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WIEŚCI
Z

GMINY
Urząd Miejski w Krasnobrodzie zakupił 30
koszy ulicznych. Zakupione kosze zostaną
rozstawione na terenie miasta Krasnobród w
miejsce starych koszy zdewastowanych i w
miejscach o dużym nasileniu ruchu pieszego.
Przy okazji przypominamy niektórym
mieszkańcom Krasnobrodu, że kosze uliczne
służą do gromadzenia odpadów powstających w trakcie przechodzenia chodnikami
Krasnobrodu. Natomiast do gromadzenia
odpadów z gospodarstw domowych służą
kosze o pojemności 110 litrów, w które
powinny być wyposażone wszystkie
gospodarstwa domowe.

*****
W miesiącu kwietniu na terenie miasta Krasnobród zasadzono 250 szt. świerka. W
chwili obecnej prowadzone są nasadzenia
lipy drobnolistnej. Planowane jest wysadzenie około 400 drzew lipy drobnolistnej na terenach parkingów, poboczy dróg i nieużytkach.

*****
W dniu 18 maja 2003 r. na stadionie w Jacni
odbyły się gminne zawody sportowopożarnicze. W rywalizacji udział wezmą
jednostki OSP z gminy Krasnobród i
Adamów. W zawodach przewidziany jest
pokaz sprawności żeńskiej drużyny z jednostki OSP w Wólce Husińskiej. W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich
kibiców.

*****
Strażacy z jednostki OSP Krasnobród w ramach szkolenia i obsługi piły mechanicznej
„Sthil” przeprowadzają czyszczenie z zarośli
pobocza drogi i skarpy przy wzgórzu „Kamieniołom”.

*****
W dniach 29-31 maja 2003r. Burmistrz Krasnobrodu Marek Pasieczny będzie uczestniczył w XII Kongresie Uzdrowisk Polskich,
który odbędzie się w Rabce.

*****
W marcowym wydaniu „Gazety Krasnobrodzkiej” informowaliśmy o przyznanej
nagrodzie w konkursie „Promotor Ekologii”
w wysokości 15 000 zł. z przeznaczeniem na
ochronę środowiska. Obecnie informujemy,
że przyznana nagroda pieniężna zostanie
wykorzystana na modernizację gminnego
składowiska odpadów komunalnych. W ramach modernizacji planowane jest wykonanie punktów pomiarowych do badania wód
gruntowych tzw. „pizometrów” i częściowa
rekultywacja nieczynnego wylewiska odpadów płynnych.

*****
Na wniosek mieszkańców miejscowości
Majdan Wielki tzw. druga przerwa został
opracowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu projekt sytuacyjny lokalizujący przystanek autobusowy, który będzie
służył głównie uczniom dojeżdżającym do
szkół.
Ponieważ
przystanek
będzie
obsługiwał autobusy szkolne ustawienie
znaków „przystanek” zostanie sfinansowane
przez Miasto i Gminę Krasnobród. Dla
oznakowania przystanku przewidziano znaki
drogowe
typu
D-15
„Przystanek
autobusowy”. W/w przystanek zostanie
oznakowany przed rozpoczęciem roku
szkolnego 2003/2004. Tradycyjnie dla
gminy Krasnobród tarcze znaków wykona
firma WIMED z Tuchowa k/Tarnowa.
Zły stan techniczny tablic miejscowości
Majdan Mały spowodowany przez korozję
oraz wandali wymusił remont oznakowania
tablic miejscowości Majdanu Małego. W
związku z powyższym w Majdanie Małym
ustawione zostały odrestaurowane tablice
miejscowości informujące o obszarze zabudowanym. Tablice zostały zamontowane na
nowej metalowej konstrukcji. Roboty na zlecenie Miasta i Gminy Krasnobród wykonała
Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Krasnobrodzie.

*****
Prowadzone są rokowania z właścicielami
działek usytuowanych przy ul. Kilińskiego w
celu odpłatnego nabycia przez Urząd Miejski w Krasnobrodzie terenów niezbędnych
na urządzenie normatywnej ulicy Kilińskiego. Z osobami, które wyraziły zgodę na
dobrowolne odsprzedanie nieruchomości za
cenę ustaloną w drodze rokowań do końca

*****
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lipca zostaną sporządzone akty notarialne. W przypadkach, gdzie nie doszło do uzgodnień o dobrowolne odsprzedanie oraz w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym burmistrz wystąpił z wnioskiem do Starosty Zamojskiego o
wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego.

*****
Miasto i Gmina Krasnobród została
zgłoszona do I edycji Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „NASZA
GMINA W EUROPIE”. Zgłoszenie do
konkursu to 27 stron informacji o naszej gminie podzielone na kilka podpunktów dotyczących różnych zagadnień, w tym: ogólne informacje o
gminie, posiadane dokumenty programowe z zakresu ochrony środowiska,
gospodarka wodno-ściekowa i ochrona
wód, gospodarka odpadami, ochrona
powietrza,
edukacja
ekologiczna,
ochrona przyrody i zasobów kulturowych, współpraca gminy w zakresie
ochrony środowiska.
Teraz należy oczekiwać na informacje
o tym jak nasze działania w zakresie
ekologii zostaną ocenione przez
ekspertów.

*****
W niedzielę 25 maja 2003r. odbędą się
wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krasnobrodzie w okręgu wyborczym nr 8 (Majdan Wielki, w tym
Dom Pomocy Społecznej w Majdanie
Wielkim). Kandydatami na radnych są:
Kostrubiec Zbigniew i Kawalec Stanisław.

*****
Urząd Miejski w Krasnobrodzie rozpoczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontów pozimowych masą mineralnoasfaltową dróg gminnych w Hutkowie,
Zielonym, Majdanie Małym. Sprawa
pilnego remontu w/w odcinków dróg
jest tym bardziej ważna, że po w/w
drogach kontynuowana jest regularna
komunikacja autobusowa oraz dowóz
uczniów z terenu gminy do szkół.
Większe wyboje zostaną wyremontowane z użyciem masy min-asf. natomiast rakowiny i spękania z użyciem
emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych. Przejezdność dróg gruntowych
gminnych oraz dojazdowych do gruntów rolnych będzie sukcesywnie poprawiana przez ZGK w Krasnobrodzie.
Dotychczas z profilowania dróg gruntowych do gruntów rolnych spycharką
ZGK korzystały miejscowości Stara
Huta, Majdan Wielki Dominkanówka,
Hutków oraz Grabnik. Planuje się
większe zaangażowanie środków w
poprawę
przejezdności
dróg
dojazdowych do Husin, Przjmy, Lasowego z racji planowanego dowozu
uczniów z w/w miejscowości w roku
szkolnym 2003/2004 środkami komunikacji publicznej tzw. busami.
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Byliśmy na spotkaniu
z Ojcem Świętym
Byliśmy na spotkaniu z Ojcem Świętym na Placu
Świętego Piotra. Pielgrzymkę zorganizowała Rodzina Szkół
im. Jana Pawła II. Razem tworzyliśmy ponad
pięciusetosobową grupę uczniów, rodziców i nauczycieli.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Katarzyna Nowak,
Kamila Mielnicka, Maria Murdzek, Ewelina Jaszcz, Aneta
Stachurska i Grzegorz Borek. Razem z nami pojechały też
panie: Zofia Dulska, Wiesława Wryszcz, Elżbieta Florek i
Ilona Piwko. Młodzież pod swoją opiekę wzięli nauczyciele
Małgorzata Sawulska i piszący te słowa.
Myślę, że dla każdego z nas wyjazd ten był piękną
duchową przygodą, przeżywaną razem radością, ale i
osobistą modlitewną medytacją u grobu św. Piotra.
Po przyjeździe poprosiliśmy uczniów, aby w dowolnej
formie przedstawili swoje wrażenia. Posłuchajcie, co
napisali.
Paweł Murdzek

Pielgrzymka do Rzymu
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana
Pawła II w Krasnobrodzie wzięli udział w ogólnopolskiej
pielgrzymce Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II
do Rzymu.
Ja byłam jedną z osób biorących udział w tej
pielgrzymce, która trwała sześć dni. Rozpoczęła się ona
wyjazdem dnia 21 kwietnia. W drodze do Rzymu
zatrzymaliśmy się w Padwie. Uczestniczyliśmy tam we
Mszy św., która odbyła się w Bazylice Św. Antoniego. Po
mszy zwiedziliśmy bazylikę wraz z grobem św. Antoniego
oraz Plac Prato, który wywarł na nas ogromne wrażenie,
ponieważ na jego wzór był budowany rynek zamojski.
Dlatego też Zamość nazywany jest Padwą Północy.
Następnie ruszyliśmy w drogę do Wenecji. Tam
przepłynęliśmy Kanałem Grande na Plac św. Marka. Po
zwiedzeniu Bazyliki św. Marka ruszyliśmy na spacer po
wąskich uliczkach Wenecji.
Trzeciego dnia naszej pielgrzymki o godz. 830 przybyliśmy
na Plac św. Piotra, aby wziąć udział w audiencji generalnej.
Na spotkaniu Ojciec Święty udzielił wszystkim
apostolskiego błogosławieństwa oraz życzył wszystkim
rodakom, a zwłaszcza młodzieży, ażeby światło
zmartwychwstania stale było z nimi i stanowiło źródło
pokoju oraz niezachwianej nadziei.
Nasza grupa stała w pierwszym rzędzie, tak, że Ojciec
Święty przejeżdżał bardzo blisko nas. Tę niezapomnianą
chwilę pełną radości będę pamiętać bardzo długo.
Po audiencji zwiedziliśmy Bazylikę św. Jana, Plac św.
Piotra oraz Bazylikę św. Piotra, która jest największa na
świecie.
Czwartego dnia zwiedziliśmy pozostałe dwie Bazyliki:
św. Pawła za Murami i Santa Maria Maggiore. Wszystkie
cztery bazyliki znajdujące się w Rzymie są przepiękne.
Każda z nich posiada swój odrębny styl i wystrój.
Następnie zobaczyliśmy katakumby, Koloseum, Łuk
Konstantyna, „Usta Prawdy” i Plac Wenecki. Po
obiadokolacji, na której podano nam zupę ze ślimaków,
zaczęliśmy zwiedzanie Rzymu nocą: Fontanna di Trevi, Plac
i Schody Hiszpańskie.
W drodze powrotnej do Polski zatrzymaliśmy się w
Asyżu, gdzie zwiedziliśmy Bazylikę św. Franciszka i św.
Klary. Później ruszyliśmy w dalszą drogę do Polski.

Moim zdaniem pielgrzymka była udana. Oczarowało mnie
piękno Padwy i Rzymu. Wrzuciłam pieniążek do Fontanny di
Trevi, więc myślę, że jeszcze wrócę do tego pięknego miasta
pełnego zabytków. Chcę podziękować naszym opiekunom pani
Małgorzacie Sawulskiej oraz panu Pawłowi Murdzkowi za
troskliwą opiekę w trakcie pielgrzymki.
Kamila Mielnicka

Audiencja
Najbardziej emocjonującym dniem była środa – dzień
audiencji u Ojca Świętego. Wszystko zaczęło się od pobudki o
5.00 w hotelu we Fuggio, miasteczka położonego ok. 60 km od
Rzymu. Pospiesznie zebraliśmy się. Śniadanie. I w drogę...
Na Placu Świętego Piotra były już pierwsze grupy
pielgrzymów, jednak naszym sektorze było jeszcze pusto.
Zajęliśmy miejsca tak, aby być jak najbliżej Ojca Świętego. Za
nami zaczęły napływać tłumy pielgrzymów. Różne
narodowości, głównie Europejczycy. W oczekiwaniu chóry
ćwiczyły swoje partie - fragmenty utworów, których wykonanie
potem dedykowały Papieżowi. Nasi, polscy górale też pięknie
dawali o sobie znać śpiewem i muzyką. Wszyscy byli
podekscytowani. W momencie, gdy Ojciec Święty wjeżdżał na
Plac, rozległa się wielka wrzawa. Emocje gwałtownie wzrosły.
Każdy chciał, choć przez moment zobaczyć Piotra naszych
czasów, pomachać na powitanie, dostrzec i być dostrzeżonym.
Nagle urośliśmy o wysokość krzesełek, ale urosła też radość w
nas.
Ojciec Święty zasiadł na swoim tronie, a my w ciszy i
skupieniu słuchaliśmy jego słów, by potem, gdy przyszła na nas
pora, gdy lektor przedstawił naszą grupę, zaśpiewać „Barkę”,
tak ile było sił, ile było serca. Papież skierował do nas słowa i
serdeczne pozdrowienia.
Po zakończonej audiencji, papamobile z naszym Rodakiem
przejechał obok naszego sektora tak, że niektórym udało się
dotknąć samochodu. I znowu była radość, i znowu była wrzawa.
Jestem szczęśliwa, że mogłam słuchać słów i być tak blisko
Ojca Świętego. Zapamiętam ten dzień do końca życia.
Maria Murdzek
Pamiątką z wizyty u Ojca Świętego są zdjęcia, dwa z nich
publikujemy w bieżącej „G.K.” patrz str. 1 i 11.

Z A P R OS Z E N I E
Zarząd Klubu Seniora
w Krasnobrodzie
zaprasza na

która odbędzie się 31 maja 2003r. o godz. 1800
w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie
Składkę w wysokości 15 zł. od osoby należy wpłacić
w Bibliotece Publicznej w Krasnobrodzie
do dnia 25 maja 2003r.
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ZAWIADOMIENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Krasnobród
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego:
1) miasta Krasnobród
2) gminy Krasnobród
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, Nr 41, poz.
412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz.
12687 oraz z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804) zawiadamia się, że projekty miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Krasnobród łącznie z
prognozami, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska, będą wyłożone
do publicznego wglądu w dniach od 23.05.2003r. do 13.06.2003r. w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36, w godzinach od 900
do 1400.
Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu może wnieść protest; zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes
prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie
planów może wnieść zarzut.
Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Burmistrza
Miasta i Gminy Krasnobród z podaniem oznaczenia nieruchomości, w terminie
nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

Kalendarium Parafii
Krasnobród
na lato 2003r.
31 maja - Diecezjalny Dzień Chorych - przewodniczy Ks. Bp Mariusz
Leszczyński, Sakrament Bierzmowania dla uczniów klas III Gimanzjum.
1 czerwiec - 20-lecie Zespołu Śpiewaczego z Łuszczacza. W Łuszczaczu
spotkanie wszystkich zespołów śpiewaczych z gminy Susiec.
08 czerwiec - Rocznica I Komunii Świętej dla dzieci klas III szkół podstawowych.
15 czerwiec - Uroczystość I Komunii Św.
Odpust św. Brata Alberta Chmielowskiego w Majdanie Wielkim.
19 czerwiec - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa (Boże Ciało).
21 czerwiec - Diecezjalna Pielgrzymka Kapłanów.
22 czerwiec - obchody 60-tej rocznicy pacyfikacji Krasnobrodu i okolic,
Odpust św. Jana Chrzciciela w Wólce Husińskiej
1 i 2 lipiec - Odpust Matki Bożej Jagodnej - przewodniczy Ks. Bp Stanisław
Wielgus, Biskup Diecezjalny Diecezji w Płocku.
27 lipiec - suma za zmarłych na cmentarzu grzebalnym.
10 sierpnia - Odpust św. Dominika w Dominikanówce.
15 sierpnia - Odpust Wniebowzięcia NMP.
17 sierpnia - Odpust św. Rocha.
31 sierpnia - Msza św. w intencji Ojczyzny w przeddzień rocznicy wybuchu
II wojny światowej.
07 wrzesień - odpust Podwyższenia Krzyża Świętego w Łuszczaczu
13 wrzesień - Diecezjalna Pielgrzymka Ministrantów - przewodniczy
Ks. Bp Mariusz Leszczyński.
14 wrzesień - Dożynki Diecezjalne - przewodniczy Ks. Bp Mariusz Leszczyński.
21 wrzesień - odpust św. Stanisława Kostki w Hutkowie.
05 październik - odpust MB Różańcowej w Krasnobrodzie.
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Prace na
Wczasowej
Urząd Miejski w Krasnobrodzie wyłonił
wykonawcę IV etapu modernizacji ulicy
Wczasowej
w
Krasnobrodzie.
Najkorzystniejszą cenowo ofertę na
modernizację 296 metrowego odcinka drogi
złożyła zamojska firma: Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Spółka z o.o. Wartość
robót wg oferty w/w firmy została
wyceniona na 141 000zł. PRD Spółka z o.o.
była wykonawcą w 2001r. modernizacji
ulicy Partyzantów w Krasnobrodzie. Jak już
informowaliśmy naszych czytelników we
wcześniejszych wydaniach gazety podobnie
jak ul. Partyzantów również odcinek ulicy
Wczasowej otrzyma nową poszerzoną
nawierzchnię do 5,5m, która wykonana
będzie z tego samego typu kostki brukowej,
czyli STAROBRUK. Znając solidność
wykonywania robót przez zamojską PRD
zapewne ulica Wczasowa na Pszczelincu,
równie dobrze jak ul. Partyzantów stanie się
drugą reprezentacyjną ulicą Krasnobrodu w
pełni dostosowaną do obowiązujących
standardów. Ponieważ na Pszczelincu
zlokalizowanych jest kilka ośrodków
wypoczynkowych zatrudniających mieszkańców gminy sprawa modernizacji w/w
drogi dla utrzymania tego zatrudnienia była
ważnym argumentem przemawiającym za
modernizacją drogi. Decydującym jednak
argumentem był czynnik finansowy.
Przypomnijmy: aż 80% środków na tą
inwestycję pochodzi z dotacji. Z uwagi na
corocznie prowadzone prace inwestycyjne
w ośrodkach na Pszczelińcu, poprawa
dojazdu do osiedla Pszczeliniec będzie
bardzo
dobrym
dopełnieniem
stale
poszerzanej
oferty
turystycznej
krasnobrodzkich ośrodków.
Warty podkreślenia jest fakt, że w
grudniu 2002r. w wyniku przeprowadzonego przez Polski Rejestr Statków w
Gdańsku auditu przedsiębiorstwo PRD
Spółka z o.o. otrzymało Certyfikat
Zapewnienia Jakości ISO 9001:2000.
Sylwester Lizut

Ogłoszenie
Sprzedam działkę
mieszkalno-handlową
w centrum Krasnobrodu
Tel. (0-84) 618-68-50
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Jan Paweł II w moim życiu
Imię Patrona zobowiązuje. Od roku
2000 Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Krasnobrodzie cieszy się zaszczytem
noszenia imienia Jana Pawła II. Szkoła
obejmująca gimnazjum i liceum
ogólnokształcące staje przed niemałym
wyzwaniem by poznawać i przyjmować
za swoje przebogate nauczanie Papieża
Polaka. Nie tylko akademie, konkursy,
czy kwizy związane z osobą Ojca
Świętego z okazji dnia papieskiego, czy
urodzin Patrona. Możemy się pochwalić
całą serią spotkań formacyjnych, na
których bliżej poznajemy encykliki,
homilie czy inne dokumenty papieskie.
Zawsze odbywają się one 16 dnia
każdego miesiąca w trakcie roku
szkolnego i połączone są z uroczystą
Mszą Świętą za Ojca Świętego,
Uczniów, Rodziców i Nauczycieli
naszej szkoły.
Grono
nauczycieli szkoły
w
Krasnobrodzie podjęło się realizacji
świetnego pomysłu. Zorganizowali
bowiem konkurs wiedzy o Papieżu Janie
Pawle II. Honorowy patronat nad całym
konkursem objął Pasterz Diecezji Ks. bp
prof. Jan Śrutwa. Formuła była
następująca: Rozesłano do szkół
zaproszenie do konkursu z propozycją
dla uczniów by odpowiedzieli na temat
"Jan Paweł II w moim życiu". Komisja
konkursowa otrzymała ponad 30 prac
uczniów ze szkół w Hrubieszowie,
Trzeszczanach, Józefowie, Płoskim i
Grabowcu. Uczniowie mogli wypowiadać się w formie dowolnej. Stąd
mogliśmy przeczytać wiersz, rozprawkę
czy wspomnienia z osobistego spotkania
z Janem Pawłem II. Jest ważne i
ciekawe, że bardzo wielu młodych ludzi
widzi w Ojcu Świętym autorytet i
wzorzec do naśladowania. Po uważnej
lekturze i ocenie nadesłanych prac
zakwalifikowano do dalszego etapu
konkursu 30 osób. II etap konkursu
obejmował test sprawdzający wiadomości związane z życiem i twórczością
Papieża Polaka. Etap ten miał miejsce w
Zespole Szkół Ogólnokształcących w
Krasnobrodzie dnia 24 kwietnia 2003r.
O godzinie 10.00 finaliści pisali wspomniany test. Potem pod opieką
nauczycieli - przewodników zwiedzali
nasze Sanktuarium Pani Roztocza, Krasnobród i Sanatorium Rehabilitacyjne
dla dzieci. Po godzinie 13 przyjechał
zaproszony Ks. Biskup Jan Śrutwa by
uczestniczyć w uroczystym zakończeniu
pierwszej edycji konkursu.
Po uroczystym powitaniu uczniowie
zaprezentowali krótkie fragmenty prac
konkursowych pierwszego etapu, nadesłanych prac. Potem ogłoszono wyniki.

Nagrody
wręczali
Ks.
Biskup,
przedstawiciel władz samorządowych Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Krasnobród Kazimierz Adamczuk i
Dyrektor Szkoły Marek Pawluk.
Pierwsze miejsce zajęła uczennica
szkoły
w
Krasnobrodzie
Beata
Korzeniowska. Tuż za nią uplasowała
się Agnieszka Otrocha, uczennica z
Trzeszczan. Otrzymały one pięknie
wydany zbiór poezji Karola Wojtyły
wraz z "Tryptykiem Rzymskim".
Kolejne miejsca zajęły: Karolina
Kowalska z Trzeszczan, Magdalena
Jaworska z Hrubieszowa i Anna
Kowalczuk z Krasnobrodu. Wszyscy
uczestnicy finałów - 30 osób - dzięki
wsparciu
prywatnych
sponsorów
otrzymali nagrody. Były to dyplomy i
książki "Tryptyk Rzymski" wraz z płytą
CD.
Dyrektor i nauczyciele naszej
szkoły obiecali, że będą następne edycje
"Konkursu wiedzy o Papieżu Janie
Pawle II". Rzeczywiście materiał
poznawczy

mamy ogromny; czy to encykliki, czy
homilie wygłoszone w trakcie pielgrzymek do Ojczyzny, czy tyle innych
aspektów nauczania papieskiego jest
jeszcze do odkrycia. Na zakończenie
Pasterz Diecezji podsumował całość
konkursu i zachęcił nas do uważnego
studiowania nauczania Ojca Świętego.
Już dzisiaj więc zapraszamy wszystkich
do kolejnej edycji konkursu za rok.
Niewątpliwą ozdobą i wydarzeniem
w naszej szkole była zorganizowana,
przy okazji konkursu, wystawa pana
Adolfa Dyrdy z Oleszyc. Ten
kolekcjoner, pasjonat zbiera znaczki
pocztowe, karty i koperty pierwszego
dnia obiegu związane z osobą Jana
Pawła II. Znaczki z bardzo wielu
krajów świata, czasami
bardzo
egzotyczne. Nawet z Mongolii, gdzie
Papież dopiero będzie z wizytą.
x. Jacek Rak
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Jak ten czas leci! Wydaje się, że nie
tak dawno 6 pań dało pierwszy koncert
w dniu 3 maja 1993r., a to już minęło 10
lat.
Przypomnijmy zatem:
Najpierw był zespół wokalny w składzie:
Alicja Parkitny, Elżbieta Florek,
Kazimiera Kurantowicz, Zofia Przytuła,
Danuta Kula i – snująca te wspomnienia
– Marianna Olszewska. Nieco później
doszły p. Zofia Maruszak, Alicja
Olszewska, Zofia Molenda. Śpiewały z
nami też p. Lidia Najda, Barbara
Kozłowska, Małgorzata Lipska.
Trzy jako pierwsze wymienione panie
to pracownice Urzędu Gminy w
Krasnobrodzie „zmobilizowane” przez
ówczesnego wójta p. Stanisława
Roczkowskiego, który przez kilka lat był
dobrym duchem zespołu. Stąd też nazwa
„Wójtowianki”.
Gdy zespół wokalny przeobraził się
w wokalno-instrumentalny, bo do
zespołu wstąpili grający
panowie:
Zbigniew Molenda, Kazimierz Dziduch,
Stanisław Olszewski i nieco później
Kazimierz Olszewski, trzeba było nazwę
zmienić na „Wójtowianie”. Wtedy też
występowali z nami p. Joanna Greszta i
Stanisław Greszta.
Obecny skład Zespołu, kto nas chce
oglądać i słuchać, ten zna. Może więc
tylko trochę statystyki: „Wójtowianki”
występowały 83 razy, w tym 34 razy na
wyjeździe, „Wójtowianie” zaś 150 razy,
w tym 92 na wyjeździe. Razem daliśmy
233 koncerty, w tym 93 poza terenem
Krasnobrodu w 55 miejscowościach w 5
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10 lat Zespołu
„Wójtowianie”
województwach (lubelskie, podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, lubuskie).
W repertuarze mamy ponad 160 utworów ludowych, religijnych, patriotycznych,
żołnierskich i biesiadnych. Śpiewamy też teksty własne o Krasnobrodzie ułożone do
znanych lub własnych melodii.
Przyznano nam wiele nagród i wyróżnień, ale o tym „G.K.” informowała na
bieżąco, więc nie ma sensu powtarzać. Na koniec pragniemy podziękować wielu
życzliwym ludziom, dzięki, którym zespół przetrwał najcięższe chwile (bo i takich nie
brakowało), ale nie chcemy ich nawet wspominać, choć z pewnością nie zapominamy
okazywanej nam wtedy życzliwości.
Marianna Olszewska

Na zdjęciu: Zespół „Wójtowianie” po koncercie podczas „Majówki Roztoczańskiej”
w Centrum Sportu i Rekreacji „Energetyk” w Krasnobrodzie.

Wiosenna akcja
krwiodawców
29 kwietnia 2003r. w Krasnobrodzie odbyła się wiosenna akcja
honorowego oddawania krwi. Organizatorami akcji byli: MiejskoGminny Klub Honorowych Dawców Krwi RP Koło w
Krasnobrodzie oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Tomaszowie Lubelskim.
Akcja odbyła się w NZOZ „Terapia” w Krasnobrodzie. W
akcji wzięło udział 19 osób, którzy w sumie oddali 8.350 mililitrów
krwi. Oto ci, którzy odpowiedzieli na apel organizatorów akcji: Pol
Ryszard, Dziuba Kazimierz, Buczak Jerzy, Skrzyński Mirosław,
Gradziuk Konrad, Ratyna Grzegorz, Kostrubiec Dariusz,
Kurantowicz Piotr, Fila Edyta, Greszta Paweł, Dziedzic Andrzej,
Kozyra Marcin, Szlendak Mieczysław, Szpyra Bożena, Szpyra
Antoni, Sadło Katarzyna, Klejny Jolanta, Pakuła Krzysztof, Żuk
Adam.
Bardzo serdecznie dziękuję p. Sebastianowi Łysiakowi –
Szefowi RCKK i jego współpracownikom za przeprowadzenie
akcji, pani doktor Elżbiecie Paszkowskiej za udostępnienie na ten
cel pomieszczeń Przychodni „Terapia”, księdzu prałatowi
Romanowi
Marszalcowi
i
księżom
wikariuszom
za
rozpropagowanie akcji oraz krwiodawcom za udział w akcji.
Adam Żuk

Sportowe sukcesy
WTZ w Dominikanówce
27 kwietnia 2003r. uczestnicy Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Dominikanówce wzięli udział w VII Biegu
Osób Niepełnosprawnych 2003 organizowanym przez
Międzyzakładowy Klub Sportowy „Kryształ” i WTZ w
Werbkowicach. Impreza miała charakter integracyjnosportowy, w ramach imprezy obchodzono Dni
Olimpijczyka na Zamojszczyźnie.
Długie przygotowania
i sumienne treningi
uczestników WTZ w Dominikanówce zaowocowały
sukcesem uczestnika grupy stolarskiej Krzysztofa Kusego
w biegu na 600m. Po raz trzeci Krzysztof stanął na podium,
zajął Zasłużenie II miejsce. Należy dodać, iż jest on
zawodnikiem Olimpiad Specjalnych Polska i odnosi
sukcesy na szczeblu ogólnopolskim.
Na uznanie zasługuje również postawa podczas
zawodów Andrzeja Pietrynki i Moniki Gajewskiej.
Piotr Misiarz
Prezes Klubu Sportowego Olimpiad
Społecznych działającego przy
WTZ Dominikanówka
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W dniu 29 kwietnia 2003r. w
Centrum
Kultury
i
Sportu
w
Krasnobrodzie odbyły się Gminne
Eliminacjie XXVII Turnieju Sztuki
Recytatorskiej im. B. Leśmiana.
Do konkursu zgłoszonych zostało 31
uczestników – najlepszych recytatorów
wyłonionych
podczas
eliminacji
szkolnych. Wśród nich było 17
recytatorów w kategorii A (uczniowie
klas I-III) i 14 recytatorów w kategorii B
(uczniowie kl. IV-VI).
Komisja w składzie: Marianna
Olszewska, Zofia Molenda, Sabina
Zdonek po wysłuchaniu 31 uczestników
Eliminacji Gminnych XXVII Turnieju
Sztuki Recytatorskiej im. B. Leśmiana,
wytypowało
trzech
najlepszych
recytatorów, reprezentujących Gminę
Krasnobród
w
eliminacjach
powiatowych w Zamościu, a są to:
TOMASZ PIECHNIK (Kat. A) z
Zespołu Szkół Podstawowych im. 25
Pułku Ułanów Wielkopolskich w
Krasnobrodzie.
PAULINA GÓRNIK
(Kat. A) ze
Szkoły Filialnej w Wólce Husińskiej
KATARZYNA KOWALCZUK (Kat.
B) z Zespołu Szkół Podstawowych im.
25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w
Krasnobrodzie.
Ponadto Jury przyznało wyróżnienia dla:
w kategorii A
Katarzyny Gałan – Szkoła Podstawowa
w Majdanie Wielkim
Aleksandry Buczak – ZSP Krasnobród
Doroty Łubiarz - ZSP Krasnobród
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Leśmianowskie
recytacje
w kategorii B
Pauliny Szewc - Szkoła Podstawowa w
Kaczórkach
Ani Parnickiej - ZSP Krasnobród
Jana Murdzka - ZSP Krasnobród
Specjalne wyróżnienie i nagrodę w
postaci tomiku poezji p. Marianny
Olszewskiej pt. „Smak jesiennych
poziomek” otrzymały:
Daria Pawelec – ZSP Krasnobród
Klaudia Lewandowska – ZSP
Krasnobród
Klaudia Górnik - ZSP Krasnobród.
W przerwie konkursu odbyło się
spotkanie z poezją p. Aliny Słota z Krasnobrodu pt. „Promenada poezji”. Podczas tego spotkania p. A. Słota mówiła o
swojej twórczości oraz recytowała
własne utwory poetyckie. „Promenada
poezji” to także ekspozycja wierszy p.
Aliny w świetlicy CKiS. Promenada
czynna będzie do 20 maja 2003r.
Zapraszamy.
Po spotkaniu z poezją p. Aliny Słoty
recytatorzy i opiekunowie zostali
zaproszeni na słodki poczęstunek.
Na zakończenie turnieju wszyscy
uczestnicy eliminacji gminnych otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział

w konkursie oraz upominki w postaci
notesików,
natomiast
najlepszy
recytatorzy
nagrody
rzeczowe
ufundowane przez Centrum Kultury i
Sportu w Krasnobrodzie.
Wręczono również podziękowania
dla nauczycieli, którzy przygotowywali
uczniów do udziału w turnieju.
Tradycyjnie spotkanie zakończyło się
wspólnym pamiątkowym zdjęciem,
które publikujemy poniżej.
Kończąc relację z Turnieju serdecznie
dziękuję nauczycielom za przygotowanie
recytatorów.
Dziękuję
paniom:
Mariannie Olszewskiej, Zofii Molenda i
Sabinie Zdonek za pracę w komisji
konkursowej.
Podziękowania składam także Pani
Alinie Słota za pomysł organizacji i
prowadzenie spotkania pt. „Promenada
poezji Aliny Słota”.
Gratuluję nagrodzonym i wyróżnionym,
a
reprezentantom
gminy
Krasnobród życzę powodzenia w
eliminacjach powiatowych.
M. Czapla

Na zdjęciu: Uczestnicy Eliminacji Gminnych XXVII Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. B. Leśmiana
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Karate na plaży
W ostatnim dniu tzw. długiego
weekendu, tj. w niedzielę 4 maja 2003r.
odbył się w Krasnobrodzie XI Puchar
Małych Mistrzów Karate. Organizatorem pucharu był Zamojski Klub Karate
Tradycyjnego.
Zawody, w których uczestniczyło
około 100 uczestników z 8 klubów
(Lublin, Puławy, Zamość, Biłgoraj,
Janów Lubelski, Tomaszów Lub.,
Zwierzyniec i Krasnobród) odbywały się
nad krasnobrodzkim zalewem. Na
specjalnie przygotowanych
matach
zawodnicy prezentowali się w dwóch
kategoriach karate: „kata” i „kumite”
(walka) oraz w trzech kategoriach
wiekowych (roczniki: 1990-91, 1992-93,
1993-94). Patronat nad zawodami objął
Burmistrz
Krasnobrodu
Marek
Pasieczny.
Rozgrywki XI Pucharu Małych
Mistrzów Karate w Krasnobrodzie
uświetniły swoimi koncertami zespół
Folkorystyczny
„Wójtowianie”
i
młodzieżowy zespół muzyczny „Śrubka”
z Krasnobrodu.
Po zawodach, na plaży, odbyły się
pokazy karate w wykonaniu Mistrzów
Europy: Daniela Iwanka, Łukasza
Kuśmierza, Łukasza Urbaniaka i
Szymona Łojka.
Następnie uczestnicy pucharu wraz z
opiekunami i organizatorami spotkali się
przy wspólnym ognisku. Tam, po

konsumpcji upieczonych przy ognisku
kiełbasek, odbyło się uroczyste wręczenie
okolicznościowych
dyplomów,
nagród i pucharów dla zwycięzców.
Nagrody, puchary i dyplomy
wręczali: burmistrz Krasnobrodu Marek
Pasieczny, prezes Lubelskiego Związku
Karate
Tradycyjnego
Andrzej
Maciejewski oraz instruktor Klubu
Karate w Krasnobrodzie Radosław
Niziołek.
Puchary
ufundowali:
Lubelski
Związek Karate Tradycyjnego oraz
Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
Natomiast
nagrody:
Burmistrz
Krasnobrodu, Firma Handlowa - Aneta
Soboń z Krasnobrodu, Firma „Sokołów”
– Ireneusz Dziedzic, Firma „NATEL” –
Leszek Adamczuk przedstawiciel Era w
Tomaszowie Lub.
Pisząc o Pucharze Małych Mistrzów
Karate warto wspomnieć o zawodnikach
z Krasnobrodu. Gminę Krasnobród
reprezentowali: Edwin Pałyga, Mateusz
Adamczuk, Szymon Filipek, Agnieszka
Kawka,, Paweł Pol, Szymon Maruszak,
Damian Lalik, Katarzyna Kołtun,
Łukasz Kołtun i Edyta Kurantowicz.
Najlepiej zaprezentowali się:
Agnieszka Kawka – II miejsce w kata i
III w kumite,
Mateusz Adamczuk – II miejsce w kata
kata i III w kumite
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Edwin Pałyga – IV miejsce w kumite
Szymon Filipek – II miejsce w kata
Najlepszymi
zawodnikami
z
Krasnobrodu zostali: Agnieszka Kawka i
Mateusz Adamczuk, którzy otrzymali
puchary z rąk Burmistrza Marka
Pasiecznego.
Po zawodach rozmawiałam naszymi
najlepszymi zawodnikami, oto czego się
dowiedziałam od nich:
Agnieszka Kawka – ma 11 lat i jest
uczennicą IV klasy Zespołu Szkół
Podstawowych w Krasnobrodzie. Karate
ćwiczy od 2001r. Posiada czwarty
stopień uczniowski (5 KYU). Agnieszka
mówi, że karate polepsza jej sprawność
fizyczną i koncentrację oraz poszerza
wiedzę. Wysokie lokaty zajęte w
niedzielnych zawodach są jej pierwszym
większym osiągnięciem w karate.
Mateusz Adamczuk – ma 12 lat i jest
uczniem V klasy Zespołu Szkół
Podstawowych w Krasnobrodzie. Karate
ćwiczy, podobnie jak Agnieszka, od
2001 roku i ma czwarty stopień
uczniowski (5 KYU). Na moje pytanie
co wpłynęło na jego zainteresowanie
karate odpowiedział: „Dwa lata temu
karate, to było coś nowego, nieznanego
w Krasnobrodzie. Chciałem poznać ten
sport, zacząłem chodzić na treningi i to
mi się spodobało”.
W imieniu Redakcji „G.K.” składam
gratulacje naszym zawodnikom i życzę
dalszych sukcesów.
M. Czapla
Zobacz fotoreportaż z pucharu na str.20

Zmiany kursowania autobusów PKS
W związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą w naszym regionie powodującą drastyczny spadek ilości przewożonych
pasażerów, gwałtownym wzrostem kosztów zużycia oleju napędowego, obciążeniami finansowymi nałożonymi na
przedsiębiorstwo PPKS w Zamościu (między innymi wprowadzeniem opłat za korzystanie z dróg krajowych), powyższa firma
przewozowa zmuszona była wprowadzić pewne zmiany w kursowaniu autobusów. Zmiany te polegać będą na zawieszeniu
kursowania autobusów obsługujących połączenia, które w 2002r. przyniosły przedsiębiorstwu największe straty finansowe. Poniżej
podajemy szczegółowy wykaz tych zmian.
Początek
kursu

Godz.
rozpoczęcia

Koniec
kursu

Godz.
zakoń.

Zamość

5:40

Józefów

7:05

Józefów
Zamość
Susiec
Zamość –
Zamość

7:20
7:10
9:30
9:20

Zamość
Susiec
Zamość
Krasnobród

8:55
8:40
11:00
10:45

Krasnobró
d
Warszawa
Stadion

8:50
15:30

Warszawa
Stadion
Krasnobród

14:25
21:05

Przez
Krasnobród
Hutki
Krasnobród
Suchowolę
Suchowolę
Suchowolę

Zmiana

Data
wprowadzenia
zmiany

ZAWIESZENIE KURSU

22.06.2003

bez zmian
Będzie wykonywany tylko w wakacje
Będzie wykonywany tylko w wakacje
Zmiana relacji z Zamość-SuchowolaKrasnobród-Jacnia-Zamość na: ZamośćSuchowola-Krasnobród-SuchowolaZamość/ godz. odjazdu z Krasnobrodu
bez zmian

22.06.2003
22.06.2003

Zwierzyniec,
Kurs nie będzie wykonywany w soboty
Turobin
Zwierzyniec
Kurs nie będzie wykonywany w soboty

Na podstawie informacji przekazanej przez PPKS Zamość opracował Sylwester Lizut.

22.06.2003

01.04.2003r.
01.04.2003r.
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Majówka Roztoczańska
w Krasnobrodzie
Tradycja uroczystych obchodów
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
ma w Krasnobrodzie kilkuletnią
tradycję. Jednak tegoroczne obchody
212 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja miały znacznie większy wymiar.
Pomysłodawcami i inicjatorami zorganizowania dużej imprezy plenerowej pod
nazwą „Majówka Roztoczańska w
Krasnobrodzie”
byli:
p.
Roman
Chwedeczko - prezes Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” Spółka z
o.o. w Krasnobrodzie i p. Henryk
Jabłoński - kierownik działu organizacji
i administracji CsiR.
Pomysł realizacji takiej imprezy
spodobał się burmistrzowi Krasnobrodu
p. Markowi Pasiecznemu i wspólnie
zdecydowano o realizacji tego zadania.
Oprócz CSiR „Energetyk”, władz samorządowych gminy Krasnobród współorganizatorem imprezy było Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Turystyczne.
Swój udział w pracach organizacyjnych
i przebiegu „Majówki” miało także
Centrum
Kultury
i
Sportu
w
Krasnobrodzie.
Zanim „Majówka” mogła się odbyć
należało włożyć wiele wysiłku w przygotowanie imprezy, tj. ustalić program,
poszukać sponsorów, rozpropagować
„Majówkę” w Krasnobrodzie i regionie
itp. Po wykonaniu tych zadań nadszedł
dzień 3 maja i rozpoczęła się „Majówka
Roztoczańska w Krasnobrodzie”.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą
Św. w intencji Ojczyzny odprawioną w
Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie,
poprzedzoną
patriotycznym
programem słowno muzycznym w
wykonaniu uczniów Zespołu Szkół
Podstawowych w Krasnobrodzie. Potem
odbył się przemarsz społeczeństwa wraz
z
orkiestrą
dętą,
pocztami
sztandarowymi,
jednostką
OSP,
delegacjami ze szkół i instytucji oraz
społeczeństwem
pod
Pomnik
Konstytucji 3 Maja. Tam po odegraniu
przez orkiestrę Hymnu Narodowego,
okolicznościowe przemówienie wygłosił
burmistrz
Krasnobrodu
Marek
Pasieczny.
Po
wysłuchaniu
przemówienia licznie zgromadzone
delegacje złożyły wiązanki kwiatów po
Pomnikiem Konstytucji 3 Maja.
Złożenie wiązanek zakończyło religijnopatriotyczną część „Majówki”.
Druga,
kulturalno-rekreacyjnosportowa część Majówki Rozotczańskiej
rozpoczęła się w południe i odbywała

się w dwóch miejscach Krasnobrodu
jednocześnie: na stadionie sportowym
przy ul. Wczasowej oraz w Centrum
Szkolenia i Rekreacji „ENERGETYK”.
Na stadionie uroczystego otwarcia
Majówki dokonali: prezes Centrum
Szkolenia i Rekreacji
„Energetyk”
Spółka z o.o. w Krasnobrodzie - Roman
Chwedeczko i burmistrz Krasnobrodu
Marek Pasieczny.
Na krasnobrodzkim stadionie dla
uczestników „Majówki” przygotowano
wiele ciekawostek motoryzacyjnych.
Można było obejrzeć różne modele
samochodów marki FIAT, OPEL,
RENAULT, SKODA, można było też
skorzystać z jazd próbnych, zrobić sobie
zdjęcie w wybranym przez siebie
samochodzie.
Każda
firma
samochodowa ufundowała też nagrody
dla zwycięzców konkursów wiedzy o
samochodach.
Swój
udział
w
„Majówce” miał także Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego, który
prowadził jazdy sprawnościowe oraz
konkursy wiedzy o motoryzacji i
zasadach
bezpieczeństwa
ruchu
drogowego. Oczywiście uczestnicy tych
konkurów
nagrodzeni
zostali
atrakcyjnymi nagrodami.
Były też różnego rodzaju konkursy z
nagrodami dla dzieci. W konkursie
piosenki najwyżej oceniono małego
piosenkarza z Krasnobrodu - Krystiana
Trąbę, który jako nagrodę otrzymał
wspaniały rower. Natomiast w konkursie
wiedzy o Krasnobrodzie i Roztoczu
nagrodami były, ufundowane przez
członków Krasnobrodzkiego Stowarzyszenia Turystycznego, weekendowe
pobyty dla dwóch osób w kwaterach
agroturystycznych,
pensjonatach
i
ośrodkach w Krasnobrodzie. Małym
akcentem sportowym był także pokaz
karate.
Podczas programu „Majówki” na
stadionie nie zabrakło oczywiście
muzyki ludowej. Swoje koncerty dały
zespoły folklorystyczne: „Wójtowianie”
i „Kapela Krasnobrodzka”.
W czasie, gdy na stadionie odbywał
się wyżej opisany program na posesji
CSiR
„ENERGETYK”
były
prezentowane
oferty
turystyczne
organizatorów. Funkcjonowały różnego
rodzaju stoiska: informacja turystyczna,
literaci – regionaliści, artyści i twórcy
ludowi, plastycy, pszczelarze oraz
sponsorzy ze swoimi produktami. Z
dużym zainteresowaniem oglądających
spotkały się,

prezentowane
przez
Zespół
„Prząśniczki” z Ulowa, sprzęty dawniej
używane na wsi - kołowrotki i żarna.
W czasie prezentacji występowały
zespoły
ludowe:
„Wójtowianie”,
„Prząśniczki” i „Kapela Krasnobordzka”.
Zarówno na stadionie jak i w CSiR
„Energetyk” funkcjonowały punkty
gastronomiczne, można więc było
posilić się na miejscu.
Głównym
punktem
programu
odbywającego
się
na
posesji
„Energetyka” był zaplanowany na
godzinę 1800 koncert artystyczny.
Koncert ten poprowadziła aktorka i
piosenkarka Adrianna Biedrzyńska.
Jako pierwszy zaprezentował się
grający muzykę country zespół
„JOHNY WALKER”. Potem, zebrani
przed sceną bawili się słuchając
znanych i popularnych piosenek w
wykonaniu Adrianny Biedrzyńskiej.
W czasie koncertu przeprowadzony
został konkurs wiedzy o Unii
Europejskiej. Główną nagrodą w tym
konkursie była wycieczka do Lwowa
ufundowana przez Biuro Podróży
„QUAND” w Tomaszowie Lub.
Konkurs wygrała Pani Edyta Popczak z
Krasnobrodu.
Po emocjach związanych z
konkursem powrócono do wspólnej
zabawy.
Kolejnym
wykonawcą
koncertu był egzotyczny zespół „Jambo
Africa”,
który
zarówno
swoim
wyglądem jak i prezentowanymi
piosenkami,
wzbudził
wielki
entuzjazm.
Pomimo
chłodnej
i
chwilami deszczowej pogody, która
panowała
podczas
wieczornego
koncertu, w czasie występu zespołu
„Jambo Africa”, na placu wokół sceny
zrobiło się bardzo gorąco. Po występie
tego egzotycznego zespołu zaprezentował się Big Bend „Jerrys Bend”, który
zakończył estradową część programu.
„Majówka
Roztoczańska
w
Krasnobrodzie”
zakończyła
się
wystrzałowo - pokazem sztucznych
ogni.
Pozostaje mieć nadzieję, że taka
forma obchodów majowego święta w
Krasnobrodzie, zapoczątkowana w tym
roku, będzie kontynuowana w latach
następnych i na stałe wpisze się do
kalendarza imprez organizowanych w
naszym mieście.
M. Czapla
Fotograficzna dokumentacja „Majówki
Roztoczańskiej w Krasnobordzie”
znajduje się na str. 10-11 bieżacego
wydania „G.K.”

10

22.05.2003r.

Gazeta Krasnobrodzka

Gazeta Krasnobrodzka

22.05.2003r

11

12

22.05.2003r.

Gazeta Krasnobrodzka

Gdy myślę Matka...
MATKA to synonim miłości i
bezgranicznego poświęcenia, dobroci i szlachetności, oddania i
ofiarności, łagodności i życzliwości, wspaniałomyślności i bezinteresowności. I takie są wszystkie. I
ta, która w serdecznym uniesieniu
pochyla się nad złotymi lokami
Urszulki Kochanowskiej, i ta,
którą skrzywdziła wyrodna córka
Balladyna, i ta, która tęskniła za
nieszczęśliwym i prześladowanym
przez los Juliuszem Słowackim, i
ta, która z bólem i łzami w oczach
wyprawiała Antka w nieznany
świat, i ta , która opłakiwała swoje
„biedne, potrzaskane skrzypki” –
Janka Muzykanta. I wreszcie ta
dzisiejsza – zagoniona, zapracowana, zmęczona, wyczerpana i
zmordowana, która z niepokojem
patrzy w przyszłość swoich dzieci,
ale zawsze uśmiechnięta, mająca
czas na serdeczną rozmowę,
pocieszająca i wyrozumiała.
Nieprzypadkowo Dzień Matki
przypada w miesiącu poświęconym Matce Bożej. W wielu krajach święto to obchodzone jest
właśnie w maju, np. w Szwajcarii
i Chinach 11 maja, w Austrii 13,
w USA 14, w Australii w drugą
niedzielę maja. U nas – wszyscy
powinni pamiętać – 26 maja. Po
raz pierwszy obchodzono w Polsce Dzień Matki w 1923 r. w Krakowie.

Trudno znaleźć poetę, który nie napisał przynajmniej
jednego wiersza o matce. Te, przytoczone poniżej, dedykujemy wszystkim mamom z okazji ich święta;

„Spotkanie z Matką”
K. J. Gałczyński
Ona mi pierwsza pokazała księżyc
I pierwszy śnieg na świerkach,
I pierwszy deszcz.
Byłem wtedy mały jak muszelka,
A czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne.
.................................................
Matkę w ręce ucałuj i włosy,
Potem śniegu po uliczkach rozsyp,
Żeby błyskał się i chrzęścił.
Potem wszystkie światła, co migocą,
Do walizki zamknij. Otwórz nocą,
Jeśli w nocy spotka cię nieszczęście.

„Do Matki”
W. Grodzieńska
Mamo, chciałabym ci przynieść latający dywan
I kaczkę, która znosi szczerozłote jajka.
Żebyś żyła beztrosko – wesoło, szczęśliwa.
Lecz takie dziwy można znaleźć tylko w bajkach.

„Emilii Matce mojej’’
Karol Wojtyła
Nad twoją białą mogiłą
białe kwitną życia kwiaty
- o, ileż lat to już było
- bez Ciebie – duchu skrzydlaty –
Nad Twoją białą mogiłą;
od lat tylu już zamkniętą;
spokój krąży z dziwną siłą,
z siłą, jak śmierć – niepojętą
Nad Twoją białą mogiłą
cisza jasna promienieje,
jakby w górę coś wznosiło,
jakby krzepiło nadzieję.
Nad Twoją biała mogiłą
klęknąłem ze swoim smutkiem –
o , jak to dawno już było –
jak się dziś zdaje malutkiem
Nad Twoją białą mogiłą
o Matko – zgasłe kochanie –
me usta szeptały bezsiłą:
daj wieczne odpoczywanie.

Opracowała Celina Koisz

I dlatego zmęczenie widząc na Twej twarzy
I ręce spracowane przy fabrycznych krosnach
Myślą w przyszłość wybiegam i zaczynam marzyć,
Że zastąpię cię w pracy, gdy tylko dorosnę.
Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenie,
Za twą miłość matczyną , nigdy niezachwianą,
Mogę tylko twą szyję otoczyć ramieniem
I szepnąć do ucha – DZIĘKUJĘ CI MAMO!

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję
Strażakom
Ochotniczej Straży
Pożarnej
w Krasnobrodzie
i sąsiadom
za uratowanie krowy.
K. Roczkowski
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IV sesja
Rady Miejskiej
W dniu 28 kwietnia 2003 roku w
lokalu Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie odbyła się IV sesja Rady
Miejskiej w Krasnobrodzie.
Po otwarciu sesji głos zabrał Pan
Manachowski, przedstawiciel Zarządu
Głównego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego, który wręczył
Burmistrzowi Markowi Pasiecznemu i
Miastu i Gminie Krasnobród Medal
Zasługi dla Ratownictwa Wodnego w
Polsce.
Medal
ten,
to
forma
podziękowania
za
umożliwienie
zlokalizowania bazy szkoleniowej nad
zalewem i dobrą współpracę władz
samorządowych
Krasnobrodu
z
RWOPR-em w dziedzinie ratownictwa
wodnego. Ponadto pamiątkowe medale
100-lecia
Ratownictwa
Wodnego
otrzymali zastępca burmistrza Janusz Oś,
sekretarz MiG Kazimierz Gęśla, doktor
Elżbieta Paszkowska i Mariola Czapla.
Po
wręczeniu
medali
Przewodniczący
przedstawił
proponowany porządek obrad. Podczas
dyskusji nad tym punktem radny
Kazimierz Kula zgłosił wniosek o
wprowadzenie do porządku obrad
punktu w sprawie uchylenia uchwały
stwierdzającej wygaśnięcie mandatu
radnego Jana Rembisza.
W odpowiedzi na tę propozycję
Przewodniczący odczytał pismo Jana
Rembisza z dnia 31.03.2003r. skierowane do przewodniczącego, dotyczące
cofnięcia zrzeczenia się mandatu,
odpowiedź na to pismo oraz opinię radcy
prawnego w tej sprawie. W swojej opinii
radca
prawny
poinformował,
że
„oświadczenie radnego o zrzeczeniu się
mandatu
złożone
na
piśmie
spowodowało wygaśniecie mandatu
radnego. Ponadto fakt ten Rada Miejska
potwierdziła uchwałą Nr III/19/2003r z
dnia 5 marca 2003r., która to
spowodowała zarządzenie wyborów
uzupełniających. Wojewoda Lubelski
Zarządzeniem Nr 49 z dnia 24 marca
2003r zarządził wybory uzupełniające na
dzień 25 maja 2003r. Taki stan sprawy
pozwala uważać powyższe czynności za
dokonane ze skutkiem prawnym.
Przepisy Ordynacji nie przewidują
możliwości cofania przez radnych
oświadczeń woli o zrzeczeniu się
mandatu. Wynika to z charakteru składanego oświadczenia i skutków prawnych
jakie rodzi tj. powoduje wygaśnięcie
mandatu”.
Przewodniczący zapoznał też radnych
z opinią Departamentu Administracji
Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zawartej w
piśmie z dnia 14 lutego 2003r. W opinii

tej zajęto stanowisko iż: „W odniesieniu
do sytuacji gdy sołtys pełni funkcję
inkasenta należy zwrócić uwagę, iż
ustawa o samorządzie gminnym obok
zakazów dotyczących łączenia mandatu
radnego z inną funkcją, zawiera również
i takie, które dotyczą łączenia mandatu
radnego gminy z wykonywaniem innych
czynności. Zastrzeżenia – z uwagi na
zakaz powierzania radnemu gminy, w
której uzyskał mandat, wykonywania
pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej – może budzić również
wykonywanie powyższych zadań w
oparciu o umowę cywilnoprawną.
Trudno jest zatem przyjąć – mając na
względzie odpowiednie uregulowania
ustrojowe (w szczególności art.24d
ustawy o samorządzie gminnym) – aby
osoba piastująca mandat radnego gminy
mogła wykonywać (w gminie w której
uzyskała mandat), w oparciu o umowę
cywilnoprawną, czynności mogące mieć
charakter świadczeń analogicznych do
świadczenia pracy – zwyczajowo
dokonywanych przez sołtysa”.
Po
tych
wyjaśnieniach
Przewodniczący poddał ten wniosek pod
głosowanie aby radni mieli możliwość
wypowiedzenia
się.
W
wyniku
głosowania wniosek został odrzucony.
Nie było innych wniosków co do
zmian w porządku sesji, tak wiec
proponowany porządek obrad został
przyjęty.
Pierwsza uchwała omawiana podczas
tej sesji to uchwała w sprawie nadania
nazwy ulicy w mieście Krasnobród.
Komentarza do projektu uchwały
udzieliła
p.
Edwarda
Borowicz.
Poinformowała, że wpłynął wniosek
podpisany przez mieszkańców części
ul. Cmentarnej o nadanie nazwy ulicy
„Dominikańska”. Obecnie ul. Cmentarna
ma jakby dwa kierunki jeden w kierunku
cmentarza drugi w kierunku Księżej
Góry. Przy ulicy biegnącej w kierunku
Księżej Góry wydzielonych jest 12
działek budowlanych. Uchwała została
podjęta zgodnie z prośbą mieszkańców.
Druga uchwała omawiana podczas
sesji dotyczyła utworzenia obwodów
głosowania, ich granic oraz siedzib
obwodowych
komisji
wyborczych.
Projekt uchwały omówiła p. E. Borek,
która poinformowała, że zgonie z ustawą
o referendum ogólnokrajowym oraz
uchwałą Sejmu dotyczącą referendum
ws. przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej można tworzyć odrębne
obwody głosowania w domach pomocy
społecznej,
w
których
liczba
mieszkańców wynosi minimum 50 osób.

13
Zarówno Dom Pomocy Społecznej w
Krasnobrodzie, jak i Dom Pomocy
Społecznej w Majdanie Wielkim spełnia
ten wymóg, stąd proponuje się
utworzenie
dwóch
dodatkowych
obwodów w w/w instytucjach na
potrzeby przeprowadzenia referendum.
Uchwała została podjęta.
W dalszej części obrad omówiony
został projekt uchwały ws. zmiany
uchwały Nr III/25/2003 roku z dnia 5
marca 2003r. w sprawie ustalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Projekt uchwały omówił sekretarz
MiG Kazimierz Gęśla, który poinformował, że zmiany te polegają przede
wszystkim na przesunięciu części środków finansowych do punktu piątego
programu z przeznaczeniem na profilaktykę i prewencję. Środki finansowe
przeznaczone będą na zakup samochodu
dla Posterunku Policji w Krasnobrodzie.
Sekretarz poinformował też, że w
sprawę pozyskiwania środków na ten cel
od innych podmiotów zaangażował się
burmistrz M. Pasieczny. Zmiany w programie dotyczyły też wyodrębnienia
środków finansowych na funkcjonowanie Klubu Abstynenta „Arka”.
W dyskusji głos zabrała radna Elżbieta Paszkowska, która stwierdziła, że
sprawa zmian w programie była już
przedstawiana przez burmistrza na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty i
Spraw Społecznych i została zaopiniowana pozytywnie. Uchwała została
podjęta.
Podczas sesji zostały omówione też
zmiany w budżecie gminy na 2003r.
Uchwała została podjęta.
Ostatnią uchwała omawianą podczas
IV sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie była uchwała ws. przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej
gminy za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krasnobrodu.
Zanim przystąpiono do dyskusji nad
projektem tej uchwały głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny
Jan Kostrubiec, który poniformował, że
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy w
2002 roku oraz wystąpiła z wnioskiem o
udzielenie absolutorium Burmistrzowi.
Radny przedstawił też uchwałę składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia
15.04.2003r. pozytywnie opiniującą
wniosek
Komisji
Rewizyjnej
o
udzielenie absolutorium Burmistrzowi
MiG z tytułu wykonania budżetu w
2002r.
Następnie glos zabrała Skarbnik
MiG Jadwiga Kusiak, która przedstawiła
uchwałę Składu Orzekającego RIO w
Lublinie z dnia 08.04.2003r. pozytywnie
opiniującą roczne sprawozdanie z
wykonania budżetu MiG Krasnobród za
2002r.
Ciąg dalszy na str. 18

14

22.05.2003r.

Ostatnie dni obchodów świąt
majowych skłoniły mnie do refleksji na
temat patriotyzmu. Słowo patriotyzm
pochodzi od greckiego „patriotes” czyli
rodak, inaczej mówiąc jest to ktoś
pochodzący od tego samego ojca. W
ujęciu szerszym patriota to ktoś, kto
okazuje szacunek i miłość wobec swojej
ojczyzny, ktoś kto posiada poczucie
więzi emocjonalnej, społecznej, kulturowej oraz religijnej z własnym narodem, z
jego tradycją i historią, z jego wartościami i aspiracjami. Poczucie wspólnoty
z własnym narodem jest czymś
wrodzonym i spontanicznym. Uwidacznia się to np. podczas pielgrzymek Jana
Pawła II do Polski, czy wtedy, gdy nasi
sportowcy, jak chociażby Adam Małysz,
osiągają sukcesy. Czy to jednak
wystarczy? Czy to świadczy o naszym
patriotyzmie? Spontaniczne poczucie
wspólnoty z narodem i ojczyzną to
chyba za mało, aby mówić o świadomej
i dojrzałej miłości do ojczyzny.
W polskiej tradycji ze względu na
uwarunkowania geopolityczne i bolesną
historię przyjął się swoisty obraz patrioty
jako człowieka stającego do obrony
ojczyzny, walczącego w powstaniu lub z
okupantem, który najechał nasz kraj.
Tak, wtedy postawy patriotyczne mogły
się mnożyć na każdym kroku – ale dziś?
Bardzo często można usłyszeć takie i
podobne stwierdzenia. Tymczasem w
warunkach pokoju i wolności postawy
patriotyczne są tak samo potrzebne.
Choć przejawy patriotyzmu czasu
pokoju nie są tak heroiczne i oczywiste,
to są obecne w naszym codziennym
życiu. Patriotyzm na co dzień to
solidne

wypełnianie swoich podstawowych
obowiązków takich jak np. pełnienie
służby wojskowej, płacenie podatków,
ochrona środowiska, własności i
zasobów naturalnych kraju, to troska o
honor ojczyzny i jej dobre imię.
Na pytanie - czy kochasz swoją
ojczyznę? zapewne każdy odpowie, że
tak, kocham ojczyznę Tak jak nie można
kochać kogoś kogo nie znamy, kto jest
nam zupełnie obcy, tak nie można
kochać i szanować ojczyzny jeżeli jej nie
znamy. Nie da się pogodzić ignorancji z
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i krytycznego myślenia, umiejętności
życia w realnym świecie, bez złudnej
iluzoryczności,
pozoranctwa
i
cwaniactwa.
Dzisiejszy patriota to
człowiek zdolny do trzeźwego myślenia,
obserwujący
rzeczywistość
i
wyciągający z obserwacji życia logiczne
wnioski, uczący się na błędach swoich i
innych. Zdolny do odpowiedzialnej
miłości będącej przejawem troski o los
osób wśród których żyje, a w
konsekwencji troszczący się o los
narodu, który wspólnie stanowimy.

O patriotyzmie
refleksji kilka
miłością. Jeśli kochamy ojczyznę to znamy
historię, tradycje i kulturę własnego narodu.
Przejawem dzisiejszego patriotyzmu są
niewątpliwie rozmowy o tradycjach i
zwyczajach, znajomość wysiłku i dorobku
pokoleń
Polaków, poznawanie życia
wyjątkowych osób z naszej przeszłości,
respektowanie świąt narodowych, czy
znajomość dat i wydarzeń istotnych dla
naszych dziejów.
Troska o ojczyznę to troska o jej
pomyślność i rzeczywistość, którą tworzymy. Truizmem wydaje się stwierdzenie,
że „każdy naród jest silny siłą swych
obywateli”. Patriotyzm to troska o nasz
własny rozwój, o zdrowie fizyczne i
dojrzałość psychiczną, moralną, duchową i
religijną. To osobisty trud rozwoju i
samowychowania, przejawiający się w
umiejętności
dojrzałego

Konkurs wielkanocny
rozstrzygnięty
Zgodnie z zasadami „Konkursu wielkanocnego na najładniejszą palmę i pisankę”
organizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie, prace – palmy i
pisanki – wykonane dowolną techniką należało dostarczyć do CKiS w terminie do 15
kwietnia 2003r. W tegorocznej edycji konkursu przewidziano jedną kategorię
wykonawców – wykonawców indywidualnych.
Ku zadowoleniu organizatorów, w porównaniu do roku ubiegłego było dużo
więcej prac i były to bardzo ciekawe prace, szkoda tylko, że duża część z nich nie była
podpisana i nie mogła być z tego powodu brana pod uwagę podczas oceniania.
Komisja konkursowa w składzie: Mariola Czapla – dyrektor CKiS, Sabina
Zdonek – Dyrektor MGBP i Dorota Szwal wyłoniła wykonawców najciekawszych prac:
W kategorii „Palma”
I miejsce – Czarek Borkowicz i Michał Twardowski (ZSP Krasnobród) wykonali największą palmę o długości ponad 4 metry.
II miejsce – Wioleta Dzirba (SP Majdan Wielki)
III miejsce – Katarzyna Kozłowska (Zespół Szkół przy Sanatorium)
W kategorii „Pisanka”
I miejsce – Iwona Działa (Szkoła Filialna w Wólce Husińskiej)
II miejsce – Anna Chmielowiec (SP Majdan Wielki)

Współczesny patriota troszczy się
o rodzinę, w której mądrze wychowuje swoje dzieci. Silna, mądra rodzina jest przecież siłą i niezawodną
podstawą silnej ojczyzny. Rodzina
kształtuje odpowiedni
system
wartości. Postawa patriotyczna, to
mądra troska o ojczyznę los naszych
rodaków i los nas samych a także
naszych bliskich. Jest naszym
pozytywnym wkładem w rozwój i
dobro także innych narodów, o czym
przypomina
w swoich naukach
również nasz wielki Rodak Jan
Paweł II.
Jolanta Kurantowicz

III
miejsce
–
Konstancja
Korzeniowska (ZSP Krasnobród).
W związku z tym, że wśród prac
dostarczonych
do
CKiS
i
prezentowanych podczas wystawy
oprócz palm i pisanek były też
stroiki
komisja
postanowiła
wyróżnić
wykonawców dwóch
stroików:
- Justynę Wróbel - SP Majdan
Wielki
- Łukasza Szymańskiego - (Zespół
Szkół przy Sanatorium)
Zwycięzcy konkursu i osoby
wyróżnione otrzymali upominki.
Organizatorzy
dziękują
wszystkim wykonawcom prac i
nauczycielom-opiekunom za pomoc
w organizacji wystawy
palm,
pisanek, kart świątecznych
i
stroików
wielkanocnych,
która
odbyła się w CKiS w dniach 17.04. –
05.05.2003r.
M. Czapla
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Ćwiczmy razem
Siedzący tryb życia spowalnia cyrkulacje krwi i wiele naczynek
krwionośnych ulega uszkodzeniu. Skóra staje się zszarzała, ogarnia nas też
uczucie zmęczenia i rezygnacji. Dzięki ruchowi dotleniamy naczynka
krwionośne, co sprzyja młodemu i promiennemu wyglądowi skóry, a także
poprawia samopoczucie. Powinniśmy ćwiczyć co najmniej po 20 minut 3
razy w tygodniu.
Marzeniem wielu pań i panów jest płaski brzuch. Jeśli wzmocnimy
mięsnie brzucha regularnie ćwicząc, nawet po posiłku nasz brzuch nie stanie
się wypukły.
Oto propozycje ćwiczeń wpływających na mięśnie brzucha:

1) Leżąc na plecach
unosimy ugięte nogi wraz z
tułowiem i wytrzymujemy
tak 20 sek. Ćwiczenie
powtarzamy około 10-15
razy.

2) Leżąc na plecach, ręce ułóż
wzdłuż ciała, unieś do góry nogi
jednocześnie odrywając biodra od
podłogi. Wróć do poprzedniej
pozycji. Wykonaj to ćwiczenie 15
razy.

3) Połóż się na
plecach, unieś
głowę i załóż
za nią ręce.
Wyprostowane
nogi trzymaj
nad podłogą.
Ugnij prawą
nogę i dotknij
do pięty lewą
ręką. Wróć do poprzedniej pozycji, a następnie ugnij lewą nogę i do pięty
dotknij prawą ręką. Powtarzaj to ćwiczenie przez 1 minutę.
4) Leżąc na plecach unieś głowę i barki, ugnij nogi, oprzyj ręce na udach.
Przyciągnij nogi do tułowia, jednocześnie odpychaj je od siebie rękami.
Napnij przy tym mięśnie brzucha. Powtórz ćwiczenie 10-15 razy.

Świat moich
marzeń
Akcja „Świat moich marzeń” realizowana
jest od 1991r. – jest przedsięwzięciem
całorocznym adresowanym do uzdolnionej
plastycznie młodzieży niepełnosprawnej (7-21
lat) z różnych stron Polski. Jest to największa
tego typu impreza w kraju, ciesząca się dużym
uznaniem w środowisku osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Głównym celem akcji jest prezentacja i
promocja
twórczości
plastycznej
osób
niepełnosprawnych. Akcja ta przyczynia się do
przełamania wśród dzieci i młodzieży postawy
bierności, wzbudzania poczucia własnej
wartości, integracji społecznej oraz promocji
naszego regionu.
Główne etapy akcji „Świat moich marzeń”:
1.Konkurs Plastyczny – podsumowanie
konkursu, otwarcie wystawy
2. 10-dniowe Warsztaty Plastyczne w Krasnobrodzie.
3. Wystawy w ciągu roku – prezentacje w
regionie i na terenie kraju prac nagrodzonych w
Zamościu.
W trzynastej edycji konkursu „Świat moich
marzeń – Zamość 2003” zorganizowanego w
ramach programu obchodów Europejskiego
Roku Osób Niepełnosprawnych wzięło udział
640 osób – dzieci i młodzież z różnym
rodzajem i stopniem niepełnosprawności –
podopiecznych 103 ośrodków wychowawczych,
rehabilitacyjnych,
warsztatów
terapii
zajęciowej, domów pomocy społecznej.
Podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy
(prezentacja ok. 400 prac) odbędzie się 23 maja
br. o godz. 12 w Zamojskim Domu Kultury.
Wystawa czynna będzie do 15 czerwca br.
Po uroczystym podsumowaniu, 30osobowa grupa laureatów konkursu (zdobywcy
głównej nagrody) wyjedzie na 10-dniowe
Warsztaty Plastyczne „Świat moich marzeń –
ku Europie bez barier”, które odbędą się w
dniach 23 maja - 1 czerwca 2003r. w
Krasnobrodzie w Centrum Szkolenia i Rekreacji
„Energetyk”. Dla uczestników warsztatów
przygotowano atrakcyjny program zajęć
plastycznych i wypoczynku. Do opieki i
prowadzenia zajęć kadrę zapełnia Zamojski
Dom Kultury.
W ramach podsumowania warsztatów, w
dniu 31 maja br. o godz. 1500, odbędzie się
seminarium dotyczące aktywności osób
niepełnosprawnych w życiu kulturalnym kraju i
w Europie. W seminarium wezmą udział
przedstawiciele
instytucji,
ośrodków,
stowarzyszeń działających na rzecz osób
niepełnosprawnych w naszym regionie.
M. Czapla

Marta Mielniczek
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Referendum
Komisje referendalne

Burmistrza Krasnobrodu z dnia 29 kwietnia 2003 roku.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji do spraw referendum w ogólnokrajowym referendum w
sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej - w głosowaniu zarządzonym na
7 i 8 czerwca 2003r.
Na podstawie
art.6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003r o referendum
ogólnokrajowym (Dz.U.Nr 57 z 2003r poz.507) w związku z uchwałami : Nr
XXXIII/264/02 z dnia 08 sierpnia 2002 roku Rady Miasta i Gminy w Krasnobrodzie
oraz uchwałą Nr IV/33/2003r Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 28 kwietnia
2003r dotyczącymi utworzenia obwodów głosowania, ich granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych – podaje się do wiadomości publicznej informację
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji
do spraw referendum:
Nr
obwodu
głosowania

1.

Siedziba
obwodowej komisji
wyborczej

Granice obwodu głosowania

Miasto Krasnobród: osiedla Krasnobród
i Podzamek ( z wyłączeniem Domu Pomocy
Społecznej w Krasnobrodzie);
Nowa Wieś, Grabnik,

2.

Miasto Krasnobród- osiedle Podklasztor;
ul. Turzyniec; Borki; Szur,

3.

Hutków,

4.

Dominikanówka, Majdan Mały
Majdan Wielki (z wyłączeniem Domu
Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim),

5.

Kaczórki, Hutki,

6.

Hucisko, Potok
Malewszczyzna,

Senderki,

7.

Wólka Husińska,

8.

Zielone,

9.

Dom Pomocy Społecznej
w Krasnobrodzie,

10.

Dom Pomocy Społecznej
w Majdanie Wielkim,

Stara

Urząd Miejski
w Krasnobrodzie
tel.660-76-91
„Lokal dostosowany do
potrzeb wyborców
niepełnosprawnych”
Były budynek Urzędu
Gminy w Podklasztorze
–
ul. Aleja NMP 2
tel.660-70-34
Szkoła Filialna w
Hutkowie
tel.660-73-47
Szkoła Podstawowa w
Majdanie Wielkim
tel.660-71-68

Szkoła Podstawowa w
Kaczórkach
tel. 660-75-90
Szkoła Filialna
Huta,
w Starej Hucie
tel. 660-72-17
Remiza OSP
Wólka Husińska
sala szkoleń
tel. 0. 602 281251
Szkoła Filialna w
Zielonem
tel.660-75-95
Dom Pomocy Społecznej
w Krasnobrodzie
tel.660-76-85
Dom Pomocy Społecznej
w Majdanie Wielkim
tel.660-78-57

Lokale wyborcze otwarte będą w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.
w godz. od 6.00 do 20.00.
Burmistrz
/-/ Marek Pasieczny

Zgodnie z kalendarzem czynności
związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie
wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu
dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w
dniu 14 maja br. upłynął termin
zgłaszania kandydatów do obwodowych
komisji ds. referendum. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami zgłoszenia
mogły dokonywać uprawnione podmioty
np.: partie, stowarzyszenia, kluby
poselskie, kluby senatorskie i inne
organizacje społeczne, które otrzymały
stosowne zaświadczenie od Państwowej
Komisji Wyborczej w Warszawie.
Zgłoszeń dokonało 19 uprawnionych
podmiotów. Ogółem zgłoszono 189
kandydatów
do
komisji.
Ponadto po jednej osobie do każdej z
komisji wyznacza Burmistrz spośród
pracowników samorządowych. Osoby
wyznaczone przez Burmistrza nie biorą
udziału w losowaniu.
Z uwagi na zgłoszenie większej niż
potrzeba liczby kandydatów do komisji,
w dniu 21 maja 2003 roku o godz.10.00
w świetlicy Urzędu Miejskiego w
Krasnobrodzie odbyło się publiczne
losowanie. Informacja o składach
osobowych jest wywieszona na tablicy
ogłoszeń w UM w Krasnobrodzie.
E. Borek

Zdrowie
i rekreacja
W dniach 21-22 czerwca br. odbędzie się w Krasnobrodzie organizowany
przez Samodzielny Publiczny Szpital
Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu „V Rajd Rowerowy
EKOLOGICZNIE I ZDROWO ZE
SŁUŻBĄ ZDROWIA, w podziękowaniu
Matce Bozej za Pielgrzymkę Papieża
Jana Pawła II do Zamościa”.
Trasa rajdu o długości 58 km.
prowadzi trasą Zamość–KrasnobródZamość.
W programie rajdu zaplanowana jest
też organmizacja punktów pielęgniarskich, które będą usytuowane w trzech
punkatch Krasnobrodu: przy Klasztorze,
w parku przy rondzie, przy Domu
Kultury. W punktach tych prowadzone
będą m.in.: pomiar ciśnienia, pomiar
poziomu cukru, profilaktyra raka piersi.
Punkty będą czynne w godz. 1000-1600.
M. Czapla
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Co słychać
w kulturze?

Jubileusz X-lecia
00

24 maja 2003r. (sobota) o godz. 18 w
Centrum
Kultury
i
Sportu
w
Krasnobrodzie odbędzie się spotkanie z
okazji Jubileuszu X-lecia zespołu
„Wójtowianie”. Na spotkanie to zostali
zaproszeni m. in: władze Powiatu
Zamojskiego, władze samorządowe
Miasta i Gminy Krasnobród, dyrektorzy
sąsiednich domów kultury, dyrektorzy
jednostek samorządowych gminy, osoby
związane z zespołem „Wójtowianie”.

Lat). Termin zgłaszania udziału w turniejach mija 5 czerwca 2003r. Turnieje w
Krasnobrodzie są piątymi, a więc ostatnimi turniejami z całego cyklu, dlatego też
oprócz pucharów dla najlepszych zawodników turniejów w Krasnobrodzie zostaną
wręczone specjalne puchary dla najlepszych zawodników całego cyklu, w obu
turniejach, tj. Małe Grand Prix i Grand Prix. Szczegółowych informacji dotyczących
konkursu udziela CKiS, tel. (0-84) 660-71-17 i kierownik organizacyjny turnieju p.
Andrzej Czochra, tel. (0-84) 639-63-38.

Koncert z okazji
„Dnia Matki”

Recytacje przedszkolaków

25 maja 2003r. (niedziela) w Centrum
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie
odbędzie się koncert z okazji „Dnia
Matki”. Godzina rozpoczęcia koncertu i
program zostanie podany na plakatach
informacyjnych. Koncert dedykowany
jest wszystkim mamom, ale do udziału w
koncercie zapraszamy nie tylko mamy.

Na dzień 10 czerwca 2003r. zaplanowano organizowany corocznie Gminny Konkurs
Recytatorski Przedszkolaka. W tym roku będzie to już VIII edycja tego konkursu.
Podobnie jak w latach ubiegłych konkurs organizowany jest dla uczniów klas
zerowych oraz przedszkolaków z młodszych grup wiekowych. Dzieci chętne do
wzięcia udziału w konkursie należy zgłosić do Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie w terminie do 5.06.2003r. W zgłoszeniu należy podać: imię i
nazwisko, miejscowość, wiek, tytuł i autora recytowanego przez dziecko wiersza.
Dzieci uczęszczające do „zerówek” i przedszkola do konkursu zgłaszają ich
opiekunowie, natomiast pozostałe dzieci – rodzice.

Turnieje szachowe
W dniach 7-8 czerwca 2003r. w Centrum
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie
odbędą się dwa turnieje szachowe: Małe
Grand Prix 5-ciu Miast -7.06 (dla
uczestników, którzy nie ukończyli 16
lat) i Grand Prix 5-ciu Miast - 8.06 (dla
uczestników, którzy mają ukończone 16

„Sobótki”
W sobotę 21 czerwca 2003r. odbędzie się organizowana co roku impreza plenerowa
nawiązująca do ludowej tradycji „nocy świętojańskiej”. Impreza ta będzie
jednocześnie uroczystym otwarciem letniego sezonu turystycznego w Krasnobrodzie.
W programie planowane są m.in.: przemarsz korowodu ulicami Krasnobrodu,
konkurs na najładniejszy wianek, puszczanie wianków na wodę, występy zespołów
ludowych, wspólne ognisko. Szczegółowy program imprezy będzie podany na
plakatach informacyjnych. Zapraszamy do udziału w imprezie.
oprac. M. Czapla

Wszystkiego najlepszego Podziękowanie
Z okazji „Dnia Strażaka” wszystkim strażakom z terenu gminy Krasnobród
dużo zdrowia, pogody ducha, udanych akcji, satysfakcji w życiu
oraz wszelkiej pomyślności
życzą
członkowie Pogotowia Ekologicznego ze Szkoły Filialnej w Wólce Husińskiej
z opiekunem p. A. Słota

Dziękujemy
Szczególne podziękowania należą się OSP z Wólki Husińskiej
za efektywną współpracę z Pogotowiem Ekologicznym
w ramach podniesienia estetyki miejscowości.
Członkowie PE z Wólki Husińskiej
opiekun p. A. Słota

Serdecznie dziękuję:
Pani Sabinie Zdonek –
dyrektor MGBP
Pani Marioli Czapla
– dyrektor CKiS
Pani Dorocie Szwal
– pracownikowi MGPB
Panu Markowi Molendzie
– pracownikowi CKiS
za pomoc w organizacji „Promenady
Poezji” i spotkania autorskiego, które
odbyło się 29 kwietnia 2003r. w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie.
Dziękuję
także
dzieciom,
młodzieży i nauczycielom ze szkół
podstawowych gminy Krasnobród oraz
rodzicom za udział w tym bardzo
istotnym dla mnie spotkaniu.

Alina Słota
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SZACH EKSPRESS
NR 1
Historia szachów
Wielu teoretyków i znawców szachów przypisuje wynalezienie
tej gry różnym starożytnym cywilizacjom, np. afrykańskiej,
azjatyckiej, europejskiej. Ze wszystkich snutych domniemywań
dotyczących początków szachów na największą uwagę zasługuje
teoria mówiąca, że pojawiły się one w Indiach w połowie VI wieku
naszej ery. Źródła pisane dowodzą, że za panowania w Persji Szacha
Chursau I Anaszarwana gra ta była już tam znana, przywieziona
bowiem został w darze od indyjskiego radży.
Pierwotna nazwa szachów brzmiała „CHATURANGA”. Nazwa
ta nawiązuje do czwórdzielności hinduskiej armii mającej w swoim
składzie: piechotę, kawalerię rydwany i słonie. W tę najstarszą znaną
historykom formę szachów grano na „ASZTAPADZIE” –
szachownicy złożonej z 66 pól. Asztapada pochodzi z II w. p.n.e. i
jest również terminem wojskowym.
Wynika z tego, że szachy w swojej
pierwotnej formie były grą wojenną.
W czaturangę grało czterech
partnerów czterema kompletami
złożonymi
z
ośmiu
bierek
ustawionych po rogach. Bierki
składały się z figur: króla wieży,
skoczka i gońca oraz z 4 pionów.
Początkowo każdy z graczy walczył
sam przeciwko pozostałym, następnie
przyjęło się toczyć grę parami. Celem gry było zdobycie głównej
figury strony przeciwnej lub wybicie wszystkich bierek wroga.
Sprawdź się!
Konkurs szachowy Nr 1

Zadanie 1.
Białe dają mata czarnym w 2 posunięciach.
A.Ellerman
–
I
nagroda
„Good
Companion” 1919r.

Zadanie 2
Białe dają mata Czarnym w 2 posunięciach.
G. Latzel – I miejsce Holandia –RFN 1954r.

Rozwiązanie obu zadań wraz z kuponem konkursowym należy
przesłać na adres Redakcji G.K. w terminie do 10 czerwca 2003r.
Wśród kart z prawidłowymi odpowiedziami rozlosujemy nagrodę
rzeczową ufundowaną przez CKiS. Wyniki losowania zostaną
podane w następnym numerze „G.K.”
Wszystkich, którzy są zainteresowani „Królewska grą”,
doskonaleniem swoich umiejętności, poznaniem zasad gry
informuję, że w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie działa
Klub Szachowy. Zajęcia w ramach klubu odbywają się w każdy
wtorek w godz. 1400 - 1700. Zapraszam
Andrzej Czochra – instruktor
Klubu Szachowego
w Krasnobrodzie
Kupon Konkursowy
Szachy Nr 1
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IV sesja
Rady Miejskiej
Ciąg dalszy ze str. 13
Podczas dyskusji pytania radnych dotyczyły przede
wszystkim funkcjonowania ZGK w Krasnobrodzie,
zadłużenia gminy, spłaty kredytów.
Na pytania dotyczące ZGK odpowiadał dyrektor Jacek
Gmyz, który poinformował, że zakład ma zobowiązania
finansowe za rok 2002r. Zobowiązania te wynikają z
nieuregulowania opłat za korzystanie ze środowiska
(wydobywanie wody w hydroforniach na terenie gminy,
zrzut oczyszczonych ścieków oraz składowanie
odpadów), zobowiązań do budżetu gminy z tytułu
zarządu majątkiem oraz adaptacji byłej bazy SBW na
siedzibę ZGK w Majdanie Wielkim. Dyrektor zobowiązał
się do przedstawienia radzie w najbliższym czasie
szczegółowej analizy rozwiązania tej trudnej sytuacji.
Na pytania dotyczące zadłużenia gminy odpowiedzi
udzielił Burmistrz, który zwrócił uwagę, że zadłużenie
gminy istnieje już od kilku lat. Przypomniał, że obecne
zadłużenie jest wynikiem działalności w latach 1994-97
Spółki Wodno-Ściekowej w Krasnobrodzie. Spółka ta
miała za zadanie wykonać oczyszczalnię ścieków wraz z
kolektorami i na ten cel zaciągnęła kredyt w wysokości
1.700 tys. zł. w NFOŚiGW. Kolektory w Krasnobrodzie
były wybudowane znacznie drożej niż gdzie indziej, tak
więc środków tych wystarczyło na realizację tylko części
inwestycji. Wówczas gmina miała do wyboru: albo
przejąć inwestycję wraz zadłużeniem i mieć wpływ na
dalszą jej realizację, bądź zwrócić kredyt w całości
(gmina poręczyła zaciągniecie tego kredytu) i nie mieć
wpływu na zakończenie budowy oczyszczalni. (przyjęto
pierwsze rozwiązanie). W dalszej części swojej
wypowiedzi Burmistrz poinformował, że od 1998 r.
zadłużenie gminy jest na tym samym poziomie mimo, że
nadal prowadzone są inwestycje.
Na pytania dotyczące spłaty kredytów odpowiedziała
skarbnik UM Jadwiga Kusiak, która poinformowała, że
na bieżąco spłacane są kredyty i pożyczki jak również
wynikające z nich odsetki. Wypowiedź pani skarbik
uzupełnił z-ca burmistrza J. Oś, który powiedział, że w
ubiegłym roku obsługa długu wyniosła ok. 1 mln zł.
Długofalowo obsługa długu stale się zmniejsza.
Po zamknięciu dyskusji, w wyniku głosowania
uchwała ws. przyjęcia sprawozdania z działalności
finansowej gminy za 2002 rok oraz udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Krasnobrodu została podjęta.
Oprac. M. Czapla
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Piłkarska

OGŁOSZENIE

kadra czeka

Sprzedam działkę budowlaną
o powierzchni 20 arów
położoną w Krasnobrodzie, ul. Kościuszki 21
Tel. (0-32) 751-02-56

W dniu 30 kwietnia 2003r. w Jacni
odbyły się eliminacje międzygminne LZS
w piłce nożnej chłopów „Piłkarska Kadra
Czeka” o Puchar Przewodniczącego Rady
Powiatu Zamojskiego. Pierwsze miejsce w
eliminacjach zajęła drużyna Gimnazjum w
Krasnobrodzie, która pokonała drużynę
Gimnazjum z Suchowoli wynikiem 14:0.
8 maja 2003r. w Łabuniach odbył się
Finał Powiatowy LZS w piłce nożnej
chłopów „Piłkarska Kadra Czeka” o
Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu
Zamojskiego. Tutaj też najlepsza okazała
się drużyna Gimnazjum z Krasnobrodu,
która zdobyła I miejsce i puchar. Drużynę
z Krasnobrodu tworzyli: Rębisz Kamil,
Kostrubiec Adam, Mazurek Przemysław,
Borek Sławomir, Kurantowicz Artur,
Kurantowicz Mateusz, Dobek Jarosław,
Nowosad Łukasz, Daniel Paweł, Górnik
Mateusz, Mazurek Mateusz, Słupski
Kamil, Rębisz Piotr, Kołtun Mateusz,
Gielmuda Jakub, Fila Marek, Gielmuda
Paweł, Kowalczuk Tomasz, Borek
Wojciech oraz trenerzy: Mielniczek
Kazimierz i Gałan Andrzej.
Wyniki rozegranych meczy:
Gimnazjum Krasnobród –
Gimnazjum Skierbieszów (6:0)
Gimnazjum Łabunie –
Gimnazjum Skierbieszów (3:0)
Gimnazjum Krasnobród –
Gimnazjum Łabunie (1:1)
Ostateczna klasyfikacja:
I miejsce – Krasnobród
II miejsce – Łabunie
III miejsce – Skierbieszów.
Najlepszym bramkarzem rozgrywek
został uczeń Gimnazjum w Krasnobordzie
Mateusz Mazurek.
Puchary i dyplomy wręczali: wójt
Gminy
Łabunie Wojciech Turczyn,
Prezes ZOZPN w Zamościu Wiesław
Pałka, przewodniczący Rady Powiatu
Zamojskiego Kazimierz Mielnicki.
Na turnieju, który odbędzie się 28 maja
w Suśćcu spotkają się mistrzowie
powiatów:
Hrubieszów,
Biłgoraj,
Tomaszów Lub., Zamość.
Kazimierz Mielniczek
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Krzyżówka Nr 41
Litery kratek ponumerowanych od 1 do 31 utworzą rozwiązanie Krzyżówki
Nr 41, które wraz z naklejonym na karcie pocztowej kuponem prosimy przesłać na
adres Redakcji w terminie do 10 czerwca 2003r. Wśród osób, które nadeślą
prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę rzeczową SOKOWIRÓWKĘ.
Fundarorem nagrody jest:
Krasnobrodzkie Centrum Handlowo-Produkcyjno-Usługowe AMC
Market Spożywczy w Krasnobrodzie
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 40: „PISANKA KRASZANKA”. Za prawidłowe
rozwiązanie Krzyżówki Nr 40 NAGRODĘ - ZESTAW UPOMINKÓW: APARAT
FOTOGRAFICZNY, PLECAK, PIÓRNIK - ufundowaną przez Krasnobrodzkie
Centrum Handlowo-Produkcyjno-Usługowe AMC Market Spożywczy w
Krasnobrodzie otrzymuje:
Pani Iwona Nieradko, zam. Krasnobród, ul. Kościuszki 15
Gratulujemy. Nagroda do odebrania w Redakcji.
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