wielu jednak
twierdziło, że w przyszłości nie
podjęliby się tej funkcji mając
świadomość stopnia trudności, wkładu
pracy przy wypełnianiu formularzy
spisowych i zestawień zbiorczych.
Myślę, że wiele nieporozumień wynikało
stąd, że media przedstawiały spis jako
możliwość zarobienia dużych pieniędzy
przy niedużym wysiłku i nakładzie pracy
– opinia rachmistrzów była jednak
zupełnie inna.
M.Cz.: Czy rachmistrze napotykali
jakieś trudności ze strony społeczeństwa w czasie przeprowadzania spisu?
K.G. - Nie stwierdzono na terenie
naszej gminy większych trudności
organizacyjnych,
jak
również
niezrozumienia ze strony społeczeństwa
w przeprowadzeniu spisów NSP i PSR w
2002r. Spis przeprowadzono we
wszystkich gospodarstwach domowych z
tym, że w 10 gospodarstwach domowych wypełniono formularze ze źródeł
administracyjnych znajdujących się w
tutejszym Urzędzie z przyczyn nieobecności spisywanych osób w miejscu
zameldowania w trakcie prowadzenia
czynności spisowych. Nie zanotowano
przypadków odmowy dokonania spisu.
Tylko w dwu przypadkach, w środowiskach inteligenckich, dokonano samospisu, z tym że rachmistrz musiał
dokonać korekty i uzgodnień ze
spisującym.
M.Cz.: Według wielu osób pytania
spisowe były dość trudne, czy podziela
pan to zdanie?
K.G. – Tak to prawda. Zgodnie z opinią
zarówno rachmistrzów jak i respondentów pytania spisowe były dość skomplikowane, niektóre zbyt szczegółowe

i nastręczały trudności w odpowiedzi,
szczególnie wśród ludzi starszych.
M.Cz.: Czy respondenci chętnie
odpowiadali na pytania zawarte w
kwestionariuszach spisowych?
K.G. - Pomimo tego, że każdy rachmistrz składał przyrzeczenie zachowania
w tajemnicy informacji uzyskanych w
czasie przeprowadzania spisu, dało się
zauważyć jednak w niektórych przypadkach obawy mieszkańców, że dane będą
wykorzystywane do innych niż badawcze czy statystyczne celów, np. ubezpieczeń społecznych czy podatków. Stąd
też niektóre dane uzyskane podczas
spisu
nie
mają
pokrycia
z
rzeczywistością, np. dotyczące pracy za
granicą.
M. Cz.: Jak ocenia Pan pracę
rachmistrzów?
K.G. - Nie występowały trudności w
przyjmowaniu materiałów spisowych od
rachmistrzów. Wszyscy rachmistrze w
określonym terminie przekazali do
Gminnego Biura Spisowego komplet
wypełnionych materiałów spisowych
oraz nie wykorzystane czyste druki.
Biorąc pod uwagę fakt, że większość
rachmistrzów nie miało doświadczenia
w pracy zawodowej należy podkreślić
ich sumienność w wykonywaniu swojej
pracy oraz wysoki poziom realizacji tych
trudnych zadań. Tylko w niektórych
pojedynczych przypadkach wątpliwość
budziła technika wypełnienia formularzy
spisowych.
M. Cz.: Dziękuję za rozmowę.
K.G. – Dziękuję.
Rozmawiała: M. Czapla
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Bliżej
potrzebujących
Rozmowa z zastępcą dyrektora ds. lecznictwa
Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu
lek. med. Leszkiem Bezem
M.Cz.: W pierwszym dniu, kiedy
samochód pogotowia ratunkowego
pojawił się na placu przy markecie
spożywczym w Krasnobrodzie wielu
mieszkańców przechodzących obok
przypuszczało, że po prostu ktoś
potrzebuje pomocy medycznej, a
dokładniej mówiąc interwencji pogotowia ratunkowego. Kolejne dni
rozwiały te przypuszczenia i nasuwały
kolejne pytania: Co karetka pogotowia ratunkowego robi przed
marketem i dlaczego tu jest? Czy
mógłby Pan wyjaśnić te wątpliwości
czytelnikom „G.K”?
L.B. - Ostatnio dużo mówi się o
programie zintegrowanego ratownictwa
medycznego. Jest ustawa o ratownictwie
medycznym, która nakłada na nas
obowiązek stworzenia takiego systemu,
który pozwalałby na szybsze dotarcie do
pacjenta, skróciłby czas oczekiwania na
fachową pomoc w stanach zagrożenia
życia. Wspomniana wcześniej ustawa o
ratownictwie medycznym szczegółowo
określa czas dojazdu pogotowia do
pacjenta i mówi, że w mieście ma to być
5 minut, poza terenem miasta 15 minut
w 80% wezwań. Stąd też w planach
wojewódzkich i powiatowych pojawiła
się propozycja rozśrodkowania zespołów
wyjazdowych pogotowia. Propozycja ta
została zaakceptowana i dlatego karetka
pogotowia jest w Krasnobrodzie.

M.Cz.: Wiemy już dlaczego karetka
pogotowia jest w Krasnobrodzie, a czy
mógłby Pan powiedzieć dlaczego
akurat przed marketem, a nie na
przykład przed ośrodkiem zdrowia?
L.B. - Długo trwały rozmowy dotyczące
lokalizacji pogotowia w Krasnobrodzie.
Pierwotnie rzeczywiście zamierzaliśmy
ten zespół wyjazdowy umieścić w
ośrodku zdrowia. Była na to zgoda
władz i doktora Ciosa. Potem został
ogłoszony przetarg i w jego wyniku
wybraliśmy obecną lokalizację przy
markecie w Krasnobrodzie. Na taki, a
nie inny wybór decydujący wpływ miały
zarówno korzystne warunki finansowe
jak i bardzo dobre warunki lokalowe
(garaż, zaplecze socjalne).
M.Cz.: Czy oprócz Krasnobrodu są
inne
miejscowości
w
powiecie
zamojskim i sąsiednich powiatach,
które mają „swoje” pogotowia?
L.B. - Jak dotąd Krasnobród jest pierwszą taką miejscowością w powiecie zamojskim. Rozpoczęcie akcji rozśrodkowywania zespołów wyjazdowych pogotowia i usytuowanie karetki właśnie w
Krasnobrodzie było decyzją przemyślaną. Tutaj zawsze jest dużo ludzi. Jest
to przecież bardzo popularna miejscowość turystyczna, odwiedzana przez
liczne rzesze turystów niemalże przez
cały rok. Jak już
wspomniałem

Krasnobród jest pierwszy, ale w
niedługim czasie pogotowie będzie także
w Miączynie. Natomiast jeśli chodzi o
sąsiednie powiaty, to w powiecie
biłgorajskim, który obsługiwany jest
przez stację pogotowia ratunkowego w
Zamościu od 1 sierpnia będzie też
karetka we Frampolu.
M.Cz.:Kto
obsługuje
„krasnobrodzką” karetkę i w jakich
godzinach prowadzone są dyżury
pogotowia?
L.B. – Karetka stacjonująca w Krasnobrodzie jest karetką typu „W’, a więc
wypadkową, w pełni wyposażoną
zgodnie z standardami ministerstwa
zdrowia i wymogami kasy chorych.
Karetką
jeździ
fachowy
zespół
medyczny, w skład którego wchodzą
lekarze o różnych specjalnościach:
chirurdzy, anestezjolodzy, ortopedzi,
zgodnie zresztą z wymogami. Dyżury
prowadzone są przez całą dobę.
M.Cz.: Czy pogotowie stacjonujące w
Krasnobrodzie obsługuje tylko miasto
i gminę Krasnobród, czy też i inne
miejscowości?
L.B. – W założeniach ma to być
pogotowie
dla
trzech
gmin:
Krasnobrodu, Adamowa i Józefowa.
Wiadomo jednak, że jeśli zajdzie taka
potrzeba, to w jakichś wyjątkowych
sytuacjach karetka ta może być wysłana
poza teren tych gmin, podobnie zresztą
jak karetka z Zamościa czy z Biłgoraja
jest wysyłana tam, gdzie szybka pomoc
medyczna jest potrzebna.
M.Cz.: Z Pańskiej wypowiedzi można
wywnioskować, że oddelegowanie do
Krasnobrodu karetki pogotowia nie
jest tylko akcją wakacyjną?
L.B. – Tak, to prawda. Nie jest to tylko
akcja
wakacyjna.
Pogotowie
w
Krasnobrodzie będzie przez cały rok,
można określić, że na stałe.
Ciąg dalszy na str.6
Na zdjęciu obok:
Karetka stacjonująca w Krasnobrodzie
wraz z załogą przed swoją siedzibą.
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Bliżej
potrzebujących
Ciąg dalszy ze str. 5
M.Cz.: Mija prawie miesiąc od kiedy
pogotowie stacjonuje w Krasnobrodzie.
Czy
pańscy
koledzy
oddelegowani do pracy w naszym
miasteczku mają dużo pracy? Do
jakiego rodzaju schorzeń, wypadków
są wzywani?
L.B. –W ciągu niespełna miesiąca miało
miejsce kilka różnych zdarzeń, w których szybka interwencja pogotowia była
niezbędna. Na przykład w dniu 2 lipca –
wypadek obok marketu, w bliskim sąsiedztwie stacjonującego pogotowia,
kiedy to dziecko wpadło pod autobus.
Wypadek zdarzył się tak blisko pogotowia, że koledzy nie musieli wyjeżdżać, a
natychmiast pobiegli ratować dziecko.
Potem kolejne zdarzenia: młody człowiek skoczył z pomostu i z urazem kręgosłupa został przewieziony do szpitala,
ostatnio - wypadek samochodowy na
Podzamku. Były też i reanimacje.
Oprócz interwencji w wymienionych

