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WIEŚCI
Z

GMINY
*****
Ochotnicza Straż Pożarna w Starej
Hucie, jako 3 trzecia jednostka OSP w
gminie Krasnobród została włączona do
Krajowego Systemu Ratownictwa. W
związku z tym zaistniała potrzeba
zatrudnienia na ½ etatu kierowcy
samochodu strażackiego. Przez około
rok czasu stanowisko to nie było
obsadzone.

*****
Od 3 stycznia 2004r. odbywają się
zebrania sprawozdawcze za rok 2003 w
jednostkach OSP działających na
terenie Gminy Krasnobród.
Zebrania
odbyły
się
już
w
następujących jednostkach: Garbnik,
Hucisko, Hutki, Hutków, Majdan Mały,
Majdan Wielki, Wólka Husińska,
Zielone. Kolejne zebrania odbędą się w
następujących terminach:
01.02.2004r. – Krasnobród
07.02.2004r. – Stara Huta
14.02.2004r. – Malewszczyzna
21.02.2004r. - Dominikanówka

*****

*****

OGŁOSZENIE
Burmistrz Krasnobrodu ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Miasta Gminy Krasnobród:
działka oznaczona nr 1927 położona w miejscowości Krasnobród o pow.
745m2 – cena wywoławcza 10.490,00zł.
działka oznaczona nr 3836 położona w miejscowości Majdan Wielki o
pow. 1,12ha – cena wywoławcza 8.869,00zł.
działka oznaczona nr 692/4 położona w miejscowości Hutki Namule o
pow. 0,20ha – cena wywoławcza 1.180,00zł.
działka oznaczona nr 1879 położona w miejscowości Podklasztor o pow.
0,32ha – cena wywoławcza 1.888,00zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w
Krasnobrodzie, pok. Nr 15, tel. (0-84) 660-76-91. przetarg odbędzie się w dniu
19.02.2004r. o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej
do 16.02.2004r. na konto Urzędu Miejskiego nr 08150018071218000167440000 w
Kredyt Bank O/Zamość.
Osobie, która przetarg wygrała i nie stawi się bez usprawiedliwienia w
wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.
Z-ca Burmistrza
Janusz Oś

Stypendia dla najlepszych
W dniu 13 stycznia 2004r po raz kolejny
rozpatrzone
zostały
wnioski
o przyznanie stypendium Burmistrza
Krasnobrodu.
Komisja
Stypendialna
pozytywnie
zaopiniowała
dziewięć
wniosków o przyznanie stypendium za
wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponad gimnazjalnych oraz studentów
studiów
stacjonarnych
stałych
mieszkańców miasta i gminy Krasnobród.
Głównym celem przyznawanego
stypendium jest pomoc finansowa i
promocja najzdolniejszych
uczniów,
pochodzących z rodzin kwalifikujących
się do świadczeń z pomocy społecznej
oraz rodzin niepełnych.
Burmistrz Krasnobrodu przyznał
stypendia w formie jednorazowej wypłaty
w wysokości 500zł dla uczniów szkół
podstawowych,
gimnazjów,
szkół
ponadgimnazjalnych
oraz 750zł dla
studentów.
Wśród stypendystów znalazło się
siedmiu uczniów z miejscowości:
Hucisko, Hutków, Krasnobród i Majdan
Wielki
oraz
dwie
studentki
z
miejscowości Hutków i Krasnobród.

Pomoc
z Banku Światowego
Jeszcze w 2002 r. władze samorządowe
gminy we współpracy z dyrektorami szkół
podjęły starania o pozyskanie dotacji z
Banku Światowego dla szkół z
przeznaczeniem na zakup środków
dydaktycznych, pomocy naukowych,
oprogramowania komputerowego oraz
organizację szkoleń dla nauczycieli i
dyrektorów szkół.
Starania te zostały zakończone
sukcesem. W dniu 24 października 2002
roku została podpisana umowa między
Województwem Lubelskim a Miastem i
Gminą Krasnobród w sprawie realizacji
zadań szkoleniowo-dydaktycznych.
Od stycznia br. przystąpiono do
realizacji I etapu zadań. Dyrektorzy szkół
otrzymali oprogramowanie komputerowe
dla szkół (m.in. kursy języka angielskiego
i rosyjskiego, encyklopedie dla dzieci,
podręczniki do nauki języka polskiego,
matematyki,
przyrody
i
innych
przedmiotów). Wartość otrzymanego
oprogramowania to kwota 11 tys. zł.
Kolejnym etapem realizacji umowy
będzie dostawa pomocy dydaktycznych
do szkół oraz organizacja szkoleń dla
nauczycieli i dyrektorów szkół. Wartość
wszystkich
realizowanych
zadań
wynikających z umowy zamyka się kwotą
87 tys. zł. Dotacja z Banku Światowego
wynosi 44 tys.zł. a środki własne gminy –
43tys.
zł.
Zakończenie
całego
przedsięwzięcia planowane jest na miesiąc
grudzień 2004 r.
Informacje zebrała:
M. Czapla
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Jaki był rok 2003?
Urodzenia
Rok 2003 charakteryzuje się znacznym obniżeniem liczby
urodzeń na terenie Miasta i Gminy Krasnobród w stosunku do
roku poprzedniego urodziło się bowiem tylko 64 dzieci, tj. 32
dzieci mniej niż w roku 2002. Liczba urodzeń w 2003 roku
zbliżona jest do liczby urodzeń w roku 2001 – urodziło się
wówczas 66 dzieci.
Spośród 64 urodzeń, 20 dzieci urodziło się w
Krasnobrodzie, a 44 w pozostałych miejscowościach naszej
gminy.
Biorąc pod uwagę płeć dziecka, to w przeciwieństwie do lat
poprzednich (2000-2002) w 2003 roku więcej urodziło się
dziewczynek (33) niż chłopców (31), choć różnica tych liczb
jest niewielka. Omówione dane ilustruje tabela Nr 1. Natomiast
w tabeli Nr 2 przedstawiamy informację o liczbie urodzeń z
podziałem na poszczególne miejscowości.
Jeśli chodzi o wybór imion dla dzieci urodzonych w 2003
roku, to był on bardzo zróżnicowany. Spośród imion męskich
dla 31 chłopców rodzice wybrali w sumie 23 różnych imion.
Najpopularniejsze imiona męskie, najczęściej nadawane
chłopcom urodzonym w 2003r. to: Damian i Paweł –
wybierano je 3-krotnie. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o
popularność były imiona: Daniel, Kacper, Wojciech i Dawid –
wybierano je 2-krotnie. Spośród pozostałych imion, które
rodzice nadawali swoim nowo narodzonym dzieciom
pozostałych 2003 roku były też imiona mniej popularne, takie
jak: Ziemowit, Cezary czy Bruno.
Natomiast z analizy imion żeńskich wynika, że dla 33
dziewczynek urodzonych w 2003 roku wybrano w sumie 25
imion. Spośród nich najpopularniejsze imię to: Paulina, gdyż
otrzymało je 3 dziewczynki. Natomiast po dwie dziewczynki
urodzone w 2003 roku otrzymały następujące imiona:
Dominika, Magdalena, Anna, Wiktoria, Izabela, Aleksandra i
Karolina.
Zgony
W 2003 roku zwiększyła się nieco liczba zgonów w
stosunku do roku 2002. W 2003r. zmarło 113 mieszkańców
naszej gminy, tj. 11 mniej niż w roku 2002. Spośród 113 osób,
które odeszły z naszej społeczności lokalnej w 2003 roku - 26
to mieszkańcy domów pomocy społecznej, a 87 to mieszkańcy
poszczególnych miejscowości naszej gminy. Z liczb tych
wynika, że liczba zgonów mieszkańców miasta i gminy
Krasnobród w 2003 roku (87 zgonów) jest bardzo zbliżona do
liczby zgonów w 2002 roku (83 zgony), natomiast znacznie
zmniejszyła się liczba zgonów w DPS-ach. W 2002 roku było
ich 41, a w 2003 roku 26. Tabela Nr 3 przedstawia dane
dotyczące zgonów z podziałem na poszczególne miejscowości
naszej gminy.
Biorąc pod uwagę płeć osób, które odeszły z naszej
społeczności, to więcej zmarło mężczyzn (60) niż kobiet (53) –
podobnie jak w roku 2002.
Śluby
W 2003 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krasnobrodzie
sporządzono 67 aktów małżeństwa, o 8 więcej niż w roku
2002. W większości, bo aż 59 były to śluby konkordatowe, a
tylko 7 cywilnych. Wśród 67 aktów małżeństwa jeden był
aktem nietypowym - była to transkrypcja, tj. wpisanie do księgi
USC treści aktu małżeństwa zawartego poza granicami kraju.
W 2003 roku w naszej gminie miały miejsce dwa śluby
międzynarodowe. Osoby spoza naszego kraju wstępujące w
związki małżeńskie z mieszkańcami gminy Krasnobród to:
Anglik i Ukrainka.
Ciąg dalszy na str. 4

Tabela Nr 1
Lata

1999

2000

2001

2002

2003

Urodzenia
ogółem

100
w
tym:

75
w
tym:

66
w
tym:

96
w
tym:

64
w
tym:

Krasnobród

42

18

22

38

20

Pozostałe
miejscowości

58

57

43

58

44

Dziewczynki

56

30

27

42

33

Chłopcy

44

45

39

54

31

Tabela Nr 2
Miejscowość
Dominikanówka
Grabnik
Hucisko
Hutki
Hutków
Kaczórki
Krasnobród
Majdan Mały
Majdan Wielki
Majdan Wielki
ul. Borki
Malewszczyzna
Nowa Wieś
Potok Senderki
Stara Huta
Szur
Wólka Husińska
Zielone
Razem:

2000
rok
5
2
1
1
3
3
18
5
15

Urodzenia
2001
2002
rok
rok
6
5
1
2
1
1
8
4
5
8
1
22
38
1
3
9
19

-

-

1
1
1
4
1
6
7
75

2
3
1
4
3
66

2003
rok
3
1
2
2
5
2
20
1
11
-2

1
2
2
1
5
4
96

1
2
1
5
2
4
64

Tabela Nr 3
Miejscowość
Dominikanówka
Grabnik
Hucisko
Hutki
Hutków
Kaczórki
Krasnobród
Majdan Mały
Majdan Wielki
Malewszczyzna
Nowa Wieś
Potok Senderki
Stara Huta
Szur
Wólka Husińska
Zielone
Domy Pomocy
Społecznej
Razem:

