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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

Nowy sprzęt dla ZGK 
Z własnych środków budżetowych 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie planuje 
zakupić nową przyczepę ciągnikową do 
zbiórki odpadów segregowanych. Koszt 
zakupu wyniesie ok. 27.000 zł. Po doko-
naniu zakupu przyczepa zostanie prze-
kazana do Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Krasnobrodzie. 
 

Wizyta Posła RP 
W dniu 18.04.2008r. w Urzędzie Miej-
skim w Krasnobrodzie odbyło się spo-
tkanie z posłem RP Wojciechem Żukow-
skim. W czasie prowadzonych rozmów 
omawiano różne problemy nurtujące na-
szą lokalną społeczność. Poseł Wojciech 
Żukowski zadeklarował wsparcie działań 
podejmowanych przez samorząd gminy 
m.in. w sprawie oczyszczenia koryta 
rzeki Wieprz na odcinku Dominikanów-
ka - Krasnobród. 
 

Prace projektowe 
Urząd Miejski zlecił opracowanie do-
kumentacji budowlano-wykonawczej ok. 
1 km chodnika w centrum wsi Majdan 
Wielki. Powyższa dokumentacja będzie 
niezbędna przy ubieganiu się o fundusze 
unijne z programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej w centrach wsi. 
 

Posterunek KM PSP 
W dniu 22.04.2008r. została zawarta 
umowa pomiędzy Burmistrzem Krasno-
brodu i Ochotniczą Strażą Pożarną w 
Krasnobrodzie a Komendantem Miej-
skim Państwowej Straży Pożarnej w 
Zamościu, na podstawie której na bazie 
remizy OSP w Krasnobrodzie zostanie  

 
 
utworzony Posterunek KM PSP. Zgodnie 
z umową posterunek będzie funkcjonował 
w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 
przez trzy kolejne lata, czyli do 2010r.  
Utworzenie posterunku z 4-osobową za-
łogą Państwowej Straży Pożarnej pełniącą 
dyżury całodobowo zapewni szybką i pro-
fesjonalną pomoc mieszkańcom gminy 
Krasnobród w trudnych sytuacjach loso-
wych. 
 

Coraz ładniejszy Plac Siekluckiego 
Kontynuowane są prace mające na celu 
poprawę estetyki Placu Siekluckiego w 
centrum Krasnobrodu i jego otoczenia. Na 
zlecenie gminy rozebrano budynek miesz-
kalny sąsiadujący z placem i uporządko-
wano teren po rozbiórce. Do prac moder-
nizacyjnych przystąpili też właściciele 
budynku handlowo-usługowego przy Pla-
cu Siekluckiego. Prace polegać będą na 
wykonaniu nowego dachu i elewacji bu-
dynku, a także uporządkowana zostanie 
gospodarka wodno-ściekowa. 
 

Przetarg na działki  
pod usługi sanatoryjne 

Burmistrz Krasnobrodu  ogłosił ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż dzia-
łek pod usługi sanatoryjne.  Przetarg od-
będzie się w dniu  29 kwietnia 2008 r. w 
świetlicy Urzędu Miejskiego Krasnobro-
dzie. Szczegółowe informacje dotyczące 
przetargu można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim  w Krasnobrodzie pokój Nr 9 
lub telefonicznie: tel. (084) 660-76-91 lub 
(084) 660-76-92 lub na stronie interneto-
wej www. krasnobrod.pl 
 

Przetarg na budowę dróg  
Burmistrz Krasnobrodu  ogłosił przetarg 
nieograniczony na budowę dróg gmin-
nych w Krasnobrodzie. Przetarg obejmuje 
budowę ulic Różanej i Kwiatowej w Kra-
snobrodzie oraz dróg w Majdanie Małym 
i Grabniku. Przetarg odbędzie się w dniu  
06.05.2008r. w świetlicy Urzędu Miej-
skiego Krasnobrodzie. Szczegółowe in-
formacje dotyczące przetargu można uzy-
skać w Urzędzie Miejskim  w 
 

 

 

Krasnobrodzie pokój Nr 9 lub telefo-
nicznie: tel. (084) 660-76-91 lub (084) 
660-76-92 lub na stronie internetowej 
www. krasnobrod.pl 
 

Wniosek o dofinansowanie 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie złożył 
wniosek do Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Lubelskiego w 
sprawie dofinansowania do budowy 
dojazdów do pól w miejscowości 
Grabnik. 
 

Obligacje komunalne 
W dniu 11 kwietnia 2008r. w Krasno-
brodzie została podpisana umowa po-
między Gminą Krasnobród, a Po-
wszechną Kasą Oszczędności Bankiem 
Polskim S.A. Przedmiotem umowy jest 
organizacja, prowadzenie i obsługa 
emisji obligacji komunalnych na łączną 
kwotę 3.500.000,00 zł.. 
Emisja obligacji nastąpi w roku 2008, a 
środki z emisji zostaną przeznaczone 
na sfinansowanie inwestycji oświato-
wych, energetycznych, wodno-kanali-
zacyjnych, drogowych oraz moderniza-
cję zalewu. Wykup obligacji następo-
wał będzie w latach 2014-2017. 
 

Bezpłatne porady prawne 
Na podstawie umowy zawartej pomię-
dzy Gminą Krasnobród a Biurem In-
formacji Obywatelskiej działającym w 
ramach Stowarzyszenia „Czajnia” od 
22 kwietnia br. w każdy wtorek w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury w godz. 
10.00-13.00 będą pełnić dyżury stu-
denci studiujący prawo na Wydziale 
Zamiejscowym Nauk Prawnych i Eko-
nomicznych KUL w Tomaszowie Lu-
belskim. 
Podczas tych dyżurów będą udzielane 
bezpłatnie porady prawno-admini-
stracyjne. Zapraszamy mieszkańców 
miasta i gminy Krasnobród do korzy-
stania z tej oferty.  

Informacje zebrała: 

M. Czapla 

 

 

Zawiadomienie 
 
 Burmistrz Krasnobrodu podaje do 
publicznej wiadomości, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kra-
snobrodzie w dniu 18. 04.2008r. na 
okres 21 dni wywieszony został wykaz 
nieruchomości położonych w miejsco-
wości Krasnobród przeznaczonych do 
dzierżawy stanowiących własność  
gminy Krasnobród. 
 Szczegółowe informacje można 
uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Miej-
skiego w Krasnobrodzie, tel. (0 84) 660 
76 91. 
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Maryjo Królowo Polski  
– módl się za nami! 

 
 Kiedy bierzemy do ręki Poczet Królów Polskich czy podręcznik historii narodu i 
zagłębiamy się w życie polskich królów - doprawdy niewielu z nich wzbudza praw-
dziwy podziw czy szacunek. Obok niewątpliwych zalet i zasług prawie wszyscy 
miewali poważne, niekiedy wręcz kompromitujące, słabości.  
 Tak samo po upadku monarchii i po odzyskaniu niepodległości można oceniać 
prezydentów czy premierów Rzeczpospolitej aż do naszych czasów. 
Opatrzność sprawiła, że naród od zarania swych dziejów ma inną władczynię, dosko-
nałą Królową - „Niewiastę obleczoną w słońce, a na Jej głowie wieniec z gwiazd 

dwunastu” - Maryję. 
Tak było przez całe wieki. Nic to, że oficjalnie dopiero Jan Kazimierz użył tego tytu-
łu w 1656, a Konstytucja 3-go Maja ujęła to bardzo uroczyście i wymownie: Czyta-
my w Niej; 
„Rzeczpospolita jest do swej Najświętszej Królowej Maryi Panny w częstochowskim 

obrazie cudami słynącej, nabożna i Jej protekcji doznawająca”.  
Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu pisał: 

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy 

I w ostrej świecisz Bramie!  

Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem! 

Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem 

(Gdy od płaczącej matki pod Twoja opiekę Ofiarowany,  

martwą podniosłem powiekę 
I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu 

Iść za wrócone życie podziękować Bogu), 

Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono. 

Tymczasem przenoś moja duszę utęsknioną 

Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, 

Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych... 
 Kult Matki Najświętszej, tak bliski polskiej duszy, nie jest więc jak powiadają, 
czy piszą, niektórzy, nieprzychylni naszej pobożności maryjnej publicyści, roman-
tycznym i płytkim sentymentalizmem. Polski, nadzwyczajny kult Matki Najświętszej, 
ma swoje głębokie uzasadnienie teologiczne. Co więcej, ma swoje uzasadnienie hi-
storyczne, ponieważ to w naszej polskiej historii odnajdujemy jakże wyraźne, niezli-
czone wprost ślady nadprzyrodzonej interwencji Matki Najświętszej, która niejeden 
raz broniła nasz naród przed zagładą.  
 To pod wezwaniem MB zbudowano na ziemiach polskich pierwszą chrześcijań-
ską świątynię. To Jej chwale poświęcony został pierwszy zabytek literatury narodo-
wej - „Kazania świętokrzyskie”. To modlitwą do Matki Najświętszej był pierwszy 
polski hymn narodowy, owa przesławna rycerska pieśń „Bogurodzica Dziewica”, z 
którą na ustach szli do śmiertelnego boju polscy rycerze i żołnierze w decydujących o 
losie naszej  ojczyzny bitwach:  pod Grunwaldem, po Chocimiem i pod Cecora. To z 
maryjnymi chorągwiami szli do walki polscy kosynierzy pod Racławicami. To z ryn-
grafami i medalikami na piersiach, a z różańcami w rękach, walczyli polscy żołnierze 
w niepodległościowych powstaniach, w bitwie pod Warszawą w 1920 roku, w bitwie 
pod Monte Cassino i w bardzo wielu innych bitwach toczonych dosłownie na całym 
świecie o wolność waszą i naszą. 
 Trzysta pięćdziesiąt dwa lata temu, w czasie szczególnego zagrożenia dla Polski, 
zalanej wówczas przez potop wrogich polskości i katolicyzmowi wojsk szwedzkich, 
nasi przodkowie bronili swojej Ojczyzny na Jasnej Górze. 
Przez czterdzieści dni Jasną Górę oblegała potężna, dobrze uzbrojona w artylerię, 
armia szwedzka generała Burcharda Muellera. Broniło jej tylko stu sześćdziesięciu 
polskich żołnierzy i siedemdziesięciu zakonników. Jasna Góra była w tym czasie wy-
spą niepodległej polskości na morzu zniewolonego przez okupantów i zdradzonego 
przez wielu własnych obywateli, kraju. W tym opuszczeniu, nie mogąc liczyć na ze-
wnętrzną pomoc, obrońcy Jasnej Góry zawierzyli ją Opatrzności i wstawiennictwu 
Matki Najświętszej. Bohaterski, mądry i przewidujący przeor Ojciec Kordecki, już 
przed oblężeniem, jak mógł najlepiej zaopatrzył twierdzę. Umocnił jej mury. Dyplo-
matycznie, poprzez pertraktacje, starał się zyskać na czasie. Ale przede wszystkim 
zaufał Bogu. Umacniał niezachwianą wiarę w Bożą Opatrzność wśród żołnierzy. 
Ustawicznie się modlił. Procesyjnie obnosił Najświętszy Sakrament na wałach Jasnej 
Góry i błogosławił Nim obrońców. 
Podtrzymywał w nich niezachwianą nadzieję w pomoc Matki Najświętszej. Nie za-
wiodła Ona ani obrońców Jasnej Góry, ani Polski. Jasna Góra zwyciężyła. Szwedzkie 
wojska odstąpiły z niczym. Wieść o obronie Jasnej Góry i o jej zwycięstwie stała się 
punktem zwrotnym w wojnie polsko-szwedzkiej. Odmieniła naród, który zerwał się  

 
do walki. Nastąpiło wielkie narodowe 
powstanie, w którym wzięły udział 
wszystkie stany. Okupantów przepędzo-
no. Wszyscy wówczas doskonale rozu-
mieli, że wolność zawdzięczają Matce 
Najświętszej. Rozumiał to także król 
polski Jan Kazimierz. Dlatego w dniu 1 
kwietnia 1656 roku złożył we Lwowie 
swoje historyczne ślubowanie, przez 
które oddał nasz kraj pod opiekę Matki 
Bożej, obierając Ją Królową Polski. 
 Dziewiętnaście lat temu, w sposób 
wprost cudowny, bez ofiar, bez przela-
nej krwi, bez sierot i wdów, bez potwor-
ności jakie niesie każda wojna, odzyska-
liśmy wolność i niepodległość. Tego nie 
przewidział żaden politolog. Nagle roz-
sypała się, zdawać by się mogło niezwy-
ciężona, potęga ciemiężyciela. Ludzie 
wierzący są przekonani, że jest to cu-
downe ocalenie, wymodlone u Matki 
Najświętszej przez pobożny lud polski, a 
przyniesione Polsce i Europie środko-
wowschodniej przez Sługę Bożego Jana 
Pawła Wielkiego, który opiece Matki 
Najświętszej zawierzył bez reszty los 
swój, a także los Polski i los innych 
ciemiężonych narodów. Otrzymaliśmy 
od Boga najwspanialszy dar w naszej hi-
storii. Otrzymaliśmy papieża, który 
przyniósł wielu narodom wolność; który 
zmienił Polskę i cały Świat; który zmie-
nił sposób myślenia milionów ludzi; któ-
ry zbliżył ich do siebie. Otrzymaliśmy 
papieża, który sprawił, co było kiedyś 
nie do pomyślenia, że Bóg i świat du-
chowy stały się przedmiotem refleksji w 
ateistycznych niegdyś mediach, uniwer-
sytetach i życiu publicznym narodów; 
który wychował nowe pokolenie mło-
dzieży, zwanej pokoleniem Jana Pawła 
II, które - mocno w to wierzymy – 
zmieni nasz świat. Duch Boży działają-
cy przez Jana Pawła II, odmienił Polskę.  
Raz jeszcze okazało się, jak już wiele 
razy w naszej historii, że kult okazywa-
ny przez Polaków Matce Najświętszej, 
nie jest naiwnym sentymentalizmem. 
Raz jeszcze okazało się, że nasza po-
bożność maryjna stanowi późną i realną 
moc. Różańce, litanie, medaliki, chorą-
gwie i ryngrafy z wizerunkiem Maryi 
przez całą naszą historię były potężniej-
szą bronią niż karabiny armaty. Dawały 
bowiem polskiemu narodowi we-
wnętrzną siłę, której nie był w stanie 
przezwyciężyć żaden okupant: ani 
szwedzki, ani rosyjski, ani pruski, ani 
bolszewicki, ani hitlerowski, ani komu-
nistyczny. 
 Ale czy to oznacza, że dziś jesteśmy 
całkowicie wolni od obcego zniewole-
nia? 