Warsztat
Terapii
Zajęciowej
w Dominikanówce
tel. (0-84) 660 75 14
w ramach
zajęć terapeutycznych
w grupie poligraficznej
oferuje usługi w zakresie


laminowania,



bindowania,



przepisywania prac



ksero

wyżej i innych zdarzeniach koledzy
udzielają też porad na miejscu. Zdarza
się bowiem, że pacjenci czy turyści
zgłaszają się z różnymi schorzeniami i
koledzy w miarę możliwości służą
pomocą. Daje się zauważyć coraz
większą liczbę wezwań.
M.Cz.: Czasami słyszymy w mediach,
że pogotowie wzywane jest bez
uzasadnionej potrzeby, czy i tutaj
zdarzały się takie sytuacje?
L.B. – Muszę przyznać, że mieszkańcy
miasta i gminy Krasnobród są rozsądni i
odpowiedzialni i nie wzywają karetki
bez uzasadnionej potrzeby. Mam
nadzieje, że tak będzie dalej. Stąd mój
apel do mieszkańców, aby mieć
świadomość, że jeśli wezwiemy
pogotowie do jakichś banalnych
zachorowań, w tym czasie może być ono
bardziej potrzebne innym i ratować
ludzkie życie.
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M.Cz.: Jeśli osoba potrzebująca
interwencji pogotowia ratunkowego
jest np. z Krasnobrodu czy bliskiej
okolicy, w jaki sposób może wezwać
pogotowie z Krasnobrodu?
L.B. – Telefonujemy pod numer
pogotowia ratunkowego, a więc 999.
Tutaj nastąpiła pewna zmiana, gdyż po
wykręceniu tego numeru nie zgłasza się
nam
pogotowie
z
Tomaszowa
Lubelskiego, a pogotowie z Zamościa.
Po zgłoszeniu pod numerem 999
zachorowania, czy wypadku zgłoszenie
jest przekazywane do karetki w
Krasnobrodzie i karetka ta jedzie pod
wskazany adres. Generalnie rzecz
biorąc, jeśli chodzi o sposób wzywania
pogotowia, to nic się nie zmieniło.
M.Cz.: Kończąc naszą rozmowę
chciałabym zapytać, czego życzy się
pracownikom pogotowia ratunkowego?
L.B. – Najczęściej życzymy sobie
spokojnego dyżuru.
M.Cz.: Życzę więc i Panu, i pańskim
kolegom spokojnych dyżurów i
dziękuję za rozmowę.
L.B. – Dziękuję.
Rozmawiała: M. Czapla

Wakacyjna akcja
krwiodawców
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tomaszowie Lubelskim
wspólnie ze Zrzeszeniem Honorowych Dawców Krwi w Krasnobrodzie po raz
czwarty zorganizowało akcję honorowego oddawania krwi, która odbyła się w dniu
16 lipca br. w Krasnobrodzie.
Pomimo okresu wakacyjnego i silnych upałów w akcji wzięło udział 27 osób
oddając 11 litrów 260ml krwi.
Jak bardzo potrzebna jest krew w okresie zwiększonej liczby wypadków drogowych
oraz rozpoczynających się prac żniwnych; nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć;
dziękujemy zatem wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzieli na apel
organizatorów. Szczególne podziękowania należą się tym, którzy krew oddawali po
raz pierwszy (prawie połowa uczestników tej akcji). Pozostaje mieć nadzieję, że był
to pierwszy raz, ale nie ostatni. W akcji wzięli udział także turyści wypoczywający w
Krasnobrodzie, a wśród nich m.in. p. Zofia Ściborska z Warszawy – uczestniczka
podobnej akcji w 2001r., która zadeklarowała swój udział w kolejnych akcjach.
Jedną z form podziękowania wszystkim honorowym dawcom krwi biorącym
udział w akcji jest wymienienie ich z imienia i nazwiska, co niniejszym w imieniu
organizatorów akcji czynię: Bogumiła Kawka, Zofia Ściborska, Anna Lis, Edyta
Popczak, Ewa Kaczorek, Marzena Wichlaj, Bernadeta Więcław, Magdalena Ciupera,
Beata Pakuła, Katarzyna Sadło, Bożena Szpyra, Elżbieta Kołtun, Małgorzata Szpyra,
Tadeusz Murzacz, Janusz Kostrubiec, Bartłomiej Skiba, Tomasz Czapla, Mariusz
Bucior, Wojciech Chmielowiec, Paweł Gwoździowski, Marcin Kozyra, Piotr
Sachajko, Sylwester Skrzyński, Mirosław Skrzyński, Eligiusz Pomaniec, Kazimierz
Dziuba, Ryszard Pol.
W imieniu organizatorów letniej akcji honorowego oddawania krwi serdecznie
dziękuję p. doktor Elżbiecie Paszkowskiej za udostępnienie pomieszczeń ośrodka
zdrowia na organizację tej akcji.
Adam Żuk

Gazeta Krasnobrodzka

29.07.2002r

7

Wakacje z ciupagą
Po ,,małych górach” i ,,morzu’’ przyszła kolej na
Tatry, gdzie po raz kolejny uczestnicy z Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Dominikanówce wraz z
opiekunami przebywali na dwutygodniowym turnusie
rehabilitacyjnym w Zakopanem.
Zakopane jest jedną z najbardziej znanych
miejscowości turystycznych w naszym kraju. Wiele
osób marzy o wypoczynku w tym kurorcie, jednak ze
względów finansowych nie każdy może sobie na to
pozwolić. Nam się udało. Turnus rehabilitacyjny
sfinansowany został przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Zamościu ze środków Państwowego.
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Koszt pobytu na turnusie jednej osoby to kwota 570 zł.
W roku bieżącym ze względu na bogactwo kultury
Podhala wybraliśmy turnus o profilu rozwijającym
zainteresowania
z
programem
rekreacyjno
wypoczynkowym.
Wszyscy miło wspominamy pobyt w Zakopanem.
Od początku turnusu dopisywała nam wspaniała
pogoda, dzięki której mogliśmy dużo zwiedzać.
Przewodnik profesjonalnie zapoznał nas z zabytkami
Zakopanego, pokazał nam piękno krajobrazu
tatrzańskiego, wprowadził nas w szczegóły góralskiego
budownictwa, opowiedział o życiu codziennym górali
pod Tatrami oraz pasterstwie, zapoznał nas z kulturą
górali i ich zwyczajami.
Najciekawsze miejsca jakie zwiedziliśmy podczas
zorganizowanych wycieczek pieszych i autokarowych
to: Morskie Oko, Dolina Kościeliska, Zamek Orawski w
Słowacji oraz jezioro Szczyrbskie, gdzie podziwialiśmy
piękno zachodnich Tatr. Wspinaliśmy się na szczyt
Kopieńca Wielkiego. Zwiedziliśmy główną i najczęściej
uczęszczaną przez ceprów ulicę Zakopanego zwaną
Krupówkami. Wspaniałą atrakcją był wjazd kolejką
gondolową na Gubałówkę. Zwiedziliśmy również
Kraków oraz kopalnię soli w Wieliczce.
Wiele niezapomnianych wrażeń dostarczył nam
występ artystów z Międzynarodowego Cyrku. Bardziej
odważni mogli skorzystać z przejażdżki na wielbłądzie.
W ośrodku, w którym zostaliśmy zakwaterowani,
spotkaliśmy naszych znajomych z WTZ z
Krasnegostawu, z którymi organizowaliśmy wspólne
zawody i zabawy. Najbardziej utkwiła nam w pamięci
piłka nożna oraz wspólne dyskoteki i ogniska.
Poznaliśmy nowych uczestników i pracowników z
WTZ w Zakopanem, z którymi kontakt będziemy
utrzymywać.
Podczas trwania turnusu odwiedził nas Burmistrz
Miasta i Gminy Krasnobród , który wręczył nam miłe
upominki przywiezione z Krasnobrodu. Wspólnie z
nami udał się na pieszą wycieczkę na Kopieniec Wielki.
Z pewnością można stwierdzić, że podczas trwania
turnusu pogłębiły się więzi miedzy uczestnikami.
Pragną oni zdobywać wiedzę, nowe umiejętności,
kondycję fizyczną i psychiczną. Odkrywają przed sobą
swoje tajemnice i marzenia. Ujawniają swoje
zainteresowania, zdolności i talenty. To co dla siebie
nawzajem robią, dowodzi, że są sobie potrzebni. Są
pełni nadziei.
Kierownik WTZ w Dominikanówce
Urszula Czapla

Na zdjęciach:
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce podczas
górskich wycieczek.
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Z mądrych opowieści

Filip z tęczą
w kieszeni
- Popatrz, coś ty zmajstrował! Jesteś
strasznie roztrzepany.
Dzień Filipa, jak zwykle, rozpoczął się
od matczynej bury. Poprzedniego
wieczoru dostało mu się od ojca:
powodem była uwaga nauczycielki od
angielskiego.
- Kiedy wreszcie zaczniesz normalnie
postępować? – krzyczał ojciec.
Ale to było wczoraj. Dziś była sobota i
Filip wyszedł szybko z domu. Na
podwórku koledzy właśnie przygotowywali się do rozgrywek w nogę. Filip
dołączył do nich. Starał się bardzo, ale
piłka nożna nie była jego najmocniejszą
stroną. Zaprzepaścił doskonałą okazję do
strzelenia bramki.
- Co robisz, niezdaro! – krzyknął któryś
z kolegów.
Gdy drugi raz zmarnował sytuację
podbramkową usłyszał:
- Zejdź szybko! Zagraj w szachy!
Filip pokornie, z uszami czerwonymi
ze wstydu odszedł z boiska. Powędrował
długą aleją, prowadzącą do stacji
kolejowej. Głowę miał spuszczoną i
mówił głośno do siebie:
- Och, jestem niezdarą, nieudacznikiem,
nigdy mi się nic nie udaje. Do licha! Jak
mam zadowolić wszystkich? Jedynym
wyjściem będzie zniknąć…
Wtem jakiś uprzejmy głos przerwał to
jego głośne i niewesołe rozważanie.
- Nie przejmuj się tak bardzo. Na pewno
potrafisz coś osiągnąć.
Filip obrócił się wokoło, aby zobaczyć,
kto do niego mówi. Ale ulica była
zupełnie pusta. Jedynie lekki wiatr
poruszał liście drzew.
- Kto to mówi?
- Ja naturalnie!
- A kim ty jesteś?
- Jestem wiatrem.
- Nie wiedziałem, że wiatr potrafi
mówić.
- Jestem największym gadułą na świecie.
Kiedyś ludzie mnie słuchali, ale już
dzisiaj nie. Któż ma jeszcze czas
posłuchać wiatru? A przecież umiem
tyle rzeczy…
- Co na przykład?
- Znam odpowiednie lekarstwo dla
ciebie. Może ono usunąć ten czarny
nastrój, który tak ci ciąży na sercu.
- Jakie to lekarstwo?
- Tęcza. Ty potrzebujesz tęczy.
- Jak mam zdobyć tęczę?