2001 rok
3
1
4
1
5
3
16
(bez DPS)
3
7
(bez DPS)
5
1
4
4
2
9

Zgony
2002 rok
6
2
2
5
14
3
22
(bez DPS)
3
7
(bez DPS)
4
1
3
1
2
8

2003 rok
4
3
2
12
6
20
(bez DPS)
4
21
(bez DPS)
1
3
1
4
6

28

41

26

96

124

113
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Nowy samochód

Zaproszenie

dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Hutkach

Światowy Związek Żołnierzy Armii
Krajowej Okręg Zamość

Zarząd jednostki OSP w Hutkach od kilku lat zabiegał o fundusze na
nowy pojazd, gdyż obecnie będący na wyposażeniu samochód marki
„Żuk” liczy sobie ponad 20 lat.
Marzenia spełniły się. 12 grudnia 2003 roku Ochotnicza Straż
Pożarna w Hutkach otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy –
FORD TRANSIT 350M.
Część pieniędzy uzyskano do sponsorów. W granicach 75% kosztu
pojazdu są uregulowane. Liczymy na pomoc Urzędu Miasta i Gminy w
Krasnobrodzie w pozyskaniu pozostałych środków.
Lekki samochód tego typu służy do:
- ochrony przyrody przed skutkami pożarów,
- ochrony przed skażeniami chemicznymi,
- ochrony przed skutkami powodzi.
Uroczystość przekazania pojazdów odbyła się w Częstochowie przy
klasztorze O. Paulinów na Jasnej Górze (parking główny).
Naszą jednostkę reprezentowali druhowie: Kazimierz Mielnicki –
prezes zarządu Gminnego OSP w Krasnobrodzie i sekretarz OSP w
Hutkach, Jerzy Maruszak – naczelnik OSP w Hutkach i Wiesław Fila.
Potem w Domu Pielgrzyma strażakom przekazano dokumenty i
udzielono instruktażu eksploatacji pojazdu. Klucze do samochodu i
dowody przekazania wręczył dyrektor Ekonomiczny Zarządu Głównego
Związku OSP RP druh Wiesław Golański.
Szczęśliwie delegacje wróciły swoimi samochodami do własnych
jednostek.
Strażacy oraz społeczność miejscowości Hutki dziękują druhowi
Kazimierzowi Mielnickiemu za duże zaangażowanie w pozyskaniu
samochodu Forda Transita.
Maria Maruszak
Fotoreportaz z uroczystosci przekazania samochodu – str. ....

III Zamojska Brygada Obrony
Terytorialnej w Zamościu
Burmistrz Krasnobrodu
zapraszają na

Uroczystości związane
z 61 rocznicą bitwy
stoczonej 4 lutego 1943r.
przez oddziały Armii Krajowej
z Niemcami pod Lasowcami
które odbędą się 4 lutego 2004r.
pod Pomnikiem poległych żołnierzy AK
w Lasowcach
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
10.00 - Zbiórka przy Pomniku w Lasowcach
10.10 - Ceremoniał wojskowy
10.20 - Powitanie gości
10.30 - Wystąpienie historyczne
10.40 - Część artystyczna w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
w Kaczórkach
11.00 - Msza Św.
11.50 - Apel poległych
12.10 - Złożenie wieńców
12.30 - Spotkanie przy ognisku w Senderkach

Jaki był rok 2003?
Ciąg dalszy ze str. 3
Biorąc pod uwagę wiek osób zawierających związek
małżeński, to najmłodsza „pani młoda” urodziła się w 1984 roku,
a najstarsza w 1948. Natomiast najmłodszy „pan młody” urodził
się w 1983 roku, a najstarszy w 1934 roku. Największa różnica
wieku pomiędzy małżonkami to 22 lata. Były też małżeństwa,
gdzie różnica wieku pomiędzy małżonkami wynosiła 14 i 16 lat.
Na 67 aktów małżeństwa sporządzonych w krasnobrodzkim USC
jedynie w sześciu przypadkach panie zdecydowały się na
nazwisko dwuczłonowe, tj. do swojego nazwiska dołączyły
nazwisko męża. Natomiast dwie panie pozostały przy swoim
nazwisku.
Spośród wszystkich ślubów zawartych w Krasnobrodzie, aż
18 małżeństw to małżeństwa w których obydwoje małżonków
nie pochodzi z Krasnobrodu, ale nasze miasto wybrali sobie jako
miejsce ślubu.
W porównaniu z rokiem 2002, rok 2003 przyniósł zmianę
miejsca zawierania ślubów cywilnych. Od początku 2003 roku
śluby cywilne zawierane są bowiem w budynku Urzędu
Miejskiego w Krasnobrodzie, przy ul. 3 Maja 36, a nie jak
dotychczas w budynku dawnego urzędu gminy znajdującego się
na Podklasztorze.
oprac. M. Czapla

W niedzielę 25 stycznia 2003r.
na „Górze Chełmowej” w Krasnobrodzie
odbył się festyn zimowy „Karnawał na stoku”
Organizatorami festynu byli:
Radio Lublin, Kurier Lubelski i Miasto Krasnobród
W programie festynu były:
KONKURENCJE SPORTOWE:
* slalom na nartach
* jazd na dętkach
* jazd na byle czym
PROGRAM ARTYSTYCZNY
* koncert zespołu folklorystycznego „Wójtowianie” z
Krasnobrodu * koncert zespołu Braci Cugowskich
PRZEJAŻDŻKI NA SANIACH
STOISKO Z POTRAWAMI REGIONALNYMI
POKAZ SZTUCZNYCH OGNI
Szczegółową relację z tej imprezy
zamieścimy w następnym wydaniu „G.K.”
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Wspomnienia
z Będzina
W dniach od 8 do 11 stycznia
2004 roku w Będzinie odbył się X
Ogólnopolski Festiwal Kolęd i
Pastorałek. W eliminacjach w całym
kraju brało udział ponad 20 tysięcy
osób zrzeszonych w mniejszych bądź
też większych zespołach. W CKiS w
Krasnobrodzie również odbyły się
eliminacje, w wyniku których do
finału zostały zakwalifikowane dwa
zespoły: Zespół Wokalny PSM I-go
stopnia w Tomaszowie Lub. i chór
parafialny z Krasnobrodu. Wyjazd
chóru był możliwy dzięki hojności
Ks. Prałata Romana Marszalca, który
opłacił nam podróż.
8 stycznia wyjechaliśmy więc do
Będzina. Podróż minęła nam
spokojnie i bez żadnych przykrych
przygód. W Reptach, bo taki był
pierwszy cel naszej podróży, daliśmy
charytatywny koncert. Śpiewaliśmy
w
Górnośląskim
Centrum
Rehabilitacyjnym.
Nasz
występ
poprzedzony był koncertem Chóru
Mieszanego
„Kolejarz”
z
Tarnowskich Gór.

Gminne
Centrum
Informacji
w Krasnobrodzie
ul. 3 Maja 26
tel./fax. 660-70-46

SERDECZNIE
ZAPRASZA
codziennie
w godz.
8.00 – 22.00

Było to bardzo ciekawe wydarzenie, a
kolędowanie „Kolejarza” i naszego
chóru
bardzo
podobało
się
zgromadzonym
pensjonariuszom.
Gratulacje odebraliśmy również od
mieszkanki Zwierzyńca, która tam
przebywała.
Po występie dotarliśmy do Będzina,
gdzie w szkole muzycznej był punkt
zborny dla finalistów przeglądu.
Dostaliśmy tam przewodnika, który
bezpiecznie pilotował nas na nocleg do
Czeladzi.
Noc
spędziliśmy
w
luksusowych warunkach w Domu
Misjonarza. Przyjęto nas tam można
powiedzieć „po staropolsku” – chlebem
i solą. Czekały na nas ciepłe pokoje i
wiktuały, z których robiliśmy kolację i
śniadanie.
Rano, a był to dzień naszego
występu, okazało się, że część
chórzystów dostała chrypki, ale ciepła
herbata szybko podreperowała nasze
gardła. Podziękowaliśmy misjonarzom
za gościnę i udaliśmy się do Będzina.
W szkole muzycznej śpiewały już
pierwsze grupy, gdyż festiwal odbywał
się, z małymi przerwami, od samego

rana. Trzyosobowa komisja miała bardzo
trudne zadanie, by z prawie 200 finalistów
wybrać tych najlepszych. Po obiedzie
byliśmy gotowi, by się z nimi zmierzyć.
Udaliśmy się do Teatru Dzieci Zagłębia,
gdzie o 17.00 mieliśmy wyznaczone
przesłuchanie. Byliśmy pierwsi w tej
grupie po nas występowały kolejne
zespoły. Bardzo nam się podobał występ
chóru i kwartetu smyczkowego z Tarnowa,
i jak się okazało to oni zajęli najwyższe z
przyznanych – drugie miejsce.
Mieliśmy okazję być drugi raz w
Będzinie, i chociaż tym razem nie
zdobyliśmy wyróżnienia tak jak w 2002
roku, to jednak na pewno warto było tam
pojechać, rozsławiać imię naszej parafii,
podziwiać wspaniałą organizację i
odpowiedzialność osób, które były
bezpośrednio związane z finałem i całego
sztabu ludzi, którzy im pomagali.
Na łamach GK pragniemy serdecznie
podziękować Księdzu Prałatowi, dzięki
któremu ten wyjazd doszedł do skutku.
Myślimy, że stanęliśmy na wysokości
zadania, a być może, gdy podszlifujemy
delikatnie nasz warsztat, to za rok
wygramy festiwal?
Chórzyści
Pamiątkowe zdjęcie z naszego koncertu w
Będzinie znajduje się na str. 20 bieżącego
wydania „G.K.”

Uroczyste otwarcie
Gminnego Centrum Informacji
W dniu 21 stycznia 2004r. w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbyło się
uroczyste otwarcie Gminnego Centrum Informacji.
W uroczystościach wzięli udział: Kazimierz Adamczuk - Przewodniczący Rady
Miejskiej w Krasnobrodzie, Janusz Oś – zastępca burmistrza Krasnobrodu, ks. prałat
Roman Marszalec – proboszcz Parafii w Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie,
Zbigniew Michalski – Kierownik Agencji Rozwoju Lokalnego w Tomaszowie
Lubelskim, Jolanta Świszcz – z Gminnego Centrum Informacji w Skierbieszowie,
dyrektorzy jednostek samorządowych z terenu Miasta i Gminy Krasnobród, zespół
folklorystyczny „Wójtowianie” z Krasnobrodu oraz pracownicy Centrum Kultury i
Sportu i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie.
Niestety, ze względu na terminowe prace związane z rozliczaniem środków
finansowych wydanych w ramach grantów na tworzenie gminnych centrów informacji
nie dojechali na naszą uroczystość przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Lublinie.
Uroczystość rozpoczęła się powitaniem gości, potem krótką historię GCI
przedstawiła Mariola Czapla – dyrektor CKiS. Następnie symbolicznego otwarcia GCI,
poprzez przecięcie wstęgi dokonali: Janusz Oś – zastępca burmistrza Krasnobrodu,
Kazimierz Adamczuk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, ks. prałat
Roman Marszalec – proboszcz Parafii w Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie. Ksiądz
prałat dokonał też poświęcenia Gminnego Centrum Informacji. W dalszej części
uroczystości goście zostali zaproszeni do obejrzenia siedziby GCI, a potem na wspólny
obiad.
M. Czapla
Zdjęcia z uroczystości otwarcia GCI publikujemy na str. 20.
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Nowe centrum Krasnobrodu
Spacerując ulicami Krasnobrodu nie trudno zauważyć że w przeciągu
ostatnich kilku lat znacznej modernizacji i rozbudowie poddanych zostało wiele
ośrodków wypoczynkowych oraz kwater agroturystycznych w naszym mieście.
Uzdrowiskowo-wypoczynkowy charakter miejscowości, stale rozwijająca się
oferta ośrodków wypoczynkowych w Krasnobrodzie wymusza na władzach
samorządowych gminy również konieczność modernizowania ulic i placów w
naszym miasteczku.
Rozwój Krasnobrodu, powstawanie nowych i utrzymywanie
dotychczasowych miejsc pracy w usługach turystycznych w mieście nie będą
możliwe jeśli turyści odwiedzający Krasnobród będą postrzegali go na tle innych
konkurencyjnych miejscowości jako wyjątkowo zaniedbany.
Po koniecznej odbudowie po robotach kanalizacyjnych dróg w części
turystycznej miasta (ul. Wczasowa, ul. Sikorskiego, ul. Partyzantów) oraz po
dokończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w centrum Krasnobrodu, palący
wydaje się problem szybkiego doprowadzenia do funkcjonalnego, nowoczesnego
wyglądu centrum naszego ośrodka gminnego, gdyż obecne rozwiązania
architektoniczne w centrum miasta stanowią relikt z epoki lat pięćdziesiątych XX
w.