Ciąg dalszy na str. 5. 
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Obchody trzeciej rocznicy śmierci Patrona 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

 
 2 kwietnia 2005r. o godzinie 21.37 
odszedł do domu Ojca Papież Jan Pa-
weł II. Po Jego śmierci cały świat po-
grążył się w smutku i żałobie.  
 W bieżącym roku obchodziliśmy 
trzecią rocznicę śmierci Naszego Papie-
ża. Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Krasnobrodzie postanowił uczcić rocz-
nicę oddając w ten sposób hołd człowie-
kowi, którego brak odczuwają miesz-
kańcy wszystkich kontynentów i wy-
znawcy wszystkich religii. 
 Nasza szkoła nosi imię Jana Pawła 
II, przez co czuje się szczególnie zwią-
zana z tym Wielkim Polakiem. Dzień 2 
kwietnia jest w szkole „dniem nauki pa-
pieskiej”, co oznacza, że każda lekcja 
nawiązywała do nauczania i osoby Jana 
Pawła II. W tym dniu wszyscy ucznio-
wie, nauczyciele i pracownicy nosili bia-
łe wstążeczki symbolizujące nasz szacu-
nek dla osoby Jana Pawła II i pamięć o 
Nim. 
 W rocznicę śmierci papieża, mło-
dzież szkolna razem z nauczycielami 
i innymi pracownikami szkoły wzięła 
udział w uroczystej Mszy św. odprawio-
nej o godzinie 18.00 w Sanktuarium 
Matki Boskiej Krasnobrodzkiej. Msza 
św. odprawiona była w intencji 

 
beatyfikacji Papieża Jana Pawła II. Po 
Mszy św. wszyscy jej uczestnicy zebrali 
się pod pomnikiem naszego Patrona, 
złożono kwiaty, zapalono znicze układa-
jąc je w symboliczny krzyż. Pod prze-
wodnictwem ks. Prałata R. Marszalca 
zebrani modlili się i śpiewali ulubione 
pieśni Papieża. 
 Na terenie szkoły około godziny 
21.00 młodzież szkolna przedstawiła 
uczniom i mieszkańcom montaż słowno-
muzyczny poświęcony naszemu Patro-
nowi. Został on ponownie zaprezento-
wany następnego dnia w naszej szkole 
dla tych, którzy nie mogli wziąć udziału 
w uroczystościach w dniu rocznicy 
śmierci papieża. 
 Uczniowie recytowali wiersze na-
wiązujące do życia i działalności Ojca 
Świętego oraz śpiewali Jego ulubione 
pieśni, min. „Barkę”. 
 Młodzież i zgromadzeni mieszkańcy 
lokalnej społeczności mogli też usłyszeć 
głos papieża. Fragmenty jego homilii 
były, bowiem odtwarzane w czasie 
wspomnianego montażu. 
 Słuchając głosu papieża wszyscy 
uczestnicy uroczystości czuli się bardzo 
wzruszeni. Wielu słysząc głos papieża 
po trzech latach od jego śmierci 
 

 
popadało w zadumę i refleksję. Słowa 
papieża były drogowskazem, który po-
może im bardziej świadomie kroczyć po 
drogach codzienności.  
 Po zakończeniu prezentowanych 
przez młodzież wspomnień o papieżu 
ks. Piotr Nogas z wiernymi odmówił 
część różańca, a o godzinie 21.37 od-
mówiona została modlitwa o rychłą be-
atyfikację Jana Pawła II. 
 Na zakończenie uroczystości zebrani 
mogli zobaczyć prezentację multime-
dialną upamiętniającą życie i odejście 
Ojca Świętego. 
 Przez cały czas w czasie trwania 
uroczystości palone były znicze. 
Uczniowie i pozostali uczestnicy spo-
tkania przy szkole ułożyli znicze w 
kształcie serca. Poprzez palenie zniczy 
wyrażali pamięć i miłość do Wielkiego 
Polaka. Jan Paweł II jest niewątpliwie 
autorytetem dla ludzi, dlatego warto do-
kładać wszelkich starań by pamięć o 
Nim i jego dziele trwała. 
 

Maria Kołtun, Magdalena Flis  

– nauczyciele ZSO 

 

Fotoreportaż str. ... 

 

Maryjo Królowo Polski  
– módl się za nami! 

 
Ciąg dalszy ze str. 4. 

To prawda, że dawne zniewolenia, oku-
pacje i prześladowania przeminęły, zo-
stawiając po sobie bolesne ślady i 
wspomnienia. Rodzą się jednak w ostat-
nich latach nowe zniewolenia. Nie wia-
domo, czy mniej groźne od dawniej-
szych. O ile bowiem zniewolenia dawne 
niszczyły Polaków przede wszystkim fi-
zycznie, to napływające z różnych stron 
nowe zniewolenia niszczą to, co naj-
ważniejsze. Niszczą świadomość i mo-
ralność chrześcijańską, będącą podstawą 
bytu i przetrwania naszego narodu. Ude-
rzają w rodzinę i w trwałość małżeńską. 
Atakują nienarodzone życie.  
 W odwiecznej, a obecnie nasilonej 
walce ze złem, dotykającym także nas 
chrześcijan, wśród których niestety są i 
tacy, którzy postępują jak poganie, po-
nieważ tak jak poganie nie liczą się z 
Bożymi przykazaniami - w tej walce 
zwracajmy się o pomoc i wewnętrzną si-
ła do Matki Najświętszej. Wspierajmy 
tych, którzy służą dobrej sprawie, którzy  

 
pod sztandarem Maryi wzywają naród 
do nawrócenia. Wspierajmy każdy ślad 
dobra i chrześcijańskiej życzliwości. Nie 
zapominajmy przy tym nigdy o tym, że 
zło można przezwyciężyć tylko dobrem 
i gorącą modlitwą. W tej walce o dobro 
niech przewodnikiem będzie dla nas 
przykład świętego życia i pozostawione 
słowo Jana Pawła Wielkiego. 
Niech olbrzymia i szlachetna mobiliza-
cja nas wszystkich, której doświadczyli-
śmy wtedy, gdy Jan Paweł II odchodził 
do domu naszego Ojca nie zgaśnie w na-
szych sercach. Niech stanie się źródłem i 
początkiem wielkiego naszego odrodze-
nia moralnego i obywatelskiego. Niech 
stanie się początkiem budowania praw-
dziwie chrześcijańskiego społeczeństwa, 
w którym kierować się będziemy praw-
dą i chrześcijańską miłosierną miłością. 
Reformę życia naszej Ojczyzny za-
cznijmy od samych siebie, od swojego 
życia i swojego postępowania. 
Pokażmy swoim pięknym i świętym ży-
ciem, że jesteśmy chrześcijanami.  

 
Pokażmy to przez swoją własną ewange-
liczną postawę życiową, ale także nie 
zgadzając się na te programy polityczne, 
które obiecują mordowanie nienarodzo-
nych dzieci, ateizację i demoralizację 
narodu oraz inne haniebne działania. 
Bierzmy udział w wyborach i wspieraj-
my w nich ludzi myślących po chrześci-
jańsku. Nie spychajmy odpowiedzialno-
ści za wiarę chrześcijańską w naszym 
kraju na innych, sami stojąc z boku, sa-
mi kupując plugawe czasopisma, sami 
zamiast świętować niedzielę dzień świę-
ty biegniemy do supermarketu, aby tam 
uprawiać kult współczesnego bożka, 
któremu na imię zakupy.  
 Odpowiedzialność za Polskę i za 
wiarę chrześcijańską spoczywa na każ-
dym z nas. Bez względu ma zawód, stan 
majątkowy, wykształcenie, wiek i płeć.  
Przeciw ogarniającemu wiele europej-
skich społeczeństw, zagrażającemu nie-
stety także nam Polakom, potopowi, 
bezbożnictwa, pogardy dla Boga i Jego 
prawa moralnego uciekajmy się do Na-
szej Królowej i wraz z Nią przemie-
niajmy oblicze tej naszej zamojskiej, 
polskiej ziemi. 

Ks. Krzysztof 
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Sesje Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie 

 

XVI sesja Rady Miejskiej 
 
 W dniu 27 marca 2008 roku w Warsz-
tacie Terapii Zajęciowej w Dominikanów-
ce odbyła się XVI sesja V kadencji Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie. W sesji 
uczestniczyło 15 radnych, Burmistrz, Z-ca 
Burmistrza, Sekretarz Gminy, zespół autor-
ski dr Jan Polski i Anna Polska, kierownicy 
jednostek podległych, pracownicy Urzędu 
Miejskiego, sołtysi, przewodniczący zarzą-
dów osiedli. 

 
Podczas sesji podjęto 8 następujących 
uchwał: 
1. Uchwała w sprawie uchwalenia Strate-

gii Rozwoju Miasta i Gminy Krasnobród 
do 2020 roku. Przed podjęciem uchwały 
zespół autorski dr Jan Polski i Anna Polska 
omówili przygotowaną przez nich strate-
gię. Strategia jest dokumentem określają-
cym m.in. analizę mocnych i słabych stron, 
wizję rozwoju miasta i gminy, zadania in-
westycyjne na ternie gminy Krasnobród do 
roku 2020.  
 
2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 

XII/99/07 Rady Miejskiej 

w Krasnobrodzie z dnia 29 listopada 2007 

roku w sprawie Statutu Urzędu Miejskie-
go w Krasnobrodzie. Uchwała podjęta w 
związku z potrzebą dokonania zmiany za-
pisu dotyczącego wejścia w życie uchwały, 
co wskazał organ nadzoru Urzędu Woje-
wódzkiego w Lublinie Delegatura w Za-
mościu. Zapis, że „ uchwała podlega ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia” 
zmieniono na zapis „uchwała wchodzi w 
życie z dniem podjęcia”. 
 
3.4. Dwie uchwały: 
1/ uchwała w sprawie likwidacji szkoły Fi-

lialnej w Wólce Husińskiej przy Zespole 

Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie. 

2/ uchwała w sprawie likwidacji Szkoły 

Filialnej w Hutkowie przy Szkole Podsta-
wowej w Majdanie Wielkim. Na lutowej 
sesji br. Rada podjęła uchwały o zamiarze 
likwidacji szkół w Wólce Husińskiej i Hut-
kowie, które przesłano do Kuratorium ce-
lem uzyskania opinii. Kuratorium Oświaty 
w drodze postanowienia wydało pozytyw-
ną opinię dotyczącą likwidacji szkół.  
W wyniku podjętych uchwał z dniem 31 
sierpnia 2008r. Szkoła Filialna w Wólce 
Husińskiej i Zielonem zostaną zlikwido-
wane. Uczniowie ze zlikwidowanej szkoły 
w Hutkowie będą kontynuować naukę 
w Szkole Podstawowej w Majdanie Wiel-
kim. Uczniowie ze zlikwidowanej szkoły w 
Wólce Husińskiej będą kontynuować na-
ukę w Szkole Podstawowej w Krasnobro-
dzie. Nauczyciele ze zlikwidowanych szkół 
znajdą zatrudnienie w szkołach 

 
macierzystych zlikwidowanych filii. 
 
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie przez Gminę Krasnobród do 

przedsięwzięcia „Budowa społeczeństwa 

informacyjnego poprzez informatyzację 

samorządów Powiatu Zamojskiego”. 
Uchwała podjęta w związku z zamiarem 
ubiegania się o środki finansowe przez 
gminę na informatyzację. By zwiększyć 
szansę na pozyskanie środków finanso-
wych tworzone jest konsorcjum kilku gmin 
Powiatu Zamojskiego. Na lidera konsor-
cjum wybrano gminę Łabunie, która będzie 
zarządzała projektem. Składane będą dwa 
wnioski: pierwszy do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, drugi w 
ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Lubelskiego, po 
ogłoszeniu konkursu. Do zawarcia umowy 
konsorcjum pomiędzy gminami Rada upo-
ważniła Burmistrza. 
 
