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WIEŚCI
Z

GMINY
Wczasowa
W miesiącu lipcu został odebrany od
generalnego
wykonawcy
robót
Przedsiębiorstwa
Robót
Drogowych
spółka
z
o.o.
w
Zamościu
zmodernizowany 296m odcinek ulicy
Wczasowej w Krasnobrodzie. Odcinek
drogi otrzymał nową nawierzchnię
wykonaną
z
kostki
brukowej
STAROBRUK. Przy drodze zaplanowane
jest również uzupełnienie pobocza ziemią
w celu umożliwienia
wykonania
urządzonych trawników. Wraz z odbiorem
ostatecznym robót drogowych tym samym
zakończony został kilkuletni cykl
inwestycyjny prowadzony przez gminę
Krasnobród mający na celu poprawę
ciągów komunikacyjnych na osiedlu
Pszczeliniec. Miejmy nadzieję, że
inwestycje gminy w infrastrukturę
drogową
zaowocują
większym
zainteresowaniem
potencjalnych
inwestorów jeszcze niewykorzystanymi
terenami na osiedlu. Na przestrzeni
ostatnich lat jest to czwarty ciąg pieszo
jezdny z kostki brukowej oddany do
eksploatacji w Krasnobrodzie.

Ulica Sikorskiego
W
miesiącu
lipcu
zamontowano
zapowiadane w poprzednim numerze
gazety tzw. progi zwalniające (2 kpl) na
ulicy Sikorskiego w Krasnobrodzie. Progi
mają za zadanie zmniejszyć prędkość
pojazdów poruszających się ulicą
Sikorskiego - jedną z najruchliwszych ulic
Krasnobrodu w sezonie letnim. Przy
progach zamontowane zostało nowe
oznakowanie ostrzegawcze informujące o
zamontowanych na jezdni progach.
Dodatkowym elementem poprawiającym
stan bezpieczeństwa w tym rejonie było
malowanie jezdni w obrębie skrzyżowań
Kościuszki i Sikorskiego oraz Wczasowej
i Sikorskiego.

Odświeżono również pasy przejścia dla
pieszych w ulicy Sikorskiego. Sposób
malowania jezdni w obrębie pierwszego
skrzyżowania
został
uzgodniony z
Zarządem
Dróg
Powiatowych
w
Zamościu – zarządcą ulicy T. Kościuszki.
Malowanie jezdni uzupełniło istniejące
oznakowanie pionowe dróg jak również
przyczyni się do dostosowania się
kierujących do ustawionego znaku STOP
przy ulicy Kościuszki.
Montaż progów i oznakowania wykonała
SPR Krasnobród, zaś malowanie jezdni
zostało wykonane przez firmę TRAMES z
Zamościa – posiadającą wymagane do
tego typu prac uprawnienia z inżynierii
ruchu drogowego.
Opisane wyżej działania zostały podjęte
na
wniosek
mieszkańców
ulicy
Sikorskiego zaniepokojonych tragicznymi
w swych skutkach wypadkami drogowymi
jakie miały miejsce na w/w ulicy w
miesiącu czerwcu.
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mieszkańcom
do
chwili
zaprojektowania
i
wykonania
utwardzonej nawierzchni w ulicy
Gietki.
W miejscowości Zielone trwają
prace nad wykonaniem przepustu
drogowego Ø 80 cm wraz ze
ściankami czołowymi przy gminnej
drodze asfaltowej przebiegającej
przez wieś. Przepust ma uregulować
spływ wód opadowych z okolicznych
wzniesień i zapobiec trwającemu od
lat uszkadzaniu korpusu drogi w
Zielonym.
W miejscowości Hutków zostaną
niebawem rozpoczęte prace nad
wymianą uszkodzonego przepustu w
głównej drodze gminnej przebiegającej przez w/w miejscowość. Roboty
polegać będą na zamontowaniu w
korpusie drogi całkowicie nowych
kręgów o Ø 60 cm oraz wykonaniu
ścianek czołowych. Prace zlecone
zostały ZGK w Krasnobrodzie.

Remonty dróg
W miesiącu lipcu zostały wykonane
remonty cząstkowe dróg gminnych na
terenie gminy Krasnobród. Roboty
wykonała firma PRD spółka z o.o. z
Zamościa. Wyremontowane cząstkowo
zostały drogi gminne w miejscowościach:
Zielone, Hutków, Majdan Mały. Remont
polegał na uzupełnieniu wyboi masą
mineralno-asfalową oraz uszczelnieniu
większych
tzw.
rakowin
emulsją
asfaltową z grysami bazaltowymi. W
ramach
remontów
cząstkowych
zabezpieczone zostały krawędzie drogi
powiatowej przy zatokach autobusowych
przy Urzędzie Miejskim i parkingowej
przy CUK w Krasnobrodzie.

Remonty przepustów
W miesiącu lipcu został wykonany zjazd
przez istniejący rów melioracyjny w ulicy
Gietki na nowo utworzone tereny
budowlane przy w/w ulicy. Roboty
polegające na wykonaniu przepustu i
zjazdu wykonał ZGK Krasnobród. Zjazd
umożliwi komunikację z w/w terenami
oraz będzie służył

Umowy
na dofinansowanie
W miesiącu czerwcu i lipcu zostały
podpisane
przez
Burmistrza
Krasnobrodu dwie umowy na pomoc
finansową
przy
inwestycjach
gminnych.
Umowa z Kancelarią Premiera RP
podpisana w Krakowie reguluje
sposób dofinansowania inwestycji:
Modernizacja drogi gminnej w
Grabniku i ulicy Wczasowej w
Krasnobrodzie. Wysokość pomocy
dla gminy określona w tej umowie
wynosi 80% wartości inwestycji w
tym roku t.j. – 120tys. zł.
Umowa z Agencją Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa podpisana
w Lublinie
określa sposób
dofinansowania
inwestycji:
Modernizacja drogi gminnej w Starej
Hucie. Wysokość udzielanej pomocy
przez ARiMR wyniesie 75%
wartości inwestycji t.j. około 190 tys.
zł.
Warunkiem otrzymania przez gminę
pomocy w wysokości określonej w
obu umowach będzie zrealizowanie
inwestycji zgodnie z warunkami
podyktowanymi przez
grantodawców.
Opracował: Sylwester Lizut
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W dniu 25 lipca 2003r. o godz. 900 w
Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie odbędzie się VI sesja
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
Głównym tematem obrad będzie
rozstrzygnięcie protestów i zarzutów
zgłoszonych przez mieszkańców
gminy i podmioty z terenu naszej
gminy do opracowywanego planu
zagospodarowania
przestrzennego
Miasta i Gminy Krasnobród.
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Zgodnie z tradycją 1 i 2 lipca w
naszym
sanktuarium
uroczyście
obchodziliśmy odpust Matki Bożej
Krasnobrodzkiej. Pan Bóg w swojej
łaskawości obdarzył nas na te dni piękną
pogodą. Uroczystości gromadzą rzesze
pielgrzymów. Wielu z nich przybyło
pieszo, wielu autokarami. Jak co roku,
pierwszą grupą byli pielgrzymi z
Hrubieszowa, którzy trasę pieszo
pokonują w jedną i drugą stronę.
Tradycyjnie pielgrzymi z Duba przybyli
z orkiestrą strażacką. W sumie w
uroczystościach
odpustowych
Pani
Roztocza uczestniczyło w przeciągu 2
dni, szacunkowo ponad 20 tysięcy
pielgrzymów. Rozdzieliliśmy ponad 9
tys. komunii św. Ponad 20 kapłanów
służyło w konfesjonałach przez wiele,
wiele godzin.
Obchody odpustowe zainaugurowaliśmy we wtorek 1 lipca Mszą św. o
godzinie
17.00
oraz
krótkim
przypomnieniem historii Sanktuarium i
gorącym zaproszeniem do modlitwy i
pojednania z Bogiem. O godzinie 19
pielgrzymi wyruszyli po stacjach
Kalwarii Krasnobrodzkiej by rozważać
nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
Gdy zaczął zapadać zmrok o godzinie
21 Apelem Maryjnym rozpoczęliśmy
procesję różańcową do Kaplicy na
Wodzie,
do
miejsca
pierwszych
objawień.
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Wielkie święto
Pani Roztocza
Gości i pielgrzymów powitał kustosz
sanktuarium Ks. Prałat Roman Marszalec. Modlitwom przewodniczył biskup
diecezjalny z Płocka, Ks. Biskup
Stanisław Wielus w towarzystwie
pasterza naszej diecezji Ks. Biskupa
Jana Śrutwy. Pięć stacji, jak pięć
tajemnic radosnych różańca. Przy każdej
śpiew Godzinek, fragment Ewangelii,
rozważania i dziesiątek różańca. W tym
roku rozważania prowadził vice-dyrektor
Katolickiego Radia Zamość i redaktor
odpowiedzialny
zamojskiej
edycji
"Niedzieli"
ks.
Tomasz
Bomba.
Niepokoje dzisiejszego świata i źródła
chrześcijańskiej radości. Radości z
przyjęcia i spotkania z samym Bogiem.
Maryja, która prowadzi nas do Boga, do
Tego, który jest Radością dla człowieka.
Zwieńczeniem procesji była pasterka
maryjna odprawiona przez Księdza
Biskupa. Drogi Gość z Płocka w Słowie
Bożym mocno zarysował obecną
sytuację w naszej Ojczyźnie. Stawiając
diagnozę nie przedstawił jej w różowych
barwach. Wiara jednak dyktuje nam
zaufanie wobec Boga, modlitwę i

Wakacyjna pomoc
Po raz ósmy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Tomaszowie Lubelskim wspólnie ze
Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi w Krasnobrodzie
zorganizowało wyjazdową Wakacyjną Akcję Honorowego
Oddawania Krwi.
Akcja ta miała miejsce w dniu 15.07.2003r. NZOZ „Terapia”
w Krasnobrodzie i wzięło w niej udział 14 osób. Krew oddały
następujące osoby: Kawka Bogumiła, Antoniak Magdalena,
Szpyra Marta, Serafin Diana, Fila Edyta, Antoniak Zbigniew,
Pol Ryszard, Skrzyński Sylwester, Dziuba Kazimierz, Szpyra
Robert, Wyszyński Krzysztof, Kurantowicz Piotr, Lis Marcin,
Żuk Adam. Oddano w sumie 5980 mililitrów krwi.
Akcja nie odbyłaby się bez zaangażowania wielu osób,
dlatego też pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili
się i dołożyli swoją „cegiełkę” do jej organizacji.
W sposób szczególny dziękuję Księdzu Prałatowi Romanowi
Marszalcowi oraz pozostałym księżom, którzy rozpropagowali i
nagłośnili całą akcję.
Dziękuję również Pani Doktor Elżbiecie Paszkowskiej za
udostępnienie gabinetu oraz całemu zespołowi pielęgniarek z
Doktorem Sebastianem Łysiakiem za sprawne i szybkie pobranie
krwi.
Na koniec dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy
postanowili pomóc innym oddając im krew, która jest
najcenniejszym lekiem i często jedynym ratunkiem w ocaleniu
życia.
A. Żuk

przemianę swego sumienia i serca.
Nieustającym wzorem jest Boża i nasza
Matka, Maryja.
Drugi dzień uroczystości, środa, z
rana zapowiadał się troszkę z deszczem,
lecz rozpogodziło się i na Sumę
Odpustową zaświeciło piękne słońce.
Czciciele Matki Bożej ponownie
zasłuchali się w słowa Ks. Biskupa
Stanisława Wielgusa. Gorąca zachęta do
wierności Bogu, do obrony swej wiary i
kroczenia drogami życia z Maryją do
Chrystusa. Słuchacze wyrazili swa
wdzięczność oklaskami. Na zakończenie
oddaliśmy cześć Chrystusowi adorując
Go w procesji Eucharystycznej.
Wdzięczni Bogu za dobrą pogodę, za
rzesze pielgrzymów i za wizytę
Dostojnego Gościa z Płocka już dzisiaj
zapraszamy na kolejne uroczystości w
Sanktuarium Krasnobrodzkim.
x. Jacek Rak
Fotoreportaż z uroczystości
odpustowych publikujemy na str. .........