Fragment widoku zaprojektowanej nawierzchni ulicy Cichej w Krasnobrodzie.

Tak będzie wyglądała zieleń na Placu Siekluckiego po modernizacji.

Mając na względzie powyższe
okoliczności w ubiegłym roku Burmistrz
Krasnobrodu
podjął
decyzję
o
rozpoczęciu prac projektowych dla
przeprowadzenia robót modernizacyjnych
ciągów komunikacyjnych w centrum
Krasnobrodu.
W ślad za tą decyzją w miesiącu
styczniu bieżącego roku Urzędowi
Miejskiemu w Krasnobrodzie została
przekazana przez biuro projektowe Usługi
Projektowe Marek Kurczuk z Mokrego
k/Zamościa
gotowa
dokumentacja
budowlana do uzyskania pozwolenia na
modernizację ulic: Mickiewicza, Cichej i
Placu Siekluckiego w Krasnobrodzie.
W nowym opracowaniu ulice
Mickiewicza i Cicha tworzą jeden ciąg
komunikacyjny o charakterze wczasoworekreacyjnym. Nowe nawierzchnie z
kostki brukowej na obu ulicach ułożone
zostaną na nowej solidnej podbudowie
spełniającej warunek mrozoodporności.
Po remoncie nawierzchnia w ulicy
Mickiewicza
wykonana
będzie
z
betonowej kostki brukowej „Starobruk”
kolor układanej we wzory. Przy
skrzyżowaniu ulicy z ulicą Cichą
zaprojektowano utwardzone miejsca
postojowe. Wzdłuż ulicy przebiegał
będzie pełnowymiarowy chodnik z kostki
brukowej „Starobruk”.
Całkowitej przebudowie ulegnie
również ulica Cicha. Nawierzchnia
ulicy wykonana zostanie z kostki
brukowej „Old Stone” kolor układanej
we wzory.
Klimat ulic podkreśli nowe
stylowe oświetlenie parkowe. Ulice po
modernizacji stylem przypominać będą
ulice Partyzantów i
Wczasową na
Pszczelińcu.
W obu ciągach komunikacyjnych
zaprojektowano zjazdy do posesji
utwardzone kostką brukową.
Projekt obu ulic przewiduje
powierzchniowe
odwodnienie
nawierzchni. Woda z ulicy Mickiewicza
odprowadzana będzie do dwóch krat
wpustowych zaprojektowanych przy
obecnym rowie przebiegającym pod ulicą
Mickiewicza
a
z
ulicy
Cichej
odwodnienie
zaprojektowano
do
kolektora
burzowego.
Podczas
modernizacji ulic zakryciu ulegnie
szpecący rów otwarty przy Mickiewicza
który zostanie zastąpiony nowoczesnym
kanałem krytym wykonanym z rur PCV o
dużej średnicy.
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W celu uporządkowania ruchu w
centrum miasta na zaprojektowanych
ciągach pieszo-jezdnych w ulicy Cichej
zatwierdzono ruch jednokierunkowy ze
względu na to, że uliczki Cichej są
bardzo wąskie. Wjazd na te uliczki
możliwy będzie jedynie od ulicy
Kościuszki natomiast wyjazd z Cichej
będzie wyłącznie na ulicę Mickiewicza
która pozostanie nadal dwukierunkową.
Po ulicy Cichej poruszać się będą mogły
pojazdy o masie całkowitej do 3,5 tony.
Przy wylotach ulicy Mickiewicza do
ulicy Lelewela i 3-go Maja ustawione
zostaną znaki STOP. Dla ograniczenia
prędkości pojazdów na Mickiewicza
wykonany zostanie z kostki brukowej i
odpowiednio oznakowany
próg
zwalniający.
Po modernizacji zmianie
ulegnie charakter Placu Siekluckiego.
Dotychczasowy
trawiasty
skwerek
zamknięty opasającym go murkiem
przebudowany zostanie na plac o
charakterze pasażu spacerowego. Plac
otrzyma nawierzchnię z 7cm grubości
płyt
chodnikowych
wielkości
50cmX50cm oraz kostki brukowej
„Granito”
układanej
we
wzory.
Odwodnienie placu będzie liniowe typu
ACO. Woda z placu odprowadzona
będzie do kolektora
burzowego.
Rozebrane zostanie ogrodzenie placu
oraz będą przebudowane szpecące
chodniki przylegające do niego od strony
dróg powiatowych wykonane podczas
budowy ronda.
Obecny
stan
zdrowotny
większości drzew na placu kwalifikuje je
do wycinki, więc wokół placu dokonane
będą nowe nasadzenia. Ze starego
drzewostanu pozostawione będą świerki,
nasadzone zostaną zaś głogi i iglaki.
Przebudowana zieleń ma być łatwa w
utrzymaniu, estetyczna przez cały rok
oraz dopasowana do nowego deptaka.
„Zielona enklawa” w centrum miasta
wpłynie korzystnie
na podniesienie
estetyki terenu przeznaczonego pod
utworzenie nowoczesnego deptaka.
Aby przybliżyć Krasnobród do
miejscowości
uzdrowiskowych
na
deptaku zamontowana będzie elegancka
fontanna oraz ustawiona rzeźba. Jaką
postać przedstawiała będzie rzeźba
jeszcze nie rozstrzygnięto. Rzeźba i
fontanna mają obok zieleni podnieść
walory placu.

Tak będą wyglądały gazony z iglakami ustawione na płycie Placu.

Plac Siekluckiego otrzyma nowe oświetlenie parkowe. Podświetlone zostaną zarówno
rzeźba jak i fontanna. Wysoka estetyka placu po modernizacji zdecydowanie
przyciągnie w ten rejon miasta przedsiębiorców pragnących prowadzić kawiarnie i
podobnego typu punkty gastronomiczne.

Fragment widoku zaprojektowanej płyty Placu Siekluckiego.

Po modernizacji deptak ten będzie idealnym miejscem pod ustawienie parasolek co
wpłynie korzystnie na ożywienie centrum. Po modernizacji Plac Siekluckiego będzie
stanowił znakomite tło dla odbywających się tutaj latem koncertów.
Przedstawione w opracowanej dokumentacji rozwiązania nie będą tanie a
realizacja przedstawionych zamierzeń inwestycyjnych ze względu na znaczne koszty
nie będzie mogła być przeprowadzona wyłącznie w oparciu o skromne środki budżetu
naszej gminy. Wiadomym jest wszakże, że wyłącznie realizacja tylko ambitniejszych
inwestycji komunalnych w mieście może przyczynić się do wzrostu znaczenia
Krasnobrodu oraz dalszego jego rozwoju.
SWK
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Wołanie o pokój

Miłość wszystko zwycięża
Od prawie 40 lat, 1 stycznia jest w
Kościele obchodzony jako Światowy
Dzień Pokoju. Wezwani jesteśmy do
szczególnej modlitwy o pokój dla
poranionego wojnami świata, a Ojciec
Święty przedstawia specjalne orędzie.
Również tego roku Jan Paweł II
wystosował taki dokument adresując go
do Przywódców Narodów, Prawników,
Wychowawców Młodzieży i wszystkich
ludzi dobrej woli.
Papież przypomina, że dzisiaj
bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje
odnalezienia dróg porozumienia, które
rzeczywiście niszczone są przez
egoizm, nienawiść, żądzę panowania i
pragnienie odwetu. Kościół cierpliwie
przypomina: Pokój jest możliwy! Lecz
trzeba budować go na prawdzie,
sprawiedliwości, miłości i wolności.
Szczególne zadanie budowania pokoju
spoczywa na Organizacji Narodów
Zjednoczonych.
Ona,
bowiem
stanowiąc prawo międzynarodowe
buduje podstawy pokoju. Bowiem
prawo sprzyja pokojowi. Potrzeba też

praworządności,
aby
cierpliwie
budować pokój. Państwa i narody
podpisując umowy międzynarodowe
zobowiązują się zachowywać podpisane
porozumienia. Tej zasadzie wymyka się
jednak plaga terroryzmu. I tu Ojciec
Święty podpowiada, że walka z
terroryzmem winna być prowadzona
przede
wszystkim
na
poziomie
politycznym i pedagogicznym.
Potrzeba, więc rozwiązań politycznych,
które eliminowałyby ogniska niepokoju,
nieporozumień. Aby rozpadające się
państwa czy konflikty plemienne
rozwiązywać na płaszczyźnie dialogu i
sprawiedliwych
porozumień
politycznych.
Nadto
potrzeba
nieustannego wychowania dla pokoju
następnych,
młodych
pokoleń
doświadczanych
dzisiaj
klęskami
niepokojów,
wojen
i
niesprawiedliwości.
Jan Paweł II przypomina, iż swój
wkład w budowanie pokoju ma Kościół
Katolicki. Nie można budować pokoju
bez ładu etycznego i moralnego. Przez

Jasełka
Osób Niepełnosprawnych
W dniu 15 stycznia 2004r. w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie
gościliśmy
uczestników
II
Przeglądu
Twórczości
i
Obrzędowości
Bożonarodzeniowej Osób Niepełnosprawnych. Impreza ma charakter cykliczny.
Dotychczas odbyły się cztery przeglądy, z których trzy pierwsze dotyczyły tradycji
wielkanocnych, a jeden, który odbył się w 2003r. związany był z tradycją
bożonarodzeniową. Organizatorami tej imprezy byli: Warsztat Terapii Zajęciowej w
Dominikanówce i Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie.
W tegorocznej edycji przeglądu udział wzięli uczestnicy 8 warsztatów terapii
zajęciowej z następujących miejscowości: Muratyn, Tomaszów Lubelski, Zamość
(WTZ przy Parafii Św. Michała), Werbkowice, Józefów, Wolica Brzozowa,
Zwierzyniec i Dominikanówka.
W przeglądzie zwanym też „Jasełkami Osób Niepełnosprawnych” uczestniczyli
również zaproszeni goście: Janusz Oś z-ca burmistrza Krasnobrodu, panie Anna
Haber i Maria Gil reprezentujące Starostwo Powiatowe w Zamościu, Alina
Pasieczna oraz kierownicy WTZ.
Podczas przeglądu każdy z warsztatów zaprezentował program jasełkowy, który
oceniany był przez komisję w składzie: Maria Gil, Anna Haber, Alina Pasieczna,
Danuta Łyta i Janusz Oś. Po obejrzeniu i wysłuchaniu wszystkich prezentacji
komisja udała się na naradę, a zgromadzona na sali widowiskowej publiczność i
uczestnicy przeglądu wspólnie śpiewali kolędy.
Na zakończenie oficjalnej części II Przeglądu Twórczości i Obrzędowości
Bożonarodzeniowej Osób Niepełnosprawnych ogłoszono werdykt i wręczono
nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki i słodycze.
Natomiast dwa najwyżej ocenione warsztaty, tj. WTZ w Wolicy Brzozowej (gm.
Komarów) i WTZ w Józefowie otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez
Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie.