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia tary-

fy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 
Wyjaśnień udzielił J. Gmyz Dyrektor Za-
kładu Gospodarki Komunalnej z/s w Maj-
danie Wielkim. Poinformował, że cena 
wody nie była zmieniana od 2003 roku, a 
przez ten okres czasu wzrosły znacznie 
koszty związane z zaopatrzeniem w wodę. 
W wyniku uchwalonych zmian, ceny netto 
za 1 m3 (1000 litrów) wynoszą : 
1. Za dostarczoną wodę: 
- 1,89 zł. dla celów gospodarstw domo-
wych,  
- 2,50 zł. dla pozostałych celów,  

 2. Stawka opłaty abonamentowej na 
miesięczny okres rozliczeniowy: 
- 1,00 zł dla wszystkich punktów poboru- 
odbiorców i dostawców wody i ścieków 
łącznie z wodomierzami lokalowymi i do-
datkowymi rozliczanymi przez Zakład. 

 3. Do powyższych cen opłaty abonamen-
towej będzie doliczony obowiązujący po-
datek VAT. 
 
7. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Zamojskiemu na 

realizację zadań publicznych z zakresu re-

alizacji inwestycji drogowych na terenie 

Gminy Krasnobród. 
Uchwała podjęta w związku z udzieleniem 
wsparcia finansowego Powiatowi Zamoj-
skiemu w wysokości 25 000 zł. co stano-
wić będzie 50% kosztów realizacji zadania 
remontowego. Za powyższe środki zosta-
nie wykonany remont na drodze powiato-
wej Tomaszów Lub. Jacnia na wybranych 
odcinkach drogi. Łączna długość odcinków 
około 660m. 
 
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2008 rok.  
W uchwale Rady Miejskiej w 

 
 
Krasnobrodzie z dnia 28 grudnia 2007r. w 
sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 
2008 wprowadzono m.in. następujące 
zmiany: 
1) Zwiększono dochody budżetu gminy na 
zadania własne o kwotę - 547.964,29 zł: 
- Subwencja ogólna z budżetu państwa - 
514.850,00 zł. 
- zwiększenie dochodów w Zespole Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie z tytułu 
wynajmu pomieszczeń szkoły na wypo-
czynek zimowy - 1.352,50 zł. 
- zwiększenie dochodów w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie z ty-
tułu wynajmu pomieszczeń szkoły na wy-
poczynek zimowy - 3.761,79 zł. 
- dotacja celowa przekazana z budżetu pań-
stwa z przeznaczeniem na dofinansowanie 
pracodawcom kosztów kształcenia młodo-
cianych pracowników - 25.000,00zł. 
- dotacja celowa przekazana z budżetu pań-
stwa z przeznaczeniem na wypłatę dodat-
ków dla pracowników socjalnych realizu-
jących pracę socjalną w środowisku - 
3.000,00 zł. 
2)  Zmniejszono wydatki budżetu gminy na 
zadania własne o kwotę - 402.500,00 zł.: 
- zmniejszenie wydatków na rozbudowę 
systemu gospodarki wodno - ściekowej dla 
ul. Zamojskiej i Tomaszowskiej w Krasno-
brodzie - 380.000,00 zł. 
- zmniejszenie wydatków na poprawę in-
frastruktury na boisku sportowym w Kra-
snobrodzie - 22.500,00 zł. 
3) Zwiększono wydatki budżetu gminy na 
zadania własne o kwotę 1.237.814,47 zł: 
- odnowa centrum wsi Majdan Wielki – 
dokumentacja budowy chodnika - 
15.000,00 zł. 
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w 
Zamościu na remont drogi powiatowej 
Jacnia – Krasnobród - 25.000,00 zł. 
- remont drogi gminnej w miejscowości 
Hutki - 90.000,00 zł. 
- pokrycie opłat związanych z egzekucją 
należności podatkowych - 5.000,00 zł.  
- zakup materiałów, wyposażenia i artyku-
łów do prowadzenia zajęć w ramach Miej-
sko-Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
- 3.283,18 zł. 
- zwiększenie wydatków w Warsztacie Te-
rapii Zajęciowej w Dominikanówce - 
5.217,00 zł. 
- Świetlice szkolne - 9.085,00 zł   
- wywóz nieczystości oraz wynajem kabin 
TOI TOI - 5.000,00 zł. 
- oświetlenie uliczne - 50.000,00 zł. 
- utrzymanie zalewu - 8.000,00 zł. 
- zakup ciągnika dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej - 27.295,00 zł. 
- renowacja mogiły zbiorowej Powstańców 
Styczniowych z 1863r. - 20.000,00 zł. 
- realizacja zadania Moje boisko Orlik 
2012 - 380.000,00 zł. 
- wykonanie zadaszenia budynku socjalne-
go na stadionie w Krasnobrodzie - 
22.500,00 zł. 
- wykonanie dokumentacji technicznej na 
budowę boiska sportowego i placu zabaw 
dla dzieci - 15.000,00 zł. 
4) Zmniejszono dochody i wydatki budżetu 
gminy na zadania zlecone o kwotę 130,00 
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wprowadzono m.in. następujące zmiany: 
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 
zadania własne o kwotę 33.265,75zł.: 
- dofinansowanie zadania edukacji ekolo-
gicznej na terenie gminy pn.” Od przed-
szkolaka do maturzysty” 7.500,00zł. 
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofi-
nansowanie świadczeń pomocy materialnej 
dla uczniów o charakterze socjalnym – 
24.499,00zł. 
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 
zadania własne o kwotę 1.770.000,00zł.: 
- na budowę ujęcia wody w Hutkowie - 
610.000,00zł. 
- na budowę drogi gminnej w Potoku Sen-
derki – 360.000,00zł. i budowę ul. Sosno-
wej i Leśnej w Krasnobrodzie – 
70.000,00zł. 
- na rozbudowę systemu gospodarki wod-
no-ściekowej dla ul. Zamojskiej i Toma-
szowskiej w Krasnobrodzie –730.000,00zł. 
3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 
zadania własne o kwotę 1.833.005.75,zł.: 
- rozbudowa systemu gospodarki wodno-
ściekowej – 1.205.000,00zł. 
- rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
technicznej – 550.000,00zł. 
- przebudowa drogi gminnej – 15.000,00zł. 
- zakup przyczepy ciągnikowej dla ZGK w 
Krasnobrodzie. 
4. Zwiększa się dochody budżetu i wydatki  
 

 
 
gminy na zadania zlecone o kwotę 
1.000.00zł. na pokrycie kosztów szkoleń 
obronnych i treningów akcji kurierskiej. 
 
Budżet po zmianach wynosi: 
Dochody: 16.134.909,81zł. 
Wydatki: 18.920.720.99zł. 
Przychody: 3.889.090,18zł. 
Rozchody: 1.103.279,00zł. 
 
6. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawoz-

dania z wykonania budżetu gminy za rok 

2007 oraz udzielenia absolutorium Bur-

mistrzowi Krasnobrodu.  
Rada Miejska po zapoznaniu się z uchwałą 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie pozytywnie opiniującej wy-
konanie budżetu za rok 2007, oraz uchwa-
łami Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Lublinie pozytyw-
nie opiniującymi sprawozdanie Burmistrza 
Krasnobrodu z wykonania budżetu gminy 
za 2007 rok -  jednogłośnie udzieliła abso-
lutorium Burmistrzowi. 
 
Z pełną treścią uchwał będzie się można 
zapoznać na stronie internetowej urzędu 
pod adresem: 
http://www.krasnobrod.bip.mbnet.pl/ 
 

oprac. E. Borek 

 
 

Otwarcie Centrum w Dominikanówce 

 
 
zł. z tytułu prowadzenia i aktualizacji sta-
łego rejestru wyborców. 
Zwiększono przychody budżetu gminy o 
kwotę 287.350,18 zł. Nadwyżka środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
z roku 2007. 
 Budżet gminy po zmianach wynosi: 
Dochody: 16.100.644,06 zł. 
Wydatki: 18.856.715,24 zł. 
Przychody: 3.859.350,18 zł. 
Rozchody: 1.103.279,00 zł. 
 
 W wolnych wnioskach radni zabierali 
głos min. w sprawach remontów dróg. Na 
zapytania radnych wyjaśnień udzielał 
Burmistrz informując, że prace remontowe 
polegające na poprawie przejezdności 
dróg, Zakład Gospodarki Komunalnej roz-
pocznie gdy tylko pozwolą na to warunki 
atmosferyczne.  
 

XVII sesja Rady Miejskiej 
 
 W dniu 18 kwietnia 2008r. w Krasno-
brodzkim Domu Kultury odbyła się XVII 
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 podjęto 6 następujących 
uchwał: 
 
1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 

XIII/114/07 Rady Miejskiej 

w Krasnobrodzie z dnia 28 grudnia 2007 

roku w sprawie uchwalenia Miejsko 

Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych na 
2008 rok. Uchwalona zmiana umożliwi 
zwrot kosztów podróży osobom uczestni-
czącym w terapii uzależnienia od alkoholu. 
 
2. Uchwała w sprawie przejęcia zadań z 

zakresu administracji rządowej.  
Uchwała podjęta w związku z otrzyma-
niem od Wojewody Lubelskiego środków 
finansowych na 2008 rok w wysokości 
2.000,00zł na utrzymanie grobownictwa 
wojennego. Podjęta uchwała będzie stano-
wić podstawę do zawarcia stosownego po-
rozumienia. 
 
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocz-

nego sprawozdania finansowego Miejsko-

Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasno-

brodzie. 
 
4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocz-

nego sprawozdania finansowego Krasno-

brodzkiego Domu Kultury.  
Po omówieniu sprawozdań przez dyrekto-
rów jednostek Rada zatwierdziła roczne 
sprawozdanie finansowe instytucji kultury 
za 2007 rok.  

 
5. Uchwała w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2008 rok.  
W uchwale Rady Miejskiej w Krasnobro-
dzie z dnia 28 grudnia 2007r.w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na rok 2008  

 
 W dniu 27 marca 2008 r. o godz. 14.30 
odbyło się oficjalne, uroczyste otwarcie 
Centrum Kształcenia na Odległość na 
Wsiach w Dominikanówce. 
 
 Centrum, które funkcjonuje już od lu-

tego 2008r. przez 20 godzin tygodniowo 

powstało przy zaangażowaniu władz Gmi-

ny Krasnobród  w ramach Projektu reali-

zowanego przez CKUiP w Zielonej Górze,  

4 system Polska, ECORYS Polska oraz 

Fundację Pomocy Matematykom i Informa-

tykom Niepełnosprawnym Ruchowo i fi-

nansowane  jest przez Europejski Fundusz 

Społeczny. 

 
 W uroczystości otwarcia udział wzięli: 
Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś, Zastęp-
ca Burmistrza Zbigniew Michalski, radni 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, sołtysi 
oraz przewodniczący osiedli z terenu gmi-
ny Krasnobród, dyrektorzy instytucji pod-
ległych samorządowi, ks. Piotr Nogas, Ra-
dosław Cios-Mairot – opiekun Centrum, 
Agnieszka Adamczuk – koordynator pro-
jektu oraz dzieci z Dominikanówki repre-
zentacja osób korzystających z usług Cen-
trum. 
 Przed siedzibą Centrum wszystkich 
zebranych powitał Burmistrz Krasnobrodu 
Janusz Oś. W swoim krótkim przemówie-
niu powiedział o potrzebie i konieczności 
tworzenia tego typu miejsc na wsiach, w 
których dzieci i młodzież, a także i dorośli 
mieliby możliwość zapoznania się z obsłu-
gą sprzętu komputerowego oraz  

 

zdobywania i poszerzania swojej wiedzy, a 
także dokształcania się. Takie centrum to 
nie tylko nauka, ale także propozycja spę-
dzania wolnego czasu. Dominikanówka ma 
szczęście, bo już takie miejsce posiada. In-
ne miejscowości czekają na podobne roz-
wiązania, a my jako samorząd czynimy sta-
rania aby takie centra, świetlice tam po-
wstawały. 
 Po tych deklaracjach Burmistrz popro-
sił o dokonanie symbolicznego otwarcia 
Centrum. Wstęgę przecinali: Czesław Ci-
sek - sołtys wsi Dominikanówka, Mirosław 
Gancarz – radny z Dominikanówki, Janusz 
Oś i Agnieszka Adamczuk. 
 Gdy wszyscy znaleźli się już w siedzi-
bie Centrum ks. Piotr Nogas poświecił lo-
kal oraz wyposażenie i pomodlił się w in-
tencji osób korzystających z Centrum. Na-
stępnie o sprzęcie znajdującym się w Cen-
trum oraz o zasadach korzystania z usług 
opowiedział opiekun Centrum Radosław 
Cios-Mairot.  
 Na zakończenie uroczystości otwarcia 
Centrum Kształcenia na Odległość na 
Wsiach w Dominikanówce wszyscy zostali 
zaproszeni do degustacji pysznych ciast 
upieczonych specjalnie na tę okazję przez 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominika-
nówce. 
 Potem wszyscy udali się do siedziby 
WTZ, gdzie odbywała się XVI sesji Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie. 

