Rok IX Nr 6/36 Krasnobród 29.10.1999r.

nk. 100+50 cena 0,50z ł

ISSN 1506-4263

W numerze:
 Krasnobród -Zdrój -str.1 i 3.
 Stypendia dla najlepszych str. 1 i 6.
 Strażacy w akcji - str. 4.
 Czy wiesz, że ... - str. 5.
 Dzień Nauczyciela - str. 7.
 „Belfont” - użytek ekologiczny - str. 8.
 Krasnobrodzie Stowarzyszenie Turystyczne - str. 10.
 Ilustratorzy w Krasnobrodzie
- str. 11.

Złota polska jesień

Stypendia

dla najlepszych
Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej” otrzymała oficjalne zaproszenie od Dyrektora Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie – Wojciecha Żukowskiego na
uroczystość wręczenia dyplomów
stypendystom Prezesa Rady Ministrów – uczniom szkół średnich z rejonu zamojskiego.
Z przyjemnością skorzystałam z
tego zaproszenia i byłam na tej uroczystości, która odbyła się 29 października br. w Sali Consulatuss zamojskiego ratusza.
Na spotkaniu obecni byli: Wicekurator Oświaty Andrzej Zielinski,
Dyrektor Oddziału Zamiejscowego
Urzędu Wojewódzkiego – Zbigniew
Bełz, Prezydent Miasta Zamościa
Marek Grzelaczyk i Wiceprezydent
Andrzej Lubczyk oraz stypendyści i
ich pedagodzy.
ciąg dalszy na str. 6

fot. M. Czapla

Jednym z gorących tematów jesieni w Krasnobrodzie stał się temat
statusu uzdrowiska dla naszego miasteczka. Tak się złożyło, że Zarząd
Miasta i Gminy upoważnił mnie do
koordynowania całości prac związanych z uzdrowiskiem. Chciałbym
na łamach naszej „Gazety” na bieżąco informować mieszkańców o stanie prac w tym zakresie.

Uważam, że jest to nieuczciwe. Zakładając nawet, że tak być powinno,
to należało dać czas władzom gmin
(minimum 3-5 lat) aby miały szansę
formalnie uzyskać status uzdrowiska. Na wniosek Dyrekcji Sanatorium, Burmistrz wystąpił do Lubelskiej Regionalnej Kasy Chorych z
prośbą o traktowanie Krasnobrodu
jako miejscowości uzdrowiskowej.

Krasnobród - Zdrój
Dlaczego właśnie ten problem
staje się tak pilny i wymaga podjęcia
konkretnych działań władz samorządowych? Otóż reforma służby zdrowia postawiła w bardzo trudnej sytuacji sanatoria, które nie znajdują
się na terenie miejscowości uzdrowiskowych. Kasy chorych wychodzą z
założenia, że nie należy brać pod
uwagę ofert sanatoriów położonych
na terenie miejscowości, które nie
posiadają formalnie statusu uzdrowiska.

W dniu 30 września br. z inicjatywy Zarządu Powiatu Zamojskiego
odbyło się spotkanie w Sanatorium
w Krasnobrodzie dotyczące problematyki uzdrowiskowej. Źle się jednak stało, że spotkanie miało taki
przebieg. Należało się do niego
wspólnie, odpowiednio przygotować, a nie organizować wątpliwe
widowisko w obecności Dyrektora
Departamentu ds. Uzdrowisk Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej (to nas wszystkich kompromituciąg dalszy na str. 3.
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Rozpoczęto budowę boiska przy
szkole podstawowej w Krasnobrodzie. W obecnej chwili trwają prace
ziemne związane z równaniem terenu
oraz nawożenie ziemi. Na wiosnę zostanie zasiana trawa. Mamy nadzieję,
że te działania przyczynia się do
stworzenia lepszych warunków uprawiania sportu uczniom krasnobrodzkich szkół.
*****
Wspólnymi siłami mieszkańców wsi
Husiny i zarządu MiG Krasnobród w
końcu udało się zniwelować i utwardzić niesortem kilometrowy odcinek
drogi do tej miejscowości. Wykopano
też rowy odwadniające. Pozostał
jeszcz1,5 km odcinek, który będzie
zrealizowany z przyszłorocznego budżetu. Zarząd liczy, jak poprzednio na
pomoc ze strony mieszkańców Husin.
*****
Trwa remont ulicy Sikorskiego i
Wczasowej. Wkopywane są nowe
krawężniki. po zakończeniu tych prac
zostanie położona nowa, ścieralna
warstwa asfaltu.

Nareszcie znalazły się pieniądze
na to, aby pogłębić rowy odwadniające przy zalewie w Krasnobrodzie. Do tej pory rowy te były
utrapieniem dla mieszkańców ul.
Partyzantów. Zabudowania gospodarzy były podtapiane (zalewane) w czasie wiosennych roztopów.
*****
Przypominamy, że z dniem 1
stycznia 2000 zostanie zmieniona
forma wywożenia odpadów komunalnych. proponuje się gromadzenie odpadów komunalnych w
pojemnikach z pokrywą o poj. 110
litrów. Jeżeli właściciele posesji
dokonają zakupu pojemnika na
własny koszt, pojemnik będzie
stanowił ich własność, a ponadto
będą mieli możliwość korzystania
z nieodpłatnego wywozu nieczystości stałych. Zgodnie z podjętą
decyzją mieszkańcy zobowiązani
są do podpisania umów z firmą,
która będzie wywoziła śmieci.
Przypominamy, że przetarg nieograniczony wygrała Spółdzielnia
Produkcji Rolnej z Krasnobrodu,
która zaoferowała najniższą cenę
za usługę tj. 1.65 zł. za wywóz
nieczystości z 1 pojemnika (w cenę tę wliczona została opłata za
zrzut nieczystości stałych na
gminnym wysypisku w Grabniku). Do końca br. w Urzędzie
MiG w Krasnobrodzie (u pana
Sławomira Umińskiego) przyjmowane są zapisy na zakup koszy
(w cenie 60-70 zł).

*****

*****
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*****
W dniu 15 listopada odbędzie się
w COKiS XII Sesja Rady Miasta i
Gminy w Krasnobrodzie. Przedmiotem obrad będzie m. in. podjecie uchwał w sprawie:
 zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego
 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
na rok 2000;
 partycypacji mieszkańców w
kosztach budowy inwestycji
na terenie gminy pod nazwą
„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami”
 wyboru banku do obsługi
bankowej budżetu Miasta i
Gminy w Krasnobrodzie;
 zmiany w budżecie gminy na
rok 1999;
 uchwalenia prowizorium budżetowego na rok 2000;
*****
zebrała: M. Czapla

OD REDAKCJI
Informujemy, iż kolejny numer
„Gazety Krasnobrodzkiej”
ukaże się 30.11.1999r.
--------- * --------„Gazetę Krasnobrodzką” można
kupić w Centrum Oświaty Kultury i Sportu,
w kiosku „Ruchu”
p. Stanisława Cieplaka,
w Sklepie Spoż.-Przem.
p. Adama Tarłowskiego
na Podklasztorze
oraz
w Sklepie z Art. Chemicznymi
p. Beaty Maruszak
w Krasnobrodzie.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Krasnobród
przyjmuje interesantów
we wtorki
w godz. 1200-1400
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ciąg dalszy ze str. 1.
je) oraz pracowników Sanatorium.
Przykre jest również to, że po raz
pierwszy od 9-ciu lat w kilkunastoosobowej Radzie Społecznej Sanatorium
nie ma żadnego przedstawiciela władz
samorządowych Miasta i Gminy Krasnobród (mam nadzieję, że Zarząd
Powiatu zmieni swoje stanowisko w
tej sprawie).
Myślę, że pierwsze emocje już opadły
i rozpoczyna się normalna wspólna
praca nad „uzdrowiskiem”.
Wracając jeszcze do naszego Sanatorium, to chciałbym poddać pod rozwagę sprawę jego przyszłego rozwoju. O ile bieżące funkcjonowanie zakładu zależy przede wszystkim od
kontraktu z Lubelską Regionalna Kasą
Chorych, to rozwój infrastruktury i
inwestycji w tym zakresie zależy
głównie od zamożności organu założycielskiego.
Dlatego znacznie większe możliwości
rozwojowe dla Sanatorium byłyby,
gdyby organem założycielskim był
Lubelski Sejmik Wojewódzki, a nie
nasz biedny powiat ziemski.
Problematykę uzdrowiskową reguluje ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r.
o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym.