LES CHNTRES D’AIN
w Krasnoborodzie
W niedzielę 3 sierpnia będziemy gościć w Krasnobrodzie
50-osobowy chór męski LES CHNTRES D’AIN z Francji.
Nasi goście wystąpią w Sanktuarium Maryjnym w ramach
letnich koncertów organowych wraz z Jan von Mol – organy
i Chórem „Rezonans”. Poczatek koncertu godz. 1700.
Chór został utworzony w 1991r. z inicjatywy Gerarda
Humberta, profesora muzyki, dyrektora konserwatorium,
dyrygenta chóru. W swoim repertuarze chór posiada piosenki
współczesne, tradycyjne pieśni francuskie i obce, pieśni
liturgiczne, wodewile, arie klasyczne, piosenki biesiadne,
utwory własne.
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Spotkanie po latach
Po trzydziestu latach rozstania
znów spotkaliśmy się razem. W dniu
5 lipca 2003r. miał miejsce zjazd absolwentów Szkoły Podstawowej w
Krasnobrodzie. Na tę niecodzienną
uroczystość przybyli koledzy z różnych stron Polski min.: Krakowa, Torunia, Jastrzębia Zdroju, Mysłowic i
Katowic. Jubileusz rozpoczął się o
godz. 1800 uroczystą Mszą Świętą w
miejscowym Sanktuarium, którą
koncelebrował
Ksiądz
Dziekan
Aleksander Bizior. W czasie Mszy
Św. nasz były katecheta wygłosił
okolicznościową homilię, której
myślą przewodnią było przesłanie
skierowane
do
nas
przed
trzydziestoma laty, aktualne również
dzisiaj „...z Bogiem w nieznaną
przyszłość...”
Uroczysta Msza Św. poprzedzona
była zapaleniem zniczy i złożeniem
kwiatów na grobach naszych zmarłych katechetów, nauczycieli, koleżanek i kolegów spoczywających na
miejscowym cmentarzu. Za nich też
modliliśmy się podczas Mszy Św., a
byli to: ks. Ludwik Liwerski,
ks.Bogumił Telejko, p. Alina Mydlak, p. Natalia Maruszak, państwo
Eleonora i Roman Służewscy oraz
uczniowie: Grażyna Borek, Anna
Burda, Danuta Wysocka, Ryszard
Marek Czerwonka, Franciszek Derus,
Mieczysław Łubiarz, Stanisław Kostrubiec, Florian Jędruszko.
Po uroczystościach w kościele
wszyscy absolwenci, oraz zaproszeni
goście udali się na kulturalno-rozrywkową część naszego jubileuszu w
Ośrodku „Gwarek” na Pszczelińcu.
Malownicze położenie i „zamkowa” sceneria miejsca uroczystości
dodawały blasku i powagi, wywierając na gościach ogromne niezapomniane wrażenie. Przyjęcie rozpoczęło się od powitania dostojnych gości i jubilatów przez naszą koleżankę
Marię Czekirda–Mierzwa. Wśród
przybyłych gości znaleźli się Ksiądz
Dziekan Aleksander Bizior, były dyrektor szkoły p. Zenon Mydlak, wychowawczynie klas VIII „a” i VIII
„b” panie: Teresa Samulak – Juszczak i Aleksandra Pomaniec, p.
Aniela Piskor-Piątek – pierwsza nasza wychowawczyni, która pierwsza
wprowadziła nas w świat literek i cyferek, a także nasi nauczyciele: p.
Barbara Kawecka, p. Barbara Gielmuda, p. Władysława Płoszaj, p. Janusz Żurakowski, oraz państwo Maria i Jan Hulakowie.
Ciąg dalszy na str. 5

Na zdjęciu: Nasza kadra pedagogiczna. Stoją od lewej: Barbara Ożga, Joanna Greszta,
Władysława Płoszaj, Aleksandra Pomoniec, Teresa Samulak (obecnie Juszczak), Maria
Hulak, Jadwiga Pawelec, Aniela Piskor. Siedzą od lewej: Alina Mydlak, Natalia Maruszak,
Zenon Mydlak, Jadwiga Szymala, Barbara Gielmuda, Zygmunt Dubienka.

Na zdjęciach: U góry- klasa VIIIa z wychowawczynią p. Teresą Samulak (1973r.), poniżej:
Klasa VIIIB z wychowawczynią p. Aleksandrą Pomaniec.
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Ciąg dalszy ze str. 4
Wśród
zaproszonych,
choć
nieobecnych gości byli: ówczesny
proboszcz parafii ksiądz Kazimierz
Wójtowicz, (który ze względów
zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w
jubileuszu
przesyłając
wszystkim
zebranym
najlepsze
życzenia
i
pozdrowienia), oraz obecny proboszcz
Ksiądz Prałat Roman Marszalec.
Naszych gości powitaliśmy symboliczną różą oraz wierszem wygłoszonym
przez kolegę Janusza Dąbrowskiego,
następnie wznieśliśmy szampański toast
za wspólne spotkanie. Punktem
kulminacyjnym naszej uroczystości był
apel połączony ze złożeniem meldunku
byłemu dyrektorowi, oraz sprawdzenie
po latach listy obecności przez nasze
wychowawczynie, podczas którego
każdy z nas miał okazję zdać relacje z
trzydziestu lat rozłąki.
Przy bogato zastawionym stole
biesiadnym spędziliśmy uroczą noc. Z
wielką przyjemnością wracaliśmy do

Na zdjęciach:
U góry:
Uczniowie i nauczyciele
podczas spotkania
w Karczmie Gwarek.
Obok:
Nasze koleżanki i koledzy
wraz z małżonkami
podczas spotkania
przy wspólnym ognisku.
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wspomnień, wydarzeń przeżytych w
okresie beztroskich lat szkolnych.
Czytaliśmy teksty z pierwszej czytanki
„Elementarza” Falskiego, śpiewaliśmy
piosenki
i
przeboje
szkolne,
oglądaliśmy zdjęcia z tamtych lat. Przy
muzyce z tamtych lat, która dobiegała z
głośników tańczyliśmy do białego rana.
Wieczór uatrakcyjniał nasz kolega
Sławek Mazur, który przygrywał na
swojej gitarze, porywał do wspólnego
śpiewu piosenek z tamtych lat. A
musimy przyznać, ze były to
najpiękniejsze przeboje. Prezentacji
wierszy
i
piosenek
specjalnie
napisanych na tę okazję dokonała nasza
koleżanka Alina Tabała –Słota.
Zadowolenie, uśmiech i radość towarzyszyły nam i naszym nauczycielom
przez całą uroczystość. Będzie, co
wspominać przez wiele następnych lat,
naszym wnukom, a może i prawnukom.
Na drugi dzień mieliśmy okazję
biesiadować przy ognisku, a także
poznać naszych współmałżonków –
„drugą
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połowę”. Pomimo trudu i zwątpień,
jakie towarzyszyły organizatorom tej
imprezy musimy stwierdzić, że efekt i
przeżyte doznania, jakie towarzyszyły
temu spotkaniu zachęcają nas i skłaniają
do ponownego spotkania – być może
już za rok!
Przy tej okazji pragniemy na łamach
„Gazety Krasnobrodzkiej” serdecznie
podziękować przybyłym gościom z
czcigodnym Księdzem Dziekanem
Aleksandrem Biziorem na czele,
nauczycielom,
a
także
naszym
koleżankom i kolegom. Dziękujemy
również
właścicielom
Ośrodka
„Gwarek” państwu Annie i Tadeuszowi
Wszołom za udostępnienie nam lokalu i
przygotowanie przyjęcia.
Organizatorzy:
Maria Czekirda–Mierzwa, Wanda
Olszewska –Sachajko, Ryszard Tyrka,
Janusz Dąbrowski, Janusz Nawój.
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V sesja Rady Miejskiej
w Krasnobrodzie
23 czerwca 2003r. odbyła się V
sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
Przed rozpoczęciem obrad w celu
zapoznania się z ich funkcjonowaniem,
radni zostali zaproszeni do obejrzenia:
hydroforni w Hutkowie, gminnego
wysypiska śmieci, siedziby ZKG w
Majdanie
Wielkim,
oczyszczalni
ścieków w Hutkach oraz hydroforni w
Krasnobrodzie.
Po tej wyjazdowej części sesji
wszyscy powrócili do CKiS, gdzie
odbyła się dalsza część sesji.
Rozpoczęto od złożenia ślubowania
przez Stanisława Kawalca - radnego
wybranego
w
wyborach
uzupełniających, które odbyły się 25
maja 2003r. w Majdanie Wielkim.
Następnie po przyjęciu porządku obrad
przystąpiono do omawiania kolejnych
projektów uchwał.
Jako pierwszą omawiano uchwałę
ws. ustalenia regulaminu utrzymania
porządku i czystości na terenie Miasta i
Gminy Krasnobród.
Komentarza do projektu uchwały
udzielił pracownik UM p.Słowomir
Umiński.
Poinformował,
że
przedstawiony
regulamin
ustala
szczegółowe
zasady
utrzymania
czystości i porządku na terenie
nieruchomości
oraz
rozliczenia
świadczonych usług, usuwania i
unieszkodliwiania
odpadów
komunalnych. Chodzi głównie o
prowadzenie
selektywnej
zbiórki
odpadów przez co zmniejszy się ilość
nieczystości na wysypisku a tym samym
przedłuży jego eksploatację i zmniejszy
koszty utrzymania. Uchwała została
podjęta.
W dalszej części sesji radni
zajmowali się ustaleniem opłaty za zrzut
nieczystości
stałych
na
gminne
wysypisko w Grabniku. Projekt
uchwały omówił z-ca dyrektora ZGK
W.Wyszyński. Poinformował, że od 4
lat nie była podwyższana opłata. Z
przeprowadzonej kalkulacji cena 1m3
powinna wynosić blisko 12 zł,
natomiast zakład proponuje 6.07 zł +
7% podatku od towarów i usług (było 4
zł).
Głównym
czynnikiem
powodującym wzrost opłat są to opłaty
środowiskowe i koszty związane z pracą
ciężkiego sprzętu na wysypisku.
Dla przykładu podał ceny 1m3
nieczystości w ościennych gminach,
które są wyższe od proponowanej ceny
przez zakład, bo kształtują się w
granicach od 13 zł do 18 zł. Uchwała
została podjęta.
Kolejna uchwała dotyczyła zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę
pobieraną
z
urządzeń
wodociągowych na terenie Miasta i
Gminy Krasnobród.

