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Z

GMINY
Modernizacja ulicy Rynek i ulicy
Handlowej w Krasnobrodzie

Przed terminem wskazanym w umowie z
wykonawcą robót budowlanych – Zakładem Wapienno-Piaskowym BEŁŻEC
Spółka z o.o. zakończono prace modernizacyjne przy przebudowie ulicy Rynek
w Krasnobrodzie. Obecnie trwa procedura związana z odbiorem oraz ostatecznym rozliczeniem robót budowlanych.
W związku ze stwierdzeniem usterek w
przebudowanej ulicy Rynek wykonawca
robót zmuszony został do ich usunięcia
w terminie do 30 maja bieżącego roku.

Do realizacji robót budowlanych związanych z przebudową drogi dojazdowej
do Sanatorium Rehabilitacyjnego w Krasnobrodzie przystąpiło Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Spółka z o.o. w Zamościu. Zakończenie robót budowlanych
na tym obiekcie ustalono na dzień
20.06.2007r. aby prowadzone prace drogowe nie kolidowały z turystycznym ruchem wakacyjnym w Sanatorium.
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Remonty dróg gminnych
masą asfaltową na gorąco

Rozbudowa systemu
informacji miejskiej

W maju bieżącego roku przeprowadzono
pierwszy etap prac remontowych dróg
gminnych masą asfaltową na gorąco w
miejscowościach Zielone, Hutków oraz
Kaczórki (dojazd do stacji tankowania
gazem). Na zlecenie Gminy Krasnobród
roboty drogowe przeprowadziło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z
o.o. w Zamościu. W ramach poprawek
gwarancyjnych w/w firma dokonała powtórnego zaasfaltowania miejsca przejścia kolektora burzowego z Placu Siekluckiego na ulicę Rynek. Kontrakt na
remont dróg masą asfaltową Burmistrz
Krasnobrodu zawarł w oparciu o poziom
cen z roku 2006.

W najbliższych dniach rozbudowywany
od kilku lat z udziałem przedsiębiorstw i
gospodarstw agroturystycznych turystyczny system informacji miejskiej w
Krasnobrodzie rozszerzony zostanie o
pięć paneli z informacją komercyjną zamówionych przez Gospodarstwo Agroturystyczne Państwa Gromków z Krasnobrodu oraz Restaurację-Pub KMIECIC. Panele wykonane zostały profesjonalnie przez firmę WIMED z Tuchowa
oraz będą zainstalowane na istniejących
konstrukcjach wsporczych w rejonie
skrzyżowań na terenie miasta Krasnobród. Koszty wyprodukowania paneli
ponieśli Przedsiębiorcy.
Budowa dróg gminnych
w Majdanie Małym i Grabniku

Remont dróg gminnych
kruszywem kamiennym

Modernizacja drogi dojazdowej do
Sanatorium Rehabilitacyjnego
w Krasnobrodzie

Gazeta

W miesiącu maju bieżącego roku zakończono pierwszy etap prac drogowych
związanych z poprawą przejezdności
części dróg gminnych na terenie Krasnobrodu. Poprawę przejezdności uzyskano poprzez wbudowanie kruszywa
pochodzącego z rozkruszenia zużytych
płyt drogowych i bloków betonowych.
Prace drogowe przeprowadzone zostały
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w
Krasnobrodzie z udziałem walca drogowego. Z dniem 1 czerwca ZGK w Krasnobrodzie dokona poprawy przejezdności w oparciu o tę samą technologię innych główniejszych dróg gminnych poza
miejscowością Krasnobród.

W dniu 08.05.2007r. Burmistrz Krasnobrodu przydzielił kontrakt na wykonanie
dwóch odcinków dróg gminnych w
miejscowości Majdan Mały oraz w
Grabniku Spółdzielni Produkcji Rolnej
w Krasnobrodzie. Długość wybudowanych odcinków dróg gminnych wyniesie
odpowiednio: w Majdanie Małym 178m
a w Grabniku 200m Drogi zostaną wykonane z płytki betonowej. Termin
ukończenia obu zadań został ustalony na
16 lipca 2007r.
Nowa wiata przystankowa
w Krasnobrodzie

W maju bieżącego roku zainstalowana
została nowa wiata przystankowa typu
tzw. połówkowego przy zatoce autobusowej zlokalizowanej przy Urzędzie
Miejskim w Krasnobrodzie. Wiatę wykonała i zainstalowała firma SOPEL z
miejscowości Białe Błota koło Bydgoszczy. Koszt wiaty z transportem i montażem wyniósł około 3.500 zł.

Oprac. BGKOS
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O Gminie Krasnobród
Rozmowa z panem Januszem Osiem Burmistrzem Krasnobrodu
M.Cz: Już wkrótce minie pół roku od
czasu kiedy objął Pan stanowisko burmistrza Krasnobrodu. Jaka była Pana
pierwsza decyzja, którą podjął Pan jako
burmistrz Krasnobrodu?
J. Oś: Przychodząc
po wyborach do
pracy w Urzędzie
Miejskim w Krasnobrodzie zdecydowałem, że dotychczasowi pracownicy pozostaną
na swoich stanowiskach. Była to jedna z pierwszych informacji, jaką przekazałem pracownikom urzędu, aby dementować spekulacje powyborcze i uspokoić
atmosferę
M.Cz: Zapewne pewien wpływ na taką
decyzję miał także fakt, że osoby, które
pracują w urzędzie nie są dla Pana obcymi osobami. Przepracował Pan przecież prawie osiem lat na stanowisku zastępcy burmistrza i często kontaktował
się z pracownikami. Miał Pan tylko pół
roku przerwy w pracy w samorządzie
gminnym.
J. Oś: Na pewno fakt ten nie jest bez znaczenia. Poza tym chcę dodać, że należę do
ludzi, którzy potrafią współpracować z
każdym, kto tylko wyrazi taką wolę.
M.Cz.: A jak Pan ocenia dotychczasową
współpracę?
J. Oś: Mija pół roku i mogę stwierdzić, że
moja decyzja co do spraw kadrowych była
słuszna. Urząd funkcjonuje na tyle dobrze, że jestem z pracy współpracowników zadowolony. Mam świadomość, że
nie wszyscy mieszkańcy podzielają mój
pogląd, ale jestem dopiero na początku
drogi. W przyszłości będę zmieniał pewne
urzędnicze nawyki, utarte schematy, ku
zadowoleniu mieszkańców.
M.Cz.: Czyli jakieś zmiany kadrowe mogą jednak wchodzić w grę?
J. Oś: Tak się składa, że życie nie stoi w
miejscu pisze coraz to nowe scenariusze.
Otóż w tym roku kilku urzędników skorzysta z prawa przejścia na wcześniejszą
emeryturę i na ich miejsce będziemy mogli dokonać naboru nowej kadry. Ponadto
istnieje potrzeba stworzenia stanowiska
pracy dla osoby, która będzie zajmowała
się przygotowywaniem wniosków przy
ubieganiu się o środki z funduszy unijnych.
M.Cz.: Jak wiadomo wcześniej gminą zarządzał burmistrz przy współpracy ze
swoim zastępcą, a Pan jak dotychczas
sam kieruje urzędem. Czy nie zamierza