Są to następujące warunki:
1. posiadanie udokumentowanych surowców naturalnych ...
2. posiadanie klimatu ...
3. posiadanie (projektowanie ) zakładów ...
4. przedstawienie
wstępnie
stref
ochrony ...
5. przedstawienie założeń planistyczno - ..
6. Spełnienie powyższych warunków
musi być odpowiednio udokumentowane.
Odnosząc się do powyższych warunków warto podjąć się próby odpowiedzi
na pytanie – na jakim etapie w chwili
obecnej jest Krasnobród.
Surowce naturalne (pkt. 1)
W naszym przypadku mogłyby to być
wody lecznicze lub borowina. Według
istniejącej dokumentacji ( projekt otworu
poszukiwawczego – Krasnobród IGH-1
wykonany w roku 1979 przez Centralny
Urząd Geologii) istnieją szanse odkrycia
złóż wód leczniczych na głębokości ok.
1000 m. Jednakże, ze względu na koszt
przedsięwzięcia są małe szanse na realizacje i zainteresowanie inwestorów tym
przedsięwzięciem. Znacznie mniej kosztownym przedsięwzięciem byłoby zapewne udokumentowanie posiadania borowiny. Jednak i w tym przypadku cały
proces jest rozciągnięty w czasie i pociągnąłby

Krasnobród-Zdrój
Problem polega na tym, że ustawa ta
nie przystaje do współczesnych warunków i realiów gospodarki rynkowej. Od dwóch lat trwają prace nad
nową ustawą o uzdrowiskach (projekt
znajduje się w tzw. uzgodnieniach
międzyresortowych), która również
wzbudza wiele kontrowersji i wątpliwości ze strony przedstawicieli
uzdrowisk.
Ustawa o uzdrowiskach określa m. in.
warunki niezbędne do prowadzenia
lecznictwa uzdrowiskowego. Drugi
projekt ustawy ( przygotowany z inicjatywy poselskiej) określa status gminy uzdrowiskowej.
W tej właśnie ustawie zostanie rozstrzygnięta sprawa konkretnych korzyści dla gminy (miejscowości) posiadającej taki status.
Nikt jednak dzisiaj nie jest w stanie
powiedzieć w jakim kształcie i kiedy
te dwie ważne dla nas ustawy wejdą w
życie.
Przedstawiając warunki jakie Krasnobród musi spełnić aby zostać uznanym za uzdrowisko, będę opierał się
na oficjalnej odpowiedzi uzyskanej od
Dyrektora Departamentu ds. Uzdrowisk – Janiny Sobczak-Kowalak.

za sobą znaczne koszty.
Obniżeniem kosztów byłoby dowożenie
borowiny z innego uzdrowiska (w przypadku, gdyby takie rozwiązanie zaakceptowało Ministerstwo Zdrowia).
Całkowitym rozwiązaniem tego problemu, byłoby uwzględnienie statusu
uzdrowisk klimatycznych w wersji
proponowanej przez Izbę Gospodarczą
„Uzdrowiska Polskie” (powyższa propozycja została przyjęta przez Ministerstwo Zdrowia w projekcie nowej ustawy). Warunki klimatyczne wystarczyłyby do uzyskania statusu uzdrowiska.
Klimat, warunki naturalne, odpowiednia infrastruktura (pkt. 2)
Klimat, odpowiednie środowisko
(czystość wody i powietrza) infrastruktura (m.in. instalacje wodno-kanalizacyjna,
gazowa) – wg oceny Departamentu
Uzdrowisk Polskich – powyższe wymogi Krasnobród spełnia. Opracowana jest
również przez Starostwo Powiatowe odpowiednia dokumentacja: „charakterystyka warunków naturalnych i czynników środowiskowych Miasta i Gminy
Krasnobród”.
Zakłady i urządzenia lecznictwa
uzdrowiskowego (pkt. 3)
Po pewnym rozszerzeniu ofert Sanato-

rium Rehabilitacyjne w Krasnobrodzie –
nie powinno mieć większych problemów
ze spełnieniem tego warunku.
Określenie stref ochrony uzdrowiska
(pkt. 4)
W planie zagospodarowania przestrzennego Krasnobrodu są zaprojektowane strefy ochrony (A, B, C) uzdrowiska, jednak wielkość tych stref ( np. strefa B obejmuje teren całego Krasnobrodu) wymaga korekty.
W strefach ochrony jest szereg czynności zastrzeżonych ( istniej wymóg
uzyskania dodatkowej zgody, naczelnego lekarza uzdrowiska, a w niektórych
sytuacjach uzgodnień z Ministerstwem
Zdrowia). Dotyczy to np. lokalizacji
obiektów budowlanych, prowadzenia
hodowli zwierząt, uruchamiania zakładów uciążliwych dla środowiska itp.
Precyzyjne określenie tych czynności
dla poszczególnych stref – następuje w
statusie uzdrowiska.
W bieżącym roku Rada Miasta i
Gminy przystąpiła do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Określając strefy ochrony uzdrowiska na etapie
opracowania studium, należy dążyć do
zminimalizowania wszelkich ograniczeń
uciążliwych dla mieszkańców (minimum
obszaru ochronnego , minimum czynności zastrzeżonych).
Jest to pierwszy niezbędny warunek, aby
idea uzdrowiska znalazła poparcie wśród
mieszkańców.
Założenia planistyczno- .................
rozwoju
uzdrowiska
(koncepcja
uzdrowiska) (pkt. 5)
W zasadzie jest to jeden z najważniejszych i pierwszych dokumentów do
opracowania. Istniejące opracowania z
lat 80-tych (np. plan szczegółowy dzielnicy uzdrowiskowej) są nieaktualne.
Po rozmowach przeprowadzonych z Dyrektorem Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie” – prof. Dr Andrzejem Madeyskim – możliwe jest opracowanie takiej koncepcji uzdrowiska przez Izbę.
Wstępne założenia do koncepcji wydają
się interesujące (np. możliwość wykorzystania istniejącej w Krasnobrodzie
bazy noclegowej i żywieniowej dla potrzeb kuracjuszy).
Zdobycie tych informacji było możliwe m. in. dzięki dobrej współpracy i
wspólnym wyjazdom pracowników
Urzędu Miasta i Gminy oraz Sanatorium
Rehabilitacyjnego w Krasnobrodzie do
Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie” oraz do Ministerstwa Zdrowia –
Departament ds. Uzdrowisk.
Wszystko wskazuje na to, że uzyskanie statusu uzdrowiska, to długotrwały
proces wymagający podjęcia szereg
wspólnych działań, jak również zapewnienia odpowiednich środków finansowych.
Kazimierz Gęśla
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Naczelnik Ochotniczej Straży
Pożarnej w Krasnobrodzie informuje o przeprowadzonych akcjach
ratowniczo-pożarniczych w roku
1999 przez jednostkę, która działa
w KSRG (Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy) od 1995 r.
Działalność
ratowniczogaśniczą w roku 1999 rozpoczęliśmy od wyjazdu w dniu 31.01. w
godz. 1830- 2100 do pożaru budynku mieszkalnego w Kaczórkach.
Spalił się częściowo dom mieszkalny p. Mazur Wiktorii (obecnych
3 strażaków).
Kolejne akcje to:
 15.02., godz. 1920- 2130 - pożar budynku gospodarczego
adaptowanego na dom mieszkalny Bojarskiego Adama na
Podklasztorze (obecnych 10
strażaków).
 23.02., godz. 1150 – 1350 – pożar budynku mieszkalnego pana Kostrubca Mieczysława w
Majdanie Wielkim (obecnych
5 strażaków)
 01.04., godz. 2000 –2100 – pożar łąk w Jacni (obecnych 12
strażaków)
 03.04., godz. 1500 – 16 00 – pożar lasu w Zielonem (obecnych 14 strażaków)
 19.04., godz. 2350 – 300 – wyjazd na interwencję drogową
na trasie Adamów – Szewnia –
uprzątnięcie z drogi drzew
powalonych przez burzę