Komentarza do uchwały udzielił p.Jacek
Gmyz - dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w
Majdanie Wielkim, który poinformował
o głównych czynnikach mających
wpływ na cenę wody takich jak: opłaty
środowiskowe,
koszty
energii
elektrycznej,
wynagrodzenia
pracowników i koszty administracyjne.
Dyrektor wyjaśnił, że ZGK obsługuje 8
hydroforni, a tylko jedna z nich jest
zmodernizowana. Tak więc do kosztów
wymienionych wcześniej dochodzą
również i koszty
związane z
usuwaniem
awarii
i
zakupem
niezbędnych
materiałów.
Dla
porównania Dyrektor poinformował, że
ceny wody w ościennych gminach
wynoszą od 1.80 do 2.00zł za 1 m3.
ZGK zaproponowało następujące ceny
za 1m3 pobranej wody z urządzeń
wodociągowych w wysokości:
1. dla gospodarstw domowych 1,69 zł
plus 7% podatek od towarów i
usług (było 1,30)
2. dla pozostałych odbiorców 2.30 zł
plus 7 % podatek od towarów i
usług (pozostaje bez zmian).
Przedstawione propozycje cen zostały
pozytywnie
zaopiniowane
przez
Komisje Rady. Uchwała została podjęta.
Nowe ceny wody obowiązują od 1 lipca
2003r.
Następnie radni dyskutowali nad
uchwałą ws. określenia zasad i
warunków wyłapywania bezdomnych
zwierząt oraz dalszego postępowania z
tymi zwierzętami.
Pani E. Borowicz pracownik UM
wyjaśniła, że przedstawiony projekt
uchwały umożliwi działanie gminie w
tej kwestii. Wyłapywania bezdomnych
zwierząt będzie dokonywał uprawniony
podmiot, z którym gmina zawrze
stosowną
umowę.
Wyłapywane
zwierzęta
będą
odstawiane
do
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
Zamościu. Poinformowała, że koszty z
tym związane są dość duże bo za
złapanie i umieszczenie 1 psa w
schronisku trzeba będzie zapłacić około
500zł. Zwróciła uwagę, że większość
psów „luźno chodzących” nie są psami
bezdomnymi ponieważ mają swych
właścicieli, dlatego też zastosowanie tej
uchwały powinno być sporadyczne.
Uchwała została podjęta.
Trzy kolejne uchwały omawiane
podczas V sesji Rady Miejskiej w
Krasnobrodzie dotyczyły finansów. Na
początku radni dokonali zmian w
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budżecie, a następnie dyskutowano nad
uchwałą ws. zaciągnięcia kredytu na
finansowanie przedsięwzięcia objętego
programem SAPARD „Modernizacja
drogi gminnej Gu 021 w Starej Hucie”.
P.J.Kusiak
–
skarbnik
UM
poinformowała,
że
planuje
się
zaciągnięcie długoterminowego kredytu
na finansowanie modernizacji drogi
gminnej w Starej Hucie tj. 75% kosztów
inwestycji w wysokości 192.424.91 zł
Kredyt zaciągnięty będzie w Kredyt
Bank S.A. Oddział Zamość. Opinia RIO
w tej sprawie jest pozytywna.
Przewodniczący Rady przypomniał, że
jest
to
kontynuacja
zapisów
uchwalonego budżetu gminy na 2003
rok. W budżecie, bowiem zaplanowano
wykonanie tej drogi. Uchwała została
podjęta.
Przejęto
także
uchwałę
ws.
zaciągnięcia kredytu długoterminowego
inwestycyjno-obrotowego na finansowanie inwestycji drogowych. Skarbnik
J.Kusiak poinformowała, że kredyt ten
zostanie przeznaczony na finansowanie
inwestycji drogowej w Starej Hucie w
wysokości 68.503,27 zł. pozostałe 25%
jako środki własne. Całkowity koszt
inwestycji wyniesie 260.928,18zł.
Kolejna chwała ujęta w programie
sesji
ws.
zaciągnięcia
kredytu
długoterminowego na finansowanie
inwestycji energetycznych na terenie
gminy Krasnobród z uwagi na nie
dokonanie wyboru banku na wniosek
Burmistrza M. Pasiecznego została
wycofana z porządku obrad.
Ostatnią uchwałą omawianą podczas
V sesji była uchwała ws. nadania nazwy
ulicy w miejscowości Majdan Wielki.
Pani E. Borowicz poinformowała, że
projekt uchwały przygotowano na
pisemny
wniosek
mieszkańców
miejscowości Borki. Wyjaśniła, że ulica
„Borki” będzie przebiegała wzdłuż
drogi w kierunku Tomaszowa tj. od
Podklasztoru do przystanku Majdan
Wielki-Borki oraz od przystanku borki
do przysiółka Borki i wzdłuż tej
miejscowości.
W punkcie - interpelacje i wolne
wnioski - Przewodniczący Rady
poinformował,
że
mieszkańcy
Krasnobrodu
zgłaszają
potrzebę
ograniczenia
prędkości
ruchu
drogowego na ul. 3-go Maja do 40 km/h
(od ronda do Podklasztoru). Szczególnie
w okresie sezonu turystycznego.
Nawiązując do bezpieczeństwa ruchu
drogowego i ograniczenia prędkości
radny K.Kula poprosił o uwzględnienie
również ul. Kościuszki.
Potrzebę ograniczenia prędkości na ul.
Lelewela zgłosił mieszkaniec tej ulicy
E.Gielmuda, który stwierdził, że jest to
konieczne ze względu na mieszczącą się
przy tej ulicy szkołę i bezpieczeństwo
dzieci.
M. Czapla
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Kaplica św. Rocha w Krasnobrodzie
jest bardzo popularnym miejscem
kultury religijnego usytuowanym w
urokliwej Dolinie Św. Rocha.
Z miejscem tym związane są też ważne
wydarzenia historyczne. Tutaj, bowiem
w dniu 24 marca 1863 roku miała
miejsce jedna z bitew Powstania
Styczniowego.
Opis tej bitwy przekazany przez
jednego z uczestników Powstania
Styczniowego znajduje się w Kaplicy Św.
Rocha i tam można się z nim zapoznać.
Dla tych, którzy nie mogą się tam
wybrać, ewentualnie mają trudności z
odczytaniem tego opisu publikujemy go
na łamach „G.K.”:
Dotychczas żaden z dzienników
polskich nie podawał do publicznej
wiadomości dokładnego opisu bitwy pod
Krasnobrodem w dniu 24 marca 1863
roku. Jako naoczny świadek chciałbym
takowy udzielić w całej prawdzie.
Dnia 23 marca o godzinie 6-tej
wieczorem stanął Lelewel ze swym
oddziałem na pagórkach porosłych
lasem o wiorstę od Krasnobrodu i
rozkazał całemu oddziałowi zatrzymać
się, a swemu zastępcy rotmistrzowi
Stanisławowi Bochowieckiemu poruczył
aby ten wziąwszy pół plutonu kawalerji
udał
się
do
Krasnobrodu
dla
dowiedzenia się o bliskości wroga, a
zarazem aby przyaresztował dwóch
znanych szpiegów – ławnego M... i
ślusarza S.., których ofiary jedne już
poginęły, drugie jeszcze jęczą w
kazamatach
Zamościa.
Wyżej
wymieniony oficer udał się do miasta,
pomimo szybkości i ostrożności w
podobnych razach, cel jednak nie był
zupełnie osiągnięty, mianowicie co do
pojmania owych szpiegów, przeczuli
widać grożące im niebezpieczeństwo i
zdołali się ukryć. Wysłany rekonesans
opuścił miasto i udał się do pobliskiego
folwarku gdzie znajdował się już cały
oddział, aby trochę wypocząć i posilić
się. O godzinie 10-tej dano znać z
miasta, iż Moskale postępują z
Tomaszowa drogą ku Krasnobrodowi i
że jeden z wymienionych szpiegów
ukrywa się we młynie. Natychmiast więc
został aresztowany. O godzinie 11-tej
cały obóz wyruszył drogą na południe do
Krasnobrodu wiodącą. Ciemna noc, zła
nie do opisania droga – nadzwyczajnie
utrudniały pochód. Po dwugodzinnym
marszu oddział zatrzymał się dla
wypoczynku. O godzinie siódmej rano
cały oddział pomimo ogromnego
zmęczenia porwał się do broni i stanął w
porządku, zbudzony strzałem oddanym
przez nieostrożność ze środku obozu.
Wypadek ten może posłużył na lepsze,
gdyż mająca się zacząć we dwie godziny
potem bitwa znalazła nas najzupełniej
przygotowanych.
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Opis bitwy
pod Św. Rochem
(Z pamiętnika uczestnika powstania)
W godzinę po owym wypadku dała nam
znać konna pikieta, iż Moskale zbliżają
się od Krasnobrodu w następującej sile:
siedem kompani, szwadron ułanów i
półtory sotni kozaków. Oddział Lelewela
liczył w sobie 80-ciu uzbrojonych w
broń palną myśliwską, pomiędzy którą
był jeden sztucer i dwa karabiny. Stu
było uzbrojonych w kosy i piki, 20-tu
zaś konnych – w pałasze i jatagany.
Kilkudziesięciu zaś było bezbronnych,
gdyż kół i u powstańca nie stanowi
broni. Muszę tu jednak dodać, iż ci
którzy byli uzbrojeni, byli to starzy
żołnierze, gdy ciągłe marsze od początku
powstania, kilkanaście bitew krwawych
jakie oni stoczyli w przeciągu tego czasu
dają mi prawo nadawania im tego miana.
Po otrzymaniu wiadomości o tak
wielkiej liczbie Moskali, Lelewel znalazł
się w dość zagadkowym położeniu.
Dalej postępować tą samą drogą było
niepodobieństwem – las się kończył, a
zaczynało się pole, które potrzeba było
przejść aby usunąć się do większego
lasu. Było by to okropne ryzyko,
postanowił więc przeczekać owe pół
godziny czasu przedzielające nas od
Moskali i przyjąć bitwę z garstką
walecznych
w
miejscu
gdzie
odpoczywaliśmy. Obecny w obozie
ksiądz dał znak, wszyscy przyklęknęli,
zaczął odmawiać głośno poranną
modlitwę, gdy skończył wszyscyśmy
powstali weseli na duchu, pełni miłości
ojczyzny, której dowody mieliśmy dać
za
chwilę.
Naczelnik
rozkazał
nasamprzód aby się furgony usunęły
drożyną w głąb lasu w asekuracji
kawaleryi, co jednak trudnem było do
wykonania dla ogromnej gęstości lasu.
Strzelcom kazał rozsypać się pod samą
drogą, nie dalej jak o sześć kroków od
niej. Nadzwyczaj gęsty i zarosły las
zakrywał ich tak, iż o kilka kroków z
drogi nie byli widziani. Kosynierzy
stanęli w drugiej linji o kilkadziesiąt
kroków. Tak rozłożeni czekaliśmy nie
więcej jak kwadrans, po upływie którego
pokazali się nasamprzód dońscy Kozacy,
poprzedzała ich jednak awangarda
złożona z dwóch chłopów, dwóch synów
szpiega, który jeszcze był w naszym
obozie i czekał stryczka i całej gromady
psów.
Ani czujna awangarda, ani Kozacy nie
spostrzegli tego, iż się znajdują tak
blisko od powstańców i postępowali
dalej przed naszą linią tyralierską. Gdy
pierwsi z nich doszli do lewego skrzydła
tejże linii wówczas jeden z kozaków
dostrzegł stojącego oficera strzelców na
lewym