- Nie jest to łatwe, ale musisz
spróbować. Postaraj się o wiaderko,
wypełnij je
wszystkimi ładnymi
rzeczami, jakie znajdziesz a zobaczysz…
Filip pobiegł do domu. Mama
zauważyła, że z wielkim pośpiechem
wpadł do kuchni i po chwili wybiegł z
wielkim wiadrem z niebieskiego
tworzywa. Filip uniósł wiaderko i
podsunął je pod maminy nos. Mamusia, proszę cię, złóż w mym
wiaderku pocałunek.
- Co?
- Proszę cię mamusiu…
Mama Filipa zdziwiona i zaskoczona
posłała całusa do wiaderka. Filip szybko
wybiegł. Zaczął zbierać wszystkie ładne
rzeczy, jakie napotkał: zielony listek,
krople fontanny, trochę błękitu nieba,
pieszczotę dziadka, błysk niebieskich
oczu Katarzyny, dwie chmurki i
modlitwę babci… zbierał tak przez cały
ranek.
W końcu zmęczony powrócił na aleję,
ciągnąc za sobą wiadro.
- Zrobiłeś dobrą robotę – powiedział
wiatr. Ale jeszcze czegoś brakuje.
- Czego mianowicie? – zapytał Filip.
- Czegoś bardzo prostego. Twojego
uśmiechu.
Filip pochylił się nad brzegiem wiaderka
i zobaczył swoje oblicze w zebranej
wodzie. Szczęśliwy i radosny z powodu
udanego
ranka,
uśmiechnął
się
najpiękniej jak tylko umiał. W tym
momencie z wiaderka, pięknym łukiem,
wydostała
się
wspaniała
tęcza.
Prawdziwa
tęcza
z
siedmioma
promiennymi kolorami.
- Ach, jakie to wspaniałe!
Filip delikatnie wziął tęczę do ręki.
Zwinął ją delikatnie jak jakiś szalik i
włożył sobie do kieszeni.
Gdy Filip wychodził z alei, jakaś
dziewczynka, która biegała pomiędzy
drzewami potknęła się o kamień i
upadła. Noga zaczęła krwawić i
dziewczynka rozpłakała się.
- O, moja noga! Jak mnie ona boli!
Filipie, pomóż mi, obandażuj!
Cóż miał robić? Wyjął z kieszeni tęczę
i obwiązał nią nogę. Potrzeba było na to
sporego kawałka. Pozostałą część włożył
z powrotem do kieszeni. Noga przestała
krwawić, a dziewczynka uradowana
zaczęła nawet skakać. Filip poczuł się
wielkim lekarzem.
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Ta sama grupa chłopaków grała jeszcze
w piłkę, Jak zawsze kłócili się o jakieś
zagranie.
- Filipie, może posędziujesz?
Zgodził się. Wyciągnął kawałek tęczy i
wsadził do ust jako gwizdek. Był to
udany mecz. Nawet Filip nie wiedział,
że jest tak doskonałym sędzią.
Wracając do domu, Filip spotkał panią
Sewerynę. Była to kobieta trochę
zgryźliwa i dzieci nie lubiły jej. Wciąż
narzekała na ich głośne zabawy. Gdy
zobaczyła Filipa, zawołała go.
- Chłopcze, może byś dał mi kawałek
tęczy, która wystaje z twojej kieszeni.
jestem bardzo chora i lekarz powiedział
mi, że jeśli napiję się syropu z tęczy,
poczuję się lepiej.
Filip nie miał ochoty pozbyć się
następnego kawałka swej tęczy, ale żal
mu się zrobiło pani Seweryny, zawsze
niezadowolonej i smutnej. Podał jej więc
kawałek tęczy. Wypiła syrop.
- Doskonały – powiedziała. – Czuję, że
już teraz mi lepiej. Zbyt długo jestem
sama. Muszę zaprosić dzieci, by
pobawiły się w moim ogrodzie.
- Działa – wykrzyknął z radością Filip.
Pobiegł do domu, trzymając w ręku
swą tęczę. Pozostał mu malutki
kawałeczek. Wtem posłyszał jakiś szept.
To był wiatr.
- A więc?
- Miałeś rację. Ale widzisz, zostało mi
tylko trochę tęczy.
- Teraz możesz poznać tajemnicę tęczy.
Otwórz dłoń i dmuchnij.
Filip uczynił jak kazał wiatr. Tęcza
zaczęła rosnąć, unosząc się i zaginając
łukiem na całym niebie. Była to
największa i najwspanialsza tęcza, jaką
Filip widział kiedykolwiek. Potem tęcza
powoli rozpłynęła się w powietrzu.
- Juto będziesz miał inną tęczę, jeśli
tylko zechcesz. To zależy od ciebie –
zamruczał wiatr.
- Teraz już wiem, co mam robić –
powiedział
Filip
i
pobiegł
na
podwieczorek.
Bruno Ferrero
z książki „Historie”
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Finał
Mistrzostw
Polski

się 06.07.2002r. w sobotę na stadionie „Stali-Stocznia”
Szczecin, który reprezentacja LZPN przegrała 1:2 zajmując
ostatecznie IV miejsce.
Serdecznie Gratulujemy młodym piłkarzom województwa
lubelskiego, gratulujemy Tomkowi, życząc mu sportowych
sukcesów i właściwego rozwoju swojego talentu. Powodzenia.
Poniżej przedstawiam kartę powołania:

U-13 o Puchar Kazimierza Górskiego
w Piłce Nożnej
w dniach 30.06 – 06.07.2002r. w Szczecinie
Miło mi Państwu donieść, że selekcjoner kadry
wojewódzkiej piłkarzy do lat 13 na mecze finałowe do
Szczecina powołał również zawodników z klubów
zamojskich. Jednym z sześciu zawodników był obecnie już
absolwent Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku
Ulanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie, wychowanek
MGKS „Igros” – Tomasz Margol.
Sam turniej rozegrany był w 2 grupach. Po losowaniu
drużyna Lubelskiego Związku Piłki Nożnej (LZPN) trafiła
do grupy „B”, którą tworzyli jeszcze:
1. Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej (Szczecin)
2. Dolnośląski Związek Piłki Nożnej (Wrocław)
3. Mazowiecki Związek Piłki Nożnej (Warszawa)
4. w/w LZPN.
Do finału klasyfikowały się zespoły z miejsc I-II z każdej
grupy. Reprezentacja LZPN po wygraniu spotkań
grupowych Wrocławiem (2:0) i Warszawą (1:0), w trzecim
meczu doznała porażki 1:6 z późniejszym tryumfatorem
rozgrywek – reprezentacją Bydgoszczy.
Trzeba odnotować miły fakt, że w zwycięskim meczu z
Warszawą tą jedyną bramkę strzelił Tomek Margol.
Mecz o III miejsce z reprezentacją Szczecina (podobnie
jak wszystkie mecze turnieju i finałowe – przyp. RS) odbył

W styczniowym wydaniu „G.K.” w
artykule „Dar ludzkich serc” pisano o
losach p. Skowrońskich z Dominikanówki, którzy w wyniku pożaru w dniu
12 listopada 2001r. stracili dom i
niemalże cały dorobek swojego życia.
Dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu
ludzi i instytucji w niewiele ponad
miesiąc po pożarze został wybudowany
nowy dom i cała dziesięcioosobowa
rodzina mogła w nim zamieszkać.
W pół roku po tej tragedii, w dniu 6
maja 2002r. podobne nieszczęście
spotkało państwa Cecylię i Kazimierza
Jarszaków
mieszkających
w
miejscowości Grabnik. W wyniku
pożaru spłonął budynek mieszkalny z
całym wyposażeniem, w którym
mieszkała 4-osobowa rodzina.
W tej tak trudnej sytuacji życiowej z
pomocą rodzinie (podobnie jak we
wspomnianym wcześniej zdarzeniu)
przyszły władze samorządowe gminy
Krasnobród, Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
oraz szereg ludzi dobrej woli.
W dniu pożaru pracownice opieki
społecznej udzieliły pomocy w postaci

Ze sportowym pozdrowieniem
Trener Trampkarzy Młodszych MGKS „Igros”
mgr Sławomir Radliński

Z pomocą
potrzebującym
zakupu żywności i leków, dostarczając
je na miejsce. Następnie w dniu 19 maja
br. zorganizowały zbiórkę pieniędzy na
rzecz budowy domu państwa Jarszaków, która została przeprowadzona w
Krasnobrodzie po każdej Mszy św. odprawionej w krasnobrodzkim kościele
oraz po Mszach św. w kaplicach, w poszczególnych miejscowościach na terenie parafii Krasnobród. Dzięki ofiarności ludzi dobrego serca udało się zebrać
6.716,49zł. Kwotę tą przekazano poszkodowanym z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych.
Państwo Jarszakowie mieszkają
obecnie w budynku gospodarczym
zaadaptowanym
na
potrzeby
mieszkaniowe. Oprócz pieniędzy ze
zbiórki
Miejsko-Gminny
Ośrodek
Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
przekazał p. Jarszakom na
dzień
dzisiejszy