M. Czapla 

Fotoreportaż z otwarcia Centrum 

oraz sesji – str. … 
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Sportowy sukces księży naszej diecezji 
 
 W dniach 4-5 kwietnia br. reprezen-
tacja księży Diecezji Zamojsko – Luba-
czowskiej uczestniczyła w IV Mistrzo-
stwach Polski w piłce nożnej halowej, 
które w tym roku organizowała Diecezja 
Opolska.  
 Nasza drużyna zaprezentowała się 
bardzo dobrze i po raz drugi zdobyła 
mistrzostwo Polski. W finale zagraliśmy 
z drużyną z Kielc. Mecz w regulamino-
wym czasie zakończył się wynikiem 
1:1. W dogrywce ks. Tomasz Wino-
grodzki strzelił gola, natomiast ks. 
Krzysztof Maj w ostatnich sekundach 
dogrywki wybronił sytuację sam na sam 
co uchroniło naszą drużynę od loteryj-
nych rzutów karnych.  
 W sumie księża rozegrali 7 meczów 
w ciągu 2 dni. Wysiłek więc był duży, 
ale umiejętnie rozłożone siły pozwoliły 
odnieść końcowy sukces.  
 Nasza drużyna grała w składzie: ks. 
Piotr Szeptuch – kapitan, ks. Krzysztof 
Maj – bramkarz, ks. Krzysztof  
 

 

 
Augustynek, ks. Tomasz Bazan, ks. Maciej Lewandowski, ks. Bogdan Łoś, ks. Ma-
rek Mazurek, ks. Andrzej Michalski, ks. Tomasz Winogrodzki, ks. Marian Wyrwa 
 Za rok na V Mistrzostwa Księży już dziś zapraszamy do Zamościa. 

Ks. Krzysztof Maj 

 

Zdzisław Witwicki – ilustracje 
 
 Dobiegają końca prace związane z przygotowaniem retrospektywnej wystawy 
ilustracji wybitnego artysty, nestora polskich ilustratorów Zdzisława Witwickiego 
oraz wydaniem albumu pt. „Zdzisław Witwicki – ilustracje”.  
 Wystawa, na której znajdzie się ponad 100 ilustracji prezentowana będzie w wie-
lu znanych galeriach na terenie Polski. Już w maju będzie można ją obejrzeć w Miej-
skiej Galerii Sztuki w Częstochowie, potem w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu. W Krasnobrodzie wysta-
wę będziemy mogli obejrzeć dopiero w roku 2009. 
 Album towarzyszący wystawie „Zdzisław Witwicki – ilustracje”, którego wy-
dawcą jest Krasnobrodzki Dom Kultury ukaże się pod koniec kwietnia br. 
 Więcej szczegółów na temat publikacji zamieścimy w majowym wydaniu „G.K.” 
Natomiast w następnych wydaniach naszego pisma będziemy na bieżąco informowa-
li o kolejnych galeriach, w których prezentowana będzie wystaw.   
 

M. Czapla 

 

Pro Ecclesia 
et Pontifice 

 
 Z wielką radością informujemy, że 
pochodzący z Klocówki i utrzymujący 
stałą łączność z nami prof. zw. dr hab. 
Józef Kuczmaszewski otrzymał z rąk 
metropolity lubelskiego Józefa Życiń-
skiego medal Pro Ecclesia et Pontifice 
(Za Kościół i Papieża).  
 Uroczystość wręczenia tego wyso-
kiego odznaczenia kościelnego miała 
miejsce 16 marca 2008 r. w kościele pa-
rafialnym pod wezwaniem Przemienia 
Pańskiego w Lublinie podczas mszy św. 
o godz. 18.00. 
 Medal jest najwyższym odznacze-
niem Kościoła Katolickiego, jakie może 
otrzymać osoba świecka. Został ustano-
wiony przez papieża Leona XIII w 1888 
r. Otrzymują go osoby w dowód szcze-
gólnego uznania Kościoła za postawę 
moralną oraz zaangażowanie w działal-
ność na rzecz dobra wspólnego. 
 Prof. J. Kuczmaszewski jest wielo-
letnim rektorem Politechniki Lubelskiej 
oraz kierownikiem Katedry Podstaw In-
żynierii Produkcji. 
 Serdecznie gratulujemy tego za-
szczytnego wyróżnienia i życzymy dal-
szych wybitnych osiągnięć w pracy na-
ukowej i życiu osobistym. 
 

ks. prof. dr hab. Edward Walewander 

 

 

Płyta Wójtowian 
 

 Już wkrótce Zespół Folklorystyczny „Wójtowanie” działający przy Krasno-
brodzkim Domu Kultury będzie miał swoją płytę. Płyta z piosenkami ludowymi zo-
stanie wydana z okazji przypadającego w tym roku 15-lecia działalności artystycznej 
zespołu. 
 Sesja nagraniowa odbyła się w Krasnobrodzkim Domu Kultury w dniu 12 kwiet-
nia. Utwory wybrane przez zespół zostały już zarejestrowane, a obecnie są opraco-
wywane w studio. Reżyserem nagrania jest p. Andrzej Brzoska z Warszawy. 
 Jednocześnie trwają też prace związane z opracowaniem projektu nadruku na 
płycie oraz okładki płyty.  
 Potem pozostanie jeszcze tylko wyprodukowanie odpowiedniej ilości egzempla-
rzy płyt, druk okładek i zakupienie opakowań.  
 Mamy nadzieję, że wszystkie działania związane z wydaniem płyty uda się zre-
alizować odpowiednio szybko, tak aby na dzień 28 czerwca br. – dzień planowanego 
Jubileuszu płyta była gotowa. 

 M. Czapla 
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To już 15 lat... 
 

 
 

 
 
 28 marca o godzinie 18.00 w Centrum 
Kongresowym Akademii Rolniczej w Lu-
blinie odbył się Koncert Charytatywny 
dedykowany Wolontariuszom i Darczyń-
com Jubileuszowej XV Ogólnopolskiej 
Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę.  
 Podczas tego koncertu wręczone zo-
stały tytuły „Honorowego Przyjaciela Ak-
cji”, które przyznano na posiedzeniu jaw-
nym w dniu 17 marca 2008 roku po roz-
patrzeniu kandydatur i zapoznaniu się z 
formami zaangażowania w Akcję. Wy-
różnienia te zostały przyznane w czterech 
kategoriach (Media przyjazne Akcji, 
Sztaby spoza Lubelszczyzny, Sztaby z 
Lubelszczyzny oraz osoby indywidualne), 
przez kapitułę w składzie: 
1. Ewa Dados - Pełnomocnik Polskiego 

Radio Lublin i TVP Lublin 
2. Stefan Pedrycz - Polski Czerwony 

Krzyż - Lubelski Zarząd Regionalny 
3. Jacek Wnuk - Stowarzyszenie Centrum 

Wolontariatu w Lublinie 
4. Ks. Wiesław Kosicki - Caritas Archi-

diecezji Lubelskiej 
5. Antoni Rudnik - Miejski Ośrodek Po-

mocy Rodzinie w Lublinie 
6. Irena Żak - Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział Regionalny w Lublinie 
7. Mirosław Basak - Centrum Duszpa-

sterstwa Młodzieży w Lublinie  
 Miło mi powiadomić Czytelników 
„Gazety Krasnobrodzkiej”, że wśród zna-
komitego grona wyróżnionych podczas 
tego koncertu w kategorii SZTABY Z 
LUBELSZCZYZNY znalazł się także 
Krasnobrodzki Dom Kultury i pani Mario-
la Czapla, która prawie od samego po-
czątku związana jest z akcją, współpracu-
je ze sztabem głównym i Ewą Dados.  
 A teraz może kilka słów o samym 
koncercie. Otóż punktualnie o godzinie 
18-stej na scenie Centrum Kongresowego 
Akademii Rolniczej pojawiła się jak zwy-
kle uśmiechnięta i serdeczna pomysło-
dawczyni i główna organizatorka akcji, 
pani Ewa Dados, której towarzyszył zna-
ny dziennikarz i prezenter telewizyjny Ar-
tur Kalicki. 

 Po oficjalnym powitaniu wszystkich 
obecnych rozpoczął się koncert w trakcie, 
którego na scenę oprócz wykonawców 
zapraszani byli wyróżnieni, którzy odbie-
rali tytuły „Honorowego Przyjaciela Ak-
cji”. Były gratulacje, kwiaty, ciepłe słowa 
i dużo, dużo wzruszeń... a do tego wspa-
niała muzyka. Podczas koncertu wystąpili: 
KLEZMAFOUR, KAIROS, DZIECI Z 
BRODĄ, LUBELSKA FEDERACJA 
BARDÓW, BASIA SZADE, MARCIN 
BANACH, MAREK RADULI, X-
MISSION, KRZYSZTOF ZALEWSKI, 
BRACIA, URSZULA, KRZYSZTOF 
CUGOWSKI, WAWELE, SUPER GRU-
PA "MY Z LUBLINA", czyli połączone 
siły muzyków Budki Suflera, Bajmu, Bra-
ci i Zespołu Urszuli. Warto w tym miejscu 
dodać, że wszyscy muzycy za udział w 
koncercie nie pobierali żadnego honora-
rium, był to ich dar serca. 
 Koncert zakończył się wspólnym od-
śpiewaniem „hymnu” Akcji, czyli piosen-
ką „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. 
Po koncercie była jeszcze słodka 

 

 

niespodzianka – ogromny tort ufundowa-
ny przez prezydenta Lublina, którym czę-
stowano wszystkich uczestników tego 
piątkowego spotkania. 
Warto też w tym momencie wspomnieć, 
że kiedy wszyscy delektowali się ciastem 
pani Mariola Czapla została poproszona 
przez reporterkę jednej z rozgłośni radio-
wych o kilka słów dotyczących jubileuszu 
i propagowania Akcji w naszym mieście. 
 Na koniec pragnę podziękować 
wszystkim tym, którzy przez wiele lat 
wiernie i bezinteresownie udzielają się 
podczas organizowanych akcji PDPZ na 
terenie naszego miasta i gminy. KO-
CHANI ! TO DLA WAS WSZYSTKICH 
TEN TYTUŁ!! 
 Nasza ofiarność i okazane serce po-
mogło wielu dzieciom i nie chodzi tu 
przecież o tytuły czy wyróżnienia, ale o to 
byśmy mieli świadomość, że robimy coś 
najważniejszego na świecie – dajemy 
swoje serce tym, którzy tego najbardziej 
potrzebują. 

M.K. 
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Między nami przedszkolakami 
 
Krasnobrodzie. Na konkurs wpłynęło 8 
prac.  
 Biorąc pod uwagę oryginalność i 
wykorzystanie materiałów ekologicz-
nych komisja przyznała następujące 
miejsca: I miejsce – rodzina Ujmów 

(Krzysztof Ujma klasa „0”), II miejsce 

– rodzina Gałanów (Monika Gałan 
klasa „0”) i rodzina Skrzyńskich (Sara 
Skrzyńska klasa I), III miejsce rodzi-
na Umińskich (Anna Umińska klasa 
I). Wszystkie rodziny otrzymały dyplo-
my a uczestnicy słodycze, zakupione z 
funduszy pozyskanych przez p. Marię 
Domańską w ramach akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom”. 

 
 

I Mały Konkurs Czytelniczy o tytuł 
„Mistrza czytania” 

Inicjatorką i główną organizatorką 
przedsięwzięcia jest pani Maria Domań-
ska, współorganizatorką pani Grażyna 
Krzeszowska. Konkurs przeznaczony 
był dla dzieci 6 – letnich gminy  

 
Krasnobród i odbył się 02.04.2008r. w 
ZSP w Krasnobrodzie.  Do konkursu  
przystąpiło 12 dzieci: 7 – z ZSP w Kra-
snobrodzie, 3 – ze Szkoły Podstawowej 
w Majdanie Wielkim i 2 – ze Szkoły 
Podstawowej w Kaczórkach.  Celem 
konkursu było: rozwijanie u dzieci 
przedszkolnych zainteresowań książką, 
poszerzanie wiedzy przyrodniczej i 
kształtowanie prawidłowych postaw u 
dzieci. Każdy uczestnik miał za zadanie 
przeczytać przed komisją krótki tekst li-
teracki o tematyce wiosennej. 
Komisja w składzie: przewodnicząca – 
Pani Joanna Szykuła – Dyrektor ZSP w 
Krasnobrodzie, członek komisji: pani 
Bernadeta Włodarczyk – Dyrektor 
MGBP w Krasnobrodzie, członek – pani 
Dorota Szwal: bibliotekarka MGBP w 
Krasnobrodzie podkreśliła bardzo wyso-
ki poziom umiejętności czytelniczych 
uczestników i  biorąc pod uwagę: płyn-
ność czytanego tekstu ze znajomością 
wszystkich liter alfabetu, wyrazistość 
mowy i prawidłowość wymawianych 
głosek  przyznała następujące miejsca: 
I miejsce i tytuł „Mistrza czytania” 
otrzymali: Anastazja Czapla i Krzysz-
tof Ujma z ZSP w Krasnobrodzie, II 
miejsce zajął Paweł Korga z ZSP w 

Krasnobrodzie, III miejsce zajęli: Ju-
lia Kapłon i Wiktoria Kulczycka z 
ZSP w Krasnobrodzie.  
 Mistrzowie czytania otrzymali pa-
miątkowe medale wykonane przez p. 
Grażynę Krzeszowską. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe ołówki i dłu-
gopisy, dyplomy i nagrody książkowe.   
Książki ufundowała MGBP w Kra-
snobrodzie, za co serdecznie dzięku-
jemy. 
 Małym czytelnikom gratulujemy i 

życzymy dalszych sukcesów w szkole. 
 