Od 14 października br. Krasnobród
może pochwalić się kolejnym wydawnictwem periodycznym. Właśnie w dniu święta Edukacji Narodowej ukazało się po raz pierwszy
Czasopismo uczniów Zespołu
Szkół Podstawowych im. 25 Pułku
Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie pod tymczasowym tytułem „Gazetka Szkolna”.
„Gazetkę Szkolną” redaguje zespół, który tworzą uczniowie –
członkowie Koła
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śnieżną oraz wyciągnięcie z
zasp śnieżnych unieruchomionych pojazdów (obecnych 3
strażaków)
26.04., godz. 830 – 1100 – wypompowywanie wody z piwnic i
kotłowni w Szkole w Krasnobrodzie (obecnych 4 strażaków)04.05., godz. 900 – 1130 wypompowywanie wody z piwnic i kotłowni w Szkole w Krasnobrodzie (obecnych 3 strażaków)
04.05., godz. 2250 – 430 – pożar
stolarni w Adamowie (obecnych
6 strażaków)
07.05., godz. 1310 – 1420 – pożar
lasu w Krasnobrodzie (obecnych
5 strażaków)
25.05., godz. 1130 – 1330 – pożar
w Jacni, który strawił budynki
gospodarcze u Wacława Skiby
(obecnych 9 strażaków)
30.06., godz. 120 – 220 – w Zielonem pożar, który strawił garaż
i samochód u p. Pakuły Jana
oraz więźbę dachową na budynku mieszkalnym p. Kłyża Zygmunta (obecnych 3 strażaków)
06.07. – wezwanie do akcji ratowniczej nad zalew w Krasnobrodzie. Zginął człowiek porażony prądem (obecnych 8 strażaków)
18.07., godz. 1210 – 1310 – pożar
w miejscowości Szur, spłonęła
częściowo suszarnia tytoniu
(obecnych 9 strażaków)

Dziennikarskiego działającego przy
ZSP w Krasnobrodzie pod opieką
mgr Grażyny Nowosad. Inauguracyjne wydanie „Gazetki Szkolnej”
zawiera m. in.: życzenia dla nauczycieli, wywiad z Dyrektorem ZSP w
Krasnobrodzie Rolandem Wyrostkiewiczem, „Dzieje patrona szkoły”,
konkursy i rozrywkę.
Redakcja „Gazetki Szkolnej”
ogłosiła konkurs na tytuł czasopisma
uczniów ZSP w Krasnobrodzie, tak
więc bardzo możliwe, że



07.08., godz. 2250 – 330 – pożar
niezamieszkałego
budynku
mieszkalnego przy ul. Kościuszki
w
Krasnobrodzie
(obecnych 12 strażaków)
 08.08. – wyjazd do pożaru we
wsi Hucisko, spłonął budynek
mieszkalny p. Pokrywki. Akcja
trwała 2 godziny. (obecnych 5
strażaków)
 07.09., godz. 1610 – 1730 – pożar
w Zielonem, spłonęła stodoła u
p. Dąbrowskiego Wiesława
(obecnych 11 strażaków)
Tą smutną wyliczankę zakończy
akcja przeprowadzona w dniu 18.10.
br. w godz. 410 – 810 – pożar prywatnego hotelu p. Zbigniewa Korzeniowskiego na Podklasztorze (obecnych 8 strażaków).
Miejmy nadzieję, że będzie to
ostatnia akcja naszej jednostki OSP
w tym roku. Aby tak się stało, zwracam się do wszystkich z prośbą o
ostrożne obchodzenie się z ogniem
i przestrzeganie zasad p.poż.
Zwróćcie Państwo uwagę na to,
że nie podaję tu przyczyn powstania
pożaru ani też wysokości poniesionych strat. Sprawy te ustala bowiem
Państwowa Zawodowa Straż Pożarna w Zamościu, która w każdej akcji
gaśniczej wymienionej wyżej brała
czynny udział.
Z poważaniem
Naczelnik OSP w Krasnobrodzie
Józef Bodys

jeśli znajdą się ciekawe propozycje,
kolejne wydania tej gazetki będą się
ukazywały pod innym tytułem.
Mamy nadzieję, że bez względu
na to jaki to będzie tytuł, Redakcja
„Gazety Krasnobrodzkiej” może liczyć na współpracę z Redakcją nowo powstałego wydawnictwa.
Gratulujemy pomysłu i efektów
pracy całemu Zespołowi Redakcyjnemu i życzymy „lekkiego pióra”, a
tym samym ciekawych artykułów i
coraz większego grona czytelników.
M. Czapla
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Drogi Czytelniku, artykułem zatytułowanym „Czy wiesz, że ... ?” rozpoczynamy cykl artykułów mówiących o zabezpieczaniu się przed katastrofą, klęską żywiołową i postępowaniu podczas trwania tych zagrożeń.
Na szczęście nie mamy zbyt często do
czynienia z tak trudnymi sytuacjami,
myślę jednak, że nie zaszkodzi wiedzieć, co można z robić i jak się zachować w konkretnych sytuacjach.
Powodzie, wichury, żywiołowe pożary
oraz mrozy i zamiecie zimą – to naturalne katastrofy jakie mogą się wydarzyć w naszym kraju. Naturalna katastrofa, która ma duże natężenie i duży
zasięg nazywa się klęską żywiołową.
Obrona Cywilna pomaga ludziom, których dotknęły różnego rodzaju katastrofy. Uczy jak postępować w czasie,
a przede wszystkim co robić PRZED
katastrofą.
Katastrofy mogą występować w
różnych postaciach i rozmiarach.
Większość z nich jest powodowana
przez warunki pogodowe. Niektóre z
nich są przewidywalne np. silne wiatry, a niektóre zupełnie nas zaskakują.
Chociaż same katastrofy nie są zjawiskiem zabawnym, dobrze jest dowiedzieć się czegoś więcej na ich temat.
Im więcej o nich wiesz, tym lepiej rozumiesz i tym lepiej możesz się przygotować. Możesz pomóc swojej rodzinie w przygotowaniu się do katastrof.
CO MOŻESZ ODCZUWAĆ
W CZASIE KLĘSK
ŻYWIOŁOWYCH?
Klęski żywiołowe mogą zdarzać się
zawsze. Często następują nagle, bez
ostrzeżenia i mogą powodować poczucie strachu i niepewności u ciebie i
twoich rodziców. Na przykład będziesz musiał opuścić swój dom, nie
będziesz mógł chodzić do szkoły, nie
będziesz mieć możliwości spania w
swoim łóżku a sytuacja może być
przez jakiś czas powikłana i niepewna.
Oto jest sześć ważnych rzeczy do zapamiętania:
1.

Stan klęski na ogół nie trwa zbyt
długo wkrótce sytuacja powróci
do normy.

2.

3.

4.

5.

6.