(29.07.2002r.) kwotę 4.375,14zł. (zakup
żywności, podłączenie światła, zakup
blachy na pokrycie dachu oraz
materiałów budowlanych). Inną formą
pomocy było przyznanie przez MGOPS
pełnych obiadów w stołówce szkolnej
dla Sławomira, syna p. Jarszaków,
ucznia Gimnazjum w Krasnobrodzie.
Powoli przy pomocy ludzi dobrej
woli i własnym zaangażowaniu p.
Jarszakowie budują nowy dom. Miejmy
nadzieję, że już wkrótce będą mogli w
nim zamieszkać z całą rodziną.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że
krzywda ludzka nie pozostaje obojętna
a ludzie w obliczu jakiegoś nieszczęścia
potrafią się jednoczyć i pomagać
innym. Serdeczne podziękowania dla
wszystkich ofiarodawców.
M. Konopka
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Oprócz zabawy przy muzyce
podczas
wieczoru
roztoczańsko–
zakopiańskiego zorganizowanego przy
Ośrodku
Wypoczynkowym
„New
Portland” można było popróbować
różnego rodzaju potraw, zarówno
naszych krasnobrodzkich, jak i typowo
góralskich,
jak
np.
kwaśnica,
przygotowanych przez kuchnię ośrodka
„New Portland”. Można też było kupić
oscypki, kapcie ze skóry, kapelusz
góralski czy też ciupagę i nauczyć się
tańczyć
„zbójnickiego”.
Zabawa
góralsko-roztoczańska
trwała
do
późnych godzin nocnych.
W sobotę pierwszym punktem programu obchodów „Dni Krasnobrodu”
było otwarcie „Galerii Krasnobrodzkiej”, które poprzedziła Msza św. odprawiona w krasnobrodzkim kościele
przez ks. prałata Romana Marszalca.
We Mszy św., a potem w otwarciu galerii, które odbyło się w Centrum Kultury
i Sportu w Krasnobrodzie wzięli udział
zaproszeni goście: przedstawiciele
władz samorządowych gminy i powiatu, reprezentanci zaprzyjaźnionych
towarzystw regionalnych, rodziny osób,
których portrety znalazły się w „Galerii
Krasnobrodzkiej”, dyrektorzy zakładów
pracy i instytucji zarówno z Krasnobrodu jak i sąsiednich miejscowości,
poczty sztandarowe, członkowie Krasnobrodzkiego Towarzystwa Regionalnego.
Wszystkich zebranych na uroczystości
powitał
burmistrz
MiG
Krasnobród Marek Pasieczny. Następnie głos zabrał inicjator utworzenia
galerii i główny jej wykonawca prezes
Krasnobrodzkiego
Towarzystwa
Regionalnego
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mgr Mieczysław Kościński, który przedstawił historię powstania galerii oraz
sylwetki osób znajdujących się w galerii. Po odmówieniu modlitwy i poświęceniu
galerii przez ks. prałata Romana Marszalca symbolicznego przecięcia wstęgi
dokonali: członek zarządu powiatu zamojskiego Kazimierz Mielnicki, burmistrz
Marek Pasieczny i prezes KTR Mieczysław Kościński. Potem były okolicznościowe
przemówienia zaproszonych gości, a następnie czas na rozmowy przy kawie i
herbacie. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali zestaw materiałów
promocyjnych o Krasnobrodzie oraz książkę Mieczysława Kościńskiego pt. „Znani
i nieznani – Szkice z historii Krasnobrodu”, która przedstawia sylwetki osób,
których portrety znajdują się w Galerii Krasnobrodzkiej (książkę tę można kupić w
bibliotece w Krasnobrodzie). Podczas spotkania przygrywała Kapela „Echo
Roztocza”.
W sobotnie popołudnie, na plenerowej scenie nad zalewem, odbył się program
dla dzieci pt. „Estradka Kubusia Puchatka”. W ramach tego programu prowadzono
konkursy dla dzieci. Rozpoczęto od wyborów Małej Miss Lata. Konkurs ten cieszył
się dużą popularnością – udział w nim zgłosiło aż 13 kandydatek. Wyniki wyborów
przedstawiają się następująco: Małą Miss Lata została: Aleksandra Kawecka z
Krasnobrodu (lat 3) – zdobywczyni tego tytułu również w 2001r., I Vice Miss
wybrano Aleksadrę Machalską z Krasnobrodu (6), która w ubiegłym roku zdobyła
tytuł II Vice Miss Lata, II Vice Miss została Małgorzata Mielniczek ze Świebodzic
(lat 5).
Po wyborze najładniejszej dziewczynki przystąpiono do wyboru „Małego
Mistera”. W tym konkursie startowało 9 chłopców. Oto wyniki: Mały Mister Daniel Roczkowski z Krasnobrodu (1 rok), I Vice Mister - Jędrzej Michalski z
Zamościa (lat 8) i II Vice Mister - Kevin Kuna z New York (lat 5).
Po emocjach związanych z wyborami miał miejsce konkurs piosenki, podczas
którego dzieci prezentowały swoje zdolności muzyczne. Tutaj też chętnych było
wielu. Dużą zachętą do udziału w konkursach były atrakcyjne upominki
ufundowane przez Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. Potem były jeszcze:
prowadzony przez przedstawicieli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu
konkurs promujący zdrowy tryb życia i prowadzony przez pracowników Urzędu
Pocztowego w Krasnobrodzie konkurs wiedzy o poczcie. Organizatorzy tych
konkurów przygotowali również upominki dla uczestników konkursów.
W dalszej części popołudniowego programu publiczność zgromadzoną na
Ciąg dalszy na str. 11
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krasnobrodzkiej plaży zabawiała Tatrzańska Kapela Góralska z Zakopanego. Był
rodzinny konkurs piosenki góralskiej, w którym, jak ocenili Górale i publiczność
zebrana wokół sceny, zdecydowanie najlepiej prezentowała się p. Basia z Radomia
ze swoją rodziną. Był także, podobnie jak w piątek, przyśpieszony kurs nauki tańca
„zbójnickiego” prowadzony przez czlonków kapeli górlaskiej. Po występie górali, w
konkursie o Krasnobrodzie sprawdziliśmy wiedzę o naszym mieście. Wynik był
zadawalający, a w nagrodę uczestnicy konkursu otrzymali zestaw materiałów
promocyjnych o Krasnobrodzie.
W sobotnie popołudnie odbyły się też Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza
MiG Krasnobród. W zawodach wzięło udział 27 osób, w tym 14 osób w kategorii
juniorów i 13 w kategorii seniorów. Oto wyniki:
Kategoria Juniorzy: I miejsce – Balicki Piotr – Jarosław, II miejsce – Ruszała
Mariusz – Niedrzwica Duża, III – Bucior Tomasz – Krasnobród. Kategoria
Seniorzy: I miejsce Ruszała Marcin – Niedrzwica Duża, II miejsce Marczak Ryszard
- Rydułtowy, III miejsce Lalik Tomasz – Zamość. Puchary i pamiątkowe dyplomy
zwycięzcom zawodów wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Krasnobród Marek
Pasieczny.
Na sobotni wieczór natomiast zaplanowano program pt. „Estradowy zawrót
głowy” podczas, którego odbyły się wybory Miss Nastolatek i występował żeński
zespół muzyczny „The Perll’s” z Zamościa. O godzinie 22 program został na chwilę
przerwany, gdyż w tym czasie odbył się pokaz sztucznych ogni. Potem wszyscy
wrócili do wspólnej zabawy i podziwiania pięknych dziewcząt biorących udział w
wyborach Miss. 10 kandydatek ubiegających się o tytuł Miss pięciokrotnie
prezentowały się na scenie, za każdym razem w innym stroju.
Wyboru najładniejszej dziewczyny dokonało 17-osobowje jury, w skład którego
wchodzili: burmistrz MiG Krasnobród Marek Pasieczny, fundatorzy nagród: Aneta i
Dariusz Soboniowie, Beata Maruszak, Anna Ożga, Agnieszka i Mirosław
Piskorowie, Wiesława i Henryk Gielmudowie, przedstawiciele mediów: Damian
Miechowicz z „Tygodnika Zamojskiego”, Anna Spychalska i Łukasz Kot z
Katolickiego Radia Zamość, Jacek Gmyz – dyrektor ZGK w Krasnobrodzie, Piotr
Gałecki – reprezentant zespołu góralskiego oraz Władysław Kardasz i Franciszek
Josk z Zamościa.
Po naradzie, Jury zdecydowało Miss Nastolatek została p. Anna Sawiak z
Tomaszowa Lub. Dodam, że werdykt jury pokrywał się z opinią zgromadzonej na
plaży publiczności. W nagrodę Miss otrzymała kuchenkę mikrofalową ufundowaną
przez Burmistrza Miasta i Gminy Krasnobród Marka Pasiecznego. I Vice Miss
została Anna Gajewska z Rachań, która otrzymała czajnik bezprzewodowy i
suszarkolokówkę – nagrodę ufundowaną przez Anetę i Dariusza Soboniów, II Vice
Miss - Jolanta Milczuk z Zamościa - nagroda: plecak i maskotka ufundowane przez
Mirosława Piskora – Sklep „Kubuś”, III Vice Miss - Aleksandra Brauberger z
Bełżca,
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która otrzymała zestaw kosmetyków i
parasolkę – nagroda ufundowana przez
Wiesławę i Henryka Gielmudów
„Krasbud” Firma Usługowa-Handlowa
w Krasnobrodzie.
Ponadto
wszystkie
finalistki
otrzymały
zestawy
kosmetyków
ufundowane przez p. Beatę Maruszak
właścicielkę sklepu z art. chemicznymi
w
Krasnobrodzie.
Kwiaty
dla
wszystkich uczestniczek wyborów Miss
Nastolatek ufundowała kwiaciarnia p.
Anny Ożga z Krasnobrodu.
Po ogłoszeniu werdyktu i wręczeniu
nagród wszyscy dalej wspólnie się
bawili, a zabawa zakończyła się trochę
po północy.
Ostatni dzień obchodów „Dni
Krasnobrodu” – niedziela – tradycyjnie,
od wielu lat związana jest z orkiestrami
dętymi. Na niedzielę zaplanowano
bowiem XII Przegląd Orkiestr Dętych.
W przeglądzie tym wzięło udział 5
orkiestr: Młodzieżowa Orkiestra Dęta
OSP Białowola, Dęta Orkiestra
Strażacka OSP w Tomaszowie Lub.,
Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka
Kultury w Uchaniach, Orkiestra Dęta
Zwierzynieckiego Ośrodka Kultury i
Rekreacji w Zwierzyńcu, Orkiestra
Dęta Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie.
Przegląd rozpoczął się tradycyjnie
przemarszem
orkiestr
ulicami
Krasnobrodu. Po przybyciu nad zalew
podnad 120-osobowa grupa muzyków
(5 orkiestr) pod batutą p. Bogadana
Pałczyńskiego wspólnie odegrała trzy
utwory. Następnie po uroczystym
otwarciu przeglądu przez burmistrza
Marka Pasiecznego rozpoczęły się
prezentacje
Ciąg dalszy na str. 12

12

29.07.2002r.