Pan obsadzać stanowiska zastępcy
burmistrza?
J. Oś: Krasnobród jest dużą jednostką
administracyjną. Jest mnóstwo spraw i
spotkań, w których uczestniczy burmistrz, do tego dochodzą niezbędne wyjazdy służbowe, to wszystko sprawia, że
brak jest możliwości częstego i swobodnego kontaktu interesantów z burmistrzem. Szczególnie teraz w okresie
wiosenno-letnim daje się to we znaki
sporej grupie osób załatwiających sprawy w urzędzie. To wszystko potwierdza
potrzebę jak najszybszego powołania
zastępcy burmistrza, dlatego też powołałem już na to stanowisko mieszkańca
Krasnobrodu pana Zbigniewa Piotra Michalskiego. Zastępca burmistrza rozpocznie pracę 1 czerwca 2007r. i będzie
pracował w niepełnym wymiarze czasu
pracy, tj. 4 dni w tygodniu. Ta forma zatrudnienia związana jest z prowadzeniem przez p. Zbigniewa Michalskiego
wykładów w Oddziale Zamiejscowym
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w Tomaszowie Lubelskim.
M.Cz.: Praca burmistrza to nie tylko
załatwianie spraw administracyjnokadrowych. Zajmuje się Pan także poprawą infrastruktury. Czy mógłby Pan
powiedzieć coś o realizowanych i planowanych inwestycjach na terenie
gminy w bieżącym roku?
J. Oś: W związku z opóźnieniami w negocjacjach prowadzonych przez Polskę
z Unią Europejską w sprawie uruchomienia funduszy w latach 2007-2013
postanowiliśmy wspólnie z Radą Miejską, że z własnych pieniędzy będziemy
finansować w tym roku tylko najpilniejsze potrzeby. Na terenie gminy będą to
budowy drogi w Grabniku i Majdanie
Małym. Potrzeby realizacji tych inwestycji wynikały z faktu, że przejezdność
tych dróg ze względu na spływającą
wodę i gliniaste podłoże w okresie wiosennym i jesiennym jest znacznie utrudniona. Natomiast, jeśli chodzi o Krasnobród wykonano już remont ulicy Rynek w centrum miasta, zmodernizowano
fragment ulicy Targowej, a na ukończeniu są prace na drodze dojazdowej do
sanatorium. Przetargi na realizację inwestycji w Krasnobrodzie przeprowadziliśmy wiosną określając termin zakończenia prac budowlanych przed wakacjami,
tak aby nie utrudniać komunikacji w
trakcie sezonu turystycznego.
M.Cz.: Na terenie gminy Krasnobród są
nie tylko drogi gminne, ale też powiatowe. Czy wzorem lat ubiegłych będą
prowadzone na tych drogach wspólne
inwestycje?

J. Oś: Gmina współfinansuje inwestycje
powiatowe wykonywane na naszym terenie. Będą to: budowa odcinka drogi
powiatowej w kierunku Szuru, wykonanie barier ochronnych oddzielających
jezdnię od chodnika, na odcinku od
szczytu góry w kierunku sanatorium.
Wykonanie tych barier jest konieczne ze
względu na często zdarzające się wypadki na tym odcinku drogi. Wspólnie z
Powiatem Zamojskim chcemy sfinansować montaż znaku aktywnego na
skrzyżowaniu dróg w Hutkach. Jesteśmy
już po wizji lokalnej określającej możliwości montażu znaku w celu lepszego
postrzegania skrzyżowania. Mamy nadzieję, że już niebawem, tj. w lipcu –
sierpniu to oświetlenie będzie tam zamontowane. Planowane jest też wspólnie z Powiatem wyremontowanie chodnika przy ul. 3 Maja na długości 200 m.
na odcinku od piekarni p. Kłyżów do
końca zabudowy w kierunku Podklasztoru. Kostkę na powyższą inwestycję
przekaże Zarząd Dróg Powiatowych w
Zamościu, a obrzeża na całą długość
chodnika i kostkę na wykonanie około
10 zjazdów oraz robociznę sfinansuje
gmina.
M.Cz.: Jak dotąd mówił Pan o inwestycjach drogowych, czy tylko takie będą
realizowane w najbliższym czasie?
J. Oś: Jeśli chodzi o inne inwestycje to
podjęliśmy decyzję o wymianie okien w
budynku Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim. Wartość inwestycji wyniesie prawie 60 tys. zł. Mamy nadzieję, że
w wyniku tych prac znacznie zmniejszy
się zużycie gazu na ogrzewanie szkoły, a
tym samym spowoduje to oszczędności
w wydatkach. Jest to pierwszy etap modernizacji budynku. Następnym będzie
wymiana dachu nad salą gimnastyczną i
stołówką.
M.Cz.: Czy to już wszystkie inwestycje
planowane na ten rok? Nie jest ich zbyt
wiele?
J. Oś: Nie jest tajemnicą dla nikogo, że
budżet gminy od momentu rozpoczęcia
gazyfikacji, telefonizacji i budowy
oczyszczalni ścieków, poprzez inwestycje drogowe, kanalizacyjne, energetyczne i oświatowe ma spore zadłużenie sięgające obecnie ponad 5 milionów złotych, tj. ponad 35%. Dlatego też obecny
budżet został tak skonstruowany, aby
więcej środków przeznaczyć na spłatę
zadłużenia. Niestety uwidacznia się to w
tak niewielkiej ilości inwestycji planowanych na ten rok. Oczywiście potrzeby
są znacznie większe, ale wydawanie
własnych pieniędzy w przeddzień
Ciąg dalszy na str. 4
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Ciąg dalszy ze str. 3
uruchomienia funduszy unijnych byłoby
niegospodarnością. Chcielibyśmy, żeby
większość dużych inwestycji była realizowana tylko wówczas, gdy będzie możliwe pozyskanie środków zewnętrznych
np. z funduszy unijnych. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu będziemy mogli
wykonać więcej inwestycji przy zaangażowaniu takich samych środków własnych.
M.Cz.: Skoro wspominał Pan o funduszach unijnych, na jakie inwestycje, zadania planuje Gmina Krasnobród pozyskać środki finansowe z tych funduszy?
J. Oś: W pierwszej kolejności chcemy
wykorzystać istniejące dokumentacje
techniczne. Zapewne jednym z pierwszych wniosków będzie budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zamojskiej i Grabniku, potem część kanalizacji na osiedlu
Podklasztor oraz w ul. Modrzewiowej i
na nowym osiedlu przy ul. Kościuszki.
Inwestycje te chcielibyśmy realizować
etapowo, każdego roku po jednym odcinku kanalizacji sanitarnej. Do tego dochodzi konieczność modernizacji oczyszczalni. Posiadamy również dokumentację
na budowę drogi w Potoku Senderki i w
Starej Hucie. Konieczna jest budowa ujęcia wody i modernizacja wodociągu w
Hutkowie. W trybie pilnym przygotowujemy dokumentację na obiekt wielofunkcyjny z zapleczem sanitarnym na Podkalsztorze. Największym wyzwaniem na
najbliższe lata będzie jednak modernizacja lub rozbudowa zalewu w Krasnobrodzie. Te inwestycje będą możliwe do zrealizowania pod warunkiem pozyskania
środków unijnych.
M.Cz.: Rozbudowa zalewu to rzeczywiście największe zadanie, jakie powinno
być zrealizowane w najbliższym czasie.
Pewne kroki w tym temacie zostały już
postawione i pojawiły się już pewne problemy. Czy mógłby Pan przybliżyć ten
temat?
J. Oś: Aby ten temat dobrze wyjaśnić należy przypomnieć niektóre wcześniejsze
fakty. Jakiś czas temu prowadzone były
konsultacje z mieszkańcami i osobami,
które zajmują się działalnością turystyczną w celu wypracowania koncepcji rozbudowy zalewu. Wynajęto również firmę, która miała zająć się przygotowaniem takiego dokumentu. Takowy dokument powstał. Zakładał wariantowość,
czyli dwa sposoby zagospodarowania
zbiorników. Jedno rozwiązanie w postaci
luster wody zbiorników na różnych poziomach połączonych kanałami, a drugi
wariant jako jedno lustro wody. Chcąc
rozpocząć prace projektowe niezbędnym
było poddanie ocenie tej koncepcji

zespołowi opiniującemu przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie. W trakcie tej
oceny wniesiono uwagi, aby zweryfikować bilans wody, rozważyć możliwość
zmiany projektowanego mostu na kładę
pomiędzy zbiornikami i inne. Ale tak się
nieszczęśliwie złożyło, że firma która
opracowywała tę koncepcję już nie istniej. Dlatego też trwają poszukiwania
wykonawcy, który uzupełniłby występujące braki. Dopiero wówczas będzie
możliwe definitywne rozstrzygniecie,
który wariant powinien być realizowany.
M.Cz.: Co będzie działo się dalej w tej
sprawie?
J. Oś: Ze względu na koszt, który szacuje się na kilka milionów złotych wiadomym jest, że ta inwestycja może być zrealizowany tylko przy udziale funduszy
unijnych. Po wyborze właściwego wariantu rozbudowy zalewu będą opracowywane odpowiednie dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku. Wiedząc, że mieszkańcy są bardzo zainteresowani tym tematem będziemy starali
się na bieżąco informować o postępie
tych prac.
M.Cz.: Krasnobród to nie tylko miejscowość turystyczna, ale także uzdrowisko.
Co dzieje się w tym zakresie w naszym
mieście?
J. Oś: Uzdrowiskiem jesteśmy dopiero
pięć lat, a już jesteśmy zobligowani, aby
do końca 2008 roku przygotować nowy
operat uzdrowiskowy dla potwierdzenia
naszych walorów uzdrowiskowych. Będzie to okazja do przymierzenia się nad
nową koncepcją, co do wielkości uzdrowiska. W obecnej chwili jesteśmy przed
wyłonieniem wykonawcy na opracowanie tego dokumentu. Zorganizowanie
uzdrowiska to proces długotrwały trwający dziesiątki lat. Czeka więc nas jeszcze wiele różnego rodzaju działań, aby
nasze uzdrowisko mogło dorównać innym znanym polskim uzdrowiskom.
M.Cz.: Zarówno turystyczny jak i
uzdrowiskowy charakter naszej miejscowości zobowiązuje nas do dbania w
sposób szczególny o estetykę miasta?
J. Oś: Pierwsze kroki w poprawianiu estetyki Krasnobrodu są już zauważalne,
ale przed nami jeszcze długa droga.
Chcielibyśmy dokończyć zagospodarowanie Placu Sielkuckiego w centrum
Krasnobrodu oraz poprawiać estetykę innych miejsc. Mam tu na myśli ulice: Partyzantów, zwaną dawniej Piękną, Kościuszki, Tomaszowską na Osiedlu Podkalsztor, Zamojską oraz dzielnicę sanatoryjną na osiedlu Podzamek. Do tych
wszystkich działań prowadzonych przez
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samorząd niezbędne jest zaangażowanie
również i mieszkańców, aby kontynuowali prace upiększając swoje posesje.
Niestety z ubolewaniem należy stwierdzić, że są i tacy którzy niszczą nasz
wspólny wysiłek łamiąc świeżo posadzone drzewa i krzewy, rozbijając kosze, czy
choćby podrzucając śmieci z gospodarstw domowych pod kosze uliczne.
Będziemy dopingowali tych, których budowle na posesjach są zaniedbane, aby
zadbali o ich lepszy wygląd.
M.Cz.: Chcemy, aby Krasnobród był
znaną i popularną miejscowością turystyczna i uzdrowiskową. Aby tak się stało nie wystarczy tylko dbać o estetykę,
poprawiać infrastrukturę trzeba też odpowiednio promować nasze miasto i
gminę. Jakie formy promocji są u nas
stosowane?
J. Oś: Istotnie bardzo ważną dziedziną
dla Krasnobrodu jest odpowiednia promocja, dlatego tak ważną sprawą jest
przynależność do organizacji i stowarzyszeń turystycznych, udział w targach turystycznych, poprzez które można lepiej
się promować na szerszą skalę. Inną formą promocji jest też organizacja imprez
w sezonie letnim i zimowym, przygotowanie ciekawych atrakcji turystycznych,
poszerzenie oferty tras rowerowych i
ścieżek spacerowych służących do aktywnego wypoczynku. Promocja to także
przygotowanie różnego rodzaju wydawnictw. Mamy folder o Krasnobrodzie, w
tym roku dodrukowano 2000 szt. przewodnika pt. „Krasnobród serce Roztocza”. Na przyszły rok planowane są kolejne publikacje. Przed nami stoi zadanie
wykreowania imprezy kulturalnej o zasięgu wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Zdecydowanie najlepszą promocją
dla nas jest zadowolony turysta korzystający z naszego bogactwa naturalnego
oraz z miłego przyjęcia w miejscu zakwaterowania. Dlatego spoczywa na nas
wszystkich obowiązek stworzenia pewnej
marki Krasnobrodu, w którym będzie
można miło spędzić czas, dobrze wypocząć, dobrze zjeść i wrócić tutaj w następnych latach.
M.Cz.: Gmina Krasnobród, to temat
rzeka, a „Gazeta Krasnobrodzka" ma
ograniczoną objętość, stąd też w tej rozmowie nie jesteśmy w stanie poruszyć
wszystkich tematów nurtujących mieszkańców miasta gminy Krasnobród.
J. Oś: Rzeczywiście jest jeszcze mnóstwo tematów, o których powinniśmy porozmawiać zapraszam, więc po wakacjach na dalszy ciąg naszej rozmowy o
Gminie Krasnobród
M.Cz.: Dziękuję za rozmowę i za zaproszenie.
J. Oś: Dziękuję.
Rozmawiała: M. Czapla
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Zastępca Burmistrza Krasnobrodu
Burmistrza Krasnobrodu Janusz Oś w dniu 23 maja 2007r.
powołał na stanowisko Zastępcy Burmistrza Krasnobrodu p.
Zbigniewa Piotra Michalskiego. Zastępca burmistrza rozpocznie pracę od dnia 1 czerwca br.
Zbigniew Michalski,
ur. 3 lutego 1967r.
żonaty: żona Kinga, syn Karol
I. Wykształcenie:
Od października 2004 uczestnik
seminarium doktoranckiego na
Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II w Lublinie, przygotowywana rozprawa doktorska pt: Majątkowe formy zabezpieczeń wykonania zobowiązań podatkowych.
Studia podyplomowe:
2004-2005 – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
– Doradca zawodowy z elementami przedsiębiorczości
2001-2002 – Polska Akademia Nauk w Warszawie, Instytut
Nauk Prawnych – Europejskie Prawo Samorządowe
Studia:
1996-2001 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – mgr
prawa.

Szkoła średnia:
1982-1987 Technikum Mechaniczne w Zamościu – technik
mechanik obróbki skrawaniem
II. Kariera zawodowa:
od 10. 2002 i obecnie Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział
Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych – Katedra
Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego, specjalizacja –
finanse i prawo finansowe
od 01.2002 do 06.2006 Lubelska Fundacja Rozwoju - Agencja
Rozwoju Regionalnego – Kierownik Oddziału w Tomaszowie
Lub (w okresie 10.2005-06.2006) Kierownik Oddziału w Zamościu; jednocześnie Kierownik Punktu Konsultacyjno (kontrakt z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie), akredytowany konsultant w ramach Krajowego Systemu
Usług dla MŚP.
07.1996 – 10.1999 Lubelski Bank Regionalny Oddział w Zamościu, referent w wydziale sprawozdawczości, (od marca
1998) referent w wydziale kredytów
Publikacje:
Współredaktor dwóch książek o tematyce podatkowej
Autor:
– dziewięciu artykułów i opracowań naukowych opublikowanych w naukowych pracach zbiorowych
– dwunastu artykułów z zakresu prawa podatkowego opublikowanych w prasie fachowej.

V Majówka Roztoczańska
Przełom kwietnia i maja br. to czas
tzw. długiego weekendu, a w Krasnobrodzie czas, w którym odbyła się piąta
już Majówka Roztoczańska. Impreza ta
od początku swojego istnienia organizowana jest przy współpracy Urzędu
Miejskiego w Krasnobrodzie, Centrum
Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” w
Krasnobrodzie, Krasnobrodzkiego Towarzystwa Turystycznego i Krasnobrodzkiego Domu Kultury. Do organizacji ostatniej edycji tej imprezy włączyło
się również Towarzystwo Regionalne
Miasta i Gminy Krasnobród.
Majówka Roztoczańska jest imprezą
dwudniową. Podobnie jak w latach ubiegłych pierwszy dzień imprezy odbywał
się na terenie posesji Centrum Szkolenia
i Rekreacji „Energetyk”. W tym roku
miało to miejsce w niedzielę 29 kwietnia. Impreza, którą prowadziła Agencja
Artystyczna „Capital” rozpoczęła się o
godz. 11.00. W programie były m.in.:
ekspozycje samochodów (Fiat, Opel,
Renault), jarmark ludowy z udziałem
twórców ludowych, konkursy wiedzy o
pieniądzu i bankowości, konkursy wiedzy o motoryzacji i producentach samochodów, konkursy znajomości walorów
turystycznych Roztocza i Krasnobrodu.
Rozdano też nagrody w postaci jednodniowych wycieczek do Lwowa za
udział w konkursie organizowanym z

okazji 55-lecia Radia Lublin. Odbyły się
też występy zespołów „KORALIK”,
„BLING” oraz Formacji Tańca Nowoczesnego „FOTON” z „Chełma”. W ramach niedzielnego programu koncertowali „HETMAŃSCY SARMACI” oraz
zespół „LOLEK ORKIESTRA”.
Atrakcją wieczornego programu były eliminacje do ćwierć finałów Wyborów MISS POLSKI. W wyborach
uczestniczyło 12 dziewcząt. Kandydatki
na miss prezentowały się w dwóch wejściach: w strojach sportowych i strojach
wieczorowych. Jury, w skład którego
wchodzili przedstawiciele organizatorów
i sponsorów imprezy zdecydowali, że
Miss została Małgorzata Bednarz z
Bełżca, I V-ce Miss Jolanta Milczuk z
Zamościa, II V-ce Miss Małgorzata
Waszyńska z Zamościa. Wybrano również Miss Publiczności, którą została
Ewelina Piekut ze Skierbieszowa. Natomiast w kategorii nastolatek Miss została Ewelina Engel ze Zwierzyńca, I Vce Miss Karolina Wszoła z Krasnobrodu, II V-ce Miss Arleta Słotwińska z
Chełma. Po ogłoszeniu werdyktu obie
Miss otrzymały korony, wszystkie laureatki stosowne szarfy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Na
zakończenie niedzielnej imprezy zagrał
zespół „LOLEK ORKIESTRA”.
Sponsorami „V Majówki

Roztoczańskiej” w Centrum Szkolenia i
Rekreacji „ENERGETYK” byli: Zamojska Korporacja Energetyczna S.A.,
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„AGTEL”, Zakład Ceramiki Budowlanej
„MARKOWICZE”, PKO Bank Polski
S.A.
Druga część „V Majówki Roztoczańskiej” miała miejsce w dniu 3 maja
br. Przed południem odbyły się coroczne
uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tradycyjnie
rozpoczęły się one Mszą św. w intencji
Ojczyzny odprawioną w Sanktuarium
Maryjnym w Krasnobrodzie. Zanim rozpoczęła się Msza św. z programem patriotycznym wystąpili uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim.
Mszy św. w intencji Ojczyzny przewodniczył ks. prałat Roman Marszalec, a
homilię wygłosił ks. Krzysztof Maj.
Po zakończonej modlitwie, wszyscy
zgromadzeni: władze samorządowe Krasnobrodu, poczty sztandarowe szkół i
związków kombatanckich, strażacy, delegacje instytucji i zakładów pracy oraz
społeczeństwo Krasnobrodu wraz z gośćmi przebywającymi w naszym mieście
na wypoczynku, w uporządkowanym
szyku z orkiestrą na czele przemaszerowali pod pomnik z 1931 roku
Ciąg dalszy na str. 8
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Pedagogia przez duszpasterstwo parafialne.
Na przykładzie biografii duszpasterzy krasnobrodzkich
od drugiej połowy XIX w. do czasów współczesnych
„Pedagogia przez duszpasterstwo parafialne. Na przykładzie biografii duszpasterzy krasnobrodzkich od drugiej połowy XIXw. do czasów współczesnych” to artykuł autorstwa ks. prof. dr hab. Edwarda Walewandera. Ze względu
na znaczną objętość, artykuł będzie publikowany na łamach „Gazety Krasnobrodzkiej” w odcinkach przez kilka
kolejnych wydań naszego pisma. Pierwszy odcinek artykułu poprzedzony jest notką biograficzną o autorze.
Redakcja G.K.
Ks. prof. dr hab. Edward
Walewander, ur. 6.12.1947 r. w
Niemirówku, kapłan archidiecezji lubelskiej, kanonik honorowy
Kapituły Archikatedralnej Lubelskiej, Kapelan Jego Świątobliwości.
Magisterium z teologii na
Leopold – Franzens – Universität
(Innsbruck 1974), tam też doktorat, obroniony w 1978 r. (druk:
Echa Powstania Styczniowego w
prasie austriackiej, Warszawa 1989 oraz Die österreichische Presse und der polnische Januaraufstand,
Wydawnictwo Peter Lang, Frankfurt a/M. – Bern – New
York – Paris 1991). Po zakończeniu studiów pracował jako
wikariusz w parafii katedralnej w Lublinie, a od 1979 do
1983 r. – jako prefekt studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Habilitacja na KUL w 1995 r. na
podstawie rozprawy Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku (TN KUL, Lublin 1994; wyd.
II – 1996).
Pracę naukowo – dydaktyczną na KUL rozpoczął 1 października 1980 r., prowadząc wykłady z historii Kościoła.
W latach 1983 – 1985 starszy asystent w Instytucie Badań
nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL. Od 1985
do 1995 r. adiunkt, od 1997 r. profesor KUL. Od 1997 r.
jest kierownikiem Katedry Pedagogiki Porównawczej w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych KUL. Od
września 1990 do marca 2005 r. był dyrektorem Instytutu
Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL.
W 1987 r. odbył semestralną podróż naukową po Kanadzie. Miał liczne wykłady i odczyty w środowiskach naukowych Austrii i Niemiec. W latach 1993 – 2002 był prezesem
Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Wypromował 82 magistrów oraz czterech doktorów.
Opublikował 587 prac własnych, w tym 14 książek autorskich, wiele artykułów naukowych; jest współautorem i redaktorem 30 książek.
Problematyka pedagogiczna oraz polonijna, a także historia Kościoła i duchowość chrześcijańska to główne wątki badawcze, wokół których koncentruje się twórczość naukowa ks. Walewandra. Otrzymał szereg nagród i odznaczeń, m.in. Nagrodę Naukową im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego za książkę Polacy w Kościele katolickim w
ZSRR (Lublin 1991); Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski Polonia Restituta (2000); Order Białego Krzyża
(2002) przyznany przez prezydenta Republiki Estonii za
książkę Polacy w Estonii (Lublin 1998).

Wprowadzenie
Jeszcze do niedawna historiografia stroniła od biografii, akcentując przede wszystkim znaczenie sił rozwojowych, determinujących życie poszczególnych społeczeństw, a tym samym ich dzieje.
Uwypuklano, że w splocie przyczyn i skutków, na tle relacji pomiędzy faktami dziejowymi, ideami, czy też systemami kształtującymi życie ludzkie, człowiek wprawdzie wypływa jako twórcza indywidualność, wywierająca wpływ na losy wspólnoty ludzkiej,
jednak w ostatecznym rozrachunku dominuje cały kontekst wydarzeń. To prawda, że bez tego kontekstu trudno zrozumieć bogactwo
i aktywność społeczną jednostek. Może właśnie dlatego badacze
dziejów wielkich wspólnot świeckich, a często i kościelnych, z
pewnym trudem akceptowali znaczenie bohatera indywidualnego,
mimo że bynajmniej nie przechodzili obojętnie obok postaci, które
dla swojego czasu pozostają nieustannie najbardziej wiarygodnym
świadectwem epoki.
Prowadzone obecnie badania biograficzne muszą zatem nadrabiać zaniedbania w tej dziedzinie, powstałe w ciągu prawie pół
wieku istnienia PRL. Panował wtedy wszechwładnie antypersonalizm. Za najważniejszy twórczy czynnik historii uważano klasy
społeczne, a nie jednostki. Nic dziwnego, że luki w tym zakresie
jeszcze dziś są bardzo dotkliwe1.
Dziejów Kościoła katolickiego na ziemiach polskich w okresie
zaborów nie da się ująć w sformułowania jednoznaczne. Granice
rozbiorów zmuszają dziś badacza do właściwego doboru kryteriów
w ocenie ludzi z obszaru życia narodowego i kościelnego tego czasu, Kościołem polskim na płaszczyźnie diecezjalnej i parafialnej
kierowali bowiem wówczas kapłani, których akceptował zaborca2.
W bezwzględnym samodzierżawiu carskim nawet ci biskupi
czy administratorzy diecezji, którzy uniknęli zesłania i mogli kończyć życie w swych stolicach, z trudem rozwiązywali najpilniejsze
potrzeby religijne na swoim terenie. Sytuację komplikowały mocno
przerzedzone kadry duchowieństwa. O wzmocnieniu liczebnym i
jakościowym kleru w czasie zaborów nie można było wprost myśleć. To z kolei uniemożliwiało podejmowanie koniecznych form
duszpasterstwa, by objąć nimi poszczególnych parafian.
Również i na terenie parafii krasnobrodzkiej w XIX w. w zasadzie chodziło jedynie o utrzymanie status quo w działalności Kościoła. Podejmowane w różnych, często bardzo niedogodnych
okresach roku zmiany wśród duchowieństwa, zwłaszcza proboszczów krasnobrodzkich, są tego ewidentnym przykładem. Administracja kościelna była bowiem poddana twardym rygorom władz
zaborczych i nie liczyła się z dobrem wiernych. Polacy we wszystkich działaniach podlegali nie przebierającym w środkach karierowiczom carskim3. „Jako ksiądz w zaborze rosyjskim – pisze ks.
Wacław Bliziński - byłem pozbawionym wielu praw obywatelskich, m.in. bez paszportu nie było wolno mi jechać nawet do sąsiedniej parafii z posługą duchowną, jak również na odpuście dorocznym w Liskowie na Matkę Boską Różańcową przyjmować u
siebie księży bez odpowiedniej legitymacji. Naturalnie omijało się
te prawa w różny sposób, najczęściej poczęstunkiem lub łapówką
daną policjantowi. […] Dopiero po 1906/7 zelżało to prawo […]”4.
Tak samo trudno było wyrobić paszport, by z Krasnobrodu udać się
choćby na spotkanie z władzą diecezjalną w Lublinie.
Położenie Kościoła w zaborze pruskim, choć jego stosunki z
władzą państwową kształtowały się tu inaczej, było nie mniej trudne. Dopiero na początku XX w. zaczęto na tym terenie wprowadzać
w życie prawa wyjątkowe wobec żywiołu polskiego. Kościół miał
tu tyle siły, by być zwornikiem, który stępiał ich ostrze i pomagał
Polakom przetrwać i zachować tożsamość narodową i religijną.
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W porównaniu z Rosją i Prusami katolicka monarchia
habsburska była wobec mniejszości narodowych najbardziej tolerancyjna. Osiągnięcia społeczeństwa polskiego w dziedzinie
autonomii, szczególnie w drugiej połowie XIX w., pozwalały
episkopatowi galicyjskiemu podejmować w ramach zrozumiałego skądinąd lojalizmu takie duszpasterskie, które Polaków
ogromnie wzmacniały. Kościół docierał tu do warstw ludowych, co zwłaszcza na terenie zaboru rosyjskiego natrafiało na
rozliczne przeszkody.
Inteligencja polska na terenie zaboru austriackiego żyła w XIX
w. we własnym zamkniętym świecie. Podobnie jak pod zaborem pruskim, a w jeszcze większym stopniu pod zaborem rosyjskim, w znacznej mierze była religijnie indyferentna 5. Wychowana na hasłach pozytywizmu, nie rozumiała wychowawczej roli, jaką odgrywał katolicyzm wśród szerokich mas społeczności polskiej 6.
Rozbiory Polski ukazały dobitnie, że mimo licznych i różnorakich trudności stawianych Kościołowi katolicyzm może przetrwać w każdych warunkach, nie uszczuplając w niczym swych
więzów z narodem 7. Po odzyskaniu niepodległości przez cały
okres międzywojenny pretendował on do roli zasadniczego
czynnika państwowotwórczego 8. Za swe aktywne zaangażowanie w budowę niepodległego państwa Kościół w czasie II
wojny światowej i obu okupacji: niemieckiej i sowieckiej, zapłacił wielką daninę, wyrażającą się w ogromnych stratach
osobowych, zwłaszcza w szeregach polskiego duchowieństwa.
Ukazane uwarunkowania pracy Kościoła katolickiego na
ziemiach polskich pod zaborami pozwalają lepiej zrozumieć, z
jakimi przeciwnościami borykali się duszpasterze krasnobrodzcy, zarówno w drugiej połowie XIX stulecia, a także później.

Proboszczowie krasnobrodzcy okresu zaborów
O życiu o. Ludwika Turzynieckiego, dominikanina, proboszcza krasnobrodzkiego z lat przed kasatą klasztoru, tj. od 19
listopada 1857 do 21 marca 1864 r., źródła mówią niewiele.
Po kasacie placówki i opuszczeniu Krasnobrodu pracował w
Klimontowie na terenie diecezji sandomierskiej. W 1869 r.
wrócił znowu do diecezji lubelskiej i został wikariuszem w
Tomaszowie Lubelskim. Cztery lata później objął obowiązki
wikariusza w kolegiacie zamojskiej, gdzie pracował do 9 lipca
1874 r., kiedy został proboszczem w Baranowie. Na tym stanowisku pozostał aż do śmierci (zm. 22 listopada 1876 r.)9.
Ks. Franciszek Steciński, dominikanin, przed kasatą placówki zakonnej z ramienia klasztoru pełnił w Krasnobrodzie
najpierw obowiązki wikariusza, a później proboszcza. Po kasacie klasztoru w dniu 27 października 1864 r., już z nominacji
władzy diecezjalnej, był proboszczem do 1 czerwca 1866 r.
Urodził się 4 marca 1830 r. w Janikowie w powiecie sandomierskim. Do 22. roku życia uczył się prywatnie w domu rodzinnym. W 1851 r. wstąpił do dominikanów w Lublinie. Tu
odbył nowicjat, po czym przez władze zakonne został wysłany
na dalsze studia do Seminarium Duchownego w Sandomierzu10. Po ich ukończeniu otrzymał 22 czerwca 1856 r. święcenia kapłańskie.
Zostawszy wikariuszem w parafii Iwaniska na terenie diecezji sandomierskiej, pracował tu przez cały rok 1857. Później
prawdopodobnie powrócił do zakonu. Władze zakonne skierowały go do klasztoru dominikanów w Wysokim Kole, gdzie nie
przebywał długo. Już po kilku miesiącach zgodnie z decyzją
Kurii Biskupiej w Sandomierzu przeniósł się do parafii Rzeczniów. Duszpasterzował tu przeszło dwa lata, tj. do końca 1859
r.11 Stąd został przeniesiony do klasztoru dominikanów w Janowie Lubelskim, a później do Krasnobrodu. W sanktuarium
krasnobrodzkim pełnił najpierw obowiązki wikariusza na polecenie klasztoru, a po jego kasacie proboszcza. W czerwcu 1866
r. został zwolniony z obowiązków proboszczowskich w Krasnobrodzie i skierowany przez władze diecezjalne na
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Stanowisko wikariusza w Tomaszowie Lubelskim, na co
otrzymał zezwolenie władz zaborczych 21 stycznia 1867 r. Dopiero od tego dnia mógł tam duszpasterzować. Po ponad dwuletniej posłudze w Tomaszowie Lubelskim 18 sierpnia 1869 r.
został wikariuszem w Komarowie. 16 kwietnia 1870 r. biskup
sufragan Walenty Baranowski, który objął administrację diecezji lubelskiej po ks. Kazimierzu Sosnowskim, mianował go
proboszczem w Modliborzycach. Nominacji tej z niewiadomych powodów ks. Steciński nie przyjął i pozostał, ale już w
charakterze tzw. wikariusza nieetatowego, w Komarowie, skąd
8 listopada 1873 r. poszedł na probostwo w Horodle.
Po dwu latach pracy w tej nadbużańskiej parafii przeniósł się
w 1875 r. do diecezji kujawsko-kaliskiej. Przyczyną mógł być
albo niespokojny charakter duszpasterza, albo jego zaangażowanie w obronę unitów horodelskich12. Wtedy to bowiem parafię greckokatolicką w Horodle zamieniono siłą na prawosławną. W nowej diecezji otrzymał parafię Broniszewo w ówczesnym dekanacie nieszawskim. Chcąc powrócić do diecezji lubelskiej, 5 września 1893 r. zwrócił się z prośbą do biskupa
Kazimierza Wnorowskiego. „Powodowany jestem tą okolicznością – pisał - że w tej diecezji pracowałem już kilkanaście
lat, dlatego przyjemnie będzie mi zostawać pod sterami rządów
Waszej Ekscelencji i pełnić jego rozkazy i polecenia”13. Do
translokacji jednak nie doszło z powodu braku zgody biskupa
Aleksandra K. Bereśniewicza. Swą decyzję biskup kujawskokaliski uzasadniał dotkliwym brakiem kapłanów w swojej diecezji14.
Po ks. Stecińskim proboszczem krasnobrodzkim był niecały rok (od 1 czerwca 1866 r. do 3 kwietnia 1867 r.) ks. Leon
Popławski.
Przedtem był wikariuszem w parafii zamojskiej. Swoją kandydaturę na stanowisko proboszcza w Krasnobrodzie złożył 24
maja 1866 r. Bardzo szybko zyskał akceptację władz państwowych, tak że w kilka dni później, 1 czerwca 1866 r., zarządca
diecezji ks. Kazimierz Sosnowski mianował go administratorem parafii krasnobrodzkiej. Utrzymywał kontakty z Kurią Biskupią w Lublinie. Prosił ją na przykład 21 sierpnia 1867 r. o
poparcie jego podania do władz zaborczych w sprawie wydania
mu paszportu, aby mógł wyjechać do Lublina. W Krasnobrodzie nie pracował długo. Pewnie ze względu na pilniejsze potrzeby Kuria już 17 stycznia 1867 r. wystosowała pismo do gubernatora lubelskiego z zapytaniem, czy nie zgłosi on weta, gdy
ks. Popławski zostanie zaproponowany na stanowisko proboszcza w Opolu Lubelskim. W niecały miesiąc później (10 lutego
tego samego roku) przedstawiono go władzom zaborczym do
zatwierdzenia. Tym razem procedura zatwierdzenia trwała
dłużej. Dopiero 3 kwietnia 1867 r. otrzymał nominację kościelną i został skierowany na nową placówkę. Stanowisko proboszcza w Opolu Lubelskim piastował do 20 września 1882 r.;
został wtedy proboszczem w Konopnicy. Funkcję tę pełnił do
23 listopada 1993 r. Skierowany ze względu na nadużywanie
alkoholu na leczenie u karmelitów w Obornikach, przebywał
tam kilka lat15. Zmarł 1 czerwca 1901 r.16
_____________________________
1

Ciąg dalszy w następnym wydaniu G.K.

Por. Cz. S. Bartnik, Personalizm, Lublin 2000, zwłaszcza s. 279291.
Z. Zieliński, Ogólnopolska działalność metropolity Sługi Bożego
Arcybiskupa Jóżefa Bilczewskiego, „Studia Lubaczoviensia”, t. 1,
1983, s. 174.
3
W Radomiu jeden z dygnitarzy carskich powiesił czterech robotników tylko za to, że nie spotkał się z ich strony z „należnym szacunkiem”. W Łomży inny kacyk nakazał spędzonej na rynek ludności klękać przed sobą. W Krasnymstawie naczelnik powiatu
zmusił wszystkich mężczyzn do ogolenia wąsów. Podczas częstych
egzekucji spędzano tłumy na bolesne widowisko. W wielu
Ciąg dalszy na str. 8
2
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V Majówka Roztoczańska
Ciąg dalszy ze str. 5.
upamiętniający uchwalenie Konstytucji
3 Maja.
Uroczystości rocznicowe pod pomnikiem rozpoczęły się Hymnem Narodowym odegranym przez Krasnobrodzką
Orkiestrę Dętą. Następnie głos zabrał
Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś, który
wygłosił okolicznościowe przemówienie. Potem przyszedł czas na złożenie
wiązanek pod pomnikiem. Wiązanki
złożyły delegacje związków kombatanckich, szkół oraz różnych instytucji i zakładów pacy z terenu miasta i gminy
Krasnobród, w sumie 19 delegacji. Na
zakończenie przedpołudniowej, religijno-patriotycznej części Święta Konstytucji 3 Maja jej uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w popołudniowym programie, a Krasnobrodzka Orkiestra Dęta
zakończyła uroczystość marszem w swoim wykonaniu.
Po raz pierwszy w pięcioletniej historii „Majówki Roztoczańskiej” popołudniowy
program
artystycznorozrywkowy w dniu 3 maja odbył się na
Placu Siekluckiego w centrum Krasnobrodu, a nie na stadionie sportowym jak
dotychczas.
W programie, który rozpoczął się o
godz. 15.00 wystąpili: dzieci ze świetlicy
działającej przy Krasnobrodzkim Domu
Kultury, Zespół Tańca Nowoczesnego
„FART” również z Krasnobrodzkiego
Domu Kultury, Zespół Folklorystyczny
„Wójtowianie”, Kapela „Krasnobrodzkie
Echo”. Pomiędzy poszczególnymi prezentacjami artystycznymi prowadzone
były różnego rodzaju konkursy z

nagrodami. Fundatorami nagród były następujące firmy z Krasnobrodu: Restauracja i Pub „KMIECIC”, Salon Fryzjerski „NEFRETETE” Monika Lewandowska, Kwiaciarnia Anna Ożga, Salon Kosmetyczny „ANNA” Anna Farion, Centrum Urody Agnieszka Skóra, Wytwórnia Lodów Tradycyjnych, Krasnobrodzkie Centrum Handlowo-ProdukcyjnoUsługowe AMC Market Spożywczy,
Krasnobrodzki Dom Kultury oraz Zakład Przetwórstwa Mięsnego „DACOR”
z Woli Niemieckiej k/Lublina. Oprócz
nagród za udział w konkursach, firma
„DACOR” otwierająca sklep firmowy w
Krasnobrodzie, była także fundatorem
gratisowych grilowanych kiełbasek, którymi częstowano uczestników imprezy
na Placu Siekluckiego.
Po prezentacjach muzycznych i konkursach, nieco po godz. 20.00 na scenie
plenerowej usytuowanej na centralnym
placu w Krasnobrodzie pojawili się
członkowie zespołu „ODYSSEYA”.
Rozpoczęła się wówczas wspólna zabawa, która trwała do godz. 22