refleksję filozoficzną i teologiczną
Kościół przyczynił się do powstawania
prawa
międzynarodowego,
do
budowania
postaw
sprzyjających
pokojowi. Ale to za mało. Stąd
wezwanie Namiestnika Chrystusowego
do nieustannej modlitwy o pokój i do
wytrwałego budowania cywilizacji
miłości.
Bowiem
dla
trwałego
budowania
pokoju
na
świecie
sprawiedliwość musi znaleźć swe
dopełnienie w miłości.
Sprawiedliwość często nie potrafi
wyzwolić się z uraz, z nienawiści a
nawet
okrucieństwa.
Sama
sprawiedliwość
nie
wystarczy.
Konieczne jest wybaczenie, które
wyrasta z miłości.
Kończąc swe orędzie Papież
przypomina: "Na początku nowego roku
pragnę przypomnieć kobietom i
mężczyznom każdego języka, religii i
kultury antyczną maksymę - Omnia
vincit amor - Miłość wszystko
zwycięża."
x. Jacek Rak

Ponadto
komisja
przyznała
specjalne wyróżnienie i upominek dla
najmłodszego warsztatu, tj. WTZ w
Zwierzyńcu, za to, że pomimo tak
krótkiej działalności (funkcjonuje od 1
grudnia
2003r.)
przygotował
interesujący program jasełkowy.
Na zakończenie spotkania wszyscy
udali się na wspólny poczęstunek, a
potem rozjechali się do swoich domów.
Pozostaje mieć nadzieję, że
spotkamy się z nimi znów za rok
podczas trzeciej edycji Przeglądu
Twórczości
i
Obrzędowości
Bożonarodzeniowej
Osób
Niepełnosprawnych.
M. Czapla
Zdjęcia z przeglądu publikujemy
na str. ... bieżącego wydania „G.K.”
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Dźwięk Taizé
Taizé. Co kryje się pod tą obco
brzmiącą nazwą?
Taizé to mała burgundzka wioska
we Francji. 64 lata temu pewien 25-letni
student teologii ze Szwajcarii kupił tam
dom. Interesowała go nie sprecyzowana
jeszcze możliwość założenia własnej
wspólnoty zakonnej. Był synem
protestanckiego pastora z okręgu
Neuchâtel i do niedawna pełnym wahań
agnostykiem. Nazywał się Roger-Louis
Schutz-Marsauche…
Dziś Wspólnota Taizé nie poddaje
się żadnym próbom klasyfikacji. Nie ma
formalnej reguły i nie należy do żadnego
wyznania. Inspiracją są dla niej
Błogosławieństwa w najczystszej postaci
– Radość, Prostota, Miłosierdzie –
posługa młodym i misja pojednania.
Wspólnotę poznaje się natychmiast po
jedynym w swoim rodzaju „dźwięku
Taizé” – dźwięku energicznych młodych
głosów, śpiewanych najprostsze ze słów
w takt rytmicznych melodii na cztery
głosy. Od 26 lat ekumeniczna wspólnota
braci z Taizé organizuje Europejskie
Spotkania
Młodych,
zwane
też
„Pielgrzymką Zaufania przez Ziemię”.
Pod koniec każdego roku gromadzą one
kilkadziesiąt tysięcy młodych w jednym
z wielkich miast Europy Wschodniej lub
Zachodniej. Tym razem był to Hamburg.
Miasto, które wraz ze swym dużym
portem i wieloma mostami doskonale
symbolizuje otwartość na świat i chęć
komunikowania się.
Rozpoczynające się 29 grudnia
2003r. pięciodniowe spotkanie w
Hamburgu było już 26 z kolei
Europejskim Spotkaniem Młodych,
organizowanym przez ekumeniczną
wspólnotę braci z Taizé. Głównym
motywem tych zgromadzeń jest pokój i
zaufanie, modlitwa i solidarność
międzyludzka. Hasłem każdego takiego
zgromadzenia jest tytuł listu, jaki co
Źródła
historyczne
mówią
przynajmniej
o
dwóch
Walentych
związanych z dniem 14 lutego. Jednym z
nich był biskup Terni – miejscowości
niedaleko Rzymu, który zginął męczeńską
śmiercią za czasów cesarza Klaudiusza II
Gota (ok. 269r.). Drugi Walenty – również
męczennik – był wedle przekazów
biskupem rzymskim.
Istnieje
więc
prawdopodobieństwo, że obaj męczennicy
mogli być tą samą osobą, powielaną przez
historię. Jedno nie ulega wątpliwości – św.
Walenty był biskupem
Św. Walenty patronuje chorym na
epilepsję,
choroby
nerwowe
i…
zakochanym. Nie jest łatwo odpowiedzieć
na pytanie jak to się stało, że święty biskup
stał się patronem zakochanych. Być może

roku wystosowuje z tej okazji założyciel
wspólnoty z Taizé – Brat Roger. Obecne
przebiegało pod hasłem „Bóg nie może
nie kochać”.
Po
Kolonii,
Monachium
i
Stuttgarcie Hamburg był czwartym
miastem niemieckim, które gościło
młodych z Europy. Spotkanie po raz
pierwszy odbyło się w mieście w
większości protestanckim. Trzy czwarte
parafii Hamburga to parafie luterańskie.
Po raz pierwszy Polacy nie byli
najliczniejszą grupą – przybyło ich 12
tys., Niemców było około 30 tys.
Kolejną grupę, liczącą 3,5 tys. młodych
ludzi, stanowili Włosi. Obok katolików i
protestantów do udziału w Europejskim
Spotkaniu Młodych zgłosiło się około 4
tys. prawosławnych. Młodzi ludzie
przybyli do Hamburga ze wszystkich
krajów europejskich – od Portugalii po
Rosję i od Szwecji po Bułgarię.
Przyjechali tu by – jak powiedział brat
Emil z Taizé – odkrywać korzenie
wspólnoty, która jest znacznie głębsza
niż stare i nowe napięcia między
poszczególnymi krajami. Bracia z Taizé
twierdzą, iż często podczas europejskich
spotkań widać, jak głębokie uprzedzenia
tkwiły wobec niektórych narodów i jak
szybko potrafi je rozładować gościnność
i pięć wspólnie przeżytych dni.
Każdego
ranka
młodzi
wspólnie modlili się w ponad 200
parafiach różnych wyznań, które ich
gościły. Następnie odbywały się
spotkania w małych, międzynarodowych
grupach,
w
których
rozważano
fragmenty listu brata Rogera. Tym
razem list nosił tytuł: „U źródeł radości”.
Każda z parafii starała się także
przedstawić charakterystykę swojej
działalności – współpracę na polu
ekumenicznym, sposób działania grup
charytatywnych czy specyfikę pracy w
danej dzielnicy. Popołudnia i wieczory

wypełniała wspólna modlitwa w kilku
pawilonach na terenie Parku Wystaw w
Hamburgu (Messehallen) oraz spotkania
refleksyjne na różne tematy związane z
pogłębianiem
wiary,
budowaniem
pokoju i zaufania, solidarnością z tymi,
którzy
cierpią,
pojednaniem.
Nieodłącznym elementem tych spotkań
były ikony wiszące na tle wielkich
pomarańczowych
płócien
i
charakterystyczne kanony śpiewany
jednocześnie w kilku językach. Każdego
wieczora w halach na terenie Parku
Wystaw Brat Roger wygłaszał krótkie
medytacje.
Podczas
jednego
z
wieczornych czuwań podkreślał, iż
„przyszłość budują nie tylko przywódcy
narodów, a „w tworzeniu pokoju może
uczestniczyć każdy”.
W noc Sylwestrowa jak co roku
uczestnicy spotkania modlili się w
parafiach o pokój na świecie. O północy
hucznie
rozpoczęło
się
„święto
narodów”. W czasie wspólnej zabawy
nie zabrakło tańców charakterystycznych
dla każdego z krajów i oddających ducha
poszczególnych kultur. 1 stycznia rano
młodzi uczestniczyli we Mszach Św. i
nabożeństwach w goszczących je
parafiach, po czym rodziny hamburskie
podejmowały ich na obiadach w swoich
domach. Po południu rozpoczęły się
spotkania w grupach narodowych i
regionalnych nt. „Komunia: życie a nie
teoria”, w czasie których duszpasterze z
różnych krajów odprawiali Msze Św. dla
swych
rodaków.
Całe
spotkanie
zakończyło się 2 stycznia, kiedy to koło
południa uczestnicy zaczęli wyjeżdżać
do swoich miast i krajów. Pielgrzymka
Zaufania nie skupia bowiem młodych w
ruch wokół Taizé, lecz zachęca, by
stawali się twórcami pokoju tam gdzie
żyją. Wszyscy młodzi są zapraszani, by
po powrocie do domu rozwijali w sobie
to, co odkryli podczas spotkania, z
większą świadomością czerpiąc z życia
wewnętrznego, które w nich jest…
B.B.

Kilka słów o św. Walentym
ze względu na pokrewność chorób nerwowych z dolegliwościami powodowanymi
miłością? Albo dzięki zbieżności dnia świętego męczennika z porą łączenia się ptaków w
pary na Wyspach Brytyjskich? Albo jeszcze dzięki przejęciu przez chrześcijańską Europę
pogańskiego wcześniej zwyczaju wypisywania przez chłopców imion swych ukochanych
w dniu bogini dziewcząt – 15 lutego.
Faktem jest, że św. Walenty jest patronem zakochanych w Europie co najmniej
od XV wieku. W Polsce święto zakochanych obchodzone jest zaledwie od kilkunastu, a
może tylko kilku lat. Niemniej dobrze się stało, że zakochani – szczególnie ci cierpiący z
powodu uczuć – mają swojego świętego i swoje święto.
Walentynki najzabawniej i najhuczniej obchodzone są w USA i Anglii. Właśnie
14 lutego zakochani z wzajemnością bądź bez wzajemności wysyłają sobie serduszka,
karteczki z życzeniami i obdarowują się drobnymi prezentami. Tradycja mówi, że kartki i
życzenia powinny być anonimowe – podpisane Twój Walenty albo Twoja Walentynka.