Góralskie
„Dni
Krasnobrodu”
Ciąg dalszy ze str. 11
konkursowe orkiestr. Orkiestry oceniało 3-osobowe jury, w skład którego
wchodzili: Tadeusz Dobrowolski i ks. prof. Mieczysław Gniady z
Przemyśla oraz Jerzy Kołodziejczyk z Zamościa.
Jury przyznało:
I Miejsce– Strażacka Orkiestra Dęta OSP w Tomaszowie Lub. –
nagroda Starosty Powiatu Tomaszowskiego
Dwa równorzędne II miejsca:
– Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach - nagroda
Starosty Powiatu Hrubieszowskiego
– Orkiestra Dęta Zwierzynieckiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w
Zwierzyńcu - Nagroda Starosty Powiatu Zamojskiego
Dwa równorzędne III miejsca
– Orkiestra Dęta Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie nagroda Starosty Powiatu Zamojskiego i nagroda Burmistrza MiG
Krasnobród.
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola - Nagroda Starosty
Powiatu Zamojskiego.
Wszystkie orkiestry biorące udział w przeglądzie otrzymały
pamiątkowe puchary i dyplomy, które wręczali burmistrz Marek Pasieczny
i dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie Andrzej Czapla.
Ponadto Jury postanowiło przyznać: Puchar dla Orkiestry OSP z
Tomaszowa Lub. za najlepszą prezentację podczas przemarszu oraz
dyplom uznania dla wyróżniającego się instrumentalisty-klarnecisty
Orkiestry Dętej GOK w Uchaniach p. Mariusza Narolskiego.
Tegoroczne „Dni Krasnobrodu” zakończyło niedzielne „Spotkanie z
folklorem”. Na krasnobrodzkiej plaży zrobiło się kolorowo od barwnych
strojów ludowych, w których występowali członkowie zespołów biorących
udział w tej części programu. Na plenerowej scenie nad zalewem wystąpiło
6 zespołów ludowych: zespół „Zagórzanki” z Łuszczacza, zespół
„Prząśniczki” z Ulowa, zespół „Wesołe Gosposie” z Kolonii Sitaniec,
Zespół Śpiewaczy ze Starej Huty, zespół „Wójtowianie” z Krasnobrodu i
kapela „Echo Roztocza” z Krasnobrodu. Każdy zespół miał inny strój i
inny repertuar. Szczególnie interesujący program przedstawił zespół
„Prząśniczki” z Ulowa. Oprócz osób wchodzących w skład zespołu na
scenie pojawiły się bowiem żarna, kołowrotki i inne sprzęty
przypominające dawną wieś. Autorzy tego przekazu pokoleniowego nie
tylko słowem i piosenką, ale i praktycznie prezentowali technikę działania
poszczególnych eksponatów. To była bardzo interesująca lekcja historii.
Po występie tego zespołu było bardzo wielu zainteresowanych
prezentowanymi przedmiotami i chętnych do sprawdzenia swoich sił w
pracy na żarnach. Wielu obserwatorów miał również garncarz p. Marian
Chmiel z Dąbrowy Tarnawackiej, który przez dwa dni (sobotę i niedziele)
prezentował swój warsztat i technikę wytwarzania naczyń glinianych. Było
też wielu chętnych, którzy nie bali się pobrudzić sobie rąk i sami pod
kierunkiem p. Mariana wykonywali miseczki czy dzbanuszki z gliny.
Oprócz uczty duchowej znalazło się też coś dla ciała. Niewątpliwą
atrakcją były pierożki upieczone przez panie z Zespołu Śpiewaczego ze
Starej Huty i wiejski chleb z miodem przywiezione przez zespół z Ulowa,
którymi częstowano zgromadzona publiczność oraz smaczny chleb ze
smalcem, do którego degustacji zapraszali członkowie Krasnobrodzkiego
Stowarzyszenia Turystycznego.
Kończąc tę dość obszerna relację z „Dni Krasnobrodu” serdecznie
dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do
uatrakcyjnienia obchodów dni naszej miejscowości. Szczególne słowa
podziękowania kieruję do naszego sponsora, którym był PKO Bank Polski
S.A. Oddział w Zamościu.
M. Czapla
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Odpust
Św. Rocha
W pierwszą niedzielę po 15 sierpnia, a więc
18 sierpnia 2002r. w Kaplicy św. Rocha
położonej w Rezerwacie Św. Roch odbędzie się
coroczny odpust ku czci patrona tego miejsca.
Na uroczystsi religijne przybywają do tego
cudownego zakątka liczne rzesze pielgrzymów.
Tradycyjnie suma odpustowa odprawiana tu o
godzinie 1200 poprzedzona będzie koncertem
pieśni religijnych i patriotycznych w wykonaniu
zespołu „Wójtowianie” i Orkiestry Dętej z
Krasnobrodu.
Serdecznie zapraszam na te uroczystości.
M. Czapla

Na zdjęciu: Kaplica Św. Rocha.
Kaplica św. Rocha i jej otoczenie to nie
tylko miejsce kultu religijnego, to także rezerwat
z bogactwem flory i fauny Roztocza oraz
urokliwe miejsce, które jest inspiracją dla
malarzy i poetów.
Oto jak Dolinę św. Rocha w swoim wierszu
pod takim samym tytułem przedstawia poetka z
Krasnobrodu p. Marianna Olszewska

Dolina św. Rocha
Jak szmaragdowy wschodzi dywan
Bożą rękę kwiatami przetkany
rzucony pod stopy
prowadzi
gdzie horyzont
zamknięty
leśną kolumnadą
gdzie drewniana kapliczka
Boży konfesjonał
zjawia się oczom
nagle
słucha cierpliwie
cichych szeptów
którym bliziutko
stąd do nieba
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Coraz większe zainteresowanie
Krasnobrodem jako miejscowością
turystyczną i uzdrowiskową wymusza
konieczność rozwoju Krasnobrodu z
uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań
turystów. Potrzeby te dostrzegane są
przez władze samorządowe Krasnobrodu, które starają się systematycznie
urozmaicać ofertę turystyczną dla tak
licznie odwiedzających Krasnobród
turystów. Przypomnę, iż w ubiegłym
roku istniejącą ścieżkę przyrodniczodydaktyczną do Kaplicy św. Rocha
przedłużono o kolejne kilometry, co w
końcowym efekcie, pozwoliło na
utworzenie ścieżki przyrodniczo-dydaktyczno-historycznej
prowadzącej
wokół Krasnobrodu. Również w ubiegłym roku przygotowano specjalne
miejsca na palenie ognisk w kamieniołomach, powstała i rozpoczęła działalność zjeżdżalnia wodna nad zalewem.
Zarówno z myślą o turystach jak i
mieszkańcach Krasnobrodu w 2001
roku utworzono park nad rzeką Wieprz.
Prowadzone w roku ubiegłym i
latach poprzednich działania na rzecz
rozwoju
turystyki
mają
swoją
kontynuację w bieżącym roku. W
bardzo urokliwym krajobrazie naszego
miasta pojawiła się w tym roku nowa
budowla,
która
wzbudza
duże
zainteresowanie tak turystów, jaki
mieszkańców naszego miasta. Tą
budowlą jest przypominający zamek, a
raczej
basztę
punkt
widokowy
usytuowany na wzniesieniu zwanym
potocznie „Kamieniołom". Górująca
nad
Krasnobrodem
budowla
o
wymiarach: wysokość - 5m, średnica
wewnętrzna - 6m, średnica zewnętrzna
– 7m powstała przy współfinansowaniu
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Kierunek: Turystyka
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Jest to miejsce, z którego roztacza się wspaniała panorama Krasnobrodu - serca
Roztocza.
Oprócz wymienionych wyżej atrakcji turystycznych warto wspomnieć też o
poprawie wizerunku Krasnobrodu. Nowe chodniki, oświetlenie uliczne, kosze na
śmieci, wybrukowanie deptaka na ulicy Partyzantów, posadzenie drzew i krzewów
ozdobnych - te i podobne działania wpływają na to, że nasze miasto staje się coraz
piękniejsze.
W Krasnobrodzie systematycznie wprowadzane jest też nowoczesne, estetyczne
oznakowanie, co pozwala osobom nie znającym naszego miasta sprawne dotarcie
do wybranego przez siebie celu.
Cieszy fakt, że zachodzące w Krasnobrodzie zmiany są dostrzegane i doceniane
zarówno przez turystów jak i mieszkańców naszego miasta. Byłoby jeszcze lepiej,
gdyby to, co zostało już zrobione, było szanowane i wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.
M. Czapla

Na zdjęciu: Punkt widokowy na wzniesieniu Kamieniołom.

