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WIEŚCI
Z

GMINY
Telewizja Internetowa
Już wkrótce gmina Krasnobród wzbogaci się o nową formę promocji. Będzie to
Telewizja Internetowa, która pozwoli na
przedstawianie życia gminy, prezentację
miejsc wartych zobaczenia, ciekawych
osobowości i wydarzeń w formie filmów. Ta forma promocji będzie miała
szeroki zasięg. Filmy, które powstaną, za
pomocą Internetu będą mogły być oglądane w każdym zakątku świata. Adres
Telewizji Internetowej Krasnobród:
www.krasnobrod.tv.
Walne zebranie członków
Wspólnoty Gruntowej Krasnobrodu
W dniu 15 lutego br. w Krasnobrodzkim
Domu Kultury obyło się walne zebranie
członków Wspólnoty Gruntowej Krasnobrodu, podczas którego wybrany został nowy Zarząd. W skład zarządu weszli: Roczkowski Tadeusz – przewodniczący, Kowalczuk Krzysztof - sekretarz,
Ruczkowski Zbigniew – członek.
Podczas zebrania Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś przedstawił propozycje zagospodarowania terenów gminnych na
cele publiczne z możliwością wykorzystania części działek Wspólnoty.
Zebrani pozytywnie odnieśli się do
przedstawionych propozycji podejmując
uchwały o przekazaniu części działki
przy ul. Wczasowej na poszerzenie drogi
oraz sprzedaży działki przy ul. Partyzantów w części przeznaczonej na wykonanie drogi dojazdowej do terenów rekreacyjnych.
Przygotowania
do sezonu turystycznego
Planowane jest wykonanie nowego, stylowego oznakowania turystycznego w
Krasnobrodzie.

W pierwszej kolejności zostaną zdemontowane rusztowania metalowe wraz z
planszami w centrum Krasnobrodu i w
tych miejscach zamontowane będzie
oznakowanie składające się z elementów
drewnianych, nawiązujące w swym charakterze do regionu Roztocza. Planuje się,
że wykonaniem tego oznakowania zajmie
się warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce.
Prace budowlane
stacji wodociągowej w Hutkowie
Stosunkowo łagodna zima umożliwia
konsorcjum dwóch firm: Zakładowi
Remontowo-Budowlanemu w Zamościu
Adam Kustra oraz Zakładowi Instalacji
Elektrycznych i Ogólnobudowlanych
ELTOP s.c. Jan Ciupera i Mieczysław
Panasiewicz realizację robót budowlanych związanych z realizacją dla Gminy
Krasnobród stacji i sieci wodociągowej
dla wsi Hutków. Dotychczas w ramach
kontraktu wykonawczego opiewającego
na wartość 652.074,30 PLN wykonane
zostało zasilenie stacji wodociągowej.
Wybudowano stację transformatorową,
linię średniego napięcia 15kV oraz
wszystkie określone w projekcie budowlanym linie kablowe do budynku stacji,
zbiornika wyrównawczego oraz studni
głębinowej. Wykonano również wodociąg z rur PCW łączący stację hydroforową z istniejącą siecią wodociągową w
Hutkowie. Długość wykonanego wodociągu wynosi 1403 m. Rozpoczęto również wykonywanie budynku hydroforni.
Zgodnie z warunkami przetargowymi
zakończenie robót budowlanych zaplanowano na 31 maja bieżącego roku.
Projekt budowano-wykonawczy
ulicy Sosnowej w Krasnobrodzie
Firma KAWDROG – inż. Franciszek
Kawalec z siedzibą w Zamościu przekazała Gminie Krasnobród zrealizowaną
dokumentację budowlaną opracowaną na
potrzeby przeprowadzenia budowy ulicy
Sosnowej w Krasnobrodzie. Projekt budowlany ulicy zakłada wykonanie odcinka jezdni o długości 619 metrów. Jezdnię
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ulicy zaprojektowano z wykorzystaniem kostki brukowej kolorowej. Szerokość projektowanej jezdni wynosi 5
metrów. Wzdłuż jezdni zaprojektowano chodnik z kostki brukowej o szerokości 1,5 metra. Równocześnie z opracowaniem projektu budowlanego na
zlecenie Gminy Krasnobród firma geodezyjna GEO-INWEST-GRUNT spółka cywilna opracowuje dokumentację
podziałową gruntów pod poszerzenie
pasa drogowego ulicy Sosnowej. Dokonanie podziałów działek następuje w
celu przejęcia części gruntów od właścicieli działek sąsiadujących z ulicą.
Jest to warunek konieczny do spełnienia w celu uzyskania przez Gminę
Krasnobród pozwolenia na budowę tej
ulicy. Równolegle z tymi działaniami
Burmistrz Krasnobrodu prowadzi negocjacje z właścicielami gruntów w celu przejęcia notarialnego wydzielonych
działek przeznaczonych na poszerzenie
wąskiego pasa drogowego ulicy Sosnowej. W chwili obecnej negocjacje te
znajdują się w fazie końcowej – w ponad 90% procentach zawarte zostały
porozumienia o przejęciu gruntów z
właścicielami działek przylegających
do ulicy. W opracowaniu pozostaje
jeszcze projekt kanalizacji burzowej
odprowadzający wodę w ulicy Sosnowej. Projekt ten opracowuje konsorcjum firm: ROLWIK s.c. z Lublina i
AKTEX Antoni Kopytko z Tomaszowa
Lubelskiego.
Zawody sportowo-pożarnicze
W 2009 roku gospodarzem zawodów
sportowo-pożarniczych będzie gmina
Adamów. Zawody zaplanowano na
dzień 31 maja, a odbędą się w miejscowości Jacnia. Dokładniejsze informacje dotyczące godziny rozpoczęcia
zwodów oraz programu podamy w
późniejszym czasie – bliżej terminu
zawodów.
XXVIII Sesja Rady Miejskiej
W dniu 11 marca 2009 r. o godz. 16.00
w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
W porządku obrad przewiduje się podjęcie uchwał:
1) ws. przyjęcia planu odnowy miejscowości Wólka Husińska na lata
2009-2016,
2) ws. przyjęcia planu odnowy miejscowości Majdan Wielki na lata 20092016,
3) ws. przyjęcia Gminnego Programu
odbudowy i zagospodarowania przestrzeni publicznych w sołectwach
Gminy Krasnobród,
4) ws. trybu i kryteriów przyznawania
nagród dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasnobród za
Ciąg dalszy na str. 4
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Uroczystości religijno-patriotyczne w Lasowcach
Lasowce, czy jak mówią inni Lasowe
to niewielka miejscowość położona
wśród lasów na zachodnich obrzeżach
gminy Krasnobród. To właśnie tam, corocznie 4 lutego odbywają się uroczystości związane z rocznicą partyzanckiej bitwy stoczonej w 1943 roku przez oddziały Armii Krajowej z Niemcami.
Pamiątką tych wydarzeń jest pomnik,
na którym widnieją imiona i nazwiska
osób, które wówczas oddały życie bohatersko walcząc o niepodległość Ojczyzny.
Byli to zarówno partyzanci jak
mieszkańcy tej miejscowości.
Od kilkunastu lat, dla upamiętnienia tych
tragicznych wydarzeń, władze samorządowe Krasnobrodu, Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Zamościu oraz Wojsko organizują uroczystości religijno-patriotyczne.
Na uroczystości do Lasowiec przybyli liczni goście: księża z Pasterzem
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks.
bp. Wacławem Depo na czele, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli, przedstawicie
instytucji, szkół, związków kombatanckich, poczty sztandarowe, Policja, Straż
Miejska, Kompania Wojska Polskiego
oraz Orkiestra Wojskowa z Lublina. Nie
zabrakło też mieszkańców Lasowiec i
okolicznych miejscowości.
Uroczystości rozpoczęły się ceremoniałem wojskowym, potem zebranych
powitał gospodarz uroczystości Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś.

Następnie okolicznościowe przemówienie, nawiązujące swoją treścią do wydarzeń sprzed 66 lat wygłosił Sławomir
Zawiślak – poseł na Sejm RP i prezes
Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej Okręg w Zamościu.
W dalszej części uroczystości krótki program słowno-muzyczny przedstawili
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach. Po jego
wysłuchaniu przyszedł czas na główny
punkt uroczystości – Mszę św., której
przewodniczył Ks. Bp. Wacław Depo.
Pasterz Diecezji wygłosił również homilię. Zanim jednak Msza św. się rozpoczęła, w mieniu mieszkańców Lasowicec,
Księdza Biskupa powitali młodzi

Mieczysław Sieklucki
Zasłużony dla Krasnobrodu
Kontynuowane są działania związane z upamiętnieniem postaci magistra
Mieczysława Siekluckiego - wieloletniego naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnobrodzie, farmaceuty i oddanego Krasnobrodowi społecznika.
Realizacją tego przedsięwzięcia, od
pewnego już czasu zajmują się władze
samorządowe Krasnobrodu oraz społeczność lokalna reprezentowana przez
Społeczny Komitet Organizacyjny.
Formą upamiętnienia będzie pomnik
– płaskorzeźba w kamieniu przedstawiająca popiersie Mieczysława Siekluckiego wraz krótkim tekstem.
Gmina dokonała już zakupu materiału – kamienia na wykonanie rzeźby.
Krasnobrodzki artysta rzeźbiarz Andrzej
Gontarz rozpoczął już prace nad formą
upamiętnienia. Obok przestawiamy projekt powstającego pomnika. Na jego lokalizację wybrano Plac Siekluckiego w
centrum Krasnobrodu.

Uroczyste odsłonięcie pomnika planowane jest na sierpień 2009 roku, w przypadającą wówczas 30 rocznicę śmierci
Mieczysława Siekluckiego.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby wesprzeć finansowo realizowane
działania informujemy, że Społeczny
Komitet Organizacyjny uruchomił specjalne konto, na które można dokonywać

przedstawiciele tej miejscowości, rodzeństwo Elżbieta i Piotr Adamowicz.
Po Mszy św. był Apel Poległych, a
potem zgromadzone delegacje złożyły
wiązanki pod Pomnikiem.
Kiedy oficjalna część uroczystości dobiegła końca organizatorzy zaprosili
wszystkich uczestników na ciepły poczęstunek. Serwowano gorący bigos i pieczoną kiełbaskę. Pomimo tego, że pogoda w tym roku była sprzyjająca (nie było
mrozu), to chłód jednak dawał się we
znaki i każdy z przyjemnością ogrzał się
ciepłym posiłkiem.
M. Czapla
Fotoreportaż – str. 10-11

wpłat. Oto numer rachunku bankowego:
KREDYT BANK S.A. O/Zamość 74
1500 1807 1218 0004 0765 0000.
W związku z planowaną uroczystością Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej”
planuje przygotowanie specjalnego wydania naszego pisma, w którym przedstawiona zostanie postać zasłużonego dla
Krasnobrodu farmaceuty i społecznika.
Ponawiamy więc nasz apel o udostępnienie pamiątek, wspomnień i innych materiałów związanych z osobą mgr Mieczysława Siekluckiego. Zebrane materiały
pomogą w przygotowaniu Gazety, a tym
samym ocalą od zapomnienia postać i
działalność oddanego Krasnobrodowi
społecznika. Prosimy o przekazywanie informacji do Redakcji „Gazety Krasnobrodzkiej”. Zapewniamy zwrot udostępnionych materiałów.
Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas pozytywnie odpowiedzieli na
nasz apel i wspierają, zarówno finansowo
jak i rzeczowo realizowane działania, natomiast innych zapraszamy do współpracy.
M. Czapla
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Ciąg dalszy ze str. 2
za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze,
5/ ws. wysokości oraz szczegółowych
zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasnobród,
6/ ws. regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasnobród oraz
szczegółowe warunki ich przyznawania,
7/ ws. uchwalenia statutu uzdrowiska,
8/ uchwała ws. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
9/ uchwała ws. zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zakończono budowę
ulicy Handlowej w Krasnobrodzie
Sprzyjające warunki atmosferyczne
utrzymujące się pod koniec 2008r.
umożliwiły wykonawcy robót wyłonionemu w drodze przetargu to jest
firmie Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowe „TORFEX” Sp. z o.o. przeprowadzenie pierwszego i drugiego
etapu remontu ulicy Handlowej w Krasnobrodzie. Kontrakt zasadniczy na
2008r. zakładał wykonanie remontu
ulicy na powierzchni 407 metrów
kwadratowych poprzez wzmocnienie
podbudowy, ułożenie kostki brukowej.
W ramach zadania zmodernizowano
system odwodnienia ulicy poprzez zamontowanie wpustów ulicznych zbierających wodę deszczową z jezdni.
Wartość pierwszego etapu remontu
wyniosła 73.122,08 zł. W ramach zamówień uzupełniających wykonawca
zrealizował również II etap remontu
ulicy. Wartość robót uzupełniających
wyniosła 52.712,04zł. W ramach drugiego etapu wyremontowano 450 metrów kwadratowych jezdni.
Znaczący wkład w przeprowadzenie remontu ulicy Handlowej wniosły przedsiębiorstwa usługowe i handlowe prowadzące działalność przy tej ulicy. W
ramach wkładu własnego przedsiębiorstwa przekazały Gminie Krasnobród
kostkę brukową o łącznej ilości 180 metrów kwadratowych. Kostka została
wbudowana w nawierzchnię ulicy Handlowej. Kostkę przekazały następujące
przedsiębiorstwa: P.P.H. „TORFEX”
Sp. z o.o. reprezentowane przez Pana
Zbigniewa PIÓRO, Krasnobrodzkie
Centrum Handlowo - Produkcyjno –
Usługowe AMC Market Spożywczy Kazimierz ADAMCZUK; KRASNOBRODZKIE CENTRUM BUDOWNICTWA – WALDEX - Waldemar

MARUSZAK; PUB Kmiecic; firma
ASTON s.c. oraz Firma Handlowa DANET – Dariusz SOBOŃ Wyremontowana jezdnia ulicy Handlowej znacząco
podnosi estetykę centrum Krasnobrodu
oraz sprzyja wygodzie mieszkańców
gminy Krasnobród korzystających z
oferty przedsiębiorstw prowadzących
działalność przy ulicy Handlowej.
X Powiatowe Igrzyska LZS
Latem bieżącego roku Krasnobród będzie gospodarzem jubileuszowych X
Powiatowych Igrzysk LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi - Święta Sportu
Powiatu Zamojskiego.
Choć impreza odbędzie się w dniach 1819 lipca, Burmistrz zorganizował już
dwa spotkania organizacyjne. Pierwsze z
nich, z przedstawicielami organizatora
głównego tj. Powiatowej Rady Zrzeszenia LZS w Zamościu, dotyczyło opracowania harmonogramu przygotowań.
W drugim, w którym uczestniczyli
przedstawiciele instytucji z terenu gminy Krasnobród zaangażowane w organizację tej dużej imprezy sportowej omawiano tematy dotyczące lokalizacji poszczególnych konkurencji oraz wyznaczono osoby odpowiedzialne za przygotowanie poszczególnych zadań.
W ramach igrzysk rozegranych będzie
ponad 40 konkurencji sportowych, w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, piłka
siatkowa, koszykówka, zawody strażackie, tenis stołowy, biegi, skok w dal, rzut
lotką, konkurencje siłowe i sprawnościowe oraz zawody wędkarskie. Planowane są też konkurencje dla VIP-ów.
Przewiduje się, że imprezie weźmie
udział około 1000 zawodników. O kolejnych etapach przygotowań do igrzysk
będziemy informowali w kolejnych wydaniach GK.
Projekty budowlane
ulic Kalinowej i Wiśniowej
W znacznym stadium zaawansowania
znajdują się obecnie prace projektowe
związane z opracowaniem projektów
budowlanych przebudowy ulicy Wiśniowej oraz budowy ulicy Kalinowej na
osiedlu Podzamek w Krasnobrodzie.
Projekty budowlane opracowywane są
przez firmę KAWDROG – inż. Franciszek Kawalec z siedzibą w Zamościu.
Obecnie trwają uzgodnienia projektu z
zarządcami sieci gazowych, energetycznych i telefonicznych umieszczonych w
pasach drogowych tych ulic. W ramach
odrębnego zlecenia Gmina Krasnobród
opracuje projekt budowlany budowy kanalizacji burzowej przy tych ulicach.
Opracowanie projektu kanalizacji burzowej wymogła konieczność uregulowania gwałtownych spływów wody
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deszczowej ulicami osiedla oraz zalewanie tymi wodami posesji położonych
w niższej części osiedla oraz jezdni drogi powiatowej Jacnia - Krasnobród. Projekt kanalizacji burzowej opracowany
zostanie przez mgr inż. Adama Niedabylskiego z Zamościa.
Modernizacja zalewu
Dobiegają końca prace ziemne związane
modernizacją zalewu wypoczynkowego
w Krasnobrodzie.

Część ziemi pozyskana z pogłębienia zalewu została przeznaczona na umocnienie grobli okalających zalew. Pozostała
ziemia została wywieziona na tereny
gminne sąsiadujące z zalewem (stadion,
teren rekreacyjny przy ul. Partyzantów)
oraz na zagospodarowanie terenu na
działkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Majdanie Wielkim i Wólce Husińskiej oraz małego boiska szkolnego w
Krasnobrodzie.

Kolejnym etapem modernizacji zalewu
będzie budowa mola spacerowego.
Zgodnie z planami molo usytuowane
będzie w nowym miejscu, na przedłużeniu ul. Sikorskiego, a przy nim zorganizowane zostanie nowe kąpielisko dla
osób umiejących pływać. Nowe molo
będzie oświetlone, a jego wymiary to 80
m długości i 4 m szerokości.
Informacje zebrała:
Mariola Czapla
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Spotkanie opłatkowe IKARA
W niedzielę 1 lutego 2009 roku w
Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyło
się spotkanie opłatkowe uczniów Centrum Nauczania Języków Obcych
"IKAR" w Krasnobrodzie.
To poświąteczne spotkanie zgromadziło nie tylko uczniów uczęszczających
do tej szkoły, ale także ich rodziny oraz
zaproszonych gości, wśród których znalazł się ks. Roman Sawic - proboszcz
krasnobrodzkiej parafii pw. Zesłania
Ducha Świętego.
To niedzielne spotkanie rozpoczęła
Pani Marzena Kałuża, inicjatorka i

Od Redakcji
Szanowni Czytelnicy!
W związku z tym, że Święta
Wielkanocne w tym roku przypadają w pierwszej połowie kwietnia
(12-13.04.2009r.), a „Gazeta Krasnobrodzka” ukazuje się zazwyczaj pod koniec miesiąca, kolejne
– marcowe wydanie naszego pisma będzie już wydaniem świątecznym.
Zapraszamy, więc zakłady
pracy, instytucje i osoby prywatne
do umieszczania życzeń świątecznych na łamach naszego pisma.
Zainteresowanych prosimy o
kontakt z Redakcją.
Mariola Czapla
red. nacz.

pomysłodawczyni,
która
powitała
wszystkich serdecznie i zaprosiła do
obejrzenia i wysłuchania bożonarodzeniowego montażu słowno-muzycznego
wzbogaconego o piękną prezentację
multimedialną.
Były piękne teksty, kolędy w języku
angielskim, ale przede wszystkim były
dzieci i młodzież, które z wielkim zaangażowaniem i radością prezentowały się
przed zgromadzoną publicznością. Po
części artystycznej głos zabrał ksiądz
Roman Sawic, który wyraził słowa
uznania dla młodych artystów. Potem
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była wspólna modlitwa i dzielenie się
opłatkiem. I choć święta dawno juz minęły miło było po raz kolejny spotkać
się i dzieląc się opłatkiem życzyć sobie
wszystkiego co najlepsze.
Kiedy już wymieniono życzenia,
uściski i całusy nadszedł czas na integrację i wspólne rozmowy przy smakołykach przygotowanych specjalnie na tę
okazję.
I tak ostatnia część tego niedzielnego,
opłatkowego spotkania minęła w bardzo
sympatycznej atmosferze, na rozmowie,
wspomnieniach i wymianie doświadczeń życiowych.
M.K.

Zaproszenie na Finał FAMILY CUP
Krasnobrodzki Dom Kultury - organizator regionalny eliminacji dla województwa lubelskiego XIV Amatorskich Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim i
Snowboardzie FAMILY CUP zaprasza do udziału w ogólnopolskim finale tej imprezy, która odbędzie się w dniach 6-7 marca 2009 roku w Kluszkowcach (woj. małopolskie).
W finale FAMILY CUP mogą wziąć udział po 3 pierwsze zawodniczki i 3
pierwszych zawodników z każdej konkurencji (narty, snowboard) i z każdej grupy
wiekowej. Ponadto do Finału kwalifikują się również 4 najlepsze rodziny z eliminacji
regionalnej.
W przypadku, gdy poszczególne kategorie nie są obsadzone zawodnikami
uczestniczącymi w eliminacjach regionalnych - Mistrzostwach Województwa Lubelskiego, które odbyły się w dniu 10.01.2009r. w Krasnobrodzie, wówczas w Finale
FAMILY CUP mogą wziąć udział zawodnicy, którzy nie uczestniczyli w krasnobrodzkich eliminacjach.
Wszyscy reprezentanci województwa lubelskiego, którzy chcą wziąć udział w
Finale FAMILY CUP muszą zgłosić i potwierdzić swój udział do organizatora regionalnego - do Krasnobrodzkiego Domu Kultury.
Informacji udziela i zapisy przyjmuje: Mariola Czapla, tel. (0-84) 660 71 17
tel./fax. (084) 660 70 46, e-mail: kradomkul@o2.pl, Regulamin i program zawodów:
www.familycup.com.pl.
M. Czapla
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Stowarzyszenie Rekonstrukcyjno-Historyczne
9 Pułku Piechoty Legionów
W Krasnobrodzie powstaje Stowarzyszenie Rekonstrukcyjno-Historyczne
9 Pułku Piechoty Legionów. Zgodnie
ze statutem, celem zrzeszenia będzie odtwarzanie i podtrzymywanie tradycji
wojskowych i patriotycznych, wyposażenia, umundurowania i wyszkolenia
Wojska Polskiego. Główny nacisk położony zostanie na kultywowanie tradycji i
historii, stacjonującego przed II wojną
światową w Zamościu 9 Pułku Piechoty
Legionów, który zapisał się złotymi
zgłoskami w kampanii wrześniowej.
Stowarzyszenie działać będzie także na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej o tradycjach
wojskowych i patriotycznych, historii
pojazdów mechanicznych i konnych
oraz fortyfikacji Wojska Polskiego.
Promować będzie wśród społeczeństwa
historię współczesną ze szczególnym
uwzględnieniem regionu Zamojszczyzny.

Fragment rekonstrukcji bitwy
pod Krasnobrodem
W chwili obecnej Stowarzyszenie
jest na etapie rejestracji. Na liście członków założycieli znalazły się 22 osoby z
Zamościa, Krasnobrodu, Tomaszowa
Lub., Suchowoli, Bondyrza oraz

Uroczystości 69 Rocznicy Bitew pod Krasnobrodem, święto Patrona Zespołu Szkół
Podstawowych w Krasnobrodzie (25 Pułku Ułanów Wlkp.)
wizyta rekonstruktorów w przedszkolu
Łaszczowa. Głównymi zadaniami na
rok bieżący dla Stowarzyszenia, będzie
zakup w specjalistycznych sklepach
kompletów replik umundurowania żołnierzy piechoty z okresu II R.P. (Wz. 36)
dla 8 członków oraz współorganizacja
25 lipca razem z Urzędem Miejskim w
Krasnobrodzie „Pikniku Militarnego”, w
ramach obchodzonych Dni Krasnobrodu.
Ponadto planuje się udział umundurowanych członków w uroczystościach
patriotycznych, w tym min. w Komarowie w sierpniu i w Tomaszowie Lub. we
wrześniu br. Ponieważ dwóch członków
posiada już mundury, w połowie roku
będzie dziesięciu umundurowanych

Już tylko 100 dni
Na studniówkę czeka się właściwie
od pierwszej klasy. Kojarzy się ona z dorosłością, piękną suknią. Wydaje się wydarzeniem jedynym w swoim rodzaju.
Naszą studniówkę zaplanowaliśmy
na 17 stycznia. Najpierw oczywiście były przygotowania: wykonywanie ozdób
do wystroju sali, próby do przedstawienia. Przed studniówką nie myśleliśmy o
maturze, wtedy liczyła się jedynie dobra
zabawa i nic więcej. Z niecierpliwością
czekaliśmy na swoją studniówkę, a kiedy ten dzień nastąpił mieliśmy sporo
stresu, który jednak szybko minął.
O 19.00 zebraliśmy się wszyscy w
sali. Najpierw nastąpiła część oficjalna,
czyli przemówienia: wychowawczyni

pani Alicji Połaniec, zastępcy burmistrza
Zbigniewa Michalskiego, księdza Prałata
Romana Marszalca i dyrektora Marka
Pawluka, który na końcu swojego przemówienia, słowami: „Poloneza czas zacząć” zaprosił do wykonania tańca i rozpoczął bal. W ten sposób mieliśmy część
oficjalną za sobą. Teraz pozostawała tylko dobra zabawa z Dj Thomasem.
W tę wyjątkową noc grono pedagogiczne bawiło się razem z nami, nauczyciele byli towarzyszami wspólnej zabawy. Tylko w tę noc można było porwać
do tańca wychowawczynię lub innego
nauczyciela. Ze wszystkimi świetnie się
bawiliśmy.
Gdy zabawa dobiegała końca, czuło

członków Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie choć jeszcze w organizacji, podjęło współpracę z podobnymi organizacjami zarówno na naszym
terenie (Szwadron Kawalerii RP O/T
Ziemi Zamojskiej, Biłgorajskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych),
jak i w Polsce – (SRH Śląsk Cieszyński,
Klub Miłośników Oręża Polskiego z
Żywca).
Więcej informacji o Stowarzyszeniu
można
znaleźć
na
stronie
www.krasnobrod.pl/stowarzyszenia/
Stowarzyszenie
RekonstrukcyjnoHistoryczne 9 Pułku Piechoty Legionów.
Zbigniew Michalski
się niedosyt, bowiem taka noc zdarza się
tylko raz w życiu.
Teraz pozostaje tylko powrócić do
rzeczywistości i przygotowań do matury.

Serdecznie dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie studniówki.
Maturzyści
Fotoreportaż – str. 20
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Podsumowanie 2008 roku
W tabeli Nr 1 przedstawiamy dane liczbowe dotyczące urodzeń w latach 19992008 z podziałem na płeć oraz podziałem uwzględniającym miejsce zameldowania (miasto Krasnobród, wsie Gminy
Krasnobród). Natomiast w tabeli Nr 2
przedstawiamy informację o liczbie urodzeń z podziałem na poszczególne miejscowości, w których nowo narodzone
dzieci są zameldowane.
Najpopularniejsze imię męskie w
2008, to Kacper – rodzice wybrali je dla
6 chłopców. Jak się okazuje imię Kacper
nie traci na popularności, gdyż było najczęściej wybierane dla chłopów również
w latach 2006 i 2007. Ponadto w 2008
roku 5 chłopców otrzymało imię Bartłomiej, 4 – Karol i 3 - Bartosz.
Gusta rodziców wybierających imiona
dla swoich dzieci nie zmieniły się również w przypadku wyboru imion dla
dziewczynek. Podobnie jak w latach
2006-2007 tak i w roku 2008 najpopularniejszym imieniem żeńskim na terenie
gminy Krasnobród była Julia.

Minął kolejny rok. Zwykle koniec
pewnego okresu, a w tym przypadku roku, skłania nas do podsumowań i ocen, a
także do porównań do okresów poprzednich.
Tradycyjnie już od kilku lat w „Gazecie Krasnobrodzkiej” dokonujemy
podsumowania danych dotyczących
urodzeń, ślubów i zgonów w gminie
Krasnobród w 2008 roku.
Oto jaki był rok 2008.
Urodzenia
W roku 2008, podobnie jak w roku
poprzednim, w gminie Krasnobród zanotowano wzrost liczby urodzeń. Przyszło
na świat 74 dzieci, tj. o 15 więcej niż w
roku 2006 i 3 więcej niż w roku 2007.
Spośród 74 nowo narodzonych dzieci,
tylko 29 jest zameldowanych w Krasnobrodzie, a 45 w pozostałych miejscowościach gminy Krasnobród.
W 2008 roku urodziło się więcej
chłopców – 40, a mniej dziewczynek –
34. Inaczej niż w roku 2006 i 2007.

Do popularnych imion należały też:
Magdalena, Wiktoria i Martyna.
Analizując miejsce urodzenia najmłodszych mieszkańców gminy Krasnobród, to najwięcej dzieci, bo aż 42
urodziło się w Zamościu, 20 w Tomaszowie Lubelskim, 3 w Lublinie, po 2
dzieci w Warszawie i Stalowej Woli, po
1 w Rzeszowie i Biłgoraju. Ponadto 2
dzieci urodziło się poza granicami kraju,
w Wielkiej Brytanii (Londyn i Slough).
W tym przypadku sporządzono transkrypcje aktów urodzenia, tj. wpisano do
księgi miejscowego USC treść aktów
urodzeń sporządzonych poza granicami
naszego kraju.
Ponadto w 2008 roku dokonano 6
transkrypcji aktów urodzenia dzieci, które urodziły się za granicą i tam mieszkają wraz z rodzicami. Akty te dotyczą
dzieci, które urodziły się w latach poprzednich do roku 2008: 4 dzieci w
USA, 1 w Wielkiej Brytanii i 1 w Kanadzie.
W krasnobrodzkim USC wpisano do

Tabela Nr 1
Lata

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

URODZENIA
ogółem

100

75

66

96

64

95

80

59

71

74

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Miasto Krasnobród

42

18

22

38

20

33

29

23

32

29

Wsie Gminy Krasnobród

58

57

43

58

44

62

51

36

39

45

Dziewczynki

56

30

27

42

33

45

38

33

39

34

Chłopcy

44

45

39

54

31

50

42

26

32

40

Tabela nr 2
Miejscowość

Urodzenia
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Dominikanówka

5

6

5

3

6

4

2

2

7

Grabnik
Hucisko

2
1
1
3
3
18
5
15

1
1
8
5
0
22
1
9

2
1
4
8
1
38
3
19

1
2
2
5
2
20
1
11

1
2
3
9
6
33
3
7

2
3
3
5
0
29
3
12

0
0
2
4
0
23
2
9

0
2
5
2
1
32
5
5

1
0
3
5
4
29
0
8

0

0

0

2

2

0

0

0

0

1
1

2
0

1
2

1
2

Wólka Husińska
Zielone

0
3
1
4
3

0
2
1
5
4

1
5
2
4

1
1
0
1
1
1
9
5

0
3
0
2
1
0
6
5

2
2

1
4
1
6
7

2
1
1
3
2
1
7
6

2
2
0
4
5

1
1
1
1
0
1
5
7

Razem:

75

66

96

64

95

80

59

71

74

Hutki
Hutków
Kaczórki
Krasnobród
Majdan Mały
Majdan Wielki
Majdan Wielki
ul. Borki
Malewszczyzna
Nowa Wieś
Podklasztor
Potok Senderki
Stara Huta
Szur

ksiąg także 2 akty urodzeń osób dorosłych zamieszkujących w gminie Krasnobród, które starają się o polskie obywatelstwo, a urodziły się na Ukrainie i
Białorusi.
Śluby
W 2008 roku Urząd Stanu Cywilnego
w Krasnobrodzie miał pełne ręce pracy,
sporządzono 82 akty małżeństwa. Jak informuje p. Alicja Parkitny – kierownik
krasnobrodzkiego USC jest to największa, rekordowa liczba sporządzonych aktów małżeństwa od chwili wprowadzenia
świeckiej rejestracji w roku 1946.
W porównaniu do roku poprzedniego, tj.
2007 liczba sporządzonych aktów wzrosła o 15, natomiast w porównaniu do roku
2006 aż o 27.
Wśród małżeństw zawartych w 2008
roku, podobnie jak w latach poprzednich
zdecydowaną większość stanowiły śluby
konkordatowe – było ich 69, 6 - to śluby
cywilne. W 2008 roku w krasnobrodzkim
Ciąg dalszy str. 8
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Podsumowanie roku 2008
Ciąg dalszy ze str. 7
USC dokonano 7 transkrypcji (wpisanie
do księgi USC treści aktu małżeństwa
zawartego poza granicami naszego kraju). Spośród 7 transkrypcji, w trzech
przypadkach były to śluby zawierane
przez Polaków z obcokrajowcami, a 4
śluby zawierane przez Polaków za granicą. Nasze panie wychodziły za Tunezyjczyka, Włocha, Turka, Anglika i
Bułgara. Dwa śluby zawarte w 2008 roku w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie były ślubami międzynarodowymi: polsko-bułgarski i polskoangielski.
Tabela Nr 3 przedstawia zestawienie
ogólnej liczby sporządzonych aktów
małżeństwa w latach 1999-2008 w USC
Krasnobród, z podziałem na śluby
konkordatowe cywilne i transkrypcje.
Uwzględniając
miejsce
zamieszkania
osób
zawierających
związki małżeńskie, to spośród 82
związków małżeńskich zawartych w
2008 roku: 18 to pary miejscowe - oboje
narzeczeni pochodzą z terenu gminy
Krasnobród, 43 to pary mieszane, czyli
jedna osoba pochodzi spoza gminy
Krasnobród, 21 to pary obce – oboje z
małżonków są spoza terenu gminy
Krasnobród. Spośród 21 par obcych, 8
to pary, w których jeden z małżonków
nie pochodzi z gminy Krasnobród, ale
należy do krasnobrodzkiej parafii, 13 to
pary spoza gminy i parafii Krasnobród,
które nasze miasto i nasze sanktuarium
wybrały na miejsce zawarcia związku
małżeńskiego.
Biorąc pod uwagę wiek osób stających na ślubnym kobiercu, to najmłodszy mężczyzna zawierający związek
małżeński miał 19 lat, a najstarszy 65
lat. Najmłodsza kobieta to 17-latka, a
najstarsza miała 69 lat. Największa różnica wiekowa pomiędzy małżonkami
wynosiła 13 lat, z tym że w tym przypadku osobą młodszą był mężczyzna.
Spośród
wszystkich
aktów
małżeństwa sporządzonych w USC w
Krasnobrodzie, 10 pań zdecydowało się
na nazwisko dwuczłonowe, tj. do
swojego nazwiska dołączyły nazwisko

męża, 1 pani pozostała przy swoim
nazwisku, pozostałe przybrały nazwisko
męża.
Zgony
W 2008 roku na terenie miasta i
gminy Krasnobród liczba zgonów
utrzymała się na poziomie zbliżonym
do roku 2007. W 2008 roku zmarło 105
osób, o 1 więcej niż w roku 2007.

rasnobrodzka

Spośród 105 osób, które odeszły z naszej społeczności lokalnej w 2008 roku,
74 to mieszkańcy poszczególnych miejscowości naszej gminy (w tym 28 Krasnobród), a 31 to mieszkańcy domów
pomocy społecznej.
Uwzględniając podział ze względu na
płeć osób, które odeszły z naszej społeczności, to zmarły 48 kobiety i 57
mężczyzn.
Tabela Nr 4 przedstawia dane dotyczące
zgonów w latach 2001-2008 z podziałem na poszczególne miejscowości naszej gminy.

Tabela Nr 3
199
9

Lata

200
0

200
1

200
2

200
3

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

67
75
63
59
67
53
71
55
67
82
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
tym: tym: tym: tym: tym: tym: tym: tym: tym: tym:

Śluby
ogółem
Konkordatowe

58

62

54

52

59

49

63

48

56

69

Cywilne

9

13

9

7

7

3

4

2

9

6

Transkrypcje

-

-

-

1

1

1

4

5

2

7

Tabela Nr 4
Miejscowość
Dominikanówka
Grabnik
Hucisko
Hutki
Hutków
Kaczórki
Krasnobród
(bez DPS)
Majdan Mały
Majdan Wielki
(bez DPS)
Malewszczyzna
Nowa Wieś
Podklasztor
ul. Turzyniec
Potok Senderki
Stara Huta
Szur
Wólka Husińska
Zielone
Domy Pomocy
Społecznej
Razem:

Ogłoszenia
Szukam pracy
Czysta, odpowiedzialna emerytka zajmie się
opieką nad dzieckiem lub osobą starszą, może
też prowadzić dom. Kontakt: tel. 784797262
Sprzedam psa
Sprzedam
owczarka
niemieckiego,
9miesięczną sunię, krótkowłosą, czarno-rudą,
podpalaną z książeczką zdrowia, po wszystkich
szczepieniach. Kontakt: tel. 784797262

Zgony
2004 2005
2
1
1
1
7
0
3
4
4
4
3
4

2001
3
1
4
1
5
3

2002
6
2
2
5
14
3

2003
4
0
3
2
12
6

2006
2
0
1
5
8
4

2007
4
2
3
3
4
1

2008
4
1
1
3
6
4

16

22

20

31

21

19

20

28

3

3

4

4

5

1

8

6

7

7

21

6

9

15

9

6

5
1

4
1

0
1

3
1

2
2

1
0

3
2

3
0

0

0

0

0

0

1

0

0

4
4
0
2
9

3
1
0
2
8

0
3
1
4
6

1
3
2
5
3

2
2
1
4
5

1
2
2
9
4

3
3
0
5
3

0
3
1
3
5

28

41

26

26

20

26

31

31

96

124

113

105

87

101
104
105
oprac. M. Czapla

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili
z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości
oraz licznie uczestniczyli we Mszy św. i pogrzebie

Śp. Stefanii Gancarz
serdeczne podziękowanie składa
Pogrążona w smutku
Córka z Rodziną
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Spotkanie opłatkowe Stowarzyszeń
W dniu 25 stycznia 2009r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyło się
spotkanie opłatkowe zorganizowane
przez
Stowarzyszenie
KulturalnoNaukowe „Do źródeł" Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe - Koło w
Krasnobrodzie oraz Stowarzyszenie Rekonstrukcyjno-Historyczne 9 Pułku Piechoty Legionów (stowarzyszenie w organizacji).
Na spotkanie przybyli zaproszeni
goście, Posłowie na Sejm RP - Wojciech
Żukowski i Sławomir Zawiślak, Tomasz
Bordzeń - pracownik Muzeum Ziemi
Biłgorajskiej, członek Biłgorajskiego
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych, ks. prałat Roman Marszalec proboszcz Parafii p.w. Najświętszej
Marii Panny w Krasnobrodzie oraz
kombatanci, byli więźniowie obozów
koncentracyjnych oraz Dzieci Zamojszczyzny.
Na spotkaniu obecne były także władze

samorządowe Krasnobrodu: Burmistrz
Krasnobrodu Janusz Oś, z-ca Burmistrza
Zbigniew Michalski, przewodniczący
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie Adam
Kałuża.
Uroczystość rozpoczął Burmistrz
Krasnobrodu witając wszystkich zebranych, potem były przemówienia zaproszonych gości, wspólna modlitwa oraz
dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń.
W programie uroczystości zaplanowano także pokaz filmu z uroczystości
obchodów 69 rocznicy Bitew pod Krasnobrodem, która miała miejsce w dniu
20.09.2008r.
Po obejrzeniu filmu, zgromadzeni
na sali uczestnicy spotkania, w sumie
około 80 osób, nagrodzili film długimi
brawami. Było to podziękowanie zarówno dla organizatorów i uczestników
wrześniowych uroczystości, jak i dla
twórcy tego 30-minutowego filmu -

Rolanda Wyrostkiewicza.
U wielu widzów film wywołał wzruszenie, i to nie tylko u tych, którzy pamiętają wojnę i jej tragiczne skutki, ale także
u osób młodych, które o wydarzeniach
sprzed prawie 70 lat wiedzą z książek,
opowieści i filmów.
Do podziękowań wyrażonych brawami, słowa uznania dołączyli Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś, Ks. Prałat Roman Marszalec i Poseł RP Sławomir Zawiślak. Szczególne podziękowania skierowano do z-cy Burmistrza
Zbigniewa Michalskiego, który był
głównym koordynatorem organizacji
wrześniowych uroczystości.
Po oficjalnej części spotkania przyszedł czas na degustację smakołyków
przygotowanych przez członków stowarzyszeń oraz wspólne rozmowy.
M. Czapla
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Z życia przedszkola
W I semestrze w przedszkolu odbyło się wiele imprez o charakterze integracyjnym z udziałem rodziców i innych gości, które
dostarczyły dzieciom wielu miłych przeżyć oraz wzbogacały ich
wiedzę o świecie.
W listopadzie W. Sachajko, M. Jabłońska zorganizowały
„Światowy Dzień Pluszowego Misia”, podczas którego oprócz
anegdot, wierszy, piosenek i zabaw odbyły się „misiowe” konkursy. Fundatorami pluszowych zabawek dla wszystkich grup
były osoby prywatne, słodycze ufundowały sklepy „Market”
państwa Adamczuków i „Groszek” państwa Borków.
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się też wspólna modlitwa prowadzona przez panią katechetkę R.
Gancarz, a pani wicedyrektor D. Umińska skierowała do rodziców i gości świąteczne życzenia. Grupa I i II spotkania opłatkowe przygotowały również w salach.
„Zerówki” zaprezentowały przygotowane przez siebie „Jasełka” w kościele parafialnym na Podzamku.

W Dniu Babci i Dziadka licznie przybyłym do wszystkich grup
gościom dedykowano piosenki, wiersze i życzenia. Dzieci wręczyły swoim babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane upominki. W tym miłym dniu trudno było nie zauważyć wzruszenia
na twarzach dzieci i dorosłych.

W grudniu odbyło się „Spotkanie z Mikołajem”, wszystkie
grupy wzbogaciły się o nowe zabawki, a dzieci otrzymały słodycze.

Przed feriami odbyła się zawsze z niecierpliwością oczekiwana
zabawa choinkowa - „Bal przebierańców”. Wszyscy nauczyciele przedszkola przygotowywali na ta okazję dekoracje oraz cześć
artystyczną, konkursy i zabawy. Rada Rodziców ufundowała
paczki ze słodyczami.
Przed Świętami Bożego Narodzenia ważną uroczystość stanowiło Spotkanie Opłatkowe w Przedszkolu z udziałem rodziców, podczas którego oddziały zerowe pod kierunkiem K. Gancarz, B. Gmyz, M. Jabłońskiej zaprezentowały Jasełka. Odbyła

Dziękujemy Radzie Rodziców, rodzicom, sponsorom, Dyrekcji
Szkoły, wolontariatowi LO oraz księdzu K. Majowi za wkład finansowy oraz osobiste wspieranie pracy przedszkola.
Przewodnicząca zespołu
nauczycieli przedszkola - M. Jabłońska
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VIII Zamojskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe
W dniach 15- 17.01.2009 r. odbyło
się VIII Zamojskie Sympozjum Naukowo – Szkoleniowe. 15.01.2009 r. w
Sanktuarium Matki Boskiej Krasnobrodzkiej odprawiona została msza św.
w intencji uczestników sympozjum i
umocnienia chorych. Mszę odprawił i
kazanie wygłosił Jego Ekscelencja ks. bp
dr Mariusz Leszczyński.

16.01.2009 r. w Centrum Szkolenia i
Rekreacji „Energetyk” odbyła się sesja
naukowa pt. „Pacjent dializowany w
uzdrowisku”. Sesji przewodniczył prof.
dr hab. Jan Duława i prof. dr Irena Ponikowska, która pełni funkcję Krajowego
Konsultanta w dziedzinie balneologii i
medycyny fizykalnej oraz Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Tematem jej wykładu były możliwości leczenia uzdrowiskowego chorego z cukrzycą. Następny wykładowca prof. dr
hab. dr h.c. Franciszek Kokot, profesor i
kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii,
Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, jest członkiem honorowym 7
zagranicznych towarzystw

Marczewski Dziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki WSZiA w Zamościu,
który przedstawił problem leczenia
uzdrowiskowego nefrologicznych.
Organizatorem sympozjum była
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wojewódzki
szpital im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Oficjalnego zakończenia sympozjum dokonał Burmistrz Krasnobrodu
Janusz Oś. Sympozjum
towarzyszyła
wystawa prac plastycznych uczniów I i II
kl. Liceum Plastycznego w Zamościu im.
Bernarda Miranda. Tematem prac było
krzewienie idei transplantologii, co łączy
się z akceptacją pobierania narządów od
osób zmarłych. Uczestnicy sympozjum
wyrazili uznanie autorom prac za trafne i
przejmujące ujęcie problemu transplantacji.
nefrologicznych, laureat nagrody Lux ex
Silesia w 2001 r. poruszył w swoim wykładzie problem, czy leczenie uzdrowiskowe pacjentów dializowanych z przewlekłą niewydolnością nerek ma sens.
Następny wykład o tematyce „Leczenie
uzdrowiskowe a problem niedokrwistości u hemodializowanych” przedstawił dr
hab. Marian Kuczera, członek Polskiego
Towarzystwa Nefrologicznego. Następny
mówca dr med. Eugeniusz Maciek omówił wpływ leczenia sanatoryjnego na gospodarkę metalami śladowymi. O możliwościach i ograniczeniach leczenia
uzdrowiskowego chorych po przeszczepieniu nerek referowała prof. dr hab.
Magdalena Duplik Dyrektor Instytutu
Transplantologii AM w Warszawie,
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Ostatnim wykładającym był prof. dr hab. Krzysztof

Goście ok. 70 osób, wśród nich wielu
wybitnych profesorów i doktorów z
dziedziny nefrologii i balneologii z całej
Polski, podziwiali wspaniałe krajobrazy
ośnieżonego Krasnobrodu i okolic. Organizatorzy pragną kontynuować tradycję tworzenia sympozjum w uroczym
Krasnobrodzie.
Koordynator ds. transplantacji
mgr Anna Gradziuk

Bezpieczne Ferie

Co słychać w KDK?

29 stycznia 2009 r. w przedszkolu przy ZSP w Krasnobrodzie odbyło się spotkanie z policjantem, mł. asp. Wiesławem Margolem. Uczestniczyły w nim dzieci z oddziałów zerowych „A”, „B”, „C” oraz dzieci z I i II grupy przedszkola.
Pogadanka z dziećmi dotyczyła głównie:
- bezpieczeństwa zabaw na śniegu i
lodzie;
- bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
- kontaktów z nieznajomymi;
- bezpiecznego korzystania z urządzeń
domowych.
Dzieci wykazały się doskonałą znajomością numerów telefonów alarmowych oraz znajomością zasad ruchu pieszych. Wielokrotnie usłyszały,
że aby ferie były wesołe i nie spotkało
ich nic przykrego, muszą zostawać
pod opieką dorosłych bądź starszego
rodzeństwa.
Organizatorzy: B. Gmyz , M. Jabłońska

Modernizacja sali widowiskowej
Po zakończeniu prac remontowych w
sali widowiskowej Krasnobrodzkiego
Domu Kultury, polegających na wykonaniu nowej instalacji elektrycznej i
oświetlenia, tynków na ścianach, podłogi
i boazerii oraz systemu wentylacyjnego,
przystąpiono do wyposażania sali.
Zawieszono już nowe okotarowanie.
Podpisana już została umowa na wykonanie i montaż nowych foteli.
W wyniku przetargu nieograniczonego
fotele do sali widowiskowej KDK wykona firma „Megan Seating” Marcin Grzędzicki, Otowice 41, Dąbrowa Chełmińska.
Zgodnie ze złożoną ofertą koszt zadania
wyniesie 45.493,80 zł. (brutto), a termin
realizacji to 21 marca 2009r.
M. Czapla
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Spotkanie opłatkowe w Biłgoraju
W okresie Bożego Narodzenia w Rodzinie Radia Maryja odbywały się liczne
spotkania opłatkowe z udziałem księży
biskupów, kapłanów, władz samorządowych i parlamentarzystów. W spotkaniach regionalnych brali także udział ojcowie z Radia Maryja.
25 stycznia odbyło się Diecezjalne
Spotkanie Opłatkowe Rodziny Radia
Maryja w Biłgoraju, w Parafii P. W.
Świętego Jerzego. W spotkaniu tym
uczestniczyły także Biura i Koła Przyjaciół R. M. z całej Diecezji ZamojskoLubaczowskiej. Byłam tam także z
członkami naszego Koła. Wielką radość
sprawili nam znakomici goście, którzy
swoją obecnością dali wyraz solidarności z Rodziną Radia Maryja. Było wielkim zaszczytem gościć Ordynariusza
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks.
bp. Wacława Depo, Kanclerza Kurii Biskupiej ks. prałata dr Adama Firosza, ks.
prof. Tadeusza Guza z KUL, ks. dziekana dr Józefa Flisa, ks. dziekana kanonika
Witolda Batyckiego oraz licznie zgromadzonych kapłanów. Na spotkanie
przybył także O. Benedykt Cisoń z Radia Maryja. Gościli również posłowie do

Parlamentu Europejskiego, biłgorajskiego. Gospodarzem uroczystości było Biuro R. M. przy Parafii Świętego Jerzego
na czele z proboszczem ks. kanonikiem
dr Wiesławem Galantem.
Spotkanie opłatkowe rozpoczęła Eucharystia, którą sprawował i homilię głosił ks. bp Wacław Depo. We Mszy Świętej uczestniczyła licznie zgromadzona
Rodzina R. M., która z trudem mieściła
się w świątyni. Druga część spotkania
odbyła się w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ. Przybyło na nie
ponad 600 osób. Atmosfera była serdeczna i rodzinna. Ciepłe słowa, które na
początku skierowali do uczestników ks.
bp Wacław Depo oraz Ojciec Benedykt
Cisoń, wpłynęły na wytworzenie klimatu
radości, serdeczności, miłości Chrystusowej. Kontynuacją tych uczuć były
wzajemne życzenia przy łamaniu się
opłatkiem. Swoje myśli i refleksje wypowiadali również przybyli goście oraz
uczestnicy spotkania.
Wypowiedzi były przeplatane śpiewaniem pięknych kolęd i pieśni Rodziny R.
M. Wiele trudu i poświęcenia w przygotowanie uroczystości włożyła

Taneczne sukcesy
w Poniatowej
W dniu 24.01.2009r. w Poniatowej odbył się I
Turniej Klasyfikacyjny Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w Tańcu Nowoczesnym. W turnieju, wśród
licznych zespołów z terenu województwa lubelskiego Krasnobród też miał swoich reprezentantów.
Do Poniatowej pojechała blisko 20-osobowa
ekipa Zespołu Tańca Nowoczesnego „FART” działającego przy Krasnobrodzkim Domu Kultury pod
kierunkiem instruktora p. Anny Antoszczak.
Nasi tancerze godnie reprezentowali nasze miasto. Największy sukces odniósł Patryk Kawka zajmując I miejsce w kategorii solo electric boogie.
Na pochwałę zasługują też wyniki innych uczestników turnieju: III miejsce: Diana Sak i Adrianna
Krupa – duet hip-hop dzieci, IV miejsce: Dominika
Gawron – solo disco dance maluchy, IV miejsce:
Mateusz Tomiczek – solo hip-hop dzieci, VI miejsce: Patryk Kawka – solo hip-hop seniorzy, VI
miejsce: Katarzyna Maruszak i Aleksandra Maruszak – duet hip-hop seniorzy, VII miejsce: Sylwia
Konopka – solo hip-hop seniorzy, VII miejsce:
Aleksandra Kawecka – solo hip-hop dzieci, VIII
miejsce: Katarzyna Maruszak – solo hip-hop seniorzy
Gratulacje.
Dziękuję rodzicom dzieci, za pomoc w organizacji wyjazdu oraz opiekę nad uczestnikami podczas
wyjazdu.
M. Czapla

Biłgorajska Rodzina Radia Maryja z
przewodniczącą panią Stanisławą Swachą. Przygotowano smakowity posiłek
dla tak licznie zgromadzonych uczestników spotkania. Z przyjemnością słuchaliśmy występów młodzieżowej scholi
działającej przy Parafii Świętego Jerzego
oraz miejscowej kapeli.
Spotkania opłatkowe organizowane
w Rodzinie Radia Maryja spełniają bardzo ważna rolę. Przyczyniają się bowiem do wzajemnego poznania się,
zjednoczenia w dobrym i prawdzie.
Wpływają również na mocniejsze uwielbienie Jezusa Chrystusa i Świętej Rodziny z Nazaretu. Tą drogą chcę jeszcze raz
serdecznie podziękować Biłgorajskiej
Rodzinie Radia Maryja za podjęcie trudu
i zorganizowanie tej przepięknej uroczystości, w której mogliśmy uczestniczyć.
Wspaniałym, niezapomnianym gościom,
którzy zaszczycili nas swoją obecnością
powiem: Niech Bóg zapłaci Wam za to,
że jesteście z nami.
Józefa Kusz

Wiadomości
sportowe
W dniu 01.02.2009r. w Krasnobrodzkim
Domu Kultury odbyło się zebranie członków i sympatyków klubu sportowego „IGROS” Krasnobród.
Celem zebrania było podsumowanie minionego roku piłkarskiego oraz
omówienie wykonanych i planowanych prac związanych ze stadionem
miejskim.
W minionym roku drużyna Seniorów uplasowała się na koniec sezonu
2007-2008 na miejscu 6, Juniorzy na miejscu 1, Trampkarze na 2, natomiast po rundzie jesiennej sezonu 2008-2009 zajmują odpowiednio seniorzy - 6, juniorzy - 1, trampkarze - 1 miejsce.
Dzięki stałej współpracy z Urzędem Miejskim udało nam się zrealizować kilka prac związanych z modernizacją budynku klubu oraz boiska.
Wykonaliśmy prace remontowe takie jak: pokrycie dachu budynku blachą, odnowienie ścian i sufitów, modernizacja płyty boiska.
W obecnym roku planujemy modernizację trybun dla widzów i zakup
nowoczesnych krzesełek, które spełniałyby warunki bezpieczeństwa przy
organizacji innych imprez masowych.
Wszyscy aktywni członkowie klubu zobowiązali się uiścić symboliczną składkę członkowską w wysokości co najmniej 12zł rocznie, za co
klub serdecznie dziękuje.
Pragniemy jednocześnie przypomnieć wszystkim zawodnikom o
wznowieniu treningów, które odbywają się we wtorki i piątki o godzinie
18:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie oraz meczach sparingowych, a młodzież nie zrzeszoną w klubie o zgłaszanie się
do instruktorów celem podjęcia treningów.
Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Klubu
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Kampania wrześniowa w ocenie
żołnierzy niemieckich (2)
Wołyńska Brygada Kawalerii w
dniu 1 i 2 września w ciężkim boju z
pancerną niemiecką dywizją odparła
wszystkie natarcia, zadając wrogowi duże straty w ludziach i sprzęcie. Nie ustąpiła ani piędzi ziemi, nie przepuściła
Niemców przez swoje obronne stanowiska.
Jednym z żołnierzy 2 d.a.k. był
wachmistrz Boniecki, zastępca d-cy plutonu dział przeciwpancernych, rodak z
Zamościa, który po wojnie będąc w powiatowych władzach ZB oWiD, wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach żołnierzy 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich
ze społeczeństwem Krasnobrodu. Był
też, chociaż nieoficjalnie, na pierwszym
Zjeździe w 1971 r.
Bohaterski 2 d.a.k. stracił w ciężkich
walkach pod Mokrą sześć z dwunastu
działonów, które wyszły w pole z koszar
macierzystych.
Jak opowiadał wach. Boniecki, 2 dywizjon art. konnej stanowił główną siłę
ogniową w walce. „Jego celny ogień na
wprost rozłupywał stalowe pancerze
wroga, znosił wieżyczki czołgów i rozrywał gąsienice. Niektóre czołgi o jednej gąsienicy kręciły się w koło jak opętane. Wyskakiwały czarne załogi, wpadając pod celny ogień karabinków ułańskich. Mimo strat, ilość niemieckich
czołgów na polanie nie malała, stale dołączały nowe. Kręciły się po polanie,
strzelając we wszystkich kierunkach,
często bez widocznego celu”.
Armatki p/panc. strzelały do zbliżających się czołgów, tak dużą ilością pocisków w krótkim czasie, że dochodziło
do zbyt dużego rozgrzania luf i mechanizmów. Zawodziły oporo-powrotniki,
lufy nie cofały się do tyłu. W jednym
przypadku, jak opowiadał wach. Boniecki, pocisk został w lufie, doszło do
wybuchu i zginął amunicyjny.
Dywizjon powyższy otrzymał 22
Krzyże Virtuti Militarii, a 12 p.uł. 28 takich krzyży. Wyróżnionych też było
wielu żołnierzy z innych jednostek, które brały udział w walkach pod Mokrą.
Generał Reinhardt – d-ca 4 Dyw. Panc.
w swoich wspomnieniach docenił waleczność, odwagę, umiejętność dowodzenia polskich dowódców, podejmowania szybkiej decyzji, tam, gdzie zachodziła taka potrzeba, a tym samym w
wielu wypadkach wyprzedzenie walki
miało pozytywny wpływ na rezultat jej
zakończenia.
Bardzo wysoko ocenił skuteczność polskiej zespolonej obrony przeciwpancernej, tj. artylerii prowadzącej ogień na
wprost, działek przeciwpancernych oraz

rusznic i karabinków p.panc. w walkach,
zważywszy, że była to pierwsza bitwa
dla tych jednostek.
„Mimo to, że żołnierze niemieccy stanęli na wysokości zadania, nie mogli w
dniu 1-go września przełamać obrony
Polaków, którzy dysponowali bardzo
mobilną artylerią z dobrze wyszkoloną i
wysoce zdyscyplinowaną załogą oraz w
ostatniej fazie bity użyli do kontrataku
dobrze wyposażony w środki bojowe
pociąg pancerny i dyon pancerny, co
miało bardzo duży wpływ na końcowy
wynik bitwy”.
W bitwie tej polska kawaleria (można powiedzieć bardziej ogólnie - polska
armia) udowodniła, że potrafi skutecznie
stawiać czoło o wiele nawet silniejszym
oddziałom pancernym.
Bój pod Mokrą to przykład wielkiego wyczynu bojowego. Odwaga, wyjątkowa waleczność i brawura święciły
triumfy, dając przykłady prawdziwego
bohaterstwa – jako jedynego w drugiej
wojnie światowej, gdzie brygada kawalerii podejmuje walkę z dywizją pancerną przeciwnika. To mogło się wydawać
niemożliwe, a okazało się sukcesem.
Płk. dypl. Leon Mitkiewicz – attache
wojskowy na Litwie, w jednej ze swoich
książek tak podsumowuje działanie kawalerii w Kampanii Wrześniowej:
„Odegrała, mimo wszystko, przodującą
rolę w Wojsku Polskim, przed wszystkim pod względem zachowania… była
wzorem wspaniałego ducha żołnierskiego, niezachwianej wiary w ostateczne
zwycięstwo, wiary w swoich przełożonych i głębokiego, nabożnego przywiązania do swoich pułków, ich tradycji
oraz sztandarów”.
Jednakże warunkiem nieodzownym byłoby w takim wypadku zabezpieczenie
skrzydeł, a Wołyńska Brygada Kawalerii walczyła w odosobnieniu. Dlatego
też, mimo zwycięstwa zmuszona była w
dniu 2 września w godzinach popołudniowych wycofać się na północny
wschód, na prawy brzeg Warty, ponieważ groziło jej oskrzydlenie przez niemiecką 2 Dywizję Lekką, która z lewej
strony idąc na wschód obchodziła Wołyńską Brygadę, a łączność z dowództwem 7 D. Piechoty z Armii „Kraków”
mającej wypełnić lukę międzyarmijną
na w/w kierunku została przerwana.
Płk. Filipowicz, po przegrupowaniu
swoich wojsk i po rozlokowaniu w nowym miejscu postoju, zlecił ppłk. Mularczykowi, który dowodził 2 p.s.k. nocny wypad na Kamieńsk, gdzie było rozlokowane niemieckie zgrupowanie pancerno-motorowe. Zorganizowano

pododdział z 56
ochotników pod
dowództwem mjr
Łączyńskiego.
Jak podaje Bohdan Królikowski
w swej książce
„Ułańska Jesień”
w/w pododdział
w nocy z 3 na 4
ppłk. Józef
września realizuMularczyk
jąc zadanie wynikające z rozkazu dowódcy, przy pomocy bagnetów, granatów i butelek z
benzyną osiągnął pełny sukces, niszcząc
ponad 30 czołgów, kilkanaście samochodów i cysternę z benzyną. Zginęło
też wielu Niemców. Pięciu polskich
strzelców odniosło rany, zginął jeden
podchorąży – Tomasz Suchodolski.
Zaskoczenie okazało się kompletne –
wspomina rtm. Tadeusz Gierasiński d-ca
3 szwadronu 2 p.s.k.- „Niemcy spali po
stodołach, a sprzęt pancerny był na podwórkach. Zaczął się
sądny
dzień, a
właściwie
noc.
Z
palących
się stodół
wyskakiwali niemieccy
żołnierze
i tu spotykały ich
bagnety
polskich
ułanów.
Niektórym udapłk. dypl. Julian Filipowicz
ło
się
ominąć bagnet i uciekali do czołgów,
szukając w ich wnętrzu ratunku, ale
przeważnie zatrzaskiwali pokrywy z
wrzuconymi polskimi granatami i ginęli
w swoich stalowych trumnach. Inni
uciekali w pole, ale tam czuwali oficerowie i podoficerowie, którzy z pistoletów strzelali do uciekinierów, przeważnie z dobrym skutkiem”.
Mjr Włodzimierz Hipolit Łączyński
– zastępca dowódcy 2 p.s.k. w dniu 23
września 1939 r. w walkach pod Suchowolą, został ciężko ranny i przesypany ziemią od wybuchu granatu moździerzowego na polu między Bożą Wolą
Ciąg dalszy na str. 16
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Kampania wrześniowa w ocenie
żołnierzy niemieckich (2)
Ciąg dalszy ze str. 15
Środkową, a Kolonią Suchowola.
Dostał się do niewoli niemieckiej i po
wyleczeniu w szpitalu, został przewieziony do oflagu w Dössel.
W ostatnich dniach września 1944 r. w
tym obozie rozegrała się jedna z okropnych tragedii ostatniej wojny.
Nierozpoznani lotnicy zbombardowali
obóz jeniecki z polskimi oficerami. Poległo 92 oficerów, a między innymi mjr
Łączyński oraz paręset zostało rannych.
W wypadzie tym brał udział najmłodszy podchorąży pułku Mieczysław
Szymura, który pochodził z Zamościa, a
przez wiele lat był dyrektorem Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, też uczestnik naszych spotkań ze Środowiskiem
Ułańskim. Wypad ten udowodnił, że
śmiała i dobrze zorganizowana akcja
nocna, z zaskoczeniem przeciwnika,
może rokować poważny sukces, nawet
przy zaangażowaniu niewielkich sił własnych, a także udowodniła, że zaskoczeni Niemcy łatwo ulegają panice.
Gen. von. Schobert d-ca VII Korpusu w
wydanej w 1940 r. książce – albumu
pamiątkowego „Wir zogen gegen Polen
(Wyruszyliśmy przeciw Polsce) tak pisze: „...nie wszyscy, którzy z nami wyruszyli, wracają z nami do domu. Wielu,
a często najlepsi pozostali tam. Spoczywają w polskiej ziemi, synowie przy
grobach swoich ojców i Wielkiej Wojny”.
„Początkowo w oddziałach panuje nastrój radosnego podniecenia. Ale już po
pierwszych walkach z Polakami, znika
chełpliwość poniektórych gorących
głów”. Pierwsze straty. Padają przyjaciele. Pierwsze brzozowe krzyże z niemieckimi hełmami. Wojna pokazuje swoje
prawdziwe oblicze. To nie strzelanie w
koszarach do sylwetek. Tutaj śmierć
czyha na każdym kroku, „często tylko
drogi i gościńce są w naszych rękach –
pisze jeden z żołnierzy – a tu o krok dalej nieprzyjaciel czuwa i śmierć daje
znać o sobie”. Inny dodaje: „Taka wojna
ze śmiercią na karku staje się uciążliwa”.
Widocznie w domu mówiono co innego.
O polskich jeńcach. „Wzięty do niewoli
w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim
oficer stanął przed d-cą pułku. Niedbale
przyjmuje ofiarowany mu papieros. Na
jego obliczu maluje się cała przenikliwość człowieka wschodu… Generał
wzywa go, aby powrócił do swojego
dowódcy. Polacy w lesie mają się poddać. Ale oficer potrząsa głową „Będziemy walczyć do ostatniego żołnierza –
mówi spokojnie”. Dalej opowiada niemiecki oficer: „Najgorsze dla Niemców

to leśne boje. Batalion otrzymuje rozkaz
oczyszczenia lasu. Wszędzie cisza. Nagle pada strzał. Wszystko nagle ożywia
się. Za każdym krzakiem błyska. Na koronach drzew siedzą polscy strzelcy wyborowi. Idziemy bez osłony. Śmierć
czyni krwawe spustoszenie w naszych
szeregach. Niektórzy idą dzielnie naprzód, ale mało kto dochodzi do celu.
Odwaga Polaków równa się brawurze.
Powoli Polacy zdobywają teren. Nasza
kompania cofa się, rozglądamy się na
wszystkie strony. Gdzie pomoc… Nagle
zbawienna kanonada. To nasza artyleria… Pod jej osłoną cofamy się szybciej
z lżejszym sercem. Nareszcie osiągamy
nasze rowy strzeleckie”.
Należy nadmienić, że Niemcy na początku wojny nie mieli dostatecznej ilości dział przeciwpancernych. Pojawienie
się na polu walki polskich czołgów wywoływało wśród żołnierzy niemieckich
panikę, gdyż mogli zwalczać tankietki
tylko ogniem karabinów maszynowych
oraz artylerią.
Natomiast broń pancerna skutecznie
wspomagała nasze oddziały w walce.
Jak opowiadał jeden z uczestników walk
pod Mokrą – mgr Mieczysław Szymura
„Czołgi niemieckie trafiane z pociągu
pancernego pociskami haubic – dosłownie wylatywały w powietrze”.
W pierwszych dniach wojny, bron
pancerna użyta przez wojsko polskie
mogła działać w sposób zorganizowany,
dysponując nieużytym jeszcze sprzętem
i korzystając jeszcze ze swych wyjściowych zapasów zaopatrzenia. Toteż
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niemal wszystkie straty poniesione w
ciągu trzech pierwszych dni września –
około 60 wozów pancernych, należą do
trat bojowych, powstałych bądź w wyniku około 30 starć z wrogiem, bądź innego działania (np. lotnictwa) nieprzyjaciela.
Społeczeństwo, które było świadkiem zmagań Wołyńskiej Brygady Kawalerii z najeźdźcą hitlerowskim w
dniach 1 i 2 września1939 r., pielęgnuje
groby tych żołnierzy, którzy spoczywają
na cmentarzu w Miedznie.
Dla upamiętnienia słynnej bitwy
wmurowano tablicę pamiątkową na murach miejscowej szkoły. Napis głosi: „Za
honor i Ojczyznę bohaterom poległym w
walce z hitlerowskim najeźdźcą 1-2
września 1939 roku”.
W tejże szkole, która nosi Imię Wołyńskie Brygady Kawalerii, znajduje się
Izba Pamięci, w której młodzież szkolna
gromadzi pamiątki.
W maju 1975 r. społeczeństwo powiatu kłobuckiego wzniosło piękny pomnik z husarskim skrzydłem na polanie
Mokrej z napisem: „Bohaterom obrońcom Ojczyzny w 30-tą rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem hitlerowskim”.
Prawie wszyscy żołnierze z w/w brygady, którzy pozostali w kraju, brali czynny udział w ruchu oporu przeciwko okupacji. Dowodzili oddziałami i pododdziałami partyzantów oraz szkolili nowe
roczniki.
Przetłaczająca większość podoficerów i
szeregowych walczyła najczęściej w Batalionach Chłopskich, a to dlatego, że w
kawalerii w okresie międzywojennym
żołnierze rekrutowali się przeważnie ze
środowisk wiejskich.
Jan Gębka
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu GK

Posumowanie
działalności
Podczas
V
Walnego
Zgromadzenia
Członków
Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego, które odbyło się
15 lutego 2009 roku zebrani wysłuchali sprawozdań z działalności
za rok poprzedni i udzielili absolutorium dla Zarządu Towarzystwa.
Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał: w sprawie przyjęcia budżetu
na rok 2009, w którym na uwagę zasługuje fakt przeznaczenia 20.000 zł na zakup ryb
podczas zarybień wiosennych. Przyjęto również do realizacji Kalendarz Imprez Sportowych, w którym zaplanowano organizację sześciu zawodów wędkarskich. W trakcie
zebrania, wędkarze wyrazili ochotę włączenia się do wykonywania prostych prac przy
zagospodarowaniu zalewu wypoczynkowego wiosną tego roku, polegających na równaniu i obsiewaniu trawą grobli okalających zalew. Podjęto również uchwałę o podwyższeniu z 20 zł do 30 zł kwoty ekwiwalentu za nieodpracowane prace społeczne.
Na koniec rozpatrywano deklaracje osób zainteresowanych wstąpieniem do Towarzystwa. Z pośród kilkunastu kandydatów przyjęto siedmiu nowych członków.
Janusz Oś
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Jakie mamy gwiazdy?
Jakie mamy gwiazdy? Najwięcej
ostatnio słyszymy o różowej Dodzie i
słodkiej jak diabli Joli Rutowicz. Doda
śpiewa, a Jola? Jola nic nie zrobiła, ona i
jej różowy konik po prostu są. Doda ma
swoją różową koronę i rzeszę fanów gotowych walczyć za swoją królową z Justyną Steczkowską.
W Polsce każdy może zostać idolem,
wystarczą dobre chęci i trochę oryginalności, prowokacji… Mała afera i już
znajdujemy swoje zdjęcia nie tylko na
naszej-klasie, ale na www.pudelek.pl.
Gdyby pomidor chciał zmienić się w
melon, byłoby to po prostu farsą, niczym
więcej. Dziwi mnie ilość podrabianych
melonów wśród ludzi. Tak wielu z nich
traci czas, by stać się tym, kim nie są. Po
co? Każdy z nich chce zagrać w farsie.
Ostatnio możemy zaobserwować
chęć pokazania się w mediach wielu artystów. Nie zawsze muszą robić to, z
czego są znane. Niektórzy z nich zaczynają próbować swych sił w śpiewie, tańcu czy nawet w jeździe figurowej na
Zaczęło się mało optymistycznie...Za
oknem szaro, ponuro i panujący wirus
grypy. Jednak ani pogoda, ani też inne
przeciwności losu nie mogły mieć
wpływu na feryjny program, przygotowany, jak co roku, przez Krasnobrodzki
Dom Kultury dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Krasnobród.
Tegoroczne spotkania feryjne odbywały się pod hasłem „Zimowe ferie z
Domem Kultury”, i choć pogoda za
oknem bardziej przypominała jesienną
pluchę to terminu zimowej przerwy od
zajęć szkolnych i tak nie można było
zmienić..
A skoro nie można mieć wpływu na to,
co z góry ustalone, nie pozostaje nic innego, jak tylko wykorzystać dany na odpoczynek czas, by jak najlepiej go wykorzystać. I wcale nie mam tu na myśli wylegiwanie się w łóżku do południa, (choć
troszkę dłuższy sen podczas ferii jest jak
najbardziej wskazany☺), ślęczenie przed
telewizorem lub komputerem, ale umiejętne zaplanowanie dnia, tak, aby oprócz
biernego wypoczynku można było rozwijać swoje zainteresowania lub po prostu dobrze się bawić zapominając o
szkolnych stresach.
Już od kilku lat zajęcia feryjne organizowane w KDK mają charakter otwarty,
tzn. każdy chętny może wziąć w nich
udział. Tak, jak w latach ubiegłych program feryjnych spotkań ułożony był tak,
aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Wśród propozycji, oprócz zajęć plastycznych, muzycznych, kulinarnych i
szachowych można było wziąć udział w

lodzie. Programy, w których nasi idole
jeżdżą na lodzie budują swą oglądalność
tylko dzięki pojazdom, kiedy to gwiazdy
jeżdżą po sobie nawzajem, wdając się w
kłótnie.
W dzisiejszych czasach coraz mniej
ważne staje się to, kim jest nasz idol, co
osiągnął, jakie reprezentuje wartości…
Dziś ważne staje się to, że on jest. Najlepiej jest być w telewizji, Internecie czy
kolorowych pisemkach. Można zapomnieć włożyć bieliznę, przesadzić z alkoholem, zmienić partnera… Jest wiele
sposobów ma medialne „być”.
Co gorsza przykład z gwiazd sceny zaczynają brać nasi wybrańcy narodu, czyli politycy. Wybryki posła Palikota stają
się coraz bardziej popularne, a on sam
skłania się już nie tylko do występów
obrażających dobre imię naszej głowy
państwa. Czy to znaczy, że nie mamy już
idoli godnych naśladowania? Oczywiście, że nie. Jan Paweł II jest przykładem
dla wielu z nas, jednak nie każdy stara
się postępować według jego zasad. Dziś
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różnego rodzaju grach i zabawach oraz
w organizowanych dyskotekach, Turnieju Szachowym o puchar Dyrektora KDK
oraz projekcjach filmowych.
A jeśli już o zajęciach mowa, oto kilka
szczegółów dotyczących ich organizacji.
Otóż w tym roku zimowe spotkania
świetlicowe odbywały się w godzinach
popołudniowych a to z racji tego, że w
szkole również organizowane były zajęcia feryjne, które miały miejsce przed
południem.
I tak przez dwa tygodnie od poniedziałku do piątku od 15.00 do 18.00 można
było skorzystać z feryjnych propozycji
spędzenia wolnego czasu przygotowanych przez Krasnobrodzki Dom Kultury.
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bardziej modny jest różowy kolor.
Jadąc w autobusie częściej widzę
dziewczynę malująca usta błyszczykiem,
niż ustępującą miejsca staruszce.
Wszyscy wiemy jak duży wpływ wywierają media na przeciętnego Kowalskiego
i to właśnie media pragnę obwiniać za
kreowanie idoli.
W dawnych czasach to Piłsudski był
wzorcem do naśladowania i nikt nie pytał jakie spodnie nosi, każdy zaś wiedział
jakie ma poglądy i co zrobił dla narodu.
Obecnie Piłsudski zapraszałby do swej
willi w Sulejówku MTV i musiałby tłumaczyć się co ma pod mundurem. Jego
mundur krytykowałby Pajacykow, a ordery wystawiałby na allegro. Paparazzi z
całą pewnością znaleźliby wiele afer z
jego udziałem.
Świat się zmienia, ludzie także się
zmieniają… Tylko skoro świat tak szybko idzie naprzód zaczynam bać się, jakich idoli będą miały moje dzieci.
Kwiaty ledwie kwitną, choć robią to najlepiej jak potrafią. Ukrytej w dolinie stokrotki nikt nie musi zauważać, ona żyje
tylko dla swojego piękna. Niestety dla
niektórych ludzi „tylko” to za mało.
M. N.
Jak wspomniałam wcześniej było z czego wybierać, każdy mógł znaleźć coś dla
siebie wybierając te spotkania, które
najbardziej mu odpowiadały. Tradycyjnie już największym powodzeniem cieszyły się zajęcia kulinarne, dyskoteki i
projekcje filmowe. Jednak trzeba zaznaczyć, że byli też i tacy, którzy zrealizowali cały feryjny program, uczestnicząc
we wszystkich zajęciach programowych.
Ferie już za nami, nadszedł czas powrotu
do szkolnych obowiązków i wytężonej
pracy w drugim półroczu.
Życzę wszystkim uczniom, tym małym i tym większym również dobrych
ocen, mało stresu i aby czas nauki, który
pozostał do wakacji upłynął szybko i
bezproblemowo.
M.K.
Fotoreportaż - str. 20

Luty 2009

18

XXVII sesja Rady Miejskiej
w Krasnobrodzie
W dniu 06 lutego 2009r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyła się
XXVII sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. W sesji uczestniczyło 14 radnych, Burmistrz, z-ca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Kierownicy jednostek podległych, pracownicy Urzędu Miejskiego,
sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli.
Podczas sesji Rada podjęła uchwały:
1. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
Podjęta uchwała dotyczyła uzupełnienia
składu osobowego Komisji Rady. Do
Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych został powołany radny S. Mazur, a do Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska radny W. Nizio.
2. Uchwała w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej
w Krasnobrodzie.
Uchwała ma charakter porządkujący w
związku ze zmianą składu osobowego
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
(K.Cisek i B.Kulczycki – stwierdzono
wygaśnięcie mandatu radnego).
3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość.
Tak jak w roku ubiegłym Rada wyraziła
zgodę na udzielenie pomocy finansowej
Miastu Zamość w kwocie 2.500,00zł na
dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w Zamościu (tj. częściowe
pokrycie kosztów zużycia energii, gazu
itp.). W tym celu zostanie zawarte porozumienie pomiędzy Burmistrzem a Prezydentem Miasta Zamość.
4. Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym zadań związanych
z usuwaniem azbestu z posesji położonych na terenie Mig Krasnobród”.
Przyjęty przez Radę regulamin określa
zasady przyznawania osobom fizycznym
dofinansowania, polegającego na pokryciu kosztów lub ich części związanych z
wymianą pokryć dachowych zawierających azbest, na budynkach mieszkalnych
i gospodarczych. Osoby ubiegające się o
uzyskanie takiego dofinansowania w
pierwszej kolejności winny złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami
określonymi w przyjętym regulaminie, w
Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie.
5.6. Dwie uchwały w sprawie przystąpienia do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród.

Uchwały uwzględniają wnioski mieszkańców, których działki w poprzednim
planie zagospodarowania były działkami
budowlanymi, a w obecnym planie przeznaczenie ich zostało zmienione na inny
cel. Ponadto zostały ujęte tereny
uwzględnione w ostatniej zmianie Studium na cele budownictwa jednorodzinnego
i usługowego,
które
w obowiązującym planie są terenami
upraw rolnych i leśnych.
7. Uchwała w sprawie zmian w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród.
Uchwała jest uchwałą porządkującą
uwzględniającą min. wnioski mieszkańców jak również działki, które w poprzednim planie miały były działkami
budowlanymi, a w obecnym planie zagospodarowania przeznaczenie ich zostało zmienione na inny cel.
8. Uchwała w sprawie utworzenia
Technikum Zawodowego w Krasnobrodzie i nadania statutu.
Podjęta uchwała dotyczy założenia z
dniem 1 września 2009r. Technikum
Zawodowego w Krasnobrodzie, które
będzie włączone w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących. Technikum będzie
czteroletnią szkołą kształcąca w zawodach: technik hotelarstwa i technik obsługi turystyki.
9. Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie
zadania pn. „Zakup prasy tzw. „Belownicy” o nacisku 6 ton, do makulatury i
odpadów opakowaniowych z plastiku w
celu przygotowania odpadów do transportu.
Podjęta uchwała dotyczy zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na zakup prasy
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Koszt zakupu prasy wynosi 21,000,00zł
w tym pożyczka 16.800,00zł. i środki
własne 4.200,00zł. Pożyczka spłacana
będzie w latach 2010-2011. Po spłacie
70% pożyczki będzie możliwość ubiegania się o umorzenie pozostałej do
spłacenia kwoty.
10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
W uchwale Nr XXV/2006/08 z dnia 6
grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy wprowadza się min.
zmiany:
Określone wydatki budżetu gminy w
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wysokości 18.688.669,00 zwiększa się o
kwotę 267.830,03 zł. tj. do kwoty
18.956.499,03 zł. z tego na:
- oczyszczanie zalewu – 200 000,00zł.
- dotacja dla Miasta Tomaszów Lub. na
pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem uczniów z terenu Gminy Krasnobród do niepublicznego przedszkola
w Tomaszowie Lub. - 4 300,00zł.
- zakup prasy – 21 00,00zł.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości w drodze darowizny.
Rada wyraziła zgodę na zbycie w drodze
darowizny nieruchomość poł. w Krasnobrodzie przy Al. NMP o pow. 0,2554 ha
zabudowaną budynkiem po byłym urzędzie gminy na rzecz RzymskoKatolickiej
Parafii
NNMP
w Krasnobrodzie - z przeznaczeniem na
cele publiczne.
Z treścią podjętych uchwał można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem
http://www.krasnobrod.bip.mbnet.pl (w
zakładce Uchwały Rady Miejskiej).
oprac. E. Borek

Krasnobrodzki
Dom Kultury
zaprasza do udziału w

Konkursie
Wielkanocnym
na najładniejszą palmę,
pisankę i stroik świąteczny
Zasady konkursu:
1. Do udziału w konkursie zapraszamy
wszystkich, bez względu na wiek, wykształcenie czy zawód.
2. Przewidujemy jedną kategorię wykonawców palm, pisanek i stroików –
wykonawców indywidualnych.
3. Prace – palmy, pisanki i stroiki - wykonane dowolną techniką – należy
dostarczyć do Krasnobrodzkiego
Domu Kultury w terminie do 3
kwietnia 2009r.
4. Prace należy podpisać: imię i nazwisko wykonawcy, wiek, w przypadku
uczniów należy też podać klasę i nazwę szkoły.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
7 kwietnia 2009r.
6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
O wynikach konkursu poinformujemy
poprzez ogłoszenia oraz
w kwietniowym wydaniu „Gazety Krasnobrodzkiej”.
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Nowy sprzęt do rehabilitacji
w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci im. Janusza Korczaka
W IV kwartale 2008r zakupiono nową
aparaturę medyczną i sprzęt do rehabilitacji
w postaci następujących urządzeń: MAGNER PLUS aparat do magnetoterapii z
aplikatorem i leżanką, lampa sollux LS-3K
statywowa, wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych ze sterowaniem elektronicznym (1110E), wanna do kąpieli wirowej
kończyn górnych (CASTILLO), podgrzewacz stacjonarny do okładów żelowych
(Thermalator ET-8-S), Laser biostymulacyjny TERAPUS 2 z dwiema sądami, aparat do elektroterapii (FIRING EVO), stół
rehabilitacyjny z elektryczną zmianą wysokości leżyska (BERYL). Niektóre z tych
sprzętówprezentujemyponizej.
Dostawcą urządzeń była firma PHU
„TECHNOMEX” z Gliwic, wyłoniona w
drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro.

Przedsięwzięcie to zostało sfinansowane z
następujących źródeł:
- z budżetu Gminy Krasnobród – dotacja w
kwocie 22.282 zł,
- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Lublinie, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” (obszar A –
wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny) - dotacja w wysokości
21.613,12 zł,
- udział własny Sanatorium – w kwocie
669 zł
Sprzęt został skierowany do Zakładu
Rehabilitacji, zlokalizowanego na parterze
budynku pawilonu sanatoryjnego. Służy on
dzieciom przebywającym na leczeniu w
Sanatorium, a także osobom dochodzącym
na zabiegi rehabilitacyjne w ramach leczenia ambulatoryjnego.

W wyniku realizacji projektu dokonano
wymiany dotychczasowego starego sprzętu
na nowy. Dla poszerzenia oferty świadczonych usług rehabilitacyjnych i nadania jej
charakteru kompleksowego, zakupiono też
nowe urządzenia.
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego umożliwił:
• zwiększenie liczby jednorazowo (w tym
samym czasie) wykonywanych zabiegów o 15 jednostek,
• podniesienie jakości standardów wykonywanych zabiegów w zakresie szybkości oraz trwałości osiągniętych efektów
leczniczych,
• zwiększenie liczby pacjentów ambulatoryjnych, którzy mogą korzystać z zabiegów oraz skrócenie czasu oczekiwania na planowane zabiegi
M .Lizut

Magner Plus

Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych (CASTILLO),

Lampa sollux LS-3K statywowa

Laser biostymulacyjny TERAPUS 2 z dwiema sądami

Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych ze sterowaniem
elektronicznym (1110E)

Aparat do elektroterapii (FIRING EVO)
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