B.B.
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Pielgrzymka Maryi po polskiej ziemi
Nasza Ojczyzna od ponad 600 lat
cieszy się szczególną obecnością Maryi
w Jasnogórskim Wizerunku. Od
wieków też Polacy nauczyli się
wędrować
ze
swoimi
troskami,
radościami i problemami do Tronu
Maryi, by przez Nią u Jej Syna
wypraszać pomoc dla siebie, dla
rodziny i dla Ojczyzny. Nic więc
dziwnego, że najstarsze, zorganizowane
pielgrzymki na Jasną Górę liczą sobie
ponad 350 lat - tyle liczy sobie
pielgrzymka z Kalisza; pielgrzymka
warszawska dochodzi już do 300-lecia.
W trudnych czasach zniewolenia
komunistycznego podczas uwięzienia w
Komańczy Prymas Stefan Wyszyński
zainicjował
najpierw
odnowienie
Ślubów Jasnogórskich (1 kwietnia 1956
roku przypadała ich 300 rocznica).
Jasnogórskie Śluby Narodu złożono u
stóp Jasnej Góry 26 sierpnia 1956 roku.
Realizując
postawione
Narodowi
zadania
Prymas
Tysiąclecia
zapoczątkował Wielką Nowennę przed
1000-leciem Chrztu Polski. Milenium
należało przeżyć godnie stąd każdy rok
to kolejny etap przygotowań i realizacja
planu Księdza Prymasa. W tym
świętym zamyśle obrony i odnowy
Kościoła, Ojczyzny i Narodu Kardynał
Wyszyński
przewidział
rewizytę
Królowej Polski we wszystkich
parafiach. Peregrynacja miała być
zachętą do oddania się Bogu,
pogłębienia wiary i pobudzenia
wzajemnej miłości.
Prof. Leonard Torwirt z Torunia
przygotował dwie kopie obrazu, które

Prymas wraz z kilkoma biskupami
zawiózł do Rzymu. 13 maja 1957r.papież
Pius XII zaakceptował plan nawiedzenia i
poświęcił kopie. Jedna pozostała na
Watykanie i do dziś spogląda spokojnym
wzrokiem na kolejnego Namiestnika
Chrystusowego a druga 29 sierpnia
1957r. rozpoczęła wędrówkę po polskiej
ziemi od katedry warszawskiej. Do
kwietnia 1966 roku odwiedziła 10
diecezji. W tym czasie, decyzją
episkopatu nastąpiła przerwa, aby Matka
Jasnogórska mogła uczestniczyć w
obchodach Milenium Chrztu Polski we
wszystkich stolicach biskupich. Już w
tym czasie władze komunistyczne robiły
wiele przeszkód i przykrości w
nawiedzeniu. Min. 20 czerwca w
Liksajnach
zatrzymano
samochód
kaplicę, odebrano Obraz Księdzu
Prymasowi i przewieziono do Warszawy,
do zakrystii Katedry.
2 września 1966r. obraz miał być
przewieziony
do
Katowic
by
kontynuować wędrówkę po parafiach.
Pod Będzinem milicja zatrzymała
samochód i zmusiła do przewiezienia
Obrazu do Częstochowy. Królowa Polski
została zaaresztowana; milicja pilnowała
nieustannie
obrazy,
sprawdzała
samochody i przybywających na Jasną
Górę.
4
września
rozpoczęła
się
peregrynacja w Symbolach nawiedzenia:
pusta rama, świeca i Ewangeliarz. Trwała
tak aż do 18 czerwca 1972r. Wtedy to
wykradziono Obraz i od Radomia Maryja
powróciła w swym

A w śliskiej bramie…
Ciąg dalszy ze str.12
dróg powiatowych na terenie gminy odpowiada
standardom opisanym w Zarządzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25
października 1994 r., a wszelkie niezadowolenie
okazywane przez gminę w tej kwestii jest po prostu
niepoważne.
Jak na razie trudno jest przekonywać
mieszkańców naszej gminy i amatorów białego
szaleństwa z odwiedzających Krasnobród zapisami
wynikającymi z wyżej wynikającego zarządzenia
gdy ich pojazdy wyposażone w nowe opony
zimowe nawet po upływie kilku dni od chwili
ustania opadów mają poważne trudności z
wjechaniem pod naszą górę podzamecką.
Odrębny zimowy problem stanowi również
odśnieżanie dojazdów do przysiółków Szur i Potok
Senderki na terenie naszej gminy do których dojazd
odbywa się drogami powiatowymi.
SWK
W artykule umieszczono pisma w tej sprawie

wizerunku na trasę pielgrzymki po
Polsce. W tym właśnie czasie przypadła
peregrynacja Matki Boskiej na teren
naszej diecezji - wówczas jeszcze
lubelskiej. Ramę, Świecę i Ewangeliarz
uroczyście w Tomaszowie Lubelskim 7
sierpnia 1971r. powitali kardynałowie
Wyszyński i Wojtyła, biskup lubelski
Piotr Kałwa, 14 innych biskupów, ponad
250 kapłanów i tysiące wiernych.
Możemy też pamiętać nawiedzenie
Matki Częstochowskiej w Krasnobrodzie
jakie miało miejsce z okazji Jubileuszu
600-lecia Jasnej Góry w 1982r.
Wówczas odbyła się pielgrzymka po
katedrach
polskich
i
wybranych
kościołach.
Zwracam się z prośbą i apelem do
naszych Czytelników! Jeżeli ktoś z
Państwa pamięta pierwsze lub drugie
nawiedzenie Obrazu Królowej Polski
w Krasnobrodzie i chciałby podzielić
się
wspomnieniami
z
tamtych
wydarzeń - Prosimy o przysłanie
relacji na adres redakcji. Ucieszyłyby
nas także fotografie z tamtych
wydarzeń: wielu brało udział w
banderii na koniach; a może inne
pamiątki! Z mojej strony postaram się
w
następnym
numerze
GK
przedstawić relację, jaka zachowała
się w kronikach parafialnych.
x. Jacek Rak

Tajwan – Wyspa
Marzeń
Biuro Gospodarcze i Kulturalne Taipei w Polsce oraz Fundacja Zbigniewa
Janowskiego „Wszystko dla Dzieci” ogłosili konkurs krajoznawczy – „Tajwan
– Wyspa Marzeń”. Celem tego konkursu było:
- przybliżenie tradycji i historii Tajwanu,
- zainteresowanie innymi kulturami,
- kształtowanie umiejętności właściwego współżycia z innymi narodami,
- wymiana doświadczeń i rozszerzenie zakresu wiedzy o krajach azjatyckich.
Wzięło w nim udział 442 dzieci. Międzynarodowa Komisja przyznała
równorzędne wyróżnienia 54 uczestnikom z 19 szkół, do których należą
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Majdanie Wielkim Wyróżnienia otrzymali: Agnieszka Mazurek (kl. VI) i Kamil
Nizio (kl. VI), którzy pod opieką nauczyciela informatyki p. Tomasza Nizioła
przygotowali prezentacje multimedialne na wyżej wymieniony temat.
8 maja 2004r. w Ośrodku SANVIT w Okunince nad Jeziorem Białym
odbędzie się wręczenie nagród, połączone z festynem, którego program
przewiduje pokaz tańców chińskich, gier i zabaw.
M. Kawałek
Dyrektor SP w Majdanie Wielkim
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Bajka
o przepięknej królewnie i równie cudnym królewiczu
Pewnego razu w przepięknym
pałacu, położonym nieopodal czystego
jeziora, wśród dolin i wzniesień,
zdarzyła się niesłychana historia.
Mieszkała
tam,
bowiem
młoda
księżniczka o włosach jak heban, oczach
miodowych, błyszczących jak żywica w
słońcu i cerze ciemnej jak dojrzałe
kasztany. Pomimo tego, iż była ona
bardzo piękna, nie czuła się szczęśliwa.
Wszystko z powodu klątwy, jaką rzuciła
na nią zła czarownica, zazdroszcząc
urody młodej księżniczce. Ponieważ
sama ją straciła wraz z wiekiem, chciała
ukarać za to uroczą młodą damę,
następczynię tronu w ich tak przecudnej,
bajkowej krainie.
Klątwa ta głosiła, iż królewna nie
znajdzie na ziemi drugiego skrzydła, aż
do momentu, kiedy to pocałunkiem
odczaruje ją przystojny rycerz na białym
koniu. Taki zaś nie mógł się odnaleźć w
tej krainie, ponieważ wcześniejsza
zaraza, która przeszła przez ten rejon,
wytraciła wszystkie białe konie. Nic też
nie zapowiadało pojawienia się rumaka
takiej maści w ich państewku, a to z
powodu „choroby kolorów zwierząt”.
Nie
mogło
być
też
mowy
o przywiezieniu białego konia z innych
stron, gdyż przez to klątwa nie była
unieważniona.
Królewna dniami i nocami zalewała
się rzewnymi łzami, żyjąc z dnia na
dzień w samotności. Wierzyła, że
zostając sprowadzona z niebios na
ziemię jest jednym z aniołów. Lecz aby
powrócić tam z powrotem musiała
znaleźć drugiego, tak jak ona - anioła z
jednym skrzydłem. Wszyscy poddani jej
ojca szukali przez długi okres czasu
swojego anioła, swojej drugiej połowy,
drugiego skrzydła, by móc wzbić się w
niebo. Niektórym się to udawało. Ale
królewna nie mogąc znaleźć idealnego
anioła, do tego jeszcze na białym koniu,
zwątpiła w miłość. Jej uroda, a także
zdrowie słabły z każdym dniem, z każdą
godziną, a w końcu minutą.
Ojciec przeraził się, że w niedługim
czasie odejdzie jego najukochańsze,
jedyne dziecko, następczyni tronu.
Postanowił sam, w stroju żebraka
chodzić po swojej krainie, szukając
białego konia, anioła z pasującym
skrzydłem, medykamentu zdrowia dla
córki. Zdarzyło się, że trafił któregoś
dnia do pewnego odludnego miejsca,
gdzie żyła gromada mężczyzn, ubranych
w białe długie sukmany z ogromnym
kapturem. Wokół pasa mieli oni
obwiązane czerwone sznury. Przyjęli

biedaka do siebie na nocleg, częstując
go wieczorną strawą. Żebrak-król
wstawszy rano, podziękował i już, już
chciał odejść dalej, by kontynuować
swoje
poszukiwania,
gdy
nagle
spostrzegł maleńką stajenkę, a w niej, o
dziwo!, pięknego białego konia. Cóż,
teraz wystarczyło odnaleźć tylko
odpowiedniego
młodzieńca-anioła.
Wiedział, ile trudów może go to
kosztować, gdyż sam był w podobnej
sytuacji kilkanaście lat wcześniej,
poszukując swej małżonki. Dla córki
zrobiłby wszystko, by tylko ujrzeć na jej
twarzy uśmiech, a w jej oczach
zobaczyć igrającą iskierkę radości.
Hm…, bracia z gościnnej gromady,
nie mieli jednak zamiaru oddawać mu
swego zwierzęcego przyjaciela, którego
wychowali, potem cudem przywrócili
do zdrowia, a w końcu znaleźli mu
towarzyszkę życia, piękną jasną klacz.
Niestety, a może właśnie na szczęście,
okazało się również, że jeden z
przebywających we wspólnocie braci
miał pasujące skrzydło do skrzydła
królewny. Zobowiązany przyrzeczeniem
oddania się na zawsze na użytek i dla
dobra współbraci, nie mógł od nich
odejść, pomimo nalegania i próśb
bogatego króla. Ujawnił się on, bowiem,
chcąc darować mu wszelkie dobra,
jakich tylko zapragnie. Młodzieniec był
nieubłagany.
Król powróciwszy do domu,
obwieścił wspaniałą nowinę córce, lecz
powiedział jej także o obietnicy, którą
złożył
swym
towarzyszom
przeznaczony jej anioł. Pomimo tego
była ona uradowana, zdawała się nawet
nie
przejmować
tym
faktem.
Postanowiła bezzwłocznie udać się do
tego miejsca, gdzie żyli ludzie
posiadający białego konia.
Cóż, jej rozczarowanie nie miało
granic, gdy po przybyciu wraz ze
wszystkimi dwórkami na wyznaczone
miejsce, przekonała się, że tak jak
mówił ojciec, nic nie będzie z jej
dalekosiężnych planów.
Ale… pewnego dnia, gdy po raz kolejny
rozmawiała z owym młodzieńcem
w przecudownym, ogromnym ogrodzie
tuż za domem, w którym się zatrzymała,
wszystko
się
zmieniło.
Choć
początkowy blask oczu księżniczki i
szczery uśmiech nie zrobił na nim zbyt
wielkiego wrażenia, to z biegiem dni i
przedłużającym się pobytem królewny,
mężczyzna coraz bardziej stawał się
oczarowany jej urodą, osobowością i
zachowaniem. Nawet nie wiedział,