Radio FAN FM Zamość, Ośrodek Wypoczynkowy „NEW PORTLAND” w Krasnobrodzie
i Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie
zapraszają na

Miejsce: Teren Ośrodka Wypoczynkowego „NEW PORTLAND”, ul. Wczasowa 3
Start godz. 1500. W programie:
 Konkursy dla najmłodszych i dorosłych z atrakcyjnymi nagrodami
 1600 – występ włoskiego zespołu folklorystycznego „GULDANA PEARL”
 Koncerty zespołów muzycznych: ONE 2 ONE, VEGAS, BED OF ROSTES, SILVER SPOON, PIZZA ŁOMOT
 Atrakcje dla najmłodszych m.in. samochodziki, samoloty
 Prezentacje najmłodszych modeli Fiata i skuterów
 Prezentacje kosmetyków Firmy AVON
 Dyskoteka pod Gwiazdami, Turniej American DARTS oraz wiele innych atrakcji
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Zadanie 14
STREFY BIZNESU I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
Rozwój miasta i gminy Krasnobród
wymaga ścisłego wyznaczenia stref
biznesu i określenia zasad racjonalnej
gospodarki nieruchomościami w mieście
i gminie. Ma to zapobiegać spekulacjom
cenowym w procesie pozyskiwania
nieruchomości. Tereny pod zabudowę
mieszkaniowo-usługową i strefy biznesu
muszą posiadać rezerwy lokalnego
systemu infrastruktury technicznej.
Oferta terenowych możliwości rozwoju
miasta i gminy zapobiegnie stanom
głębokiej nierównowagi strukturalnej w
procesie strategicznego rozwoju.
Miasto Krasnobród położone jest w
otoczeniu kompleksów leśnych, które
ograniczają w dalekiej perspektywie
swobodne rozlewanie się miasta. Mimo
że istnieją jeszcze duże rezerwy terenów
rozwojowych,
wymagają
one
racjonalnego
wykorzystania
i
właściwych działań ochronnych.
Waga tego zadania wynika z faktu,
że rozwój miasta i gminy Krasnobród
zależy w równej mierze zarówno od
napływu kapitału jak i wyznaczonych
terenów rozwojowych. Z uwagi na niski
poziom kapitału wewnętrznego, należy
więc
zabiegać
o inwestorów
zewnętrznych.
Ale
inwestorzy
potrzebują przygotowanych terenów
inwestycyjnych. Należy podkreślić, że w
nowym
planie
miejscowym
zabezpieczone
zostały
tereny
rozwojowe. Zadanie sprowadza się do
racjonalnego gospodarowania tymi
zasobami.
Stworzenie
systemu
racjonalnej
gospodarki
nieruchomościami wymaga:
•
przygotowanie wykazu terenów,
które gmina może oferować pod
inwestycje potencjalnym inwestorom,
•
wskazania preferowanych rodzajów
działalności inwestycyjnej i określenie
inwestycji pierwszego etapu,
•
określenie kolejności czasowej
udostępnianych terenów rozwojowych.
Niezbędne jest także kompleksowe
wyposażania tych terenów inwestycyjnych w pełne spektrum mediów
infrastruktury technicznej. Tak przygotowane tereny rozwojowe mogą
przyczynić się do przyśpieszonego
rozwoju miasta i gminy Krasnobród,
poprzez
realizację
partnerstwa
publiczno-prywatnego.
Władze
samorządowe mogą w tym zakresie
oferować nieruchomości z pełnym
spektrum miejsko-gminnej infrastruktury technicznej (zaopatrzenie w wodę,
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
ciepłownictwo i gazyfikacja, gospodarka
odpadami,
elektroenergetyka
i
telekomunikacja).
Ważnym aspektem systemu racjonalnej

29.07.2002r.
gospodarki
nieruchomościami
jest
opracowanie folderów promocyjnych,
przybliżających tę ofertę potencjalnym
inwestorom. Niezbędna jest też obsługa
inwestorów w ramach zw. „pierwszego
kontaktu”. Rolę tę może pełnić miejski
inspektor doradztwa gospodarczego.
Zadanie dotyczy także zagospodarowania
wolnych
budynków
i
pomieszczeń na potrzeby działalności
gospodarczej, na magazyny, składy i
hurtownie. Dotyczy to szczególnie
niewykorzystanych budynków gospodarczych i innych wolnych obiektów
użyteczności publicznej (np. szkoły),
które można przeznaczyć na społeczne
potrzeby mieszkańców a w szczególności
na cele pomocy i opieki społecznej, cele
kulturalne
i
miejsca
integracji
mieszkańców.
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konieczne będzie finansowe wparcie
tych gospodarstw z budżetu miasta i
gminy.
Pilna potrzeba budowy sieci
kanalizacyjnej wynika z faktu, że
gmina Krasnobród położona jest w
korytarzu ekologicznym a miasto
znajduje się w strefie ochrony wód
podziemnych. Realizacja tego zadania
stworzy dalsze możliwości rozwoju
miasta i gminy i zapobiegnie stanom
głębokiej nierównowagi strukturalnej
w procesie dalszego rozwoju.
Zadanie dotyczy dziedziny 3 wielostronna
poprawa
stanu
infrastruktury technicznej i społecznej
w mieście i w gminie, w której
bezpośrednio realizuje cel 4 - budowa
systemu kanalizacji i oczyszczania
ścieków na terenie miasta i gminy.

Zadania o znaczeniu
strategicznym
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krasnobród (cz. 11)
Zadanie dotyczy dziedziny 1 wspomaganie rozwoju i urozmaicania
struktury bazy ekonomicznej miasta i
gminy w której bezpośrednio realizuje
cel 5 - przygotowanie terenów rozwoju
przedsiębiorczości
pod
względem
infrastruktury technicznej, informacji o
warunkach rozwoju firm, w tym
zabudowy, istniejących rezerw majątku
produkcyjnego itp. oraz dziedziny 5 umacniania
walorów
środowiska
przyrodniczego, w której realizuje cel 4
- dolesianie gruntów nieprzydatnych dla
rolnictwa
i
innej
działalności
gospodarczej.
Zadanie bezpośrednio koresponduje
z programem wojewódzkim - “Program
mechanizmu i urządzania przestrzeni
wiejskiej”.
Zadanie 15
BUDOWA SYSTEMU
KANALIZACYJNEGO
Obecnie w gminie występuje
wyraźna
luka
infrastrukturalna
wynikająca z braku sieci kanalizacyjnej,
przy niemal pełnym zwodociągowaniu.
Realizacji
przedsięwzięcia
sprzyja
istnienie oczyszczalni mechanicznobiologicznej o przepustowości 800 m3/d.
Dla rozproszonych indywidualnych
gospodarstw, do których podłączenie
sieci kanalizacyjnej z punktu widzenia
kosztów jej budowy jest nieopłacalne
należy
preferować
oczyszczalnie
przydomowe. Jednak ze względu na
relatywnie wyższe koszty zakupu takiej
oczyszczalni
w
porównaniu
z
partycypacją
w
budowie
sieci
kanalizacyjnej,

Zadanie bezpośrednio koresponduje
z programem wojewódzkim - “Program
gospodarki ściekowej” oraz “Wspieranie
przedsięwzięć
służących
ochronie
środowiska i poprawie warunków życia
ludności”.
Zadanie 16:
WYSYPISKO ŚMIECI –
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
Istniejące wysypisko śmieci Grabnik
ma możliwości dalszej rozbudowy, w
tym
zwiększenia
pojemności
gromadzenia odpadów stałych. Wymaga
jednak
pewnych
przedsięwzięć
modernizacyjnych. Potrzebna jest w
szczególności realizacja następujących
zadań:
•
usunięcie
pozostałości
po
wylewisku
odpadów
płynnych,
szkodliwych toksycznie;
•
urządzenie osłony zielonej w
formie zadrzewień;
•
powiększenie pojemności wysypiska;
•
selektywne gromadzenie odpadów i
ich
zagospodarowanie
w
miarę
możliwości techniczno-organizacyjnych.
Zadanie dotyczy dziedziny 3 wielostronna
poprawa
stanu
infrastruktury technicznej i społecznej w
mieście i w gminie, w której
bezpośrednio realizuje cel 7 usprawnienie gospodarki odpadami
stałymi (modernizacja i rozbudowa
wysypiska śmieci z segregacją oraz
utylizacją odpadów.
Ciąg dalszy na str. 15
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Ciąg dalszy ze str.14
Zadanie bezpośrednio koresponduje z
programem wojewódzkim - “Program
zagospodarowania odpadów”.
Zadanie 17
OBLIGACJE KOMUNALNE
Do dalszego rozwoju miasta i gminy
Krasnobród ma przyczynić się kolejna
emisja obligacji komunalnych. Zarząd
Miasta i Gminy Krasnobród w 2001 r.
wyemituje obligacje o wartości 1 mln.
zł. Uzyskane środki finansowe będą
mogły być przeznaczone na budowę
sieci kanalizacyjnej, budowę dróg czy
remonty szkół (zadanie to zostało już
wykonane – przyp. M.Cz.).
Zadanie dotyczy dziedziny 1 wspomaganie rozwoju i urozmaicania
struktury bazy ekonomicznej miasta i
gminy w której bezpośrednio realizuje
cel 7 - organizacja lokalnego
marketingu miasta i gminy wobec
potencjalnych inwestorów w sferze
rynkowej
oraz
dziedziny
3
wielostronna
poprawa
stanu
infrastruktury technicznej i społecznej w
mieście i w gminie, w której może
realizować wybrane cele tej dziedziny.
Zadanie nie ma bezpośredniego odniesienia do programów wojewódzkich,
gdyż jest własną inicjatywą lokalnych
władz samorządowych.
ZADANIA MARKETINGOWE
Zadanie 18:
MARKETING MIASTA
Marketing miasta i gminy jest
system przedsięwzięć prowadzących do
wszechstronnego
zainteresowania
inwestorów miastem i gminą jako
obszarem alokacji kapitału, ruchu
inwestycyjnego
i
prowadzenia
działalności gospodarczej. Jest to także
zainteresowanie ludzi z zewnątrz
osiedlaniem się na tym terenie.
Zadanie składa się z czterech grup
działań
w
kilku
sferach
marketingowych. W szczególności jest
to:
•
tworzenie korzyści dla przyszłych
inwestorów
z
tytułu
wyboru
Krasnobrodu jako miejsca działalności
gospodarczej i innej oraz jako miejsca
zamieszkania;
•
kształtowanie atrakcyjnych cen
terenu i mediów infrastrukturalnych oraz
wszelkiego rodzaju taryf, opłat i
podatków lokalnych;
•
utworzenie atrakcyjnego systemu
promocji
miasta
i
gminy
dla
potencjalnych
inwestorów
i
mieszkańców;
•
utworzenie systemu dystrybucji
zasobów miasta i gminy, jakie chcieliby
pozyskać inwestorzy.
Jest to tzw. marketing - mix
zawierający analogiczne elementy jak
marketing firm rynkowych (jakość
oferowanego
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produktu, cena, promocja na rynku i
dystrybucja).
Marketing miasta i gminy można i
należy przewidzieć tematycznie w kilku
oddzielnych segmentach. Najważniejszy
i finalny jest marketing zewnętrzny
wobec
potencjalnych
inwestorów
niezależnych od administracji lokalnej.
Z kolei marketing wewnętrzny obejmuje
system działań i funkcjonowania
lokalnych władz samorządowych na
rzecz
skuteczności
marketingu
zewnętrznego. Ze względu na potrzebny
strategicznie wzrost i rozwój miasta
można
tworzyć
tzw.
marketingi
sektorowe. Jest to głównie marketing w
zakresie
gospodarki
gruntami
i
marketing
urbanistyczny.
Jeden
powinien prowadzić do usunięcia
terenowych barier inwestowania, drugi
zaś do wyglądu miasta przyciągającego
inwestorów w sferze rynkowej.
W gospodarce rynkowej szczególną
uwagę należy zwracać na działalność
marketingową.
Marketing
dotyczy
zarówno produktów jak i jednostek
terytorialnych, które działając w
warunkach konkurencyjnego rynku,
poszukują odpowiedzi na pytanie jak
wykorzystać posiadane atuty by wygrać
z konkurencją.
•
Celem zadania jest zatem
wywołanie jak największego popytu na
rynkowe oferty miasta i gminy
Krasnobród. Zachowanie marketingowego podejścia do wspomagania
rozwoju miasta i gminy oznacza
długofalowość działań, ich wzajemne
kojarzenie i wspomaganie, usuwanie
problemów i konfliktów z jednoczesnym
podtrzymywaniem konkurencji między