skrzydle, wykrzyknął „wot on” i dał
ognia do tegoż oficera. Po tym
wystrzale, jakby na komendę cała nasza
linia tyralierska zagrzmiała do kozactwa
przeciągającego o kilka kroków. Po
takim przywitaniu z naszej strony
wszczęło się ogromne zamieszanie
pomiędzy
Dońcami.
Na
drodze
uformował się wał, z którego wychodził
pisk, jęk i rżenie koni. Ośmieleni nasi
strzelcy i kosynierzy z okrzykami rzucili
się na przód, lecz idąca tuż za kozakami
piechota przywitała nas również
skutecznym
ogniem
na
dystans
sześciokrokowy. Wnet zaczęła się walka
trudna do opisania. Każdy z powstańców
miał przeciwko sobie dziesięciu moskali.
Przytaczam tu dwa fakta, które świadczą
z jaką walecznością nasi się bili. Jeden
kosynier będąc obskoczony przez kilku
moskali, kładzie trupem sześciu, dostaje
cięcie pałaszem z tyłu w głowę, pada na
ziemię; jeszcze się zrywa, jeszcze
chwyta za kosę i do liczby 6-ciu zabitych
dodaje jednego, pada w końcu przeszyty
bagnetami. Ksiądz kapucyn z Warszawy
będąc także okrążony zabija dwóch z
pistoletów, dwóch rani pałaszem i ginie
również jak poprzedni. Naczelnik
widząc nierówność walki i złe z niej
skutki,
nakazał
odwrót.
Kapitan
kosynierów
Frankowski
zakomenderował „na lewo w tył do
swoich”. Najwaleczniejsi z nich zapytali
ponuro: „czy już? Tak prędko?..” Na to
ten nieustraszony oficer odpowiada:
„dzieci, tak kazano!” i w tej chwili pada
trafiony kulą w czoło.
W czasie odwrotu nie ustawała
walka, powiększyła się bardziej jeszcze
gdyśmy wyszli na pole. Tutaj więcej
naszych padło aniżeli w pierwszej chwili
walki. Bój trwał krótko, bo zaledwie
dwie godziny, ale za to był zacięty,
okropny. Z liczby 14 oficerów poległo 7miu, mianowicie kapitanowie: Ring i
Mojżesz (starzec białowłosy pod
nazwiskiem Mojżesza był znany w
całym obozie), podporucznicy Płachecki,
Sarnecki, adjutant Edmund Ulaniecki.
Nazwiska jeszcze jednego poległego
oficera w tej chwili nie pamiętam. Oficer
Swinarski, został ranny w nogę. W ogóle
zabitych mieliśmy 42-ch, rannych 14-tu.
Liczbie zabitych Moskali wieści niosą z
Zamościa, iż na drugi dzień po bitwie
pod Krasnobrodem chowano 3-ch
oficerów i 96-ciu kozaków, stosunkowo
mniej musiało być poległych z piechoty.
Lecz są to tylko wieści, ja zaś za pewik
podaję, iż Moskale nie tylko swoje
furgony,
Ciąg dalszy na str. 16
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Dzień kapłański
w Krasnobrodzie
Po całotygodniowych upałach, sobota 21 czerwca przyniosła zmianę pogody;
ochłodzenie i przelotny, acz intensywny czasami deszcz. Ten dzień został naznaczony
jako dzień modlitwy kapłanów Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej u stóp Pani
Krasnobrodzkiej. Już po godzinie 9 zaczęli przybywać pierwsi pielgrzymi. Zgodnie z
programem o 10.00 rozpoczęło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Ze względu na
niekorzystną pogodę musiało się ono odbyć w kościele. Czas modlitwy, skupienia i
rozważania męki Chrystusa koncentrował się na stosunku kapłana do cierpienia, do
Krzyża. Kolejnym punktem spotkania był referat ks. prof. Janusza Nagórnego pt.:
"Kapłan - sługa miłosierdzia". Drogi i zagrożenia posługi u progu XXI wieku i
wskazania wypływające ze wskazówek Jana Pawła II. Centrum tegoż dnia
pielgrzymiego była uroczysta celebra Eucharystii pod przewodnictwem Pasterza
Diecezji Ks. Bp Jana Śrutwy. W ognisku szczególnej uwagi znaleźli się księża
Jubilaci obchodzący 50 i 25-lecie święceń kapłańskich. (…)
Homilię wygłosił jeden z jubilatów; ks. prałat Czesław Grzyb - wyświęcony 25 lat
temu a dziś proboszcz parafii katedralnej w Zamościu. Po skończonej liturgii wystąpił
krasnobrodzki zespół "Wójtowianie". Program złożony z pieśni i piosenek
dedykowany był czcigodnym Jubilatom i Księdzu Biskupowi Janowi Śrutwie z racji
zbliżających się imienin Pasterza. Harcerze wręczyli Księdzu Biskupowi i kapłanom
obchodzącym złoty i srebrny jubileusz kwiaty a kustosz sanktuarium ks. prałat Roman
Marszalec skierował ciepłe i serdeczne życzenia w imieniu wszystkich
zgromadzonych kapłanów do bohaterów tej uroczystości.
Na zakończenie ks. kanclerz Adam Firosz wyczytał i wręczył neoprezbiterom i
innym kapłanom nominacje wikariuszowskie.
Spotkanie, refleksja i modlitwa u stóp Pani Krasnobrodu dała nam wszystkim
wiele do przemyślenia. Ta piękna tradycja naszej diecezji będzie zapewne
kontynuowana w ciągu następnych lat.
x. Jacek Rak

Gazeta Krasnobrodzka

Kącik
Poetycki
Roztocze
Ta ziemia
roztacza się
po pagórkach dolinach i polach
jej oddech
to moje życie
słyszę
jak pulsują
jej arterie rzek i strumieni
ona codziennie mnie zaprasza
na ucztę
karmi moje oczy
zielenią sosen złotem pól i fioletem
wrzosów
karmi moje nozdrza
zapachem macierzanki
i słodyczą kwitnących lip
czuję jej smak
jagodny poziomkowy grzybowy
przyprawiony
szarością piołunu
delektuję się napojem źródlanym
wychylam toast
z kielicha rąk
ta ziemia rozkwita
w pieszczocie wiatru
pod kropelkami deszczu
a usypia
w kołysance traw
upływają wieki
a ona wciąż młodziusieńka
każdej wiosny
Marianna Olszewska
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Sobótkowe zabawy
W sobotę 21 maja 2003r. odbyła się
w Krasnobrodzie impreza plenerowa
pod nazwą „Sobótki”. Impreza ta
nawiązywała
do
tradycji
nocy
świętojańskiej i była jednocześnie
inauguracją
letniego
sezonu
turystycznego w Krasnobrodzie.
Sobótki miały rozpocząć się zbiórką
uczestników przed Urzędem Miejskim
w Krasnobrodzie. Niestety ze względu
na dość kapryśną jak na tę porę roku
pogodę pod budynek urzędu przyszli
tylko
członkowie
zespołu
„Wójtowianie”
i
kapeli
„Echo
Roztocza”
oraz
dziewczęta
z
przygotowanymi przez siebie wiankami.
Jak się okazało chłodne powietrze i
porywisty wiatr nie przeszkodził im w
tym, aby z muzyką i śpiewem przejść
ulicami Krasnobrodu nad zalew, gdzie
odbywała się dalsza część „Sobótek”.
Nad zalewem na ten dość skromny, jeśli
chodzi o ilość osób korowód, czekali
inni uczestnicy tej sobotniej imprezy. Po
przybyciu nad zalew rozpoczęła się
część artystyczna. Wystąpili kolejno:
kapela „Echo Roztocza”, młodzieżowy
zespół wokalny, młodzieżowa formacja

taneczna oraz „Wójtowianie” i Kapela
Krasnobrodzka
–
wszyscy
z
Krasnobrodu. Tak więc muzyka ludowa
przeplatała się z nowoczesną muzyką
młodzieżową.
Po części artystycznej został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy
wianek. W sumie było sześć wianków.
Każdy na swój sposób ładny i
wymagający wiele pracy. Były wianki
wykonane
indywidualnie
oraz
zespołowo. Komisja oceniająca prace w
składzie: Katarzyna Nowosad, Dorota
Szwal i pisząca te słowa Mariola
Czapla,
miała
trudne
zadanie
wytypowania najładniejszego wianka.
Ostatecznie
zdecydowano,
że
najładniejszy wianek wykonała Ewelina
Piskor, drugie miejsce przyznano
wiankowi wykonanemu przez, jak
podpisano, Iwonkę, Katarzynkę i Kasię.
Trzecie miejsce przyznano rodzeństwu
Katarzynie i Tomkowi Dziura. Pozostałe wianki wykonali: Karolina Maruszak i Kasia Kowalczuk, Iwona Szpyra,
Katarzyna i Joanna Roczkowskie oraz
Monika i Iwona Kończewskie. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali upominki ufundowane przez

ZAWIADOMIENIE
Burmistrz Krasnoborodu
podaje do publicznej wiadomosci,
że na tablicy ogloszeń Urzedu Miejskiego
w Krasnobrodzie wywieszony został na
okres 21 dni wykaz nieruchomosci polożonych
w Krasnoborodzie oznaczonych nr 2398 i 2399
stanowiacych własnoiść
Miasta i Gminy Krasnobrd przeznaczoncyh
do sprzedaży.

Ogłoszenia
drobne
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ
w Krasnobordzie - Nowa Wieś
tel. (0-84) 660 77 70
tel. kom. 0 504 171 203
******
SPRZEDAM
MAGIEL ELEKTRYCZNY
Krasnobród, tel. (0-84) 660 76 01

Centrum Kultury i
Sportu
w
Krasnobrodzie.
Po
rozstrzygnięciu
konkursu
przyszedł czas na puszczenie wianków
na wodę. Z powodu silnego wiatru
problemem było zapalenie świeczek,
którymi były przyozdobione wykonane
z kwiatów wianki. Niestety pomimo
wielu prób tylko jeden wianek przez
pewien czas płynął z zapalony
świeczkami, pozostałe płynęły z nurtem
wody pozbawione blasku świec.
Blasku i oczekiwanego przez
wszystkich ciepła dostarczało zebranym
na krasnobrodzkiej plaży ognisko oraz
żywa muzyka w wykonaniu zespołu
Holyday z Zamościa. Wspólna nocna
zabawa na plaży zakończyła tegoroczne
„Sobótki”. Już za niecały rok kolejne.
Pozostaje mieć nadzieję, że za rok
pogoda będzie znacznie łaskawsza
zarówno dla organizatorów jak i
uczestników tej plenerowej imprezy.
M. Czapla
Zobacz fotoreportaż
z „Sobótek”– str. 20

W 60-tą rocznicę
wysiedleń i pacyfikacji
W dniu 22 czerwca 2003r. odbyły się w Krasnobrodzie uroczystości
z okazji 60 rocznicy wysiedleń i pacyfikacji ludności z Krasnobrodu i
okolic. Organizatorami uroczystości byli: Polski Związek Byłych
Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncentracyjnych Koło w Krasnobrodzie oraz Burmistrz Krasnobrodu.
W uroczystościach patriotycznych w Krasnobrodzie uczestniczyło
13 pocztów sztandarowych kół kombatanckich oraz poczet sztandarowy
Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w
Krasnobrodzie.
Obchody 60-rocznicy rozpoczęły się o godz. 1000 zbiórką
uczestników przed Urzędem Miejskim w Krasnobrodzie. Następnie
zgromadzeni tam uczestnicy uroczystości z Krasnobrodzką Orkiestrą
Dętą na czele, przemaszerowali do Kościoła NNMP w Krasnobrodzie,
gdzie o godz. 1030 rozpoczęła się uroczysta Msza św. Po Mszy św.
wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz, gdzie przy
Pomniku Żołnierzy Września miała miejsce dalsza część uroczystości.
Po okolicznościowych przemówieniach delegacje poszczególnych
związków kombatanckich złożyły pod pomnikiem wieńce i kwiaty
oddając w ten sposób hołd poległym żołnierzom.
Po uroczystościach religijno-patriotycznych wszyscy zostali
zaproszeni na wspólny obiad, który odbył się w stołówce szkolnej.
M. Czapla
Fotoreportaż z uroczystosci patriotycznych
publikujemy na str. .....
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I N FO R M AC J A W ó j t o w i a n i e
Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w
Zamościu z dnia 9 czerwca 2003r. Kolegium Sądu
Okręgowego ustaliło dla naszej gminy liczbę ławników
wybieranych przez Radę:
1.do Sądu Okręgowego w Zamościu - 1
w tym do orzekania w sprawach pracy i ubezpieczeń
społecznych – 1
2. do Sądu Rejonowego w Zamościu - 6
w tym do orzekania w sprawach pracy i ubezpieczeń
społecznych - 2
Na podstawie art. 158 § 1 i 2 i art.159 § 1 ustawy z dnia 27
lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.z
2001r. Nr 98 poz.1070 z późn.zm.):
- ławnikiem może być ten kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw
cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu
kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 65 lat,
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i
ubezpieczeń społecznych ławnikiem powinna być wybrana
osoba
wykazująca
szczególną
znajomość
spraw
pracowniczych oraz celów ubezpieczenia i potrzeb osób
ubezpieczonych.
- ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych
sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których
orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę
postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące
stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i
wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej
niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników zgłaszają: prezesi sądów,
stowarzyszenia,
organizacje
i
związki
zawodowe,
zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, oraz co
najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo
wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z
zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zgłaszają w
równej liczbie terenowe organy administracji rządowej,
związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Urzędzie
Miejskim w Krasnobrodzie pokój Nr 11 (gdzie można pobrać
druki zgłoszeń) - w terminie do 31 lipca 2003 roku.
Zgodnie z art. 160 § 1 cytowanej ustawy, wyboru
ławników dokonują rady gmin w głosowaniu tajnym
najpóźniej w miesiącu październiku br.
Tryb wyboru ławników, kryteria, prawa i obowiązki
uregulowane są w Rozdziale 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.
Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz.U.z 2001r. Nr 98
poz.1070 z późn.zm.).

znów z nagrodą
i dyplomem !

6 lipca bieżącego roku po raz kolejny „Wójtowianie”
wystąpili w Skierbieszowie na przeglądzie zespołów ludowych
organizowanym w ramach „Jarmarku Kiliana”.
Każdy taki przegląd w Skierbieszowie poświęcony jest
pieśniom o określonej tematyce. Były już pieśni żniwne
(„Wójtowianie” zdobyli wtedy I nagrodę), weselne, a w tym
roku – piosenki o miłości: szczęśliwej i nieszczęśliwej – i znów
I nagroda dla naszego zespołu. Bardzo sobie cenimy tę nagrodę,
nie w sensie materialnym, ale dlatego że w jury zasiadał
człowiek, który o muzyce, pieśni i folklorze wie wszystko – pan
Józef Przytuła – wieloletni dyrektor i dyrygent Włościańskiej
Orkiestry im. Karola Namysłowskiego w Zamościu. Ucieszyły
nas także ciepłe słowa wypowiedziane przez niego pod naszym
adresem.
W tym roku dzięki inicjatywie pana Przytuły po przeglądzie
odbyło się spotkanie z kierownikami zespołów, podczas którego
przekazał wiele cennych uwag do dalszej pracy. Kiedyś takie
spotkania odbywały się w Zamojskim Domu Kultury po każdym
przeglądzie wojewódzkim (Zamość był wtedy województwem).
Dziś takich spotkań nam brakuje.
13
lipca
uczestniczyliśmy
w
IV
Spotkaniach
Folklorystycznych w Zwierzyńcu, ale tam nie ma jurorów (poza
publicznością, która słucha, albo nie słucha). Można jedynie
posłuchać i zobaczyć, co i jak robią inni i zaprezentować siebie.
Przed nami jeszcze „Festiwal Pieśni o Roztoczu” w Suścu 27
lipca bieżącego roku. W ubiegłym roku przyznano nam
wyróżnienie. W tym roku... prosimy trzymać za nas kciuki.
Marianna Olszewska
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Twierdza zdobyta!
W dniu 25.06.2003r. w Zamościu
przy ul. Okopowej 6 w murach
zabytkowej Twierdzy Zamość odbyła się
prezentacja
KAZAMAT
Twierdzy
zaadaptowanej na Akademię Karate
Tradycyjnego.
Podczas
prezentacji
KAZAMAT odbył się trening karate
tradycyjnego, pokazy karate i egzamin
na stopnie uczniowskie. W tym
historycznym dniu egzaminy zdawali
także
karatecy
z
Krasnobrodu:
Agnieszka Kawka i Edwin Pałyga (na 3
kyu), Mateusz Adamczuk (na 4 kyu),
Ewelina Lalik i Eliza Lalik (na 5 kyu)
oraz Paweł Pol i Damian Lalik (na 6
kyu).
W prezentacji KAZAMAT na
zaproszenie
Prezesa
Lubelskiego
Związku Karate Tradycyjnego w
Lublinie Andrzeja Maciejewskiego
uczestniczyli prezesi Polskiego Związku
Karate Tradycyjnego w Łodzi - panowie:
Włodzimierz Kwieciński oraz Paweł
Krzywański.
Prezes Lubelskiego Związku Karate
Tradycyjnego w Lublinie Andrzej Maciejewski podczas uroczystej prezentacji
obiektu dziękował wszystkim, którzy
swoją
pracą
i
zaangażowaniem
przyczynili się do propagowania tej
dyscypliny
sportu
w
regionie.
Podziękowanie z rąk Prezesa Andrzeja
Maciejewskiego otrzymała m.in. pani
Mariola Czapla - Dyrektor Centrum
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie.

Został rozstrzygnięty ogłoszony
przez gminę Krasnobród w Kurierze
Lubelskim przetarg nieograniczony na
dostawę dokumentacji budowlanej na
modernizację ciągów pieszo-jezdnych w
ulicach Mickiewicza -Cicha- Plac
Siekluckiego w Krasnobrodzie. Do
przetargu na w/w opracowanie stanęły
trzy biura projektowe. Najkorzystniejszą
ofertę w w/w przetargu złożyła firma
Usługi Projektowe Marek Kurczuk z
Mokrego
k/Zamościa.
Koszt
powyższego opracowania wg. powyższej
firmy został wyceniony na około 22
000zł.
W
skład
pakietu
dokumentacji
budowlanej zamówionej przez gminę
Krasnobród
oprócz
projektu
budowlanego
weszły
kosztorysy,
całkowicie nowy projekt organizacji
ruchu,
dokumentacja
badań
geotechnicznych gruntów i szczegółowe
specyfikacje techniczne.
Po raz
pierwszy w historii gminy projekt
budowlany oprócz formy papierowej
zostanie przekazany gminie Krasnobród
również w formie cyfrowej. Termin
opracowania dokumentacji ustalono do
końca 2003r.
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Pozyskanie dla sportu zabytkowych
murów Twierdzy Zamość świadczy o
coraz większej popularności tego sportu
i kontynuacji tradycji rycerskich na
ziemiach wschodnich.
Dzięki współpracy klubów karate
tradycyjnego z regionu lubelskiego:
Puławy, Lublin, Zamość, Tomaszów
Lubelski,
Biłgoraj,
Zwierzyniec,
Krasnobród, zrzeszonych w Lubelskim
Związku Karate Tradycyjnego w
Lublinie, karate tradycyjne trenuje
kilkuset zawodników i zawodniczek.
Zajęcia sportowe karate tradycyjnego w Krasnobrodzie prowadzi licencjonowany instruktor Polskiego Związku
Karate Tradycyjnego w Łodzi Radosław

Niziołek. Oprócz ogromnej pracy
wykonywanej na własnych treningach
wiele
uwagi
poświęca
swoim
podopiecznym z Krasnobrodu. Duże
nadzieje wiąże z takimi zawodnikami
jak: Agnieszka Kawka, Edwin Pałyga,
Edyta Kurantowicz, Mateucz Adamczuk,
Ewelina Lalik.
Radosław
Niziołek
przekazuje
wychowankom
doświadczenia
i
umiejętności, które, ma nadzieję, w
przyszłości zaowocują medalami na
Mistrzostwach Polski, Europy i Świata.
Według niego karate tradycyjne cieszy
się dużą popularnością – zajęcia
prowadzone są dla dzieci, młodzieży i
dorosłych:
rekreacja,
sport
i
samoobrona. Od września zaprasza na
zajęcia karate w Krasnobrodzie,
twierdząc, że „dla wszystkich nasze sale
są otwarte”.
Jolanta Typiak
Prezes ZKKT

Plany nowego centrum
Krasnobrodu
Projekt ma również rozwiązywać sposób odwodnienia terenu po którym przebiegają
modernizowane ulice. Ciągi pieszo-jezdne otrzymają nową nawierzchnię z kostki
brukowej Starobruk.
W ramach umowy zostanie opracowana dokumentacja na skanalizowanie
odkrytego rowu melioracyjnego przecinającego ulicę Mickiewicza. W miejscu
istniejącego rowu przy w/w ulicy utworzone będzie
w pełni normatywne
skrzyżowanie z ulicą Gietki. Modernizacja ciągów pieszo-jezdnych pociągnie za sobą
konieczność przebudowy istniejącego Placu Siekluckiego. Plac zostanie znacząco
powiększony oraz rozebrane zostanie dotychczasowe jego ogrodzenie.
Zaprojektowane na nowo ciągi piesze na placu wyłożone zostaną dekoracyjną kostką
brukową a miejsca przeznaczone na zieleń otrzymają nową szatę roślinną.
Modernizacja placu ma na celu ożywienie centrum Krasnobrodu będzie dobrą okazją
do otworzenia w tym rejonie lubianych przez turystów kawiarni i punktów
gastronomicznych.
W celu ograniczenia prędkości pojazdów w rejonie ciągów pieszo-jezdnych
zastosowane zostaną progi zwalniające z materiałów chemoutwardzalnych. Ze
względu na ograniczoną szerokość uliczek przy Cichej ruch na w/w będzie docelowo
jednokierunkowy. Przy okazji modernizacji ulic do likwidacji przeznaczony będzie
również zbiornik p.poż. umieszczony przy Cichej.
Sylwester Lizut
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Ocalić od
zapomnienia
Jamy – jest to pospolita nazwa
podziemnych
kopalni
kamienia
młynarskiego, które znajdują się na tzw.
hałdzie obok wsi Senderki i na polach
wsi Stara Huta od strony południowej.
Przemysł kamieniarski na terenie,
według opowiadań przekazywanych z
pokolenia na pokolenie datuje się od
początku
siedemnastego
wieku.
Wówczas
przypadkowo
w
lesie
należącym do dóbr dziedzica z
Krasnobrodu
znaleziono
pokłady
kamienia
do
wyrobu
kamieni
młynarskich i żarnowych, które znalazły
nabywców z dalekich stron kraju. Od
tamtego czasu mała wieś Senderki stała
się prężnym ośrodkiem przemysłowym i
była nim przez prawie trzy stulecia.
Po pierwszym rozbiorze polski,
kiedy na tym terenie rządzili Austriacy
zbudowano kolej żelazną, była to tzw.
okno na świat. Wówczas obok kamienia
młynarskiego
ruszyła
produkcja
kamienia budowlanego i drogowego,
który kolejką wąskotorową spod samej
kopalni dowożony był na stację i dalej
pociągami w różne strony kraju.
W miarę zapotrzebowania na
kamień młynarski budowano następne
kopalnie, których powstało ponad
pięćdziesiąt. Przemysł kamieniarski
dotrwał do II wojny światowej. Później
niewielu
starych
kamieniarzy
produkowało kamienie do żaren.
W latach sześćdziesiątych ubiegłego
stulecia przemysł kamieniarski obok wsi
Senderki całkowicie upadł. Nowoczesne
urządzenia, które produkował przemysł
okazały się tańsze i wydajniejsze. Od
tego czasu nieksploatowane kopalnie

Podziękowania

zaczynały pod
wpływem złych
warunków atmosferycznych popadać w
ruinę. Z ponad pięćdziesięciu kopalni
podziemnych w niezłym stanie zostało
kilka, którym grozi to samo. Szkoda
byłoby, gdyby do tego doszło. Są to,
bowiem doskonałe miejsca na lekcje
historii dla młodzieży.
W podobny sposób można było
zniszczyć starą kopalnię soli w
Wieliczce, piece hutnicze w Górach
Świętokrzyskich i wiele innych starych
ośrodków
przemysłowych.
Na
szczęście do tego nie doszło i bardzo
dobrze.
Rozgrzebuje się pagórki na polach w
Masłomęczu, Guciowie, Lipsku czy
Topornicy,
aby
znaleźć
jakieś
narzędzia, którymi posługiwali się
ludzie w odległych czasach. Tam ludzie
chcą i potrafią to robić, w
przeciwieństwie do naszego terenu,
gdzie świadomie czy też nie pozwala
się niszczyć to, co jest chętnie
zwiedzane przez nielicznych turystów
prowadzonych przez przypadkowo
napotkanych ludzi.
Jakże niewielkim kosztem można
udostępnić do zwiedzania pozostałe
niezniszczone
kopalnie.
Wiele
samorządów w powiecie chciałoby
mieć takie atrakcyjne miejsca i
potrafiliby to zagospodarować. Nie
można winy zrzucać na tych co byli
przed nami, bo my robimy to samo co
oni. Sprawdza się przysłowie: „Cudze
chwalicie swego nie znacie”.
Jest drugi powód - nie mniej ważny,
jak poprzedni - aby zachować pozostałe
kopalnie w niezmienionym stanie. Otóż
od samego początku kopalnie służyły

jako miejsca pracy, a potem uratowały
wiele istnień ludzkich. W latach okupacji
hitlerowskiej, kiedy panował straszny
terror – wysiedlenia, łapanki na roboty do
Niemiec – kopalnie służyły jako
schronienie. W owym czasie rozwinął się
tu ruch partyzancki. Przebiegająca
niedaleko linia kolejowa, która na
Roztoczu
była
ważnym
węzłem
kolejowym
za
pomocą,
którego
zaopatrywano front wschodni. Partyzanci
z różnych ugrupowań wysadzali pociągi z
niemieckim sprzętem wojskowym, w
odwet za to Niemcy palili najbliższe
wioski, a ludność wywozili do obozów
koncentracyjnych. Najbardziej Ucierpiała
wieś Stara Huta. Spalono wieś, ale od
całkowitej zagłady ludności uchroniły
tzw. jamy. Niejednokrotnie całe rodziny
kryły się w tych katakumbach,
przebywając
tam
w
całkowitych
ciemnościach przez kilka dni. Wejścia do
jam były, bowiem starannie ukryte.
Cienka warstwa ziemi, która chroniła
ludzi tam przebywających nie tłumiła
odgłosów z zewnątrz. Słychać było
rozkazy dowódców niemieckich, krótkie
serie lub pojedyncze strzały karabinów i
przeraźliwy krzyk rannego człowieka,
który nie zdążył się ukryć. A wewnątrz
kopalni mieszały się razem modlitwy o
pomoc i ratunek, wulgarne przekleństwa i
całkowite
zwątpienie.
Po
prostu
zmieszane niebo z piekłem. Po za tym
różne
ugrupowania
partyzanckie
magazynowały zdobytą broń i żywność,
bo kopalnie były najbezpieczniejszą
kryjówką.
Przez ileś lat po wojnie młodzi
panowie, a później starsi przyjeżdżali z
rodzinami z różnych stron Polski i
pokazywali
im
kopalnie,
którym
zawdzięczają swoje życie. Niestety o tym,
aby kopalnie uratować od zniszczenia
nikt nie pomyślał.
Antoni Gancarz

Centrum Kultury i Sportu
w Krasnobrodzie
organizuje

Mieszkańcy ulic:
Sikorskiego i Wczasowej
serdecznie dziękują

Gminny Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Krasnobrodu

Burmistrzowi Krasnobrodu
Markowi Pasiecznemu

który odbędzie się w niedzielę 10 sierpnia 2003r.
na stadionie sportowym w Krasnobrodzie

za szybką odpowiedź
na nasz apel i zamontowanie
na ulicy Sikorskiego
progów ograniczających szybkość
jeżdżących tą ulicą samochodów.

Do udziału w rozgrywkach zapraszamy drużyny z wszystkich miejscowości
gminy Krasnobród. Zgłoszenia przyjmuje do 01.08.2002r. i szczegółowych
informacji udziela Mariola Czapla, tel. 660-71-17.
W zależności od ilości zgłoszonych drużyn opracowany zostanie regulamin
rozgrywek, o którym zainteresowane osoby zostaną poinformowane.
Drużyny biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie
ubezpiecza drużyn.
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Cała Polska czyta dzieciom
Inicjatorką ogólnopolskiej kampanii
„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”
jest p. Irena Koźmińska, która sięgając do
wzorców amerykańskich, zainteresowała
tym
problemem
wiele
środowisk,
propagując literaturę dziecięca, która ginie
w zalewie telewizji, filmów i gier
komputerowych.
Wiek przedszkolny jest najbardziej
naturalnym czasem, w którym należy
czytać dzieciom książki.
Popierając akcję, przekonana o jej
słuszności postanowiłam przyłączyć się do
niej i propagować ją w swoim środowisku
– Przedszkolu Samorządowym przy
Zespole
Szkół
Podstawowych
w
Krasnobrodzie.
Aby uzyskać informacje o potrzebie
propagowania akcji w przedszkolu,
opracowałam „Ankietę dla rodziców na
temat: Twoje dziecko i książka”. Analiza
wykazała, iż rodzice mało czytają
dzieciom książki. W tym celu stworzyłam
przedsięwzięcie,
którego
realizację
zaplanowałam na miesiąc maj. Przy
poparciu i pomocy Dyrekcji ZSP
Krasnobrodzie, współpracy p. Beaty Gmyz
i p. Sławomira Radlińskiego – opiekuna
Samorządu Uczniowskiego przystąpiłam
do realizacji postawionych zamierzeń.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
poinformowałam nauczycieli o rozpoczętej
akcji,
dokładniejsze
informacje
zamieściłam w pokoju nauczycielskim
zapraszając nauczycieli do współpracy.
Chętni nauczyciele ZSP przychodzili do
przedszkola czytać dzieciom bajki. Byli
to: p. Renata Nowosielecka, p. Grażyna
Krzeszowska, p. Marzena Kuniec, p.
Marzena Jabłoński, p. Teresa Gielmuda.
P. Sławomir Radliński ogłosił zbiórkę
książek w poszczególnych klasach. Na
apel odpowiedziały dwie klasy. Były to:
kl. VI c z wychowawczynią p. Renatą
Nowosielecką – 20 książek i kl. I b z
wychowawczynią
p.
Barbarą
Wyrostkiewicz – 19 książek. W sumie
zebraliśmy 39 książek do Biblioteczki
Przedszkolnej.
W ramach akcji zorganizowałam
spotkanie z rodzicami, na którym przesłałam informacje dotyczące przebiegu
akcji. Odczytałam referat nt. „Znaczenie
głośnego czytania dzieciom.” Rodzice
otrzymali również „List w sprawie
głośnego czytania dzieciom” zachęcający
rodziców do głośnego czytania i
uświadamiający
znaczenie
tego
przedsięwzięcia. Dzięki temu rodzice
mogli zrozumieć potrzebę głośnego
czytania i częściej praktykować w swoim

List do rodziców
w sprawie głośnego czytania
Szanowni rodzice!
Zachęcam Państwa do włączenia się do
ogólnopolskiej kampanii „CAŁA POLSKA
CZYTA DZIECIOM”.
Głośne czytanie dziecku jest najlepszą
inwestycją w jego przyszłości. Wystarczy 20
minut
dziennego
czytania
dziecku
dla
przyjemności, by obudzić w nim zainteresowanie
książką i trwałą potrzebę czytania.
Codzienne głośne czytanie wyrabia w dziecku
nawyk czytania, rozwija język i słownictwo, uczy
myślenia, daje wiedzę, ułatwia samodzielne
czytanie i pisanie, doskonali umiejętność
mówienia, rozwija wyobraźnie i pamięć. Jest
drogą do lepszego wykształcenia i lepszego życia.
Głośne czytanie wzmacnia więź między dorosłym
a dzieckiem, wycisza, uspokaja, rozwija
inteligencję emocjonalną i moralną. Zapobiega
uzależnieniu od telewizji i komputera.
„Czytajmy
dzieciom,
pielęgnujmy
te
szczególne chwile, kiedy możemy odetchnąć od
codzienności i pośpiechu. Tak niewiele trzeba,
aby wybrać się w daleką podróż, bez biletu,
paszportu, a nawet… na koniec świata. A dzieci
wciąż kochają książki swoich rodziców.”
Myślę, że wspólne czytanie z dziećmi sprawi
Państwu wiele przyjemności.
mgr Maria Domańska

domu. Ponadto odbyły się dwie wycieczki
do: Biblioteki Szkolnej z p. Beatą Gmyz
gdzie spotkaliśmy się z p. Teresą
Gielmudą, oraz do Biblioteki Publicznej z
p. Marią Domańską gdzie spotkaliśmy się
z Panią Dyrektor Sabiną Zdanek. Dzieci
poznały pracę w bibliotece i złożyły obu
paniom życzenia z okazji ich święta.
W czasie trwania akcji dużo czasu
poświęcałyśmy na czytanie dzieciom bajek
w grupie. Na zakończenie akcji
przeprowadziłam zajęcie otwarte dla
rodziców nt. „Za górami, za lasami…
zabawy z Bajkowym Krasnalem”.
Serdecznie dziękuję Dyrekcji ZSP w
Krasnobrodzie p. Beacie Gmyz, p.
Sławomirowi Radlińskiemu – opiekunowi
SU, nauczycielom i uczniom ZSP oraz
rodzicom za współpracę i pomoc przy
realizacji tego przedsięwzięcia.
Pomysłodawczyni i organizatorka
mgr Maria Domańska

Na zdjęciach poniżej:
Zajęcia otwarte dla rodziców.
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WAKACJE

Dziewczęca
piłka nożna

Z EKONOMIĄ NA TY

W dniach 16 i 17 czerwca 2003 roku Krasnobród gościł uczestników XIX
Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława Tymowicza.
Na boisku MGKS „Igros” Krasnobród rozegrano IV etap eliminacji
międzywojewódzkich w układzie czterech grup ogólnopolskich w systemie
rozgrywek „każdy z każdym”. Grupę IV reprezentowały następujące województwa:
lubelskie, małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie.
Głównymi organizatorami i współorganizatorami byli Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu, Rada Główna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, Polski
Związek Piłki Nożnej oraz CKiS Krasnobród reprezentujący samorząd terytorialny
Miasta i Gminy Krasnobród.
Na turniej dotarły reprezentacje trzech województw, które rozegrały mecze
zgodnie z regulaminem turnieju w następujących dniach:

1.

2.
3.
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16.07.2003r.
„Strzelec” Żabno
„Leszko” Leszkowice
(świętokrzyskie)
(lubelskie)
17.07.2003r.
Gimnazjum „Promnik”
„Leszko” Leszkowice
(małopolskie)
(lubelskie)
„Strzelec” Żabno
Gimnazjum „Promnik”
(świętokrzyskie)
(małopolskie)

2:9

1:4
4:11

Zgodnie z regulaminem do rogrywek finałowych w Słubicach awansowały dwie
zwycieskie drużyny, czyli: „Leszko” Leszkowice i Gimnazjum „Promnik”.
Wszystkie mecze turnieju sędziowała trójka sędziów delegowana przez Lubelski
Związek Piłki Nożnej w składzie: Mirosław Sachajko (Kolegium Sędziów Lublin),
Andrzej Swacha i Sławomir Radliński (Okręgowe Kolegium Sędziów Zamość).
Na zakończenie trunieju zostały wręczone puchary i okolicznościowe dyplomy.
Turniej przebiegał w sportowej rywalizacji, a dziewczęta reprezentyowały naprawdę
wysoki poziom sportowy.
Relację z turnieju przekazał
sędzia Saławomir Radliński

Jeżeli interesujesz się ekonomią, chcesz
pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie,
sprawdzić ją, zastosować w praktyce,
weź udział w Turnieju Wiedzy
Bankowej.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamościu oraz MiejskoGminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie zaprasza młodzież gimnazjalną do udziału w Turnieju, którego
celem jest upowszechnianie szeroko
rozumianej wiedzy ekonomicznej.
Turniej jest dwuetapowy:
1. I etap odbędzie się 11 sierpnia
2003r. o godz. 1000 w M-GBP w
Krasnobrodzie.
Uczestnicy
konkursu
przystąpią
do
rozwiązywania
krzyżówki
o
tematyce bankowej.
2. II etap odbędzie się 20 sierpnia
2003r. o godz. 1200 w PiMBP w
Zamościu.
Laureaci wyłonieni w pierwszym etapie
Turnieju przystąpią do rozwiązywania
testu składającego się z 20 pytań.
Już dziś w MGBP w Krasnobrodzie
zgłoś swój udział w konkursie.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne
nagrody.
Dyrektor
MGBP w Krasnobrodzie

Bitwa
pod Św. Rochem
ciąg dalszy ze str. 7
lecz i pięć, które nam zabrali, a były
puste i ogromne, napakowali zabitymi i
rannymi tak dalece, iż dla 6-ciu kozaków
nie było już miejsca, bo odarłszy ich do
naga rzucili na placu bitwy. W godzinę
powróciliśmy na drogę gdzie rozpoczął
się bój, zbieraliśmy swoich rannych i
zabitych.
Z oryginału znajdującego się w Kaplicy
Św. Rocha odczytała i przepisała:
Halina Gontarz
Obecnie odnawiane są tablice i
napisy w Kaplicy św. Rocha. Prace
prowadzą:
pracownicy
Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Dominikanówce
oraz p. Halina Gontarz.
Planowane zakończenie prac przed
odpustem Św. Rocha, który w tym roku
odbędzie się 17 sierpnia.
M. Czapla

D rogi Czytelniku!
M asz ciekaw y pom ysł, nurtujący
nurtuj cy Cię
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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Co słychać
w kulturze?
Koncerty na skwerku
Zgodnie z kilkuletnią tradycją w
okresie wakacji Centrum Kultury i Sportu
w Krasnobrodzie jest organizatorem
letnich niedzielnych
koncertów na
skwerku (skwerek – popularnie nazywany
przez mieszkańców Krasnobrodu mini
park usytuowany w centrum miasta).
W tym roku pierwszy koncert odbył
się 6 lipca. Dla zebranej publiczności grał
i
śpiewał
zespół
folklorystyczny
„Wójtowianie” z Krasnobrodu.
W następną niedzielę 13 lipca na
skwerku wystąpił dziecięcy zespół
wokalny „Stokrotki” ze Strzyżowa (gmina
Horodło). Zespół przyjechał do nas z
zastępcą wójta Gminy Horodło p. Anna
Myk oraz p. Małgorzatą Czujka –
bibliotekarką ze Strzyżowa. Przed
występem nasi goście pod opieką p.
Marka Molendy – instruktora CKiS mieli
okazję poznać uroki naszego miasta.
Natomiast po koncercie udaliśmy się na
Kamieniołom, gdzie odbyło się ognisko i
wspólne pieczenie kiełbasek. Nasi goście
podziwiali piękną panoramę Krasnobrodu,
a potem udali się na plenerową projekcję
filmu. Mamy nadzieję, że będą mile
wspominali pobyt w Krasnobrodzie.

Szachy w plenerze
16 sierpnia 2003r. (sobota) odbędzie się
I Otwarty Turniej Szachowy „Krasnobrodzka Wieża”. Miejscem rozgrywek
szachowych będzie Kamieniołom – punkt
widokowy w Krasnobrodzie. W przypadku deszczowej pogody turniej odbędzie się w sali CKiS. Szczegółowe informacje: CKiS w Krasnobrodzie, tel 660-7117 i p. Andrzej Czochra instruktor gry w
szachy, tel. 639-63-38.

Pożegnanie wakacji
„Pożegnanie wakacji” w Krasnobrodzie
odbędzie się w dniach 23-24 sierpnia.
Podczas festynu wystąpią zespoły
muzyczne, prowadzone będą różnego
rodzaju konkursy. Odbędzie się też V
Turniej Piłki Plażowej o puchar
Burmistrza Krasnobrodu oraz zawody
rowerowe.
Letnie koncerty organowe
w Krasnobrodzkim Sanktuarium
03.08.2003r.
Chór "Rezonans"
Alicja Saturska - dyrygent
Jan van Mol (Belgie) – organy
17.08.2003r.
Rafał Zambrzycki - skrzypce
Marek Kudlicki - organy
Początek koncertów o godz. 17.00.
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Dni Krasnobrodu
z Radiem Lublin
PIĄTEK – 18.07.2003
1700 - Otwarcie wystawy pt. „Świat moich marzeń” w Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie
2130 - Plenerowa projekcja filmu pt. „ Vanilla Sky” - Ośrodek Wypoczynkowy
„New Portland” w Krasnobrodzie

SOBOTA – 19.07.2003
800- 1300 - Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza MiG Krasnobród – zbiórka
uczestników nad zalewem przy Campingu „Jeżyk” o godz. 630
1300 - Pokaz ratownictwa wodnego prowadzony przez ratowników RWOPR w
Zamościu
1400
- Konkursy dla dzieci
- Wybory Małej Miss
- Wybory Małego Mistera
- Konkursy: Wiedzy o Krasnobrodzie, O poczcie,
- Konkurs piosenki
1600 - Koncert zespołu folklorystycznego „ NOWI BEOGRAD” z Jugosławii
1645 - Pokaz karate w wykonaniu Zamojskiego Klubu Karate Tradycyjnego oraz
Sekcji Karate z Krasnobrodu
!700 - Koncert kapeli podwórkowej „Sutki” z Hrubieszowa (cz. 1)
1730 - Konkursy
1830 - Koncert kapeli podwórkowej „Sutki” z Hrubieszowa (cz. 2)
1900 - Koncert zespołu młodzieżowego „Śrubka” z Krasnobrodu
20 00-100 - Estradowy zawrót głowy
 Wybory Miss Nastolatek
 Zabawa z zespołem „HOLIDAY”
2200 - Pokaz sztucznych ogni

NIEDZIELA – 20.07.2002r.
od 1000 - Międzygminny Turniej Piłki Nożnej (gminy: Łabunie, Komarów,
Adamów, Zwierzyniec, Krasnobród) – stadion sportowy w Krasnobrodzie
1100 - Koncert zespołu folklorystycznego „KIS DUNA” z Węgier
1100-1600 - XIII Przegląd Orkiestr Dętych – scena nad zalewem
11 00 - Przemarsz orkiestr spod budynku CKiS ulicami Krasnobrodu nad zalew
12 00 - Otwarcie Przeglądu
12 10 - Wspólne odegranie utworów
12 30 - Konkursowe prezentacje orkiestr
14 30 - Przerwa
1500 - Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
1520 - Koncert najlepszej orkiestry
1600-1900 - Spotkanie z folklorem – występy zespołów ludowych
 Zespół „Prząśniczki” z Ulowa,
 Zespół Śpiewaczy ze Starej Huty,
 Zespół „Wesołe Gosposie” z Kolonii Sitaniec
 Zespół „Wójtowianie” z Krasnobrodu,
 Kapela Krasnobrodzka
2130 Plenerowa projekcja filmu pt. „ Epoka lodowcowa” - Ośrodek Wypoczynkowy
„New Portland” w Krasnobrodzie.

Wakacyjne kino
Przy współpracy Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie i Ośrodka
Wypoczynkowego „NEW PORTALND” w piątek 11 lipca rozpoczęło działalność
w Krasnobrodzie wakacyjne kino plenerowe. Projekcje na tzw. „świeżym
powietrzu” odbywają na placu przy Ośrodku „NEW PORTLAND się w piątki i
niedziele.
Dotychczas odbyły się 4 projekcje i zaobserwować można coraz większe
zainteresowanie tą formą spędzania wolnego czasu. Jak dotąd najwięcej widzów
przyszło obejrzeć film pt. „Epoka lodowcowa”, którego projekcja odbyła się w
niedzielę 20 lipca podczas „Dni Krasnoborodu”.
Informacje zebrała:
M. Czapla
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SŁOWNICZEK SZACHISTY

SZACH
EKSPRES NR 2
Heksagonalne szachy polskie
Zasady tradycyjnej gry w szachy zostały po raz pierwszy ustalone i unormowane
pod koniec XVw. Przyjęło się wówczas grać w nie na kwadratowej szachownicy o
64 polach.
W 1929r. lord H.D.Baskerville
zaproponował, a następnie opublikował
nowe zasady gry w szachy na
czworokątnej tablicy podzielonej na 83
sześciokątne pola w trzech możliwych
odcieniach. Każdy z dwu partnerów miał
do dyspozycji 16 bierek jak w szachach
tradycyjnych, tylko z nieco zmienionym
ustawieniem. Projekt Baskerville’a został
niestety
odrzucony
w
środowisku
szachistów.
Szachy Baskerville’a
Również nie udało się spopularyzować „sześciokątnych szachów” w wersji
opracowanej w 1939r. przez radzieckiego geologa I. Szafrana. Na tablicy mającej 70
pół heksagolanych w kolorach
czarnym, białym i szarym – gra
toczy się przy pomocy dwu
zespołów po 17 bierek (zestaw
tradycyjny powiększony o jedną
figurę gońca). Szachy Szafrana
jako ciekawostka historyczna
prezentowane były na wystawie w
czasie olimpiady szachowej w
Lipsku w 1960r.

Szlachy Szafrana
Szachy rosyjskiego geodety także spotkały się z negatywnym odbiorem wśród
szachistów. Dopiero Władysław Gliński, obywatel brytyjski polskiego pochodzenia
opracował w 1949r. i usprawnił w 1953r. pomysł szachów heksagonalnych, które
udało się rozpowszechnić.
Szachy heksagonalne różnią się od
tradycyjnych
pod
trzema
zasadniczymi
względami:
1. Gra nie toczy się na kwadratowej
szachownicy, lecz na sześciokątnej z
sześciokątnymi polami.
2. Na szachownicy heksagonalnej używa się
trójkolorowego systemu pól,
3. Figury szachowe (z wyjątkiem piona)
poruszać się mogą na szachownicy
heksagonalnej w 6 względnie 12
kierunkach, podczas gdy na szachownicy
tradycyjnej mogą się poruszać w 4
względnie 8 kierunkach.
Szachy Glińskiego
Zainteresowanie grą w szachy heksagonalne szybko wzrasta. W wielu krajach
powstały organizacje zrzeszające zawodników i entuzjastów tej gry, która jest
bogatsza pod względem ilości ruchów, rozmaitości wariantów, koncepcji
operacyjnych.

Blokada – unieruchomienie bierki przez
inną bierkę,
Dwuchodówka – zadanie szachowe, w
którym białe zaczynają i dają czarnym
mata w drugim posunięciu,
Królewskie pole – jedno z pól wokół
króla,
Mereditka – zadanie szachowe z liczbą
figur nie większą niż 12,
Miniatura – kompozycja szachowa z
liczbą figur nie większą niż 7.
Zapraszamy na spotkania „Klubu
Szachowego”, które odbywają się w
Centrum
Kultury
i
Sportu
w
Krasnobrodzie we wtorki w okresie
wakacji w godz. 1100-1400.
Andrzej Czochra
Instruktor gry w szachy

Casting
W sobotę 12 lipca 2003r. w Centrum
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbył się
casting dla dzieci i dorosłych podczas,
którego
poszukiwano
ciekawych
osobowości do: programu telewizyjnego
„NIEBANALNI”, filmów fabularnych,
programów telewizyjnych, pokazów mody,
multimedialnej bazy danych amerykańskiej
firmy SAVA CORPORATION, ogólnopolskiego katalogu twarzy i internetowego
katalogu postaci.
Organizatorem
castingu
była
Promocyjna Grupa Telewizyjna i Filmowa
STUDIO F V.
Casting cieszył się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród dzieci i młodzieży
zarówno miejscowej jak i przebywających
na wypoczynku letnim w Krasnobrodzie.
Wydano
120
bezpłatnych
biletów
upoważniający do udziału w castingu.

M. Czapla
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DOBRY
HUMOR
Nauczyciel pyta Jasia: -Skąd się bierze
prąd elektryczny.
- Z piekła - odpowiada bez namysłu Jaś.
- Dlaczego tak sądzisz?
- Bo ile razy światło gaśnie, to tatuś
mówi: „Znów diabli światło wyłączyli”.
*****
Nauczycielka wywołuje do odpowiedzi
Jasia, chłopaka o bystrym wejrzeniu.
- Słuchaj, Jasiu. Jeżeli powiem - jestem
piękna. Jaki to czas?
- Czas przeszły, proszę pani.
*****
Z wypracowania ucznia na temat ojca:
„Mój tatuś może wdrapać się na
najwyższą górę i przepłynąć największy
ocean. Może prowadzić najszybszy
odrzutowiec i pokonać najdzikszego
tygrysa. Mój tatuś może wszystko, ale nie
ma czasu, bo musi wycierać mamusi
naczynia”.
*****
Do greckiego filozofa Sokratesa zwrócił
się przyjaciel z zapytaniem:
- Poradź mi: czy mam się ożenić, czy nie?
- Cokolwiek uczynisz - odpowiedział
filozof - na pewno będziesz żałował...
*****
Tato wybrał się z trzyletnim synkiem na
spacer do lasu. Chłopczyk ujrzał po raz
pierwszy żmiję.
- Tatusiu - krzyknął - tu ślizga się ogon,
który chyba jakiś pies zgubił.
*****
Mam dla was zagadkę: „Z samolotu
wyskoczyli na spadochronie: Polak,
Niemiec i Francuz. Kto pierwszy był na
ziemi?” Poprawna odpowiedź brzmi:
Adam i Ewa.
*****
- Dlaczego kupujesz już trzeci bilet na ten
sam seans - pyta kasjerka w kinie.
- Bo ta pani w przejściu już dwa mi
podarła...
*****
- Przypominam świadkowi, że złożył
przysięgę. Powinien więc zeznawać tylko
to, co widział, a nie o tym, co słyszał poucza sędzia świadka; następnie zadaje
pytanie - Kiedy świadek się urodził?
- O tym, wysoki sadzie, ja tylko
słyszałem, nie widziałem...
*****
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Dwóch pierwszoklasistów stoi przed fabryką.
- Dlaczego ten duży komin kurzy, a ten mały nie? - pyta jeden.
-Temu małemu jeszcze nie wolno - odpowiada drugi.
*****
Chłopiec mówi w aptece:
- Proszę o środek uśmierzający ból.
- A co cię boli?
- Na razie nic, ale ojciec poszedł na wywiadówkę...
*****

Krzyżówka nr 43
Litery kratek ponumerowanych od 1 do 26 utworzą rozwiązanie Krzyżówki Nr 43,
które wraz z naklejonym na karcie pocztowej kuponem prosimy przesłać na adres
Redakcji w terminie do 10 sierpnia 2003r. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe
odpowiedzi rozlosujemy nagrodę ufundowaną przez Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie.
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 42: „Krystyna Janda”. Za prawidłowe rozwiązanie
Krzyżówki Nr 42 NAGRODĘ -KOMPOZYCJĘ KWIATOWĄ ufundowaną
przez KWIACIARNIĘ PANI ANNY OŻGA otrzymuje: Pani Elżbieta Piela z
Krasnobrdu, ul. Gietki 15A.
Gratulujemy. Nagroda do odebrania w Redakcji.
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