Postaraj się przyzwyczaić do przymusowych okoliczności, jeśli chwilowo nie możesz wrócić do domu.
W nowym miejscu, w którym się
znajdziesz być może poznasz nowych przyjaciół.
Szukaj swoich rodziców lub innych
dorosłych, jeśli czujesz się zagrożony i zagubiony. Oni pomogą ci
zrozumieć co się dzieje. Nie obawiaj się pytać o takie sprawy jak :
Jak długo będziesz musiał przebywać w miejscu ewakuacji; Kiedy
będziesz mógł pójść do szkoły itp.
Czasami pomaga zajęcie się opisaniem swoich przeżyć i doświadczeń
albo rysowanie obrazków o tym co
się dzieje. Możesz opisać swoje
wrażenia i to co się działo.
Jest rzeczą zupełnie normalną płakać w czasie katastrofy. Ale pamiętaj – BĘDZIE LEPIEJ!!!
Być może będziesz w stanie pomóc
innym. Dzieci w różnym wieku
mogą pomagać w miejscach ewakuacji w opiekowaniu się jeszcze
młodszymi dziećmi, przy sprzątaniu, przy sporządzaniu i wydawaniu
posiłków itp. Możesz również pomagać przy napełnianiu worków
piaskiem albo po katastrofie pomagać w doprowadzaniu twego domu
do porządku.
RODZINNY PLAN
DZIAŁANIA W CZASIE KLĘSK
ŻYWIOŁOWYCH

W wielu krajach, gdzie często zdarzają
się różne katastrofy, zamieszkałe w rejonach zagrożeń rodziny posiadają rodzinne plany na wypadek zagrożenia. Nie zaszkodzi zaplanowanie sposobu postępowania w różnych możliwych sytuacjach
także u nas, chociaż na co dzień nie grożą nam duże kataklizmy. Usiądź razem
ze swoja rodziną i spróbuj porozmawiać na temat:




jakie rodzaje zagrożeń mogą dotyczyć twojego rejonu zamieszkania
co można zrobić, aby być przygotowanym w razie nastąpienia katastrofy (plan działania)
co robić w razie ogłoszenia ewakuacji (oznacza to konieczność opuszczenia domu)

gdzie rodzina może się spotkać w
razie niemożliwości spotkania się w
domu, np. w domu sąsiada lub na
umówionym miejscu na ulicy

gdzie rodzina może się zebrać po
ogłoszeniu ewakuacji. Możesz wytypować miejsce w domu krewnych
lub przyjaciół

gdzie dać znać o sobie, jeśli w
chwili katastrofy jesteś poza domem. Należy zapamiętać numer telefonu umówionego członka rodziny w jakiejś innej, odległej miejscowości. Możesz tam zostawić
wiadomość, gdzie przebywasz, aby
rodzina mogła cię odnaleźć.

Należy również porozumieć się z
całym sąsiedztwem w sprawie tego
planu. Zorientuj się czy ktoś z twego sąsiedztwa dysponuje jakimiś
szczególnymi kwalifikacjami, np.
jest lekarzem.
Dobrym pomysłem jest również uzyskanie podstawowych kwalifikacji w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym, co uczyni cię bardzo przydatnym
w razie potrzeby. Możesz zgłosić się ze
swoja rodziną na bezpłatny kurs pierwszej pomocy organizowany w weekendy
przez obronę cywilną.
WYPOSAŻENIE NA CZAS
KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ
Każda rodzina powinna mieć przygotowane wyposażenie na czas klęski żywiołowej. Takie wyposażenie będzie bardzo
pomocne dla ciebie i twojej rodziny w
czasie klęski. Podczas katastrof może
wystąpić brak elektryczności lub skażenie wody. Podczas dotkliwej burzy zimowej albo w czasie powodzi może nie
być możliwości opuszczania domu przez
kilka dni. W takich sytuacjach będziesz
zdany na własne siły. Przygotowane wyposażenie ułatwi ci przetrwanie tego
okresu.
Pamiętaj – twoja rodzina być może
nigdy nie będzie zmuszona do korzystania z tego wyposażenia – ale zawsze
lepiej być przygotowanym.
Przygotowane wyposażenie powinno
być spakowane do plastykowego woreczka i przechowywane w jednym,
ustalonym miejscu, aby było łatwe do
znalezienia.
O tym co powinno zawierać wyposażenie na czas klęski żywiołowej napiszemy
w kolejnym wydaniu „Gazety Krasnobrodzkiej”.
Podinspektor ds. wojskowych
UMiG w Krasnobrodzie
Andrzej Borek
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Stypendia dla najlepszych
ciąg dalszy ze str. 1
Wszystkich zebranych powitał Dyrektor Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty Wojciech Żukowski.
Uroczystość rozpoczął program
artystyczny w wykonaniu uczniów i
nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Namysłowskiego
w Zamościu. Następnie głos zabrał
Wicekurator Oświaty Andrzej Zieliński. Po tym przemówieniu odbyło
się uroczyste wręczenie dyplomów
stypendystom, którego dokonali:
Wicekurator Andrzej Zieliński, Prezydent Zamościa Marek Grzelaczyk
oraz Dyrektor Oddziału Zamiejscowego UW Zbigniew Bełz.

Po wręczeniu dyplomów krótkie
przemówienie wygłosił Prezydent
Marek Grzelaczyk. Uroczystość zakończyła się bardzo ciekawym programem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu i oczywiści wspólne pamiątkowe zdjęcie
wszystkich stypendystów.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów zostało ustanowione w 1997
roku i przyznawane jest uczniom
wybitnym ze szkół ponadpodstwowych.
Z przyjemnością chciałabym poinformować, że wśród ponad 40 tegorocznych stypendystów z rejonu
zamojskiego, znalazło się dwoje
uczniów pochodzących z Krasnobrodu.

Po raz pierwszy Stypendystą Prezesa
Rady Ministrów został uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Krasnobrodzie, a także uczennica, co
prawda reprezentująca I Liceum
Ogólnokształcące w Zamościu, ale
pochodząca z Krasnobrodu.
Po uroczystości wręczenia dyplomów umówiłam się na spotkanie
z naszymi stypendystami i teraz
chciałabym ich przedstawić Czytelnikom „Gazety Krasnobrodzkiej”.
Stypendystami Prezesa Rady Ministrów z Krasnobrodu, w szkole
podstawowej chodzili do jednej klasy. Ich wychowawczyniami były panie: Czesława Jabłońska w klasach
I-III, a potem Marzena Oś.

A oto nasi Stypendyści:
Justyna
Borek
jest uczennicą II
klasy I Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana
Zamojskiego w
Zamościu. Jest to klasa o profilu biologiczno-chemicznym. Jej wychowawczynią jest mgr biologii Grażyna Smyk.
I LO im. Jana Zamojskiego w Zamościu
jest szkołą z dużymi tradycjami i uchodzi za szkołę o wysokim poziomie nauczania. Tym bardziej należy podkreślić
sukces Justyny, która „pobiła” swoich
kolegów i koleżanki i zdobyła stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Podczas rozmowy z Justyną przekonałam się, że jest skromną, bardzo zdolną i
miłą osobą o szerokich zainteresowaniach.
Skromna, bo o wielu osiągnięciach i
zdolnościach Justyny dowiedziałam się
od jej mamy Bernadety Borek (Justyna
nie zamierzała o nich wspominać).
Zdolna, bo już jako uczennica szkoły
podstawowej odnosiła sukcesy w licznych konkursach i olimpiadach, w których brała udział. Tu chciałabym dodać,
że jako laureatka Wojewódzkiej Olimpiady z Biologii Justyna została przyjęta
do wybranej przez siebie szkoły ( I LO)
bez egzaminów. Jeśli chodzi o to osiągnięcie, to Justyna podkreśla ogromną
pomoc i zaangażowanie jej nauczycielki
biologii ze Szkoły Podstawowej w Krasnobrodzie, p. Teresy Juszczak, która
bardzo dużo czasu poświęciła na przygotowanie jej do tej olimpiady.