jednostkami
gospodarki
rynkowej.
Oferty te można opierać na:
•
wykorzystaniu
istniejących
zasobów dziedzictwa kulturowego i
walorów przyrodniczych jako dóbr
turystycznych. Działalność marketingowa sprowadza się do rozpoznania i
kreowania
nowych
form
zapotrzebowania na dobra turystyczne z
możliwie daleko idącym urozmaiceniem
oferty dóbr i usług turystycznych,
•
propozycji lokalizacji działalności
gospodarczej, poprzez ofertę wolnych
terenów
i
obiektów
do
zagospodarowania
oraz
ulgi
i
preferencje podatkowe. Miasto i gmina
Krasnobród, by mogło rozwijać się,
potrzebuje wolnych terenów dla biznesu.
Przedsiębiorcy lokalni jak i zewnętrzni
potrzebują z kolei informacji o
warunkach inwestowania w mieście. W
tym zakresie szczególnym rodzajem
oferty skierowanej do potencjalnych
inwestorów jest marketing miasta na
forum regionalnym, krajowym i
europejskim.
Zadanie dotyczy dziedziny 1 wspomaganie rozwoju i urozmaicania
struktury bazy ekonomicznej miasta i
gminy w której bezpośrednio realizuje
cel 7 - organizacja lokalnego
marketingu miasta i gminy wobec
potencjalnych inwestorów w sferze
rynkowej.
Zadanie pośrednio wiążę się z
programami
grupy
„Marketing
regionalny”.
Ciąg dalszy „Strategii” w kolejnym
wydaniu „G.K.”

D rogi Czytelniku!
M asz ciekaw y pom ysł,
nurtuj
cy Cię
nurtu j ący
Ci problem .
N apisz.
Postaram y się
si w ydać
yda Tw ój
artykuł na łam ach
„G azety K rasnobrodz
rasnobrod z kiej”
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EKSPOZYTURA W KRASNOBRODZIE
UL. 3-GO MAJA 26
22-440 KRASNOBRÓD
TEL. 660 79 17
Zapraszamy do placówki PKO Banku Polskiego w Krasnobrodzie, która
oferuje Państwu:
• dokonywanie wpłat i wypłat,
• skup i sprzedaż walut,
• zakładanie i obsługa SUPERKONTA,
• lokaty terminowe,
• przyjmowanie wniosków kredytowych,
• zakładanie i obsługa książeczek obiegowych, terminowych
i mieszkaniowych
Ekspozytura czynna
poniedziałek – piątek 8.30. – 15.30.
Najbliższe bankomaty PKO BP SA
Zamość
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Szczebrzeszyn

Partyzantów 15
ul. Kościuszki 45
Orzeszkowej 26
Wyszyńskiego 50 b
Tomaszów Lubelski
Kołłątaja 2/4/6 (Hotel Orbis)
ul. Lwowska 24 (Sklep)
Legionów 10 (Szpital Wojewódzki)
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Liga trampkarzy
młodszych
Zdecydowanie złośliwy czerwcowy chochlik, któremu zaszkodziły upały w
ostatnim numerze „G.K.” z dnia 24.06.2002r. poprzestawiał niektóre wyniki
osiągnięte w meczach całej rundy rewanżowej. Stąd też chciałbym nanieść
sprostowanie a także przedstawić Państwu oficjalna tabelę końcową w/w ligi,
której nie było jeszcze w dniu wydawania poprzedniego numeru.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.

IGROS - LZS „VICTORIA” Łukowa Chmielek
Parafialny Klub „MILLENIUM” Frampol – IGROS
„WOJAN” EB OLIMPIA Miączyn – IGROS
IGROS – AMSPN „HETMAN II” Zamość
IGROS – AMSPN „HETMAN I” Zamość
MKS „UNIA” Hrubieszów – IGROS
IGROS – GLKS „GRANICA” Lubycza Królewska
OSiR „ŁADA” Biłgoraj – IGROS
MUKS „ROZTOCZE” Szczebrzeszyn – IGROS
IGROS – MLKS „KRYSZTAŁ” Werbkowice

3:1
2:0
1:5
5:1
0:2
0:1
4:1
2:2
4:1
0:2

Nazwa klubu

Ilość
Ilość
zdobytych
gier
punktów
18
45

Kolonie
w Majdanie
Akcja Katolicka to sprawiła,
Że kolonia do Majdanu powróciła.
Kierowniczka jest bombowa,
A i cała kadra fachowa.
Klerycy z rana urządzają
kolonistom na boisku gonitwy,
A wieczorem zapraszają do modlitwy.
Powietrze tu rześkie i zdrowe,
Dzieci brzuchy wciąż mają gotowe.
Kuchmistrz Robert to cook okrętowy,
Na każde życzenie jest gotowy.

Tabela końcowa rozgrywek ligi trampkarzy młodszych
Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej
sezon piłkarski 2001/2002.
Lp
.
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Pani Dorotka służy pomocą,
I kończy pracę późno nocą.

Stosunek
bramek

1.

MLKS „Kryształ Werbkowice

53-16

2.

PKS „Millenium” Frampol

19

40

60-22

3.

AMSPN „Hetman I” Zamość

19

36

74-37

4.

OSiR Biłgoraj

19

34

63-38

5.

MUKS „Roztocze” Szczebrzeszyn

17

30

61-43

6.

MKS „Unia” Hrubieszów

19

28

47-31

7.

MGKS „Igros” Krasnobród

19

27

48-39

8.

LZS „Viktoria” Łukowa

19

22

46-39

9.

AMSPN „Hetman II” Zamość

18

15

32-90

10 GLKS „Granica” Lubycza Król.

10

7

14-25

11 LZS „Olimpia Wojan” Miączyn

19

2

34-137

Sławomir Radliński

Wszystkim smakują te ich potrawy,
No cóż-pan Robert to prawdziwy mistrz
strawy.
Pan Golik jest tu od zaopatrzenia,
ale także od patrzenia.
Wszystko swoim okiem zmierzy i zważy,
Każdy nieudany krok też zauważy.
Pani kierowniczka jest tu gospodarzem całym,
Z doświadczeniem już niemałym.
Ktoś tu pracuje by było czysto i schludnie!
Może ten ktoś tu wreszcie schudnie?
Z przyjemnością, nie dla wygody,
Poszły dzieci wczoraj na jagody,
Sporo nazbierały,
A dzisiaj ze smakiem kluski z jagodami będą
zajadały.
Żeby nacieszyć parę oczu,
Zorganizowano wycieczkę po Roztoczu.
Wiele atrakcji dzieci jeszcze czeka,
Ale za szybko czas ucieka.
Na koloniach w Majdanie,
Atmosfera jest gorąca,
Choć ostatnio jakby mniej jest słońca.