kiedy nadeszło uczucie: najpierw słabe bronił się jeszcze, pamiętając o
przysiędze złożonej wraz z innymi
braćmi, potem coraz mocniejsze, aż w
końcu doszedł do wniosku, że z własnej
woli chce odejść z ich wspólnoty, by
zamieszkać z młodą damą, mimo próśb
i nalegań jego współbraci o pozostanie.
Na nic to się zdało, miał władzę w
swoich rękach jako przełożony i
przywódca. Jego zauroczenie sięgało
szczytów najwyższych gór, on sam
twierdził, że to miłość. A przecież ta
przychodzi dopiero wraz z czasem, a
ten, czas ich znajomości był zbyt krótki,
by można było powiedzieć o poważnym
uczuciu. Cóż…, gdy człowiekiem
rządzą emocje, nic ani nikt nie jest w
stanie przemówić mu do rozumu i wpoić
swoich racji, kiedy są one inne niż jego
samego.
Mężczyzna opuścił odludne miejsce
wraz z białym koniem należącym do
niego i udał się z księżniczką do ich
państwa. Tam przywitani przez króla i
duże grono poddanych, postanowili o
tym, iż pobiorą się na Święto Sosny,
które obchodzono w ich krainie
piętnastego dnia miesiąca Tull każdego
roku. Zbliżało się ono właśnie, więc
było najwspanialszą okazją ku temu.
Stary król postanowił również w tym
dniu ogłosić swą córkę następczynią
tronu i oddać jej swą koronę i władzę.
Gdy nadszedł długo oczekiwany
dzień, całe królestwo szalało z radości, a
wesele było przepiękne, wykwintne i
trwało osiem dni. Sprowadzono grajków
z najodleglejszych krańców świata, a
potrawy przyrządzone były przez
najlepszych kucharzy. Królewna była
wreszcie szczęśliwa, a jej ojciec patrzył
ze łzami wzruszenia na córkę. Potem
życie pary królewskiej płynęło błogo jak
w bajce. We wszystkim sobie pomagali,
często rozumieli się bez niepotrzebnie
wypowiadanych słów, które miały w
zwyczaju przerywać złotą nić milczenia
i miłości, nie znajdywali powodów,
przez które dochodziłoby pomiędzy
nimi do sprzeczek.
Lecz nieubłaganie zbliżał się dzień,
w którym miała wypełnić się klątwa
rzucona przez okrutną i starą wiedźmę.
Do tego czasu koronowana niedawno
dziewczyna musiała nakłonić swego
męża, aby spełnił dwa zadania
unieważniające klątwę, która dotyczyła
nie tylko jej samej, ale także innych
zamożnych dziewczyn nieposiadających
Ciąg dalszy na str. 16
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Spotkanie z poezją
W dniu 14 stycznia 2004 roku w
Zespole Szkół Podstawowych w
Karsnobrodzie odbyło się spotkanie z
poezją pod hasłem „Nasza twórczość”.
Imprezę zorganizowali członkowie Koła
Dziennikarskiego działającego przy ZSP
Krasnobród. Na spotkanie przybyli
wszyscy
uczestnicy
zajęć
dziennikarskich, a także zaproszeni
goście. Zaszczycił nas swoją obecnością
zastępca burmistrza Miasta i Gminy
Krasnobród, pan Janusz Oś. Gościliśmy
również panią Sabinę Zdonek, znaną
wszystkim odwiedzającym Bibliotekę
Miejsko – Gminną w Krasnobrodzie.
Miło nam było widzieć wśród
uczestników spotkania panią Alinę Słota,
nauczycielkę ze Szkoły Filialnej w
Wólce Husińskiej, opiekunkę redakcji
gazetki wydawanej w tamtejszej szkole
pt. „Nowinki Szkolne”, współpracującej
aktywnie z naszą „Gazetką Szkolną”.
Nie zabrakło wśród nas również
polonistki z ZSP Krasnobród, pani
Renaty Nowosieleckiej. Cieszymy się
niezmiernie, że w spotkaniu z poezją
zechciały także uczestniczyć nasze
koleżanki i koledzy, nie będący
członkami kółka dziennikarskiego.
Na spotkaniu recytowaliśmy wiersze,
które zostały umieszczone w tomiku
poetyckim „Nasza twórczość. Antologia
poezji dziecięcej”. Znalazły się w nim
utwory wybrane i opracowane przez
panią Grażynę Nowosad, prowadzącą z
nami zajęcia dziennikarskie. Wiersze te
były pisane przez niektórych z nas oraz
przez naszych starszych kolegów,
obecnie już uczniów gimnazjum oraz
szkół ponadgimnazjalnych. Wiersze
powstały w latach 1999 – 2003.
Większość z nich była wcześniej
publikowana na łamach naszego
szkolnego pisemka „Gazetka Szkolna”.
W wydanym przez nas tomiku niektóre z
wierszy były wspaniale zilustrowane
przez członków Koła Plastycznego ZSP
Krasnobród. Opiekunka tego koła, pani
Marzena Kuniec przygotowała równie
wyjątkową dekorację na nasze spotkanie
poetyckie. Białe obrusy na stolikach,
blask świec, nastrojowa muzyka płynąca
z
magnetofonu
współtworzyły
niecodzienną atmosferę spotkania. W
takiej scenerii niezwykle ekspresywnie
brzmiały słowa recytowanych przez nas
wierszy. Pierwszy utwór zaczynający się
od słów „Moja szkoła w Krasnobrodzie
jest najlepsza tu na wschodzie...” Ola
Buczak przeczytała tak sugestywnie, że
chyba wszyscy słuchacze gotowi byli
podpisać się pod tym stwierdzeniem
autorstwa Karoliny Karpyszyn.

Następnie usłyszeliśmy wiersze o naszej
miejscowości, a wśród nich utwór Izy
Bełz „Za moim oknem”, który został
nagrodzony w ogólnopolskim konkursie
poetyckim czasopisma dla dzieci i
młodzieży
„Victor.
Junior”.
Z
niewątpliwą
przyjemnością
wysłuchaliśmy wierszy o tematyce
poświęconej jesieni – porze roku
lubianej przez wielu z nas, bo jak pisze
Ania w swoim wierszu „Jesienna
radość”: „Przecież wtedy w sadzie tyle
jabłek się rumieni. Liście w złocieni,
żółci i czerwieni się tarzają i przez te
barwy park pięknie ozdabiają.” Nie
zabrakło podczas naszego popołudnia
poetyckiego także wierszy o zimie i św.
Mikołaju.
Zaprezentowaliśmy
też
niektóre utwory z cyklu poświęconego
mamie. Usłyszeliśmy także urocze
wiersze
Wioli
Kossakowskiej
inspirowane widokiem naszej pięknej
przyrody. Bardzo lubiana przez naszych
młodych poetów jest tematyka wiosenna,
stąd obecność kilku tego typu wierszy na
naszym spotkaniu. Dwa z nich: Sylwii
Berdzik i Anety Gancarz były
nagrodzone na szkolnym konkursie na
najpiękniejszy wiersz o wiośnie. Od
wieków najgłębsze i chyba najbardziej
tajemnicze z uczuć – miłość było
podnietą do tworzenia wyjątkowych
wierszy. W czasie naszego spotkania też
nie zabrakło utworów miłosnych. „Czym
jest miłość?”, „Nieznajoma”, „Gdy cię
widzę, moje serce się raduje”, „Miłość to
szczęście”, „Wróć” oraz po prostu
„Miłość” to wiersze, w których nasze
koleżanki i koledzy przekazywali swoje
rozterki duchowe, pierwsze doznania
miłosne, pierwsze dotąd skrywane
głęboko wyznania. Tych wierszy
słuchaliśmy ze szczególną uwagą i
zainteresowaniem, bo przecież już
wkrótce my sami doznamy opisywanych
w nich uczuć. Najbardziej emocjonujące
były te momenty spotkania, kiedy to
recytowali swoje wiersze sami autorzy.
Niektórzy
z
nich
bardzo
się
denerwowali, ale dzięki temu chyba
jeszcze
bardziej
„docierali”
do
słuchaczy.
Wszystkich
wierszy
wysłuchaliśmy w skupieniu. Każdy z nas
uległ
tej
niezwykłej,
poetyckiej
atmosferze. Po recytacjach czekał na
uczestników
spotkania
słodki
poczęstunek. Zajadaliśmy się ze
smakiem pysznymi ciastkami, zarówno
upieczonymi przez nasze mamy i panią,
jak i tymi ze sklepu.
Mamy
nadzieję,
że
wszyscy
uczestnicy imprezy przychylą się do
opinii piszących te słowa, że spotkanie

poetyckie „Nasza twórczość” nie było
czasem straconym. Wydaje nam się, że
raz na jakiś czas warto znaleźć kilka
chwil na skupienie, na wyciszenie się,
posłuchanie pięknych słów poezji. Może
ktoś ze słuchających recytowanych przez
nas wierszy, zachęcony przykładem
koleżanek i kolegów, sam sięgnie po
pióro i stworzy wiersz... A może za
kilkanaście lat ktoś z dzisiejszych
słuchaczy czy autorów prezentowanych
przez nas wierszy otrzyma Literacką
Nagrodę Nobla...
Członkowie Koła Dziennikarskiego
ZSP Krasnobród
Uwaga!
Wiersze recytowane podczas spotkania
poetyckiego można znaleźć w tomiku
„Nasza twórczość. Antologia poezji
dziecięcej” – do nabycia u pani Grażyny
Nowosad
w
Zespole
Szkół
Podstawowych w Krasnobrodzie – sala
nr 18C.

Kącik
Poetycki
Dla tych, którzy nie uczestniczyli w tym
spotkaniu publikujemy dwa wiersze,
prezentowane podczas „Spotkania z
poezją”. Mamy nadzieję, że lektura tych
wierszy doda nam otuchy i ciepła w te
zimowe i mroźne dni.
Redakcja „G.K.”

Wiosna
Wiosna cieplejszy wieje wiatr!
Wiosna cudniejszy staje się świat!
Niech więc wiosna tutaj gości!
Niech przyniesie dużo radości!
Wiosna cudna pora roku!
Upragnionemu latu dotrzymuje kroku!
Wiosna jest pogodna i wesoła!
Dzieci układają już koła!
I do zabawy są już gotowe!
W piękne wiosenne dni marcowe!
Sylwia Berdzik

Wiosna
Wiosna to znaczy
kwiaty na łąkach
i śpiew skowronków
i piękno drzew,
zielona brew
i trawa i z jabłek strawa
Ale co byś nie powiedział o wiośnie
Zawsze będzie brzmiało radośnie
Aneta Gancarz
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Ciąg dalszy ze str. 14
swych aniołów. Dwa kolejne zadania,
które wysnuła czarownica, lecz były to
już ostatnie, więcej ich narzucić nie
mogła.
Pierwszym z nich miało być
odnalezienie trzech piór, które spadły ze
skrzydła królowej, gdy przemierzała
pustynne okolice w poszukiwaniu
odludzia – oazy swego, teraz już, męża.
Drugim zaś usunięcie znamiona, które
musiał sobie sprawić przy składaniu
przysięgi braciom; każdy z nich posiadał
takie znamię. Młody król przystał na oba
te zadania, chcąc jak najszybciej unieść
się do krainy wiecznej szczęśliwości z
przeznaczoną mu kobietą. Z tym drugim
zadaniem nie było oczywiście problemu,
istniał specjalny środek do niszczenia
takich rysunków na ciele. Kłopot jednak
był z tym pierwszym zadaniem, gdyż
pustynia była ogromna, a zagubione
pióra ze skrzydła swej małżonki mogły
znajdować się wszędzie, pod tonami
piachu. Jednak w tym momencie on już
potrafił kochać; wiedział, że nie jest to
już tylko ślepe zauroczenie, ale szczere
uczucie, które przyszło z czasem ich
wspólnie
przeżywanego
dnia
codziennego. Z tego powodu, z powodu
miłości, mógł zrobić bardzo wiele, mógł
poświęcić wszystko, co miał, byle jak
najszybciej dać szczęście sobie i
królowej.
Po samotnym przybyciu na pustynię
(gdyż nikt inny nie mógł mu w tym
pomóc, bo wtedy zadanie nie byłoby
zaliczone) i ujrzeniu tego ogromu
piasku, łzy zakręciły mu się w oczach.
Bał się, iż nie będzie mógł podołać
obietnicy złożonej żonie o znalezieniu
trzech piórek. Bał się, gdyż już raz w
życiu złamał dane przyrzeczenie. Jego
poszukiwania trwały kilka dni i kilka
nocy, on sam jednak wyczerpany do
szczętu z braku jedzenia i wody, nie
poddawał się, bo kochał, a także chciał
udowodnić sobie samemu, iż jego wola
jest silna i potrafi wypełnić obietnicę,
choć już raz popełnił w życiu ten błąd.
W trzecim dniu poszukiwań, w
pewnej chwili, kiedy słońce powoli

Bajka
zalewało swymi złocistymi promieniami
całą okoliczną krainę, młodzieniec ujrzał
kilka zielonych palm i czystą toń jeziora
w oddali. Tak, poznał je, to była ich
oaza, ich schronienie na pustyni. Nagłe
ukłucie w sercu przypomniało mu: „ich,
ale już nie twoja”. Zasmucił się bardzo,
ale postanowił poprosić swych dawnych
towarzyszy o jakiś posiłek i coś do picia.
Ufał, że pomimo jego odejścia, jego
ucieczki stamtąd, przygarną go –
biednego,
wyczerpanego
żebraka,
bezgranicznie
kochającego.
Żyli
przecież
według
zasady:
„być
pomocnym każdemu potrzebującemu –
materialnie
i
duchowo”.
Jemu,
powierzchownie pragnącemu jadła i
wody, trzeba było również wsparcia
psychicznego na dalszą wędrówkę – sam
nie wiedział jeszcze, jak długą. Dobrzy
bracia przyjęli go z radością i dali mu
wszystko, czego pragnął. Teraz posiadał
dwie najcenniejsze, osiągalne po
ziemsku rzeczy – miłość i przyjaźń.
Brakowało mu tylko ostatniej: wzbicia
się w niebiosa ze swą małżonką.
Po trzech dniach odpoczynku, gdy
już chciał ruszać w dalszą wędrówkę
stało się coś niesłychanego, coś w co
sam nie mógł uwierzyć. Tuż za bramą w
rogu, gdzie nie dochodziły żadne ludzkie
problemy i sprawy, ujrzał spokojnie
leżącey trzy piórka. Wyglądało to tak,
jak gdyby na niego tam właśnie czekały
przez cały ten czas. Schroniły się w
kąciku, gdzie nie dochodził wiatr,
mogący je stamtąd wywiać.
Szlochając z radości pożegnał się
szybko z braćmi zostawiając im pewną
tajemnicę, którą poznał będąc już
królem. Dotyczyła ona bowiem anioła,
którego należało odnaleźć na ziemi, by
móc wzbić się niebo. Otóż okazało się,
że oni, bracia-samotnicy są zwolnieni z
tego „przywileju”, który, pomimo
złożonej przysięgi na wieczną samotność

Literacki Nobel czeka,
czyli złote myśli ze szkolnego kajecika
>>><><<<
Teraz powinniśmy czytać dużo książek, bo jak nie, to skróci
nam się słownictwo.
>>><><<<
Stolnik padł na ziemię, ale przed śmiercią wybaczył Jackowi.
Po tym zajściu uciekł za granicę.
>>><><<<
Danusia uwolniła Zbyszka od kary śmierci, gdy Zbyszko już
wisiał na włosku.
>>><><<<

ziemską, a nawet pomimo radości z
przebywania w tej grupie, trapił ich
ogromnie: jak wzbić się, tam hen
wysoko, aż do gwiazd, by móc być
wolnym jak ptak i na wieki odnaleźć
szczęście nie mając jednocześnie
drugiego skrzydła – drugiej połowy.
Książę powiedział im nawet więcej: oni,
którzy
wybrali
samotność
jako
towarzyszkę
swego
życia,
mieli
stuprocentowo zapewnione uniesienie
się w przestworza. Zapytany skąd to
wszystko wie, wyznał im, że poznał
wiele przeróżnych, bardzo ważnych
tajemnic na dworze królewskim, przy
boku wybranki swego serca, ucząc się
codziennie kochać i przebaczać. Teraz
niektóre z nich przydają mu się w wielu
trudnych momentach życia.
Żegnawszy się z braćmi, otrzymał od
nich w podarunku, za przekazanie
sekretnej dobrej wieści, prezent pięknego konia, by mógł szybciej
powrócić do domu. Na dworze był już
dawno oczekiwany, królowa wylewała
morza łez z tęsknoty za nim, chwilami
nie wierząc w jego przybycie.
On
powróciwszy,
oznajmił
wszystkim najpiękniejszą nowinę o
odnalezieniu trzech piórek. Teraz
wystarczył już tylko pocałunek, by
klątwa straciła swą moc, a oni mogli
ulecieć w krainę szczęścia. Niebawem i
tak się stało. Lecąc tuż pod baldachimem
nieba, żegnani byli przez swych
poddanych z mieszanymi uczuciami;
przez tych, którzy nie odnaleźli jeszcze
swego przeznaczenia ze smutkiem; przez
tych, którzy mieli obok siebie te idealną
osobę ze szczęściem. Ale przecież tylko
para królewska mogła dostąpić takiego
zaszczytu, by nie pozostawać dłużej na
ziemi.
To, co pozostawiali po sobie, mogło
ich zadowolić. Ich królestwo zostało
bowiem obdarzone w zasady i
pouczenia, według których powinni
starać się żyć. Wszystko od tej pory
kwitło i rozwijało się w cudownej ilości i
kształcie.
maleńka

OD REDAKCJI
Zapraszamy Firmy i Przedsiębiorców
do reklamowania się na łamach
„Gazety Krasnobrodzkiej”

****
Zapraszamy również do zamieszczania na łamach
naszego pisma różnego rodzaju ogłoszeń oraz
życzeń, np. z okazji imienin, urodzin itp.
Ogłoszenia drobne i życzenia publikujemy
bezpłatnie.
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X sesja Rady Miejskiej
w Krasnobrodzie
W dniu 30 grudnia 2003 roku w
lokalu Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie odbyła się ostatnia w tym
roku, a X w tej kadencji sesja Rady
Miejskiej w Krasnobrodzie.
Podczas tej sesji radni podjęli
następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie likwidacji nazw
ulic i nadanie nazwy ulicy w mieście
Krasnobród.
Komentarza do projektu uchwały
udzieliła p.Edwarda Borowicz Kierownik
Referatu Geodezji Gospodarki Mieniem i
Rolnictwa, która poinformowała, że
mieszkańcy ul. Cmentarnej wystąpili z
wnioskiem
o
zmianę
nazwy
ul. Cmentarnej na ulicę Spokojną.
Ponadto z uwagi, że przy ul. Kilińskiego
jest tylko dwie zabudowane posesje stąd
też proponuje się również zmianę nazwy
ulicy Kilińskiego na Spokojną. W
Wyniku
podjęcia
uchwały
dotychczasowe odcinki dwóch ulic:
Cmentarnej i Kilińskiego zostały
połączone i otrzymały wspólną nazwę
ulicy Spokojnej.
2. Uchwała w sprawie ustalenia
Miejsko-Gminnego
Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2004.
Komentarza do projektu uchwały udzielił
Kazimierz Gęśla Sekretarz MiG.
Poinformował, że realizację zadań
prowadzi Miejsko-Gminna Komisja
ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, która zaproponowała
przedstawiony program. Program opiewa
na kwotę 85.000zł.
Sekretarz wyjaśnił, że układ i treść
programu
wynika
z
ustawy
o
wychowaniu w trzeźwości, natomiast
podział środków na poszczególne punkty
programu jest w gestii rady. Sekretarz
wyjaśnił, że układ i treść programu
wynika z ustawy o wychowaniu w
trzeźwości, natomiast podział środków na
poszczególne punkty programu jest w
gestii rady. Uchwała została podjęta.
3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2003 rok.
Komentarza
udzieliła
Jadwiga
Niedźwiedź Skarbnik MiG, która
omówiła proponowane zmiany w
budżecie. Pani skarbnik wyjaśniła, że
zmiany
polegałaby
m.in.
na
wprowadzeniu do budżetu dotacji
celowej z Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z
przeznaczeniem dla ZSO i ZSP w

Krasnobrodzie oraz dotacji w kwocie
43.000zł. na utworzenie Gminnego
Centrum Informacji otrzymanej w
wyniku umowy zawartej w dniu 2
września 2003r. pomiędzy Marszałkiem
Województwa Lubelskiego a Centrum
Kultury Sportu w Krasnobrodzie.
Uchwała została podjęta.
4. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały
Nr IX/67/2003 w sprawie określenia
wysokości opłaty administracyjnej oraz
sposobu jej poboru.
Komentarza do projektu uchwały udzielił
Adam Kalita Kierownik Referatu
Budownictwa Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska, który wyjaśnił, że
RIO zausterkowała pkt. 3 uchwały
dotyczący ustalenia opłaty za wydawanie
postanowień
o
zgodności
proponowanego podziału nieruchomości
z ustaleniami planu miejscowego – 50zł.
Ponieważ stosownie do przepisów
ustawy o opłacie skarbowej nie podlegają
opłacie skarbowej czynności urzędowe
załatwiane na podstawie przepisów o
gospodarce nieruchomościami. Z tego
powodu Rada nie może wprowadzić
opłaty administracyjnej za wydawane
przez burmistrza postanowienia, bowiem
opłatę
administracyjną
można
wprowadzić za czynności urzędowe
jeżeli czynności te nie są objęte
przepisami
o
opłacie
skarbowej.
Uchwała została podjęta.
Po omówieniu wszystkich uchwał,
Skarbnik MiG J.Niedźwiedź przedstawiła
i omówiła projekt budżetu na 2004 rok.
Poinformowała również, że do czasu
uchwalenia budżetu podstawą gospodarki
finansowej będzie projekt budżetu.
Następnie głos zabrał z-ca Burmistrza
Janusz Oś, który wyjaśnił, że budżet
gminy nie zostanie uchwalony w grudniu
bieżącego roku, jak było w latach
ubiegłych, gdyż wpłynęło na to kilka
czynników. Jednym z nich było
opóźnienie w pracach związanych z
przyjęciem budżetu państwa na 2004r.
oraz późne otrzymanie przez samorządy
wytycznych i wskaźników niezbędnych
do opracowania projektu budżetu gminy.
Po za tym Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że
zostały złożone wnioski o finansowanie
inwestycji,
które
nie
zostały
zatwierdzone. Dlatego też właściwym
wydaje się czekanie z uchwaleniem
budżetu do końca marca 2004r, do czasu
wyjaśnienia się niewiadomych. Takie
rozwiązanie jest zgodne z ustawą.
oprac. E. Borek

Szach
ekspres nr 7
Gra błyskawiczna
Gra błyskawiczna to dość popularny
sposób rozgrywania partii szachowej ze
znacznie przyspieszonym tempem.
Tempo może być określone w dwojaki
sposób: albo na komendę „białe-ruch”,
„czarne-ruch” z oznaczonym czasem do
namysłu (najczęściej 5-10 sekund), albo z
użyciem zegara szachowego z ustalonym
czasem do namysłu dla każdego zawodnika
na całą partię (najczęściej 5-10 min.).
W czasie gry błyskawicznej obowiązują
w zasadzie normalne przepisy gry w szachy
z następującymi jednak wyjątkami:
- posunięcie uważa się za zakończone
dopiero po naciśnięciu zegara szachowego,
oznacza to, że zawodnik już po
wypuszczeniu bierki z ręki może jeszcze
reklamować nieprawidłowe posunięcie
przeciwnika,
- zawodnik obowiązany jest naciskać
dźwignię zegara tą samą ręką, którą
wykonuje posunięcie,
- naciśniecie dźwigni zegara przed
zakończeniem wykonania posunięcia jest
naruszeniem regulaminu, mogącym
spowodować przegraną,
- wykonanie nieprawidłowego posunięcia
powoduje
przegraną
w
przypadku
natychmiastowej reklamacji przeciwnika
(przed wykonaniem przez niego kolejnego
ruchu),
- dopuszcza się bicie króla, niedopuszczalne
jest jednak bicie króla przez króla,
podstawianie króla pod króla przeciwnika,
- sędzia nie ma prawa do interwencji z
urzędu w przypadku przekroczenia czasu
przez jednego lub obu zawodników,
przekroczenie czasu stwierdza sędzia na
podstawie reklamacji zainteresowanego
zawodnika,
- w przypadku obustronnego przekroczenia
czasu partia zostaje uznana za remisową na
żądanie jednego z grających,
- stronie mającej „gołego” króla nie może
być przyznane zwycięstwo, nawet w razie
przekroczenia czasu przez partnera; w
takich przypadkach uznaje się partię za
remisową,
- zawodnik, który trzykrotnie nie wykonał
posunięcia w nakazanym komendą czasie
przegrywa partię (jest to bowiem
przekroczenie czasu do namysłu).
Gra błyskawiczna ma swoje zalety i
wady. Jej zaletami jest to, ze rozwija
refleks, zdolność szybkiej oceny pozycji,
podjęcia decyzji, zdolność gry taktycznej i
kombinacyjnej, jest dobrym treningiem
szczególnie dla zawodników wpadają w
niedoczas. Nadużywanie gry błyskawicznej
może
wyrabiać
manierę
zbytniego
pośpiechu w partiach turniejowych.

Zredagował: Andrzej Czochra
instruktor i sędzia szachowy

18

Sylwester 2003
Gdzie, i jak bawiliśmy się
w tegoroczną noc sylwestrową?
Sylwestrowa noc to czas, który każdy z nas chciałby spędzić na miłej zabawie, w
dobrym towarzystwie no i oczywiście za jak najniższą cenę.
Tegoroczna oferta krasnobrodzkich ośrodków wypoczynkowych i lokali była dość
zróżnicowana.
Bal sylwestrowy zorganizowany w szkole zgromadził 71 par, dla których grał
zespół „ODYSEYA”.
Cena wejściówki do 19 grudnia była promocyjna i wynosiła 160 zł.; natomiast ci,
którzy zdecydowali się później musieli zapłacić 180 zł. od pary.
Organizatorzy zapewnili gościom pięć gorących dań, przystawki, ciasto, napoje,
owoce oraz butelkę szampana na dwie pary.
W Ośrodku Wypoczynkowym „ Jolanta” Sylwestra spędziło 25 par, a cena
wynosiła 160 zł. od pary. Oprócz muzyki i konsumpcji o północy goście mogli
podziwiać pokaz sztucznych ogni.
Najwięcej gości, bo około 85 par bawiło się w Centrum Szkolenia i Rekreacji
„Energetyk”, gdzie za zabawę trzeba było zapłacić 299 zł. W cenę wliczone były
atrakcje takie jak: powitanie Nowego Roku przy ognisku, pokaz sztucznych ogni
oraz oryginalne menu (podawano np. filet z rekina). Goście, którzy przybyli z całego
województwa mieli więc okazję oprócz tradycyjnej polskiej kuchni spróbować
czegoś bardziej egzotycznego.
Tradycyjnie już Ośrodek Wypoczynkowy „Pszczeliniec” także zadbał o dobrą
zabawę.
Około 150 osób mogło bawić się przy dobrej muzyce. Wejściówka kosztowała
35 zł. od osoby i w jej cenę wliczony był szampan. W sylwestrowym szaleństwie na
parkiecie wzięli udział nie tylko goście z Lublina, Krakowa i Rzeszowa

Wędkarskie
podsumowanie
W dniu 25 stycznia 2004 roku w sali Centrum Kultury i
Sportu w Krasnobrodzie odbyło się Walne Zgromadzenie
Członków Polskiego Związku Wędkarskiego Koło „Olender” w
Krasnobrodzie. Podczas obrad zebrani wysłuchali sprawozdań z
działalność za rok 2003 takich organów Koła jak: Zarządu,
Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Rzecznika
Dyscyplinarnego i Społecznej Straży Rybackiej oraz wystąpienia
przedstawiciela Zarządu Okręgu PZW w Zamościu w osobie
Stanisława Mołdocha pełniącego funkcję v–ce prezesa ds.
sportu, który również wręczył kol. Janowi Lalikowi Medal za
Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa. Natomiast dyplomem Zarządu
Głównego w uznaniu zasług dla wędkarstwa został uhonorowany
kol. Jan Monastyrski.
W trakcie dyskusji członkowie naszego Koła poddali ostrej
krytyce współpracę z Zarządem Okręgu szczególnie w
dziedzinie zarybień a raczej ich braku oraz ochrony wód tj.
wykonywania kontroli etatowych pracowników SSR. Podjęto
również Uchwały o wprowadzeniu opłaty w kwocie 10 zł. od
wszystkich wędkarzy chcących łowić na wodach będących pod
opieką Koła „Olender”, z przeznaczeniem na koszenie grobli
wokół zbiorników, zobligowano każdego członka Koła do
udziału w kontrolach SSR przynajmniej dwa razy w roku,
nałożono obowiązek wykonywania prac społecznych na rzecz
Koła do 30 października, a w przypadku rezygnacji z tych prac,
ustalono ekwiwalent w kwocie 10 zł. Zatwierdzono również
dokumenty programowe na rok 2004, w tym: plan pracy Zarządu
Koła, kalendarz imprez sportowych i preliminarz budżetowy.
J. Oś

zamieszkujący domki togo ośrodka, ale
także Krasnobrodzianie. Należy też
wspomnieć, że dodatkową atrakcją
(również wliczoną w cenę biletu) był
pokaz sztucznych ogni - oczywiście o
północy.
W bardziej kameralnym gronie bawili
się goście Ośrodka Telekomunikacji,
którzy mieli tzw. imprezę zamkniętą.
Spotkało się tan 15 par, które tańczyły
przy muzyce proponowanej przez didżeja.
Gorącą atmosferę panującą na tej
imprezie uczestnicy mogli ostudzić na
kuligu, który był atrakcją wieczoru. Poza
tym w domkach tego ośrodka mieszkało
około 80 osób, które Nowy Rok witały w
gronie przyjaciół.
Jednak nie wszyscy bawili się na
organizowanych imprezach, większość z
nas spędziła tę wyjątkowa noc w domu, u
znajomych
na
prywatkach
lub
przyjęciach, które były bardziej lub mniej
huczne. Byli też i tacy, którzy Sylwestra
spędzali tylko w gronie najbliższej
rodziny, a Nowy Rok witali na
Zamojskim
Rynku
podziwiając
przepiękne niebo, które tej nocy nie było
ciemne.
Wiadomości zebrała: M.K.

Co słychać w
kulturze?
Turniej szachowy
W dniach 24-25 stycznia 2004r. odbyły się turnieje szachowe:
„Mały Puchar Miast” i „Puchar Miast”. Obszerniejszą informację
z tych turniejów opublikujemy w kolejnym wydaniu „G.K.”

Koncert kolęd
W niedzielę 1 lutego 2004r. o godz. 1500 w Centrum Kultury i
Sportu w Krasnobrodzie rozpocznie się organizowany co roku
„Koncert kolęd”.
W koncercie wystąpią:
Orkiestra Dęta z Krasnobrodu
Chór parafialny z Krasnobrodu
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Dominikanówce
Młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
działającego przy parafii Krasnobród
Zespół folklorystyczny „Wójtowianie” z Krasnobrodu
Dzieci i młodzież ze świetlicy działającej przy CKiS
Wokalny zespół młodzieżowy działający przy CKiS

Ferie w CKiS
Podczas ferii zimowych w Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie odbędą się zajęcia dla dzieci. Podczas
codziennych spotkań w CKiS będą prowadzone różnego rodzaju
gry i zabawy, zajęcia plastyczne, spotkania w „Klubie
Szachowym”, dyskoteki i projekcje filmów video. Szczegółowy
program zajęć będzie podany na plakatach informacyjnych.
oprac. M. Czapla
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