Po za tym, że jest uczennicą wybitną
może zaświadczyć fakt, że jej średnia
ocen wynosi 5,1. Nie wystarcza jej wiedza z zakresu szkoły średniej. Raz w tygodniu wyjeżdża do Lublina na zajęcia z
chemii prowadzone przez UMCS.
Kiedy zapytałam Justynę, co zamierza robić po maturze, to ku mojemu
zdziwieniu, z uśmiechem odpowiedziała,
że piec ciastka. Jak się bowiem okazało
bardzo lubi to robić, i robi to dobrze.
Gdyby nie miała innych zainteresowań
zostałaby cukiernikiem. Po chwili jednak, już na poważnie dodała, że chce dalej się uczyć i poszerzać swoją wiedzę w
zakresie nauk ścisłych. Nie jest jeszcze
zdecydowana jaki kierunek studiów wybierze.
Jak już wcześniej wspominałam Justyna
jest osobą o szerokich zainteresowaniach. Maluje, pisze wiersze (mam nadzieję, kiedyś zdecyduje się na opublikowanie ich w „G.K.”), piecze ciastka, a
ostatnio zajmuje się też filozofią. Osiąga
też sukcesy sportowe na szczeblu szkoły.
Jej dyscyplina to lekkoatletyka, a w
szczególności biegi na krótkie dystanse i
skok w dal.
Otrzymane stypendium Justyna zamierza
przeznaczyć na książki, pomoce naukowe oraz na pokrycie kosztów związanych z wyjazdami na UMCS.
Na pytanie „Jakie są twoje marzenia?” Justyna odpowiedziała: „Chciałabym, żeby wszyscy byli szczęśliwi i kochali się”. Gdy zapytałam o marzenia
bezpośrednio dotyczące jej osoby, odpowiedziała: „Chciałabym kochać i być
kochaną”.

Bartłomiej
Bosak
jest uczeniem
II klasy Liceum
Ogólnokształcącego w Krasnobrodzie. Jego wychowawczynią jest mgr
Elżbieta Borek. Średnia ocen Bartka
wynosi 4,67. Jego domeną są przedmioty
ścisłe, a w szczególności informatyka.
Na moje pytanie o zainteresowania zdecydowanie odpowiedział, że jest to praca
z komputerem. Praca w dosłownym znaczeniu, czyli nie tylko gry i zabawy, ale
także próby pisania wszystkich programów.
Po zdaniu matury Bartek zamierza kontynuować naukę, z tym ,że nie jest jeszcze zdecydowany na jakiej uczelni i na
jakim kierunku, ale na pewno będą to
studia związana z naukami ścisłymi.
Bartek zapytany o jego marzenia odpowiedział krótko: studia i dobra praca.
Marzy też o tym, aby wyjechać za granicę, do Anglii i tam uczyć się języka angielskiego.

P.S. Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej” gratulując Bartłomiejowi
Bosakowi i Justynie Borek otrzymanych stypendiów Prezesa Rady Ministrów, życzy dalszych sukcesów w
nauce i spełnienia marzeń.
M. Czapla
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Dzień Nauczyciela
14 października jest Dniem Nauczyciela. W związku z tym świętem 15 października br. o godz.
1500 w Centrum Oświaty Kultury i
Sportu w Krasnobrodzie odbyła się
uroczystość, na którą zostali zaproszeni nauczyciele z terenu Miasta i Gminy Krasnobród oraz władze samorządowe Krasnobrodu.
Zaproszonych gości powitał gospodarz spotkania – Dyrektor COKiS Andrzej Czapla. Następnie
głos zabrał Burmistrz MiG Krasnobród Marek Pasieczny, który
wygłosił okolicznościowe przemówienie.
Z okazji Święta Edukacji Narodowej, Burmistrz Miasta i Gminy
Krasnobród ufundował nagrody
pieniężne dla dyrektorów dwóch
szkół. Za szczególne osiągnięcia w
pracy
dydaktyczno-wychowawczej, nagrody z rąk Burmistrza
MiG Krasnobród Marka Pasiecznego otrzymały: Małgorzata Kawałek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim i Jadwiga Bodys – Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Starej Hucie.
Burmistrz Marek Pasieczny
wręczył też nagrody autorkom
„Wystawy prac plastycznych nauczycieli”.

Nagrody rzeczowe w postaci sztalug
i palet, ufundowane przez Dyrektora
COKiS otrzymała p. Dorota Umińska, natomiast z powodu nieobecności na uroczystości pań: Romany
Rżany i Marzeny Kuniec nagrody
zostały przekazane na ręce Dyrektora ZSP w Krasnobrodzie Rolanda
Wyrostkiewicza.
Po oficjalnej części spotkania odbył się program artystyczny przygotowany pod kierownictwem opiekunek Koła Teatralnego – Joanny Cios
i Renaty Nowosieleckiej. W programie tym wystąpili uczniowie
Szkoły Podstawowej w Krasnobrodzie i uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego, którzy słowem i
piosenką wyrazili podziękowanie
nauczycielom za ich pracę i trud.
Podczas tego programu zaproszeni goście mieli też okazję przekonać
się o zdolnościach artystycznych naszych księży wikariuszy, którzy
przygotowali podkład muzyczny do
niektórych prezentowanych przez
uczniów piosenek, grając na gitarze i
akordeonie. Jak się okazało oprócz
zdolności muzycznych księża mają
także zdolności aktorskie. Dowodem
na to było „przybycie” na spotkanie
z okazji Dnia Nauczyciela w Krasnobrodzie tak popularnej postaci

jak Genowefa Pigwa (ks. Maciej),
która odpowiadając na pytania prowadzącego (ks. Mariusz) mówiła o
swojej twórczości ludowej i oczywiście o reformie oświaty. Ta cześć
spotkania wprowadziła wszystkich
w bardzo wesoły nastrój.
Program artystyczny zakończył występ Dziecięcej Kapeli Ludowej
działającej przy COKiS pod kierownictwem p. Juliana Derkacza.
W dalszej części spotkania, w
świetlicy COKiS odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac plastycznych nauczycieli pracujących w
szkołach na terenie Miasta i Gminy
Krasnobród. Swoje prace wystawiły
panie: Dorota Umińska, Marzena
Kuniec i Romana Rżany.
Zebrani nauczyciele i zaproszeni goście z zainteresowaniem obejrzeli
prace swoich koleżanek. Otwarcie
wystawy było też okazją do wymiany zdań nie tylko o prezentowanych
pracach, ale także i rozmów na inne
tematy. Oczywiście jak na prawdziwy wernisaż przystało była lampka
szampana i mały poczęstunek.
To pierwsza tego typu wystawa.
Mamy nadzieję, że nie ostatnia.
Okazuje się bowiem, że wiele osób
wśród mieszkańców naszej gminy,
zajmuje się twórczością plastyczną,
choć niektórzy nie chcą się do tego
przyznać. Czekamy na odważnych,
którzy zdecydują się na pokazanie
swoich prac na wystawach indywidualnych czy też zbiorowych.
M. Czapla
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W dniach 23-27 października br.
odbyły się w Zgorzelcu uroczystości
związane z obchodami święta Międzynarodowego Dnia Seniora. W uroczystościach tych , na zaproszenie Dyrektor PDPS w Zgorzelcu Barbary Zagurskiej wzięła udział „Kapela Krasnobrodzka”. Zespół nasz był bardzo serdecznie przyjęty i gorąco oklaskiwany
przez 300-tu osobową grupę uczestników. W czasie uroczystej kolacji występowało kilka zespołów, ale „Kapela
Krasnobrodzka” była zespołem wyróżniającym się profesjonalizmem i
repertuarem. Po każdym występie innego zespołu, podnosiły się okrzyki:
„A teraz Zamość, Zamość, Zamość”.
Oczywiście życzenia publiczności były spełniane. Wiele osób pochodzących z Zamojszczyzny (pan z Ciotuszy, pani z Tarnawatki i inni), ze łzami
radości wyrażało aplauz dla zespołu.
Uroczystość przyjęła charakter rodzinnego spotkania, z czego Kapela
była zadowolona, a zadowolenie było
tym większe, że mogła uświetniać spotkania nie tylko mieszkańcom Zgorzelca, ale i swoim rodakom.
„Kapela Krasnobrodzka” występowała również w Opolnie Zdroju, gdzie
została równie owacyjnie przyjęta.
Członkowie zespołu widząc, że są bardzo dobrze odbierani, natychmiast
włączyli się w tą atmosferę wzajemnej
serdeczności, dlatego też grało się nam
coraz lepiej.
W ramach pobytu w Zgorzelcu z
okazji Międzynarodowego Dnia Seniora zorganizowano Kapeli jednodniową wycieczkę do niemieckiej części Zgorzelca –Gorlitz, zapewniając
przewodnika, który zapoznał nas z zabytkami tego miasta. Kapela była również w Czechach.
Mimo napiętego harmonogramu zajęć i wynikającego z tego fizycznego
zmęczenia wszyscy członkowie Kapeli
byli bardzo zadowoleni. Jako zespól
wokalno-instumentalny poczuliśmy się
dowartościowani przez słuchaczy pod
względem artystycznym, a przez organizatorów „dowartościowani” materialnie.
Pobyt w Zgorzelcu na długo pozostanie w naszej pamięci, pozostawiając
miłe i niezatarte wspomnienia.
Kierownik Kapeli Krasnobrodzkiej
Julian Derkacz