Danuta Kargol
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Ogłoszenia

drobne
Sprzedam 2 działki budowlane
o powierzchni 12 arów każda
położone w Krasnobrodzie –
Nowej
Wsi.
Szczegółowe
informacje tel. 660-77-70.
****

SPECJALNA OFERTA
UBEZPIECZENIA
POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ AUTOCASCO (AC)
I OD KRADZIEŻY (KR)
Proponujemy Państwu szeroki zakres ubezpieczeń
oraz system atrakcyjnych zniżek i tak:
Wszystkim klientom, którzy nie posiadali ubezpieczeń AUTOCASCO
przez minimum 2 lata lub wcale, a legitymujący się bezszkodowym
przebiegiem ubezpieczenia OC proponujemy do 40% zniżki.
Tak więc Klienci mający 60% zniżki w ubezpieczeniu OC dostaną 40%
zniżki w AUTOCASCO, klienci mający 50% zniżki w OC – 30% zniżki, klienci
mający 40% zniżki w OC – 20% zniżki, klienci mający 30% zniżki – 10% zniżki
przy ubezpieczeniu AUTOCASCO.
W celu zawarcia umowy ubezpieczenia proponujemy kontakt telefoniczny pod
numerami telefonu: 663-22-62 (po godz. 1700), tel. kom. 0-604067149 lub
osobisty w każdy wtorek w godzinach 900-12oo- stoisko w Markecie
Spożywczym w Krasnobrodzie.
Odpowiemy na Państwa pytania, wyjaśnimy wątpliwości. Przekonają się
Państwo, że nasza oferta jest najkorzystniejsza z obecnie dostępnych na rynku.
Oferujemy też KREDYTY BEZ PORĘCZYCIELI.
Serdecznie zapraszam
Agent Ubezpieczeniowy
Czesław Tys

Dziękujemy
Jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wólce Husińskiej
serdecznie dziękuje

Firmie
Produkcyjno-HandlowoUsługowej „TORFEX”
p. Zbigniewa Pióro
z Krasnobrodu
za nieodpłatne przekazanie
jednostce OSP
rozdzielacza do węży pożarniczych
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Co słychać
w kulturze?
Koncerty
na skwerku
W niedzielę 7 lipca br. koncertem kapeli
„Echo Roztocza” miał rozpocząć się
cykl letnich niedzielnych koncertów na
skwerku. Niestety ze względu na deszcz,
koncert trzeba było przenieść do sali
widowiskowej Centrum Kultury i Sportu
w Krasnobrodzie. W kolejne niedziel
odbywały się imprezy plenerowe: 14
lipca – „Piknik rodzinny” na stadionie,
21 lipca – „Dni Krasnobrodu” nad
zalewem, stąd też przerwa w koncertach
na skwerku. Tak więc można powiedzieć
że, pierwszy tego lata koncert nP
skwerku odbył się w niedzielę 28 lipca.
Wykonawcą koncertu był zespół
„Wójtowianie” z Krasnobrodu.

Goście
ze słonecznej Italii
W dniu 4 sierpnia w Krasnobrodzie o
godz. 1600 na scenie plenerowej przy
Ośrodku
Wypoczynkowym
„New
Portland” odbędzie się występ zespołu
folklorystycznego „Guldana Pearl” z
miejscowości Timau we Włoszech.
Włoski zespół od 1 sierpnia będzie
przebywać w

„Radość”
w Krasnobrodzie
W piątek 23 sierpnia o godz. 1600 na
scenie
plenerowej
nad
zalewem
odbędzie
się
występ
zespołu
folklorystycznego „Radość” z Ukrainy.

Polsce na zaproszenie Zespołu Tańca
Ludowego „Kleks” z Michalowa, który
obchodzi 20-lecie swojej działalności.

Pracowite wakacje
„Wójtowian”

Koncerty
organowe

28 czerwca w Aleksandrowie odbył
się „VIII Wojewódzki Konkurs Piosenki
Partyzanckiej - Aleksandrów’ 2002”. I
miejsce w tym konkursie przyznano
zespołowi
„Wójtowianie”
z
Krasnobrodu. Tenże zespół zajął także
III miejsce w II Przeglądzie Ludowych
Zespołów Śpiewaczych „Kilian 2002” w
Skierbieszowie.
W dniu 04.08. wystąpią w Górecku
Kościelnym na Festiwalu Pieśni
Maryjnej, a 11.08. w Suśćcu w
„Regionalnym Festiwalu Pieśni o
Roztoczu – Susiec’ 2002”.
Trzymajmy za nich kciuki.

W niedzielę 4 sierpnia br., ale o godz.
1700 w Sanktuarium Maryjnym w
Krasnobrodzie odbędzie się trzeci tego
lata koncert organowy. Wykonawcami
koncertu będą: kierownik artystyczny
krasnobrodzkich koncertów p. Marek
Kudlicki – organy i Iwona Sawulska –
sopran. Ostatni koncert odbędzie się 21
sierpnia, będzie to recital Karola
Gołębiowskiego z Belgii.

Żegnamy
wakacje
W dniach 16-17 sierpnia br. odbędzie się
festyn „Pożegnanie wakacji”. W
programie planowane są: zawody
rowerowe, Turniej Piłki plażowej o
Puchar Burmistrza MiG Krasnobród,
występy zespołów muzycznych i inne
atrakcje.
Szczegółowe
informacje
podane
będą
na
plakatach
informacyjnych.

Informacja
turystyczna
Sezon turystyczny został otwarty, wakacje rozpoczęły się, stąd też z myślą o
odwiedzajacych Krasnobród turystach punkt informacji turystycznej w
Kranobrodzie majacy swoją siedzibę w Bibliotece Publicznej rozszerza godziny
swojej pracy.
W lipcu i sierpniu biblioteka i punkt informacji turystycznej będą czynne w
następujacych godzinach:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piatek
Sobota
Niedziela
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- 900-1700
- 900-1700
- 900-1700
- 900-1700
- 900-1700
- 800-1200
- 1000-1400

Serdecznie zapraszamy do biblioteki.
Prosimy też o kontakt telefoniczny, tel. 660-75-23.

Informacje zebrała:
M. Czapla

Znani
i nieznani
„Znani i nieznani – Szkice z przeszłości Krasnobrodu”– to tytuł kolejnej
książki Mieczysława Kościńskiego.
Książka została wydana w związku
z otwarciem „Galerii Krasnobrodzkiej” i
przedstawia sylwetki osób związanych z
Krasnobrodem,
których
portrety
znajdują się w galerii.
Książkę można kupić w Bibliotece
Publicznej w Krasnobrodzie.
M. Czapla
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Siedzi baca nad przepaścią i liczy:
- 127, 127, 127, ... Przechodzi turysta i
pyta:
- Co robisz baco ? Baca zrzuca go w
przepaść i liczy: - 128, 128, 128, ...

*****
Idzie turysta po szlaku i nagle słyszy:
- Ło Jezuuu !! Jezu, Jezu, Jezusicku !!!
Biegnie, patrzy a tu baca siedzi na pieńku,
obok wbita siekiera: - Ło Jezu, Jezu, Jezu
! Turysta:
- Baco ! Baco co wam się stało ?! Baca:
- Mnie? Nic. Ło Jezuuuu !!! Jezu, Jezu,
Jezu !!! Turysta: - A może komuś w
waszej rodzinie? Baca:
- Mojej? Ni. Ło Jezu, Jezu, Jezu,
Jezusicku!!! Turysta: - No to co tak
lamentujecie? Baca:
- Ło Jezu, jak mi się robić nie chce !!
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*****

*****

Idzie sobie baca i ciągnie na sznurku
zegarek. Przechodzący turysta pyta
zdziwiony: - A co to baco, zegarek na
sznurku ciągniecie ?
- Ja go wreszcie nauczę chodzić !

Nad Morskim Okiem siedzi stary baca.
Przechodzący turyści pozdrawiają go i
pytają: - Co tu robicie ?
- Łowię pstrągi.
- Przecież nie macie wędki ! - Pstrągi łowi
się na lusterko. - W jaki sposób? !
- To moja tajemnica. Ale jeśli dostanę
flaszkę, to ją wam zdradzę. Turyści
wrócili do schroniska, kupili butelkę
wódki i zanieśli ją bacy. On tłumaczy:
- Wkładam lusterko do wody, a kiedy
pstrąg podpływa i zaczyna się przeglądać
to ja go kamieniem i już jest mój Ciekawe... A ile już tych pstrągów
złowiliście ?
- Jeszcze ani jednego, ale mam z pięć
flaszek dziennie...

*****
Siedzi baca na drzewie i śpiewa.
Przechodzi turysta.
- Baco, spadniecie, na drzewie się nie
śpiewa.
- Nie spadnę. Za godzinę wraca turysta,
patrzy, a pod drzewem leży baca.
- A mówiłem wam, baco - nie śpiewa się
na drzewie.
- Śpiwo się, śpiwo, ino się nie tańcy.

*****
tłuszcz
z soi

Krzyżówka

Nr 31

*****

*****
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kolega
Balbinki
z dobranocki

K rzyżów
rzy ów ka
sponsorow a na
przez
Sklep z A rtykuła
rtykuł a m i
Chem icznym i
p. B eaty M aruszak
K rasnobród ul. R ynek 2

15
płyta
stołu

7

werset
Koranu
▼

brat
►
Małgosi,
Baba-Jaga
miała nań
ptak
chrapkę
wodny

Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 21
utworzą rozwiązanie Krzyżówki Nr 31, które
wraz z naklejonym na karcie pocztowej
kuponem prosimy przesłać na adres Redakcji
w terminie do 10 10 sierpnia 2002r.

twarda masa
do wyrobu
papy
►

2
okrąglak
do obudowy wyrobisk

▼

na końcu
zdania

▼

średniowieczne
sądy boże
▼

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 30:
„SPORT TO ZDROWIE”
Za prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki Nr 30
nagrodę - zestaw upominków ufundowanych przez
Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie
otrzymuje: Pan Sylwester Bodys
zam. Stara Huta 41
22-440 Krasnobród

lodowa na
►
rzece
produkt
z formy

rodzaj
mięsa

plama na
►
skórze
na niej
śpiewacy

możliwość
powodzenia

5

▼

11
1,8

dozorca ►
domu
regionalnie

12
najlżejszy metal l.a. 3 ►

zakłócenie
porządku, ►
chaos

śpiew
dawne
ptaka
nakrycie
głowy
▼
papieża ►

16

chryja

urządzenie
w kanale
żeglugowym

▼

20

▼

►

18
Gratulujemy.
Nagroda do odebrania w Redakcji

ochota

Piotr lub Henryk
aktor
Tworzy
leśny ►
kobierzec

14
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę rzeczową ufundowaną przez Sklep z Artykułami Chemicznymi
p. Beaty Maruszak, Krasnobród, ul Rynek 2.

rodzaj gry w karty
miano,
określenie

smokowiec,
ozdobny krzew
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wino z
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▼

▼

twarz ►
członek
izby
lordów
trogon,
►
ptak
z tropików
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pochodził
z niego
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