Przewodnicząca Zespołu Przedszkolnego: 

mgr Maria Domańska 

 

 
Wieziemy tu kogucika… 

18.03.2008r. dzieci z grupy II klasy „0” 
ZSP w Krasnobrodzie pod opieką pani 
Marii Domańskiej kultywując tradycje 
Świąt Wielkanocnych „chodziły z kogu-
cikiem” po sklepach i instytucjach Kra-
snobrodu, pozyskując dodatkowe fundu-
sze na realizacje zadań dydaktyczno – 
wychowawczych. Zebrano kwotę 385 zł. 
Pieniądze te przeznaczono na realizację 
działań związanych z kampanią „Cała 
Polska czyta dzieciom”. 
Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim ofiarodawcom.  

 
 

Czytelnicze powitanie Wiosny 
By tradycji stała się zadość… w tym ro-
ku powitaliśmy Wiosnę trochę inaczej. 
Odwiedziliśmy MGBP w Krasnobro-
dzie. Na wstępie dzieci musiały rozwią-
zać krzyżówkę, której hasłem był wyraz 
WIOSNA. Panie bibliotekarki czytały 
przedszkolakom opowiadanie o wiośnie, 
po czym dzieci malowały treść usłysza-
nego opowiadania na kartonach. Nie 
obyło się też bez słodkiego poczęstunku. 
Dziękujemy paniom MGBP za współ-
pracę. 

 
 

 
 

Konkurs rodzinny 

„Najpiękniejsza Marzanna” 
Organizatorką konkursu była p. Maria 
Domańska. Konkurs skierowany był do 
rodzin uczniów klas „0” i I -  ZSP w 

 



  Gazeta      rasnobrodzka                                        Kwiecień  2008                  13                          
 

 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 
„Młodzież zapobiega pożarom” – 2008 

 
 Tradycyjnie od kilkunastu lat w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących w Kra-
snobrodzie odbyły się eliminacje gmin-
ne turnieju wiedzy pożarniczej. Jak co 
roku organizatorzy zadbali o atrakcyj-
ność przebiegu turnieju, w którym wzię-
li udział uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjum i liceum z terenu 
gminy. W tym roku otwarcia konkursu 
dokonali; wicedyrektor ZSO Zdzisława 
Pakuła, naczelnik OSP w Krasnobrodzie 
Franciszek Łubiarz, strażacy – ratowni-
cy medyczni: Paweł Łubiarz , Paweł Sa-
chajko i Wojciech Grela. Po powitaniu 
uczestników ogłoszono wyniki organi-
zowanych równocześnie eliminacji 
gminnych Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego o tematyce pożarniczej 
pod tytułem: „112 w ważnej sprawie, 
nie używaj przy zabawie” i rozdano na-
grody. 
 Następnie odbył się pokaz udziela-
nia pierwszej pomocy poszkodowanym 
w różnego rodzaju wypadkach i pokaz 
sprzętu i wyposażenia strażaka-
ratownika. Przybyli na turniej uczniowie 
mogli wypróbować działanie aparatów 
oddechowych wykorzystywanych w 
pomieszczeniach o dużym zadymieniu i 
zobaczyć jak działa sprzęt do przecina-
nia stali i betonu używany w akcjach ra-
towniczych. Była to cenna lekcja szcze-
gólnie przed przystąpieniem do rozwią-
zywania testu. W pokazie bardzo po-
mocny był Sylwek Sawiak uczeń klasy 
II d gimnazjum, który został fachowo 
unieruchomiony zapięty w noszach ra-
tunkowych. 
Do turnieju przystąpiły – w młodszej 
grupie wiekowej: Szkoła Podstawowa w 
Krasnobrodzie, Kaczorkach i Majdanie 
Wielkim. W starszej grupie wiekowej – 
młodzież gimnazjum i liceum z ZSO w 
Krasnobrodzie. A oto wyniki Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej: 
 

 

Uczniowie szkół podstawowych 
I miejsce - Michał Gałka SP w Kaczór-
kach 
II miejsce - Karolina Buryło ZSP w 
Krasnobrodzie 
III miejsce - Aleksandra Powroźnik ZSP 
w Krasnobrodzie 
IV miejsce - Albert Lis SP w Majdanie 
Wielkim 
V miejsce - Katarzyna Lis SP w Majda-
nie Wielkim 

 
Uczniowie gimnazjum 

I miejsce - Remigiusz Pacyna ZSO w 
Krasnobrodzie 
II miejsce - Marcin Serafin  
III miejsce - Jan Murdzek  
IV miejsce - Arkadiusz Gałka 
V miejsce - Angelika Mokrzycka 

 
Uczniowie liceum 

I miejsce - Edyta Kurantowicz LO w 
Krasnobrodzie 
II miejsce - Monika Burda 
III miejsce - Katarzyna Gruszkiewicz 
 Uczniowie, którzy zajęli pierwsze 
miejsca we wszystkich kategoriach re-
prezentowali gminę w eliminacjach po-
wiatowych. Miło nam poinformować, że 
Edyta Kurantowicz, uczennica kl. I LO 
zajęła tam III miejsce. 
Na konkurs plastyczny wpłynęło 72 pra-
ce z pięciu szkół w trzech kategoriach 
wiekowych. 
 
Szkoła podstawowa – grupa młodsza 

I miejsce - Izabela Czapla SP w Krasno-
brodzie opiekun Alina Piela 
II miejsce - Lech Kawalec SP w Kra-
snobrodzie opiekun Alina Piela 
III miejsce - Patrycja Rambon SP w Ka-
czórkach  opiekun Anna Szkałuba 
 

Szkoła podstawowa – starsza grupa 
I miejsce - Ewelina Handora  
 

 

II miejsce - Dominika Dec SP w Kra-
snobrodzie opiekun Barbara Wyrost-
kiewicz 
III miejsce - Karolina Kasprzyk SP w 
Krasnobrodzie opiekun Alina Piela 

 
Grupa starsza –gimnazjum 

I miejsce - Klaudia Górnik ZSO w Kra-
snobrodzie, opiekun Halina Gontarz 
II miejsce - Barbara Kołtun ZSO w Kra-
snobrodzie, opiekun Halina Gontarz 
III miejsce - Małgorzata Tytuła ZSO w 
Krasnobrodzie, opiekun Halina Gontarz 
 Wyróżnienia otrzymali uczniowie: 
 Szkoła Podstawowa w Krasnobro-
dzie: Kinga Szypuła i Jakub Kawka, 
Dawid Ostapiński, Kamila Bieszczad, 
Nicola Nowosad, Kamila Kusz. 
Klasa „0”: Jakub Leśniak, Hubert Przy-
tuła, Rafał Łyta, Żaneta Tarłowska, 
Krzysztof Ujma. 
Filia w Wólce Husińskiej: Karol Dzia-
ła, Marcin Płoński, Rafał Górnik, Ad-
rian Surmach, Aldona Szamańska, 
Przemyław Osuch. 
Filia w Zielonem: Magdalena Pakuła, 
Rafał Miński, Aleksandra Buczak, Mar-
cin Nizio, Bartłomiej Buczak, Aleksan-
dra Dziura. 
SP w Kaczorkach:  Zuzanna Rambon, 
Agnieszka Podola, Norbert Skiba, Nor-
ma Sak, Lidia Kawka, Alicja Przytuła, 
Maksymilian Rambon, Patrycja Szczer-
bińska, Kamila Sarzyńska. 
ZSO w Krasnobrodzie: Marcin Adam-
czuk. 
 Nagrody w obu konkursach ufun-
dował Urząd Miasta w Krasnobrodzie. 
Rozdano 64 nagrody. 
 Dziękujemy opiekunom za przygo-
towanie uczniów zapraszamy w przy-
szłym roku. 

Halina Gontarz 

Organizator konkursu 

Fotoreportaż – str. 20 

 

Honorowa Akcja 
 

Ogłoszenie 
 

Sprzedam wózek dziecięcy (głęboki). 
Szczegółowe informacje: 

tel. 0 604 123- 607 
 

 Kolejny raz Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Tomaszowie Lubelskim przy współ-
udziale Klubu Honorowych Dawców 
Krwi przy OSP w Krasnobrodzie zorga-
nizowało akcję honorowego oddawania 
krwi. 
 Akcja odbyła się 15 kwietnia 2008 
roku w Krasnobrodzkim Domu Kultury. 
Krew oddały poniżej wymienione oso-
by: Sylwester Skrzyński, Małgorzata 
Nowosad, Adam Łubiarz, Paweł Łu-
biarz, Piotr Greszta, Katarzyna Nowo-
sad, Robert Kawecki, Grzegorz Ratyna, 
Marcin Bodys, Bartosz Olszewski, Woj-
ciech Zieliński, Paweł Berdzik,  

Bogusław Górnik, Antoni Szpyra, 
Krzysztof Wereski, Barbara Pastuszak. 
Dzięki tej akcji uzyskano 7 litrów krwi.  
 Dziękuję wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji akcji, a w 
szczególności tym, którzy bezintere-
sownie oddali krew, doktorowi Seba-
stianowi Łysiakowi wraz z miłymi pa-
niami pielęgniarkami za sprawne i bez-
bolesne pobranie krwi, księdzu Dzieka-
nowi Romanowi Marszalcowi i wikariu-
szom za rozpropagowanie akcji oraz dy-
rektor KDK Pani Marioli Czapla za 
udostępnienie pomieszczeń. 
 

Adam Żuk 

 

Od redakcji 
 

 Zapraszamy Firmy i Przedsiębior-
ców do zamieszczania reklam i ogłoszeń 
na łamach „Gazety Krasnobrodzkiej”.  
 Ogłoszenia drobne publikujemy 
bezpłatnie. 
 Szczegółowe informacje można 
uzyskać w redakcji G.K. 

M. Czapla 
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Dzieci są naszym największym skarbem 
 

 Największym skarbem dla rodziców 
są dzieci. Są one również skarbem dla 
całego Narodu. Od nich w przyszłości 
zależeć będzie postępowanie religijne ka-
tolików i los naszej Ojczyzny. 
Od właściwie ukształtowanej postawy 
religijnej, etycznej i moralnej będzie tak-
że zależał stosunek dzieci do rodziców, 
dziadków i rodzeństwa, a także życie w 
rodzinie, która kiedyś założą. Dlatego 
więc wszyscy, a więc: rodzina, szkoła, 
Kościół, środowisko muszą włożyć dużo 
pracy i poświęcić wiele uwagi na prawi-
dłowe wychowanie oraz kształtowanie 
osobowości dzieci. 
 Niedawno pisałam o edukacji Jasia. 
Podawałam tam negatywne przykłady w 
nauczaniu i wychowaniu. Dzisiaj podam 
kilka przykładów pozytywnego oddzia-
ływania. 
Zacznę od audycji radiowych i telewi-
zyjnych emitowanych „na dobranoc” dla 
dzieci w wieku przedszkolnym i wcze-
snoszkolnym. Lubię razem z wnuczką 
oglądać audycje dla dzieci w Radiu Ma-
ryja i Telewizji Trwam, gdzie wykonaw-
cami są w większości nasi milusińscy. 
Tutaj nawet najmniejsze dzieci odmawia-
ją piękne modlitwy, śpiewają pieśni, po-
dają trafne intencje, podziękowania i po-
zdrowienia. Telewizja Trwam w audy-
cjach na dobranoc przybliża dzieciom 
prace ludzi w różnych zawodach. Rów-
nie kształcące i wychowawcze są audy-
cje w Radiu Maryja o godzinie 10.10. 
Codziennie poruszane są inne tematy i 
prowadzą je różni wykonawcy. Dzieci są 

 
współtwórcami tych audycji, korzystają z 
otwartego mikrofonu, dzwonią z Polski i 
całego świata. Wypowiedzi cechuje 
wielka mądrość i umiłowanie Boga. By-
łoby bardzo dobrze, gdyby wszystkie 
dzieci polskie mogły kształtować swą 
osobowość przy Radiu Maryja i Telewi-
zji Trwam. 
 Bardzo ważną rolę w procesie kształ-
cenia i wychowania spełnia czytanie 
książek i czasopism. Trzeba przyzwycza-
jać dzieci do tego już od wieku przed-
szkolnego. Początkowo rodzice powinni 
czytać dzieciom wartościowe książeczki 
i czasopisma. Potem rozmiłowanym w 
czytelnictwie pociechom można propo-
nować ciekawe pozycje. Rodzice i opie-
kunowie powinni kontrolować wybrane 
przez dzieci książki i czasopisma. Nie 
można wychowywać na Harrym Poterze 
lub innych „piśmidłach”, których treść 
oparta jest na magii i okultyzmie. 
Takie pozycje przyczyniają się do wyra-
biania złych zainteresowań i wynaturzeń. 
Czytelnictwo jest bardzo ważne w roz-
woju dziecka. Rozwija horyzonty my-
ślowe, wzbogaca wypowiedzi ustne i pi-
semne. Pozytywni bohaterowie są wzo-
rem do naśladowania i wyrabiania do-
brych nawyków. Dziecko, które czyta 
dużo dobrych czasopism jest mądre, kul-
turalne, inteligentne. Czytania nie może 
zastąpić komputer, ani telewizor. 
Ogromną rolę w prawidłowym rozwoju 
osobowości dziecka spełnia bezpośredni 
kontakt z najbliższa rodziną. Miłość i za-
interesowanie okazywane dziecku przez 
 

 
rodziców, dziadków, rodzeństwo pozwa-
la, że czuje się ono bezpieczne i spokoj-
ne. Szczere i serdeczne rozmowy, przy-
tulanie, okazywanie zaufania, sprawi, że 
dziecko poczuje się kochane, bardzo po-
trzebne i tym samym potrafi się odwza-
jemnić. Jest wtedy pogodne, cieszy się 
życiem, uważnie słucha mądrych rad i 
pouczeń, które potrafi stosować w swoim 
działaniu. Nigdy nie powie: „Ale starzy 
trują”. Nawet człowiek dorosły chce być 
doceniany, wysłuchany, kochany, a cóż 
dopiero dziecko, które z lękiem i nie-
pewnością wchodzi w życie i nie wie 
czego ma się spodziewać od otoczenia: 
miłości, zrozumienia i akceptacji, czy też 
„kuksańca”. 
 Nie mniej ważna jest grupa rówieśni-
cza, w której przebywa dziecko. O kole-
gach i koleżankach swojej pociechy mu-
szą dokładnie wiedzieć rodzice i opieku-
nowie. Zdarza się i tak, że dziecko nawet 
bardzo dobrze wychowane może ulec 
złym wpływom grupy. Dlatego takie 
kontakty muszą być natychmiast prze-
rwane. 
 Dzieci są naszym najlepszym skar-
bem. Starajmy się im poświęcać dużo 
uwagi i troski. 
Niechaj ich „nianią” nie będzie komputer 
czy telewizor. Wychowujmy je w miłości 
do Boga, bliźniego i ojczyzny. Wtedy 
będziemy spokojni o ich dorosłe życie. 

 

Józefa Kusz 

 

 

Światowy Dzień Wody  
w ZSP Krasnobród 

 

 Światowy Dzień Wody w Zespole 
Szkół Podstawowych im.25 Pułku Uła-
nów Wielkopolskich w Krasnobrodzie 
obchodzony był już po raz drugi. W tym 
roku do obchodów tego dnia przyłączyli 
się uczniowie klas młodszych. Dla nich 
właśnie zorganizowano pogadanki pt. 
„Podstawowe sposoby oszczędzania wo-
dy” oraz konkurs plastyczny „Jak 
oszczędzać wodę?”. W konkursie pla-
stycznym „Jak ja mogę oszczędzać wo-
dę?” w swojej grupie wiekowej brali 
udział uczniowie klas IV-VI. Mogli oni 
również spróbować swoich sił układając 
tekst piosenki do znanej melodii na temat 
ochrony i oszczędzania wody, a także 
rozwiązując krzyżówkę tematyczną o 
wodzie. 
 Podsumowanie powyższych konkur-
sów odbyło się 31.03.08 podczas uroczy-
stego apelu, na który zaproszono 

 
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Krasnobrodzie.  
 Z p. J. Gmyzem uczniowie kl. VIa 
przeprowadzili wywiad, pytając m.in. o 
średnie zużycie wody przez mieszkań-
ców, o ujęcia wody, metody jej uzdat-
niania a także o zasadę działania oczysz-
czalni ścieków. Podczas apelu uczniowie 
kl. IVc przedstawili inscenizację pt. 
„Specjalne wydanie wiadomości telewi-
zji EKO-WODA”, w której ukazali czar-
ny scenariusz tego co może się stać, gdy 
ludzie nie będą szanowali i oszczędzali 
wody.  
Informacje na temat oszczędzania wody 
zostały wyeksponowane na gazetkach 
ściennych, także w formie prac konkur-
sowych uczniów. 

 
Organizatorzy Światowego Dnia Wody: 

 R. Koperwas, C.Lalik, D.Pawelec  

 

Czy wiecie, że: 
 

Historia święta Matki sięga czasów sta-
rożytnych - obchodzono je już w staro-
żytnej Grecji (wiosenne święto Matki 
Natury, podczas którego składano hołd 
Rei, żonie Kronosa, która była matką 
wszechświata i wszystkich bóstw) i w 
Rzymie (święto bogini Cybele, również 
uważanej za matkę bogów, było ono ob-
chodzone prawdopodobnie pomiędzy 15 
a 18 maja). 
 
Pierwszy raz Dzień Ojca obchodzili 
mieszkańcy miejscowości Spokane w 
USA 19 czerwca 1910. Z inicjatywą tego 
święta wystąpiła mieszkanka tej miej-
scowości, Sonora Louise Smart Dodd, 
która w ten sposób chciała oddać hołd 
swojemu ojcu, którego uważała za nie-
zwykłego człowieka (po śmierci żony 
sam wychował sześcioro dzieci). 
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Sukces „Energetyka” 
na Targach 

 

 Dwa pierwsze miejsca dla Cen-

trum Szkolenia i Rekreacji 
,,ENERGETYK” Sp. z o.o  
 
 30 marca 2008 r. w Hali Targowej 
MTL w Lublinie odbyła się VI edycja 
Targów Turystycznych LUBTOUR w 
której udział wzięło Centrum Szkolenia i 
Rekreacji ,,ENERGETYK” Sp. z o.o. 
 Konkurs był oceniany w dwóch ka-
tegoriach: Potrawy regionalne i Stoły 
biesiadne.   Do konkursu zgłoszonych 
zostało ponad 60 potraw, przygotowa-
nych przez przedstawicieli Stowarzyszeń 
Agroturystycznych z terenu Lubelszczy-
zny. 
  Z dumą możemy powiedzieć że na-
sza Spółka zajęła pierwsze miejsca za-
równo w kategorii ,,Potrawa regionalna” 
jak równiez w kategorii ,,Stół Biesiadny” 
To wielki sukces zważywszy na to że w 
konkursie uczestniczyło 8 firm, a także 
osoby prywatne, a zgłoszonych zostało 
60 potraw. Jednak nasz udziec wieprzo-
wy w ziołach był najlepszy i zajął 1 
miejsce. 
Przy naszym stole biesiadnym, któremu 
jury również przyznało I miejsce zebrało 
się najwięcej publiczności i osób 
 

 
chętnych do degustacji naszych potraw.  
Na Targach prezentowaliśmy własne 
wyroby przygotowane przez kuchnie 
CSiR pod kierownictwem p. Anny Dziu-
ra. Były to głównie mięsiwa i pieczenie, 
których smak był podziwiany przez jury 
Targów oraz gości z Ukrainy, Austrii, 
Anglii, Białorusi i Niemiec a 
 

 

 
także lokalnej publiczności. 
 Zdobycie pierwszych miejsc w obu 
kategoriach jest historycznym wydarze-
niem i osiągnięciem ,,Energetyka”, gdyż 
do tej pory nie uczestniczono w żadnym 
tego typu konkursie.  
Fakt ten podwyższa renomę Centrum 
Szkolenia i Rekreacji ,,Energetyk” Sp. z 
o.o. i daje większą motywację do pracy. 
Mamy również nadzieję, że zachęci to 
przyszłych klientów do korzystania z na-
szych usług. 

Andrzej Olborski 
 
 

 

 

Klaster Roztocze 
Turystyka – szansą rozwoju dla przedsiębiorców  branży turystycznej Roztocza 

 

 Dnia  03.04.2008 r. został powoła-
ny ,,Klaster Roztocze” zrzeszający 
przedstawicieli branży turystycznej 
naszego regionu. 
 KLASTER - to skoncentrowana 
grupa przedsiębiorców i organizacji, 
wzajemnie powiązanych firm, wyspe-
cjalizowanych dostawców jednostek 
świadczących usługi, firm działają-
cych w pokrewnych sektorach i zwią-
zanych z nimi instytucji w poszcze-
gólnych dziedzinach konkurujących 
między sobą, ale również współpracu-
jących. 
 

Czy warto być w klastrze? 
Bycie członkiem klastra pozwala fir-
mie zwiększyć konkurencyjność, 
dzięki prostym rozwiązaniom organi-
zacyjnym i logistycznym możemy w 
szybki i znaczący sposób zwiększyć 
obroty naszych firm. 
 Próbując wypunktować kluczowe 
korzyści uczestnictwa w klastrze mo-
żemy wymienić: 
- podniesienie konkurencyjności całej  

 
branży, 
- zwiększenie efektywności – szybszy 
dostęp, niższy koszt transportu, 
- możliwość rozwoju firmy uczestni-
czącej w klastrze na inne branże, 
- skuteczna walka z konkurencyjno-
ścią z poza regionu, 
- możliwość współpracy w zakresie 
pozyskiwania środków unijnych dla 
firm w celu uatrakcyjnienia oferty tu-
rystycznej,  
- ograniczenie kosztów działalności. 
 Ideą Klastra jest nawiązanie ścisłej 
współpracy osób świadczących usługi 
turystyczno – gastronomiczne dla 
podniesienia konkurencyjności Rozto-
cza i okolic. 
 Klaster powstał z inicjatywy Pre-
zesa CSiR ,,Energetyk” Sp. z o .o. w 
Krasnobrodzie Dariusza Szewca.  
 Osobą, która podjęła inicjatywę 
propagowania tej idei pośród przed-
siębiorców z branży turystycznej dzia-
łającej na terenie Krasnobrodu i całego 
Roztocza jest Andrzej Olborski peł-
niący funkcję Dyrektora  

 
Administracyjnego w tym ośrodku. 
 Dzięki ich zaangażowaniu w dniu 
03.04.2008r. przy współpracy z istnie-
jącym i funkcjonującym na terenie 
Lubelszczyzny klasterem lubelskim 
powołano ,,Klaster Roztocze”, który 
jest oddziałem klastra lubelskiego. 
 W tym dniu dokonano formalnego 
powołania tej struktury, wybrano wła-
dze oddziału. Przewodniczącym Za-
rządu Oddziału został Andrzej Olbor-
ski, sekretarzem Anna Zawiślak. W 
skład zarządu weszli Teresa Pyrz, Ma-
rzena Gęśla, Józefat Buzun. 
 ,,Klaster Roztocze” będzie obec-
nie w strukturze klastra oddziału lu-
belskiego. Siedziba naszego ,,Klastra 
Roztocze” mieści się w Centrum 
Szkolenia i Rekreacji ,,Energetyk” Sp. 
z o.o. w Krasnobrodzie. 
 Formuła tej organizacji jest otwar-
ta, zapraszamy również innych chęt-
nych do współpracy i współtworzenia 
tej organizacji. 
 

Andrzej Olborski 
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Nowe taryfy za wodę 
 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim 
jest Zakładem Budżetowym działającym 
na terenie gminy Krasnobród, który w 
ramach powierzonych mu obowiązków 
przez gminę odpowiada za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków. Reguluje to ustawa o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 
czerwca 2001 r.(tekst jedn. Dz. U. Nr 
123 z 12 czerwca 2006 r.) oraz regula-
min dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków obowiązujący na terenie Gminy 
Krasnobród zatwierdzony uchwałą Rady 
Miejskiej.  
 Regulamin określa zasady zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków realizowane na 
terenie gminy Krasnobród w tym prawa i 
obowiązki Zakładu oraz Odbiorcy. 
Istnieją  również przepisy, które bardzo 
precyzyjnie regulują ustalenie cen i sta-
wek opłat za wodę i ścieki zawartych w 
TARYFIE. Jest to Rozporządzenie Mini-
stra Budownictwa z dnia 28 czerwca 
2006 r. w sprawie określania taryf, wzo-
ru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe odprowadza-
nie ścieków ( Dz. U. Nr 127, poz. 886). 
Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie 
określono na podstawie niezbędnych 
przychodów dla prowadzenia działalno-
ści Zakładu w zakresie zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków na terenie gminy Kra-
snobród.  
 Przychody z tytułu prowadzenia w/w 
działalności powinny pokryć w całości 
koszty związane z zapewnieniem ciągło-
ści dostaw wody o odpowiedniej jakości 
i o odpowiednim ciśnieniu dla miesz-
kańców korzystających z wodociągu pu-
blicznego. 
 

 
W skład niezbędnych kosztów mających 
wpływ na cenę wody wchodzą: 
1. Energia elektryczna (tylko dla 

urządzeń wodociągowych). 
2. Wynagrodzenia pracowników i ich 

pochodne (pracujących bezpośrednio 
przy wodociągach). 

3. Opłaty środowiskowe (opłata do 
Urzędu Marszałkowskiego za każdy 
m3 wydobytej wody). 

4. Koszty administracyjne (opłaty za 
aktualizację progr. komputerowego, 
papier, toner i inne). 

5. Dozór techniczny urządzeń (opłata 
roczna za dozór urządzeń 
ciśnieniowych). 

6. Bieżąca konserwacja urządzeń 
(niezbędne materiały, paliwo). 

7. Monitoring wewnętrzny (badanie 
jakości wody). 

8. Usuwanie powstałych awarii, 
naprawa uszkodzonych hydrantów, 
wykonywanie zaleceń inspekcji 
sanitarnej, inspekcji pracy, ochrony 
środowiska i wiele innych kosztów, 
które często wynikają w sposób 
nieprzewidziany. 

W bieżącej taryfie zmieniła się tylko ce-
na wody: 
- dla gospodarstw domowych - przed 
podwyżką - 1,69 zł.(netto), po podwyż-
ce- 1,89zł. (netto).  
- dla pozostałych celów - przed podwyż-
ką - 2,30 zł.( netto), po podwyżce - 2,50 
zł.( netto).  
Ceny za zrzut ścieków nie uległy zmia-
nie.  
 Chcę w tym miejscu zaznaczyć, że 
cena wody nie była zmieniana od 5-ciu 
lat, tj. od 23.06.2003 r. Od tego czasu 
znacznie wzrosły koszty, które zostały 
wyżej już wymienione. Najważniejsze 
jednak znaczenie dla ustalenia nowej ce-
ny miały trzy czynniki: energia elek-
tryczna, wynagrodzenia pracowników i 

 

monitoring wewnętrzny(wewnętrzna 
kontrola jakości wody). 
1. Energia elektryczna – do kalkulacji 
przyjęty został wzrost energii 
elektrycznej o 16%. Taką informację 
otrzymaliśmy oficjalnym pismem od 
Zamojskiej Korporacji Energetycznej. 
Ostatnio otrzymaliśmy kolejne pismo z 
informacją, że energia elektryczna 
podrożeje o następne kilka procent. 
2. Wynagrodzenia pracowników – do 
kalkulacji przyjęto wzrost wynagrodzeń 
pracowników pracujących tylko przy 
wodociągach o 8%. 
3. Monitoring wewnętrzny – jest to 
nowy obowiązek, który został nałożony 
przez Ministra Zdrowia na 
przedsiębiorstwa i zakłady, które 
prowadzą działalność w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków. 
 Polega to na tym, że zakład ma 
obowiązek na własny koszt badać jakość 
wody zgodnie z rozporządzeniem 
ministra zdrowia. Tych badań będzie co 
najmniej 25 w ciągu roku dla wszystkich 
ujęć wody a obsługujemy 7 ujęć 
(hydroforni). Ponadto Powiatowa Stacja 
Sanitarno Epidemiologiczna w Zamościu 
wykonuje taką samą ilość badań w ciągu 
roku według swojego harmonogramu. 
Koszt tych badań, które ma obowiązek 
wykonać zakład, i które to zostały już 
zlecone to kwota około 20 tyś. złotych.  
Te wszystkie koszty, które mają wpływ 
na cenę wody były dokładnie zbadane i 
rozliczone przez Zakład. Wzrost o 20 
groszy za m3 wody jest podyktowany 
jak już wcześniej wspominałem rosną-
cymi kosztami utrzymania w gotowości 
urządzeń wodociągowych.  
 Zakład jako administrator sieci wo-
dociągowej będzie robił wszystko, aby ta 
cena w najbliższym czasie nie uległa 
zmianie.  
 

Jacek Gmyz 

Dyrektor ZGK 

 

 
Panu Zbigniewowi Michalskiemu 

Zastępcy Burmistrza Krasnobrodu 
oraz Rodzicom 

 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
 

Brata i Syna 
Śp. Ks. Stanisława Michalskiego 

 

składają  
 

Burmistrz Krasnobrodu  
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego  

w Krasnobrodzie 
 

  
Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy  

zmarłego w dniu 12.04.2008r. 
 

Śp. Kazimierza Roczkowskiego 
 

Społecznika, wieloletniego Prezesa i Członka  
Wspólnoty Gruntowej Krasnobrodu  

 
Rodzinie składamy  

wyrazy głębokiego współczucia 
 

Burmistrz Krasnobrodu  
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego  

w Krasnobrodzie 
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Mieczysław Sieklucki 
Zasłużony dla Krasnobrodu 

  
 Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej” ponawia swój apel o udostępnienie pamiątek, 
wspomnień i innych materiałów związanych z osobą mgr Mieczysława Siekluckiego. 
Zebrane materiały pomogą w przygotowaniu specjalnego wydania „G.K.”, w którym 
przedstawiona zostanie postać zasłużonego dla Krasnobrodu farmaceuty i społecznika. 
Prosimy o przekazywanie informacji do Redakcji „Gazety Krasnobrodzkiej”. Zapew-
niamy zwrot udostępnionych materiałów.  
 Społeczny Komitet Organizacyjny powołany dla upamiętnienia pracy społecznej 
wieloletniego naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnobrodzie, farmaceuty i 
oddanego Krasnobrodowi społecznika Pana magistra Mieczysława Siekluckiego zajmu-
je się też gromadzeniem środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania. Oto 
numer konta bankowego, na który można dokonywać wpłat:  

KREDYT BANK S.A. O/Zamość 74 1500 1807 1218 0004 0765 0000. 
 Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas pozytywnie odpowiedzieli na nasz apel, 
innych zapraszamy do współpracy. 

M. Czapla 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim 

ogłasza TARYFĘ 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obo-

wiązującą od dnia 10 maja 2008 roku do dnia 09 maja 2009 roku 

 
I. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat  

1. Ceny za jeden m3  (1000 litrów) wynoszą: 
a. za dostarczoną wodę: 
dla celów gospodarstw domowych   1,89 zł + VAT 
dla pozostałych celów       2,50 zł + VAT 
b.  za odprowadzone i oczyszczone ścieki: 
dla celów gospodarstw domowych   2,60 zł + VAT 

dla pozostałych celów       4,60 zł + VAT 
c. za ścieki dowożone do oczyszczalni:  
dla celów gospodarstw domowych   3,00 zł + VAT 
dla pozostałych celów       5,00 zł + VAT  

2. Stawki opłaty abonamentowej na okres rozliczeniowy: 
dla wszystkich punktów poboru – odbiorców wody 1,00 zł + VAT 
i ścieków łącznie z wodomierzami lokalowymi i dodatkowymi rozliczany-
mi przez Zakład 

3. Aktualna stawka podatku od towarów i usług (VAT) wynosi 7%. 
 
II.  Warunki stosowania cen i stawek opłat 
4. Usługi świadczone przez Zakład na rzecz odbiorców obejmują prowadzenie 
rozliczeń za ilość zużytej wody i / lub odprowadzonych ścieków ustalonej na 
podstawie odczytów: 

- wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego albo wodomie-
rza odbiorcy służącego do określenia ilości odprowadzanych ścieków przy 
poborze wody z innych źródeł niż sieć miejska, (gminna) 

- wskazań wodomierza dodatkowego określającego ilość wody bezpowrotnie 
zużytej, 

- wskazań wodomierzy lokalowych służących do rozliczeń osób korzystających 
z lokali w budynku wielolokalowym,  

lub określanej wg norm wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 14 stycznia 2002 roku, w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 
wody ( Dz. U. Nr 8, poz. 70) 

5.  Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków ustala się dla odbiorców usług jako sumę iloczynów: 

- cen za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki oraz odpowiadających im 
ilość m3 wody i/lub ścieków, 

- stawki opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza oraz odpowiadających 
im ilości odczytanych wodomierzy i/lub urządzeń pomiarowych w tym wo-
domierzy dodatkowych i lokalowych oraz za rozliczenia wg przeciętnych 
norm zużycia wody. 

6. W zależności od postanowień umowy okres rozliczeniowy wynosi miesiąc, 
dwa lub trzy miesiące. 
 

 

Konkurs 
Wielkanocny 

rozstrzygnięty 

 
 W dniu 17 marca br. rozstrzygnięto or-
ganizowany przez Krasnobrodzki Dom 
Kultury „Konkurs wielkanocny na najład-
niejszą palmę, pisankę i stroik świąteczny”. 
Komisja Konkursowa w składzie:  

1. Mariola Kawecka  
2. Bernadeta Włodarczyk,  
3. Marek Molenda 

po obejrzeniu prac wyłoniła następujących 
laureatów i przyznała wyróżnienia:  
 

W kategorii „PALMA”: 
I miejsce – Łasocha Aneta - kl. III gimna-
zjum Zespół Szkół w Majdanie Sopockim 
Pierwszym 
II miejsce – Karolina Gozdek – Zespół 
Szkół przy Sanatorium w Krasnobrodzie 
III miejsce – Izabela Bełz – kl. II „b” 
Technikum Leśne w Biłgoraju  
Wyróżnienie: Aleksandra Dziura – Kl. II 
Szkoła Filialna w Zielonem 
 

W kategorii PISANKA: 
I miejsce – Monika Tytuła - kl. III Szkoła 
Podstawowa w Majdanie Wielkim  
II miejsce – Kinga Kusz – kl. III „b” Ze-
spół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie 
III miejsce – Michał Małek – kl. III „b” 
Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobro-
dzie 
Wyróżnienie: Marcin Płoński – kl. III 
Szkoła Filialna w Wólce Husińskiej 
 

W kategorii „STROIK”: 
I miejsce – Aleksandra Biszczanik – kl. III 
Zespół Szkół w Majdanie Sopockim Pierw-
szym 
II miejsce – Anna Bełz – Kl. III „b” Zespół 
Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie 
III miejsce – Patrycja Rambon - kl. II 
Szkoła Podstawowa w Kaczórkach 
 

Wyróżnienia: 
Kawka Jakub – kl. I „a” Zespół Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie 
Daria Grabowska – Zespół Szkół Podsta-
wowych w Krasnobrodzie 
Dominika Dec – kl. III „b” – Zespół Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie 
Norman Sak – kl. I Szkoła Podstawowa w 
Kaczórkach 
 Dla zwycięzców konkursu Krasno-
brodzki Dom Kultury przygotował pamiąt-
kowe dyplomy i ufundował nagrody rze-
czowe. 
 Wszystkie prace zgłoszone do konkursu 
można było obejrzeć na wystawie pokon-
kursowej zorganizowanej w KDK. 
 

M. Czapla 
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FART 

 
 
 15 marca 2008 r. (w sobotę) w Szcze-
brzeszynie odbył się III Turniej Kwalifi-
kacyjny do Mistrzostw Okręgu Lubelskie-
go w Tańcach Disco Dance i Hip-Hop. 
 Organizatorem tych mistrzostw był 
Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie a 
współorganizatorem Gimnazjum im. Pol-
skich Olimpijczyków. Patronat nad tym 
turniejem tradycyjnie objęła Polska Fede-
racja Tańca.  
 W eliminacjach wzięło udział około 
300 tancerzy z całego województwa lubel-
skiego i nie tylko. Nie mogło tam również 
zabraknąć członków zespołu tańca nowo-
czesnego „ FART” z Krasnobrodu, dla 
których był to bardzo udany i owocny wy-
jazd.  
 Ale może od początku... 
Otóż w sobotni ranek grupa krasnobrodz-
kich tancerzy, i ich wiernych kibiców ze-
brała się w Domu Kultury skąd kilka mi-
nut po godzinie dziewiątej wyruszono na 
taneczne podboje do Szczebrzeszyna. 
Mimo stresu humory 
 

 
wszystkim dopisywały. Po przybyciu 
na miejsce i zarejestrowaniu tancerzy 
wszyscy otrzymali numery startowe no 
i zaczęło się... muzyka, kolorowe stro-
je, dziesiątki młodych ludzi tańczących 
wszędzie, gdzie się da, konkurencja i 
adrenalina, która motywowała do po-
kazania się z jak najlepszej strony. 
 Po oficjalnym rozpoczęciu tanecz-
nych zmagań nadszedł czas kibicowa-
nia i trzymania kciuków za naszych 
tancerzy. W każdej kategorii, w której 
występowali konkurencja była ogrom-
na i przechodzenie do kolejnych eta-
pów było za każdym razem ogromnym 
sukcesem. Emocje były wielkie i towa-
rzyszyły nie tylko tancerzom, ale i ca-
łej grupie krasnobrodzian, która oglą-
dała te taneczne potyczki. Jednym po-
szło lepiej, innym nie udało się przejść 
do kolejnych 

 
 
etapów ale doświadczenie, wrażenia i 
możliwość spróbowania swoich sił tylko 
zmotywowały członków zespołu „Fart” 
do dalszej nauki i kolejnych starć z naj-
lepszymi... Choć i nasi tancerze w nie-
których kategoriach byli w czołówce. 
 I tak w kategorii: Hip Hop Juniorzy 
dziewczęta II miejsce zajęła Katarzyna 

Maruszak, Hip Hop juniorzy chłopcy na 
drugiej pozycji uplasował się Patryk 
Kawka, który zdobył także II miejsce w 
kategorii Electric Boodie Juniorzy. 
 Tak więc kolejne eliminacje przeszły 
do historii, ale to nie koniec walki i wy-
tężonej pracy naszych krasnobrodzkich 
tancerzy. Zarówno te zwycięstwa, z któ-
rych tak bardzo jesteśmy dumni jak i po-
rażki, które motywują do jeszcze więk-
szego wysiłku i pracy zaowocują niedłu-
go na kolejnych mistrzostwach, czego 
wszystkim członkom zespołu „FART” 
życzę.  

M. K. 

 

Pielgrzymka 

do MB Krasnobrodzkiej 
 
 Stowarzyszenie Integracji Społecznej „BONE CORDA” w Kalince i Duszpa-
sterz Pomocy Społecznej Archidiecezji Lubelskiej ks. dr Waldemar Sądecki ser-
decznie zapraszają mieszkańców i pracowników Domów Pomocy Społecznej i Śro-
dowiskowych Domów Pomocy województwa lubelskiego do uczestnictwa w IX 
PIELGRZYMCE DO SANKTUARIUM NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MA-
RYI PANNY W KRASNOBRODZIE, która odbędzie się 30 maja 2008 roku o go-
dzinie 11.00. 
 Program pielgrzymki będzie się składał z dwóch części. W pierwszej – sakralnej 
– zaplanowano odprawienie Drogi Krzyżowej na Krasnobrodzkiej Kalwarii, przy 
Sanktuarium Maryjnym, zapoznanie się z historią Sanktuarium, o której opowie ks. 
Prałat Roman Marszalec - proboszcz parafii. Następnie o godzinie 11.00 rozpocznie 
się Msza Święta koncelebrowana przez księży kapelanów DPS pod przewodnic-
twem Pasterza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej J.E. ks. Biskupa Wacława Depo. 
W czasie Mszy Św. wystąpi chór „Słoneczny Krąg” z Żułowa. 
 W drugiej - integracyjnej części Pielgrzymki - odbędzie się procesja Aleją NMP 
do Kaplicy Objawień na Wodzie dla pracowników i mieszkańców DPS, podczas 
której zostanie odśpiewana Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny. Na-
stępnie na placu wokół Kaplicy odbędzie się piknik integracyjny w trakcie, którego 
będą można obejrzeć występy artystyczne. 
 

 

IV  
Gminny  

Konkurs  
„Pierwsza pomoc”  

 
 W dniu 22 kwietnia 2008r. o godz. 
12.00 w Szkole Podstawowej im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie 
Wielkim odbył się IV Gminny Konkurs 

„Pierwsza pomoc” dla szkół podstawo-
wych. 
 Cele konkursu to: 
- Propagowanie wśród młodzieży zasad 

udzielania pierwszej pomocy. 
- Propagowanie właściwej postawy wo-

bec sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. 
- Poszerzanie wiedzy o zasadach zacho-

wania się w stanach zagrożenia życia i 
zdrowia.  

- Kształtowanie umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy w nagłych wypad-
kach.  

- Stymulowanie aktywności poznawczej 
w zakresie pomocy medycznej.  

- Rozwijanie twórczego myślenia 
uczniów i stosowania wiedzy w prak-
tycznym działaniu.  

- Stworzenie uczniom możliwości do 
sprawdzenia własnego poziomu wiedzy 
 i umiejętności z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy. 

 O wynikach konkursu poinformujemy 
w kolejnym wydaniu G.K. 
 

Tomasz Nizioł 

Krystyna Szozda 

 

ZAPROSZENIE 
 
 Dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II serdecznie zaprasza na MIĘDZY-
NARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ  „SŁOWO A CZŁOWIEK” po-
święconą pamięci dr Ireny Boreckiej, która odbędzie się w dniach 10-11 maja 2008 
roku  w Auli WZNPIE KUL w Tomaszowie Lubelskim. 
 Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Burmistrz Tomaszowa Lu-
belskiego Pan Ryszard Sobczuk. 
 Konferencję rozpocznie Msza Święta, której przewodniczyć będzie i homilię 
wygłosi O. prof. dr hab. Franciszek Rosiński. Podczas trzydniowej konferencja od-
będą się prelekcje i wykłady prowadzone przez wykładowców wielu polskich 
uczelni oraz wykładowców z Ukrainy. Ponadto chętni będą mieli możliwość wzię-
cia udziału w warsztatach terapeutycznych. 
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Między nami regionalistami 
 
 W sobotę 12 kwietnia br. w Lublinie 
w sali widowiskowej WOK przy ul. 
Dolnej Panny Marii odbyło się kolejne 
posiedzenie Wojewódzkiej Rady Towa-
rzystw Regionalnych. Uczestniczyło w 
nim 33 przedstawicieli towarzystw re-
gionalnych Lubelszczyzny. Warto przy-
pomnieć, że w województwie lubelskim 
istnieje ich ok. 125, lecz część z nich nie 
przejawia żadnej działalności. Istnieją 
tylko na papierze. Widocznie ich zało-
życiele mieli słomiany zapał lub liczyli 
na strumień pieniędzy w związku z roz-
poczęciem działalności. Pora więc (o 
czym mówiono już wiele razy podczas 
spotkań) rozpocząć weryfikację w celu 
ustalenia stanu faktycznego, tj. liczby 
naprawdę działających towarzystw.  
 Dodam, że w spotkaniach w Lubli-
nie najczęściej uczestniczą przedstawi-
ciele ok. 30 towarzystw, m.in. z Garbo-
wa, Bełżyc, Hrubieszowa, Nałęczowa, 
Włodawy, Trawnik, Fajsławic, Piask, 
Dęblina, Krasnobrodu, Jastkowa, Ryk, 
Niedrzwicy Kościelnej, Krzczonowa, 
Kraśnika, Lubartowa, Zółkiewki. Należy 
więc zapytać: Dlaczego nie mogą przy-
być na posiedzenie regionaliści z Cho-
dla, Łopiennika, Sawina, Horodła, Ryb-
czewic, Kurowa? Przecież w zarządach 
tych towarzystw zazwyczaj zasiada kil-
ka osób. 

 
 Być może mało interesujący był dla 
nich sam główny temat sobotniego spo-
tkania. Co może obchodzić bowiem to-
warzystwa regionalne ochrona torfowisk 
Lubelszczyzny? Mówiła o tym z pomo-
cą laptopa dr Alicja Buczek z Akademii 
Rolniczej w Lublinie. Szkoda, że orga-
nizatorzy nie zaprosili na spotkanie Wo-
jewódzkiego Konserwatora Przyrody, 
przedstawiciela Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, właścicieli firm wydobywają-
cych i  handlujących  torfem, przedsta-
wicieli samorządów gminnych, powia-
towych odpowiedzialnych za ochronę 
środowiska naturalnego. Towarzystwa 
regionalne na co dzień zajmują się już 
m.in. organizacją sesji popularno – na-
ukowych, wystaw, wydają książki o te-
matyce historycznej, przyrodniczej, 
współorganizują dni miejscowości, od-
nawiają i konserwują zabytkowe na-
grobki na cmentarzach, dokumentują i 
utrwalają przeszłość swych miejscowo-
ści, co w dobie globalizacji ma ogromne 
znaczenie, wydają też czasopisma. Oka-
zuje się, że powinny także zająć się 
ochroną torfowisk. Chcę zauważyć, iż 
regionaliści pracują społecznie, a urzęd-
nicy wymienionych instytucji pieczę nad 
torfowiskami mają w zakresie obowiąz-
ków, za co otrzymują wynagrodzenie.  
 

 
Tylko czekać na następne spotkanie po-
święcone… kosmosowi. 
 W tegorocznym programie działania 
Wojewódzkiej Rady Towarzystw Re-
gionalnych przewidziano kilka przed-
sięwzięć. W dniach 25 - 27 kwietnia w 
Kraśniku odbędzie się szkolenie nt. 
„Muzeum - izba regionalna w społecz-
ności lokalnej, warsztaty metodyczno – 
organizacyjne” Dotychczas zgłosiło się 
ok. 20 osób. W czerwcu w Bełżycach 
przewidziano warsztaty dziennikarskie 
dla redaktorów gazet regionalnych. 
Oczywiście, podczas każdej z tych im-
prez zaplanowano wycieczki krajoznaw-
cze, ogniska i inne atrakcje. 
    Na początku września w Dęblinie 
przewidziany jest IX Sejmik Towa-
rzystw Regionalnych Lubelszczyzny. 
Ma wziąć w nim udział 120 regionali-
stów i zaproszonych gości. Prawdopo-
dobnie (o czym mówi się od wielu lat) w 
br. ma się ukazać (rocznik) „Region Lu-
belski”. Wciąż w powijakach jest wyda-
nie „Słownika biograficznego Regiona-
listów Lubelszczyzny” Kilka lat temu 
został opracowany przez prof. Francisz-
ka Pawłowskiego, ale autor nie doczekał 
się za życia jego wydania. Poźniejsze 
ankiety, które miały posłużyć do opra-
cowania słownika, przypominały sposób 
ankietowania przy gromadzeniu materia-
łu do pracy … doktorskiej. Słownik 
przecież do dzisiaj nie powstał. 
 
                            Mieczysław Kościński  

 

Tenisowy marzec w ZSP Krasnobród 

 

Wyniki Szkolnego  
Turnieju Tenisa Stołowego  

z 19.03.2008r. 
 
 W grupie klas IV wzięło udział: 6 
dziewcząt i 10 chłopców. Oto wyniki: 

Kat. Dziewczyny 
I m – Siemko Michalina – IV C 
II m – Grabowska Daria – IV B 
III m - Kłyż Elżbieta – IV C 

Kat. Chłopcy 
I m  - Mielniczek Piotr –IV C  
II m  - Dulski Kamil – IV C 
III m – Gontarz Mateusz IV B 
 

 W grupie klas V wzięło udział: 8 
dziewcząt i 12 chłopców. Oto wyniki: 

Kat. Dziewczyny 
I m – Kłyż Jolanta – V A  
II m – Skóra Sylwia - V A 
III m – Kawecka Karolina –V C 

Kat. Chłopcy 
I m – Nawój Marek – V A 
II m – Bukała Jakub – V C 
III m – Kawka Paweł – V C 
 

 W kategorii klas VI wzięło udział: 5 
dziewcząt i 4 chłopców 

 
Kat. Dziewczyny 
I m – Dziura Agata – VI B 
II m – Sawiak Aleksandra – VI C 
III m  - Kościńska Magdalena  - VI C 

 
Kat. Chłopcy 
I m – Kostrubiec Arkadiusz – VI C 
II m – Dziura Mateusz – VI B 
III m – Kawka Arkadiusz – VI B 
 

Wyniki VIII Gminnego Turnieju  

Tenisa Stołowego „Pożegnanie Zimy”  
ZSP Krasnobród 19.03.2008r. 

 
W turnieju wzięły udział reprezentacje 
trzech szkół: 
1. ZSP Krasnobród – 19 uczniów 
2. SP Majdan Wielki – 10 uczniów 
3. SP Kaczórki – 15 uczniów 
 Oto wyniki:  
Dziewczęta – Kl. IV    
I m – Kusiak Karolina – ZSP/IV B 
II m – Kowalik Patrycja – ZSP/IV B 
III m – Śmiałek Marta – SP Kaczórki 
Chłopcy – KL. IV 
I m – Chmura Rafał – ZSP/ IV A 
II m - Mielniczek Tomasz – ZSP/IV C 
III m – Mazur Łukasz – ZSP/ IV B 

 
Dziewczęta – KL. V 
I m – Truszkowska Karolina – ZSP/V C 
II m – Łasocha Magda – SP Majdan W.  
III m – Lis Katarzyna – SP Majdan W. 
 

Chłopcy – KL. V  
I m –Dziuba Waldemar – ZSP/ V C  
II m – Mękal Maciej - ZSP/V C 
III m – Kostrubiec Rafał – SP Majdan 
W.  
Dziewczęta – KL. VI  
I m - Kostrubiec Agnieszka – ZSP/VI A  
II m – Trześniowska Karolina - ZSP/VI 
C 
III m – Kozłowska Karolina SP/Majdan 
w. 
Chł. – KL. VI-   
I m – Ożga Artur – ZSP/VI B 
II m – Dudek Kordian – ZSP/VI C 
III m Kowalczuk Paweł – ZSP/VI B 
 Ostatecznie drużynowo Puchar Dy-
rektora ZSP wywalczyła reprezentacja 
dziewcząt z Krasnobrodu, a Puchar Dy-
rektora KDK reprezentacja chłopców z 
Krasnobrodu.  
Do zobaczenia za rok. 

Sędzia główny turnieju 

Sławomir Radliński 
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