Użytek ekologiczny jest szczególną forma ochrony w prawodawstwie polskim,
wprowadzoną w życie na mocy Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r.
Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne „Oczka
wodne”, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce itp.
W obrębie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego formą tą objęto źródła oraz
śródleśne oczka wodne i torfowiska znajdujące się na terenie byłego Ośrodka
Hodowli – Belfont.
Użytek ekologiczny „Belfont” położony jest w gminie Krasnobród, około 2 km
na północ od miejscowości Hutki. W jego skład wchodzi obszar źródliskowy,
fragment cieku oraz podmokłe tereny przylegające do cieku z ciekawą roślinnością. Łączna powierzchnia użytku ekologicznego Belfont wynosi 5,06 ha.
Źródła, fragment cieku, śródleśne oczka wodne i tereny podmokłe są pozostałością naturalnego krajobrazu Roztocza Środkowego. Skupienie na tak małej powierzchnia wielu elementów środowiska czyni ten teren bardzo atrakcyjnym.
Rangę terenu podnoszą dodatkowo walory historyczne. Otoczenie źródła było
miejscem spotkań królowej Marysieńki z Janem II Sobieskim, a po powstaniu
styczniowym w 1863 r. postawiono tu krzyż ku pamięci powstańcom.

„Belfont” – użytek
ekologiczny
Proponowana nazwa użytku przyjęta została od nazwy lasu, a ta z kolei pochodzi
z języka francuskiego: belle – piękna, fontaine – fontanna, źródło.
W północnej części chronionego terenu, u podnóży wzniesienia wypływają
liczne źródła stokowe. Wody wypływów wytworzyły niewielką niszę o nieregularnym kształcie. Kamieniste dno niszy budują skały wieku kredowego, na których dosyć licznie osadziły się glony. W wyniku obserwacji stwierdzono miejsca
pozbawione glonów, z których „buzuje” woda, dowodzi to istnienia wypływów
ascenzyjnych. Dalej wody źródła odprowadzane są meandrujacym ciekiem o
długości 1 km i zasilają rzekę Wieprz.
W otoczeniu źródła rozciągają się tereny podmokłe i śródleśne oczka wodne.
Najciekawsze praktycznie nie zmienione tereny znajdują się w północnowschodniej części użytku. Panują tu zbiorowiska trawiaste. W runie leśnym i na
torfowiskach zachowało się sporo flory borealnej i atlantyckiej. W sąsiedztwie
źródeł na silnie podtopionych terenach wykształciły się zbiorowiska szuwarowe.
Najbliższe otoczenie źródeł porasta bór mieszany o zróżnicowanym składzie:
sosna, świerk, olsza czarna, brzoza omszona, dąb szypułkowy i jodła. W podszycie: kruszyna, jałowiec, leszczyna, trzmielina, wiciokrzew. Runo reprezentuje:
konwalijka dwulistna, orlica pospolita, malina kamionka, przetacznik leśny, narecznica krótoostra, płonnik strojny.
Na terenie użytku ekologicznego w 1959 r. rozpoczęto hodowlę bażantów, którą zakończono w 1993 r. Hodowano tu ok. 6000 sztuk bażantów rocznie, z przeznaczeniem na eksport.
Jak już wcześniej wspomniano jest to również miejsce historyczne. Z przekazów ustnych dowiadujemy się, że otoczenie źródła było miejscem schadzek królowej Marysieńki z Janem III Sobieskim.
W odległości 30 metrów od źródła znajduje się krzyż postawiony ku czci powstańcom z 1863 r. Metalowy krzyż zalany jest ołowiem w kamiennym postumencie, w środku którego znajduje się najprawdopodobniej metryczka z datą i informacją na jaką okoliczność został postawiony.
Na terenie użytku znajduje się kilka oczek śródleśnych, z jednym z nich związana jest legenda, która mówi, że kiedyś w tym miejscu stał kościół, który zapadł
się pod ziemię.
Zwiedzanie użytku ekologicznego „Belfont” możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zespołem Zamojskich Parków Krajobrazowych lub pracownikiem Nadleśnictwa Zwierzyniec.
Oprac. mgr Małgorzata Ciuryło
Zespół Zamojskich Parków Krajobrazowych
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W niedzielę 24 października br. w Hutkach odbyły
się Jesienne Manewry dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Krasnobród. W
manewrach wzięło udział 11 jednostek straży pożarnych, oprócz jednostki OSP z Majdanu Małego.
Miejscem zbiórki wszystkich jednostek był parking przy
ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej w Hutkach.
Założenia taktyczno-bojowe dla jednostek biorących
udział w manewrach przedstawił Prezes Zarządu Gminnego OSP w Krasnobrodzie Kazimierz Mielnicki. Natomiast manewry prowadził i nadzorował Komendant
Gminny OSP Witold Kołtun.
W ramach manewrów pożary zwalczane były na terenie leśnym, w obrębie zakładu drzewnego p. Kleniewskiego oraz gospodarstw wiejskich. Imitacją pożarów
były świece dymne o kolorze czarnym i białym.
Po zakończeniu akcji zwalczania pożarów przy moście na rzece Wieprz odbyła się zbiórka jednostek biorących udział w manewrach, skąd jednostki na czele z
Orkiestrą Dętą z Krasnobrodu przemaszerowały pod
strażnicę OSP w Hutkach.
Na placu przed strażnicą Komendant Gminny OSP Witold Kołtun omówił przebieg manewrów, a następnie
Prezes Zarządu Gminnego OSP Kazimierz Mielnicki i
Wiceprezes Janusz Oś dokonali wręczenia odznaczeń
wyróżniającym się strażakom z terenu Miasta i Gminy
Krasnobród.

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali

odznaczeni:
Kozłowski Paweł – Hutków
Jarszak Kazimierz – Grabnik
Kurantowicz Stanisław – Krasnobród

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:
Dudek Eugeniusz – Dominikanówka
Nizio Wojciech – Dominikanówka
Przytuła Stanisław – Hucisko
Droździel Leszek – Hucisko
Przytuła Jan – Malewszczyzna
Kozłowski Krzysztof – Wólka Husińska
Osuch Stanisław – Wólka Husińska

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:
Bałabuch Krzysztof – Dominikanówka
Cisek Kazimierz – Dominikanówka
Gałan Jan – Hucisko
Gontarz Zbigniew – Malewszczyzna
Wiatrzyk Zbigniew – Wólka Husińska
Działa Józef – Wólka Husińska
Wiatrzyk Jan – Wólka Husińska
Górnik Krzysztof – Majdan Wielki

Po dokonaniu odznaczeń Orkiestra Dęta z Krasnobrodu dała krótki koncert dla mieszkańców Hutek i okolicznych miejscowości.
Manewry zakończyły się wspólnym ogniskiem, na którym przygrywała orkiestra dęta.
21.11.99 w Hutkach odbędzie się jubileusz 35-lecia
OSP z tej miejscowości. Serdecznie zapraszamy.
Eugeniusz Gielmuda

Ślubowali

W październiku w krasnobrodzkim kinie odbyły się 2 projekcje filmowe. 26.10 wyświetlany był film pt. „Asterix-Obelix”, a 29.10 – najnowsza wersja filmu pt.
„Gwiezdne wojny”. O kolejnych projekcjach filmów informować będziemy poprzez
plakaty.
^^^^^^^
W dniu 16 października odbyło się na Ośrodku Wypoczynkowym „Portland” spotkanie
przy ognisku Zespołów Śpiewaczych działających na terenie Miasta i Gminy Krasnobród.
^^^^^^^
29 października o godz. 1300 w Centrum Oświaty Kultury i Sportu Teatr „Zwierciadło”
z Łodzi zaprezentował spektakl teatralny pt. „Przerwany lot”, który poruszał problem
alkoholizmu wśród młodzieży. Spektakl obejrzeli uczniowie Szkoły Podstawowej w
Krasnobrodzie.
^^^^^^^^
W dniu 16 listopada br. w Tomaszowskim Domu Kultury odbędzie się X Wojewódzki
Przegląd Twórczości Artystycznej Wsi. Celem przeglądu jest ocena aktualnego stanu
amatorskiego ruchu artystycznego działającego w środowisku wiejskim. W Przeglądzie tym wezmą udział zespoły działające przy COKiS : Zespół „Wójtowianie”, Kapela Krasnobrodzka oraz Zespoły Śpiewacze KGW z Wólki Husińskiej i Starej Huty.

M. Czapla

2 października
 Barbara Pasieczna
i Marek Michałuszko
 Małgorzata Wojcieszek
i Mirosław Mielnicki
 Monika Danilewicz
i Anatol Koniec
9 października
 Małgorzata Więcław
i Piotr Skrobiec
16 października
 Elżbieta Szewczuk
i Stanisław Małyszek
 Małgorzata Kostrubiec
i Jarosław Karpiuk
 Anna Bojko
i Adam Buczek
23 października
 Renata Płonka
i Sławomir Radliński
 Monika Ożga
i Artur Pakuła
 Lipczewska Barbara
i Mariusz Cisek
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W dniu 10 października br. w
świetlicy Centrum Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbyło się kolejne spotkanie kwaterodawców z terenu Miasta i Gminy
Krasnobród. W spotkaniu uczestniczyli: Tadeusz Wszoła, Wiesława Nowosad, Marta Radomska,
Cecylia Margol, Mieczysław Kowalczuk, Barbara Kowalczuk, Janusz Gromek, Jadwiga Gromek,
Mariusz Buzun, Józefat Buzun,
Lucyna Truszkowska,
Marek
Chmiel, Agnieszka Łoza, Mariola
Czapla, Kazimierz Gęśla i Janusz
Oś.
Podczas spotkania jednomyślnie
poparto wniosek o utworzeniu w
Krasnobrodzie
stowarzyszenia
zrzeszającego podmioty świadczące usługi turystyczne.
Powstające „Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Turystyczne będzie
miało tymczasową siedzibę w Centrum Oświaty Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie, ul. 3-go Maja 18.

Letni sezon turystyczny’ 99,
który można uznać za bardzo udany, mamy już za sobą. Nie oznacza
to jednak, że możemy osiąść na
laurach i spokojnie oczekiwać na
ferie zimowe, czy też wakacje
2000 roku. Czas jesieni powinniśmy wykorzystać na szeroko rozumianą promocję.
Jedną z form promocji są wydawnictwa. Krasnobród posiada
kilka wydawnictw, ale niektóre
wydane kilka lat wstecz są trochę
zdeaktualizowane, inne są ale w
niewielkim już nakładzie.
Stąd też obecnie Urząd Miasta i
Gminy jest na etapie przygotowań
do wydania nowego folderu o Krasnobrodzie. Nawiązano już współpracę z drukarnią i poczyniono
pierwsze kroki w tym kierunku.
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Powołany podczas spotkania Komitet założycielski, w którego skład
weszli: Marta Radomska, Agnieszka
Łoza i Mariusz Buzun, opracował
Statut Stowarzyszenia oraz opracował wniosek do Sądu Okręgowego
w Zamościu z prośbą o zarejestrowanie.
W oparciu o statut głównym celem
stowarzyszenia jest ochrona i promocja ogólnych i gospodarczych interesów członków stowarzyszenia.
W szczególności natomiast stowarzyszenie zajmować się będzie:
a) sprawami dotyczącymi wszelkich usług turystycznych,
b) współdziałaniem w zakresie odnośnego ustawodawstwa i prawa miejscowego,
c) zawieraniem układów taryfowych,
d) sporządzaniem ekspertyz o znaczeniu ogólnym i zasadniczym,
e) informowaniem członków stowarzyszenia
o
regulacjach
prawnych, gospodarczych, socjalnych i technicznych,

Folder ma zachęcać turystów do
przyjazdu do Krasnobrodu, podziwiania uroków pięknego miasteczka
na Roztoczu, zapoznania się z jego
ciekawą historią oraz zaoferować
wypoczynek wśród pięknych okolic
oraz zdrowe, nieskażone powietrze.
Folder będzie zawierał krótką notę
historyczną oraz informacje, gdzie
można wypocząć i co zobaczyć w
Krasnobrodzie. Będzie wydany w
trzech językach obcych: angielskim,
niemieckim i francuskim. Folder
ukarze się już w listopadzie.
Promocja to także obecność na
targach turystycznych. Wiosną odbyły Międzynarodowe Targi Turystyczne w Katowicach, na których
byli reprezentanci naszej miejscowości.

f)

promocja i wydawaniem materiałów
informacyjnopromocyjnych dotyczących bazy turystycznej i jej walorów
wypoczynkowych,
g) kształceniem
zawodowym,
działaniem na rzecz rozwoju turystyki Miasta i Gminy Krasnobród,
h) reprezentowaniem zbiorowych
interesów członków stowarzyszenia wobec władz, organów
samorządowych i innych instytucji oraz współpracą z tymi organizacjami.
Stowarzyszenie zrzesza nie tylko
kwaterodawców. Jego członkami
mogą być wszyscy ci, którzy w
mniejszym lub większym zakresie
zajmują się działalnością turystyczną, bądź są z nią związani.
Lista członków stowarzyszenia
jest otwarta. Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt z p. Agnieszką
Łoza – Urząd Miasta i Gminy w
Krasnobrodzie (pokój nr 2) lub z p.
Mariolą Czapla – Centrum Oświaty
Kultury i Sportu.
Agnieszka Łoza
Ostatnio, w dniach 21-24 października odbył się Tour Salon’99 –
Międzynarodowe Targi Turystyczne
w Poznaniu, które są największą imprezą handlową branży turystycznej
w Polsce. Na tych targach też byliśmy obecni. Wśród ponad 400 wystawców niemalże z całego świata
był i Krasnobród. Co prawda nie
stać nas było jako gminy, na wykupienie indywidualnego stoiska dla
naszej miejscowości, z drugiej zaś
strony chyba nie ma też takiej potrzeby.
Materiały informacyjnoreklamowe o Krasnobrodzie można
było znaleźć na stoisku nr 40 „Region Lubelski zaprasza”, gdzie było
prezentowane całe obecne województwo lubelskie.
Mamy nadzieję, że wszystkie te
działania zaowocują już wkrótce,
czego dowodem będą licznie odwiedzający Krasnobród turyści.
A. Łoza, M. Czapla
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Z życia
Szkoły
w Majdanie Wielkim
W dniach od 26 września do 11 października 1999 r. odbył się
w Krasnobrodzie kolejny, XVI już Ogólnopolski Plener Ilustratorów.
Pierwsze plenery poświęcone były tematyce społecznej (Ginący świat przyrody, Ginąca Architektura Zamojszczyzny, Człowiek i
środowisko), kolejne – literaturze polskiej, twórczości B. Leśmiana, H.
Sienkiewicza, A. Mickiewicza (Ballady i romanse, Pan Tadeusz). Dwa
ostatnie plenery poświęcono Biblii i Królom Polski. Ze względu na
przypadającą w tym roku 190 rocznicę urodzin i 150 rocznicę śmierci
Juliusza Słowackiego, tegoroczny plener poświęcony był twórczości tego poety.
W plenerze udział wzięli artyści z całego kraju, m. in. z Warszawy, Krakowa, Opola, Rzeszowa i Gdańska. Wśród nich znaleźli się
wybitni ilustratorzy, laureaci wielu nagród i wyróżnień, m. in. prof. J.
Stanny, prof. M. Wasilewski, J. Flisak, J. Wilkoń, H. ZakrzewskaZalewska, Z. Witwicki, W. I B. Orlińscy oraz wyróżniający się graficy
młodszego pokolenia.
Prace powstałe na plenerach składają się na wystawy, które
cieszą się dużym zainteresowaniem w kraju, a nawet za granicą ( wystawa mickiewiczowska prezentowana była w Londynie, Bratysławie i
kilku galeriach na terenie Słowacji.
Warto zaznaczyć, iż głównym organizatorem Ogólnopolskich
Plenerów Ilustratorów od 1984 r. jest Zamojskie Biuro Wystaw Artystycznych i dzięki niemu możemy gościć w Krasnobrodzie tak znane
osobistości ze świata sztuki.
M. Czapla

Rok 2000 - blisko,
coraz bliż ej!
Prosimy organizatorów balów i imprez sylwestrowych o informacje
na temat: jak, gdzie i za ile będziemy się bawić w ten szczególny
wieczór sylwestrowy w Krasnobrodzie?

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Majdanie Wielkim Dziękują Burmistrzowi Miasta i Gminy Krasnobród
Markowi Pasiecznemu i pracownikom
Urzędu Miasta i Gminy Krasnobród za
pomoc finansową w pracach remontowych naszej szkoły. Obecnie dobiegają
końca prace związane ze zmianą stropodachu na dach dwuspadowy nad
główną częścią budynku szkoły. Dzięki
temu skończył się problem zalewania
przez deszcz sal lekcyjnych i korytarzy.
*****
Wykonano już instalację grzewczą w
pomieszczeniach zaplecza kuchennego.
W listopadzie rozpocznie się dożywianie dzieci. Uczniowie będą mogli posilić się gorącą zupą.
*****
W Majdanie Wielkim stoi Pomnik
poświęcony 44 Żołnierzom Armii Kraków, którzy 20 września 1939 roku zostali rozstrzelani przez Niemców i pochowani w tej miejscowości. Uczniowie
naszej szkoły sprawują honorowy patronat nad pomnikiem; sprzątają teren
wokół pomnika, przynoszą kwiaty, zapalają znicze.
*****
Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Majdanie Wielkim mgr Małgorzata
Kawałek pozyskała sponsora z Warszawy, który od listopada 1998 r. do chwili
obecnej zasila budżet Komitetu Rodzicielskiego tej szkoły.
Małgorzata Kawałek

Ogłoszenie
Uprzejmie informujemy, że w Klubie Abstynenta “Arka”
(budynek dawnego UMiG na Podklasztorze) działa
Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie.
Najbliższe spotkania odbędą się
10 i 17 listopada oraz 8 i 15 grudnia w godzinach 1600-1800.
Porad udzielał będzie psycholog Rodzinnego Ośrodka
Diagnostycznego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu.
Serdecznie zapraszamy osoby dotkniete zjawiskiem przemocy
w rodzinie i problemem alkoholowym celem uzyskania
specjalistycznej porady.
(spotkania są anonimowe).

Odeszli od nas







6.10 – Maria Józefko (DPS)
12.10. – Jan Gancarz (Stara Huta)
23.10. – Genowefa Rusin (Hutków)
24.10. – Jan Jarczak (Zielone)
27.10. – Bolesław Dziubiński
(Krasnobród)
31.10. – Maria Barosiewicz (DPS)
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czyste, dobre duchy

Krzyżówka

pierwiastek (Cu)
starożytne miasto na Krecie

długie, nudne posiedzenie
cygańska droga
strach tłumu
nie pomyl go z solą
kusku- torbacz z rodziny pałanek
dawniej zguba, pohybel
batalion szturmowy (1943)
bywa śniada
najniższa klasa w dawnych szkołach
nalewka spirytusowa na piołunie
dział medycyny klinicznej
kryształki lodu skupione w masę
katarakta
mata ze słomy ryżowej

nr 11
Litery z kratek w pionowej
kolorowej kolumnie utworzą
rozwiązanie krzyżówki, które
wraz z naklejonym kuponem
prosimy przesłać na adres redakcji do 25 listopada br.
Spośród osób które nadeślą
prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę rzeczową,
którą ufundował COKiS.
Rozwiązanie
krzyżówki
nr 10: „Ojcowska łagodność
syna psuje”. Nagrodę otrzymuje p. Jadwiga Szpyra , zam. Krasnobród, ul. 3-go Maja
19. Nagrodą jest talon wartości 20 zł ufundowany przez
sponsora: Sklep z Art. Chemicznymi Beaty Maruszak
- do odebrania w Redakcji
GK.

skrzynka z otworami
wolny jak ...
bolesne pleśniawki
kąpielisko i ośrodek wypocz. w Chorwacji
pierwiastek, l.a. 46
nauka o grzybach
panewka, w której obraca się koło
kawałek lawy wyrzuconej przez wulkan

znawca zegarów słonecznych
cieplarnia,
szklarnia

pływający samochód
ptak leśny, przodek kury domowej
papuga popielata
- Dlaczego w Wąchocku są cztery mosty?
- Bo dopiero za czwartym razem trafiono
na rzekę.
<<<>>>
- Gdzie jest najdłuższy most w Polsce?
- W Wąchocku, budowali wzdłuż rzeki.
<<<>>>
- A gdzie w Wąchocku jest kryta pływalnia? - Pod mostem.
<<<>>>
- Jakie są zakręty na rzece w Wąchocku?
- Takie, że ryby na zakrętach wypadają

Wąchock
na
wesoło
- A jaka szeroka jest ta rzeka?
- Ano taka, ze jak dwie ryby chcą się wyminąć, to jedna musi wyskoczyć na brzeg.

<<<>>>

<<<>>>
- Dlaczego w Wąchocku zbudowano mury na
brzegach rzeki?
- Żeby rekiny pastwisk nie wyżerały.

<<<>>>
- Dlaczego sołtys w Wąchocku nie jeździ już
czołgiem?
- Bo mu gąsienice pozdychały.

<<<>>>
- Dlaczego w Wąchocku nie ma płotów?
- Bo wróżka przepowiedziała sołtysowi, że
zdechnie jak pies pod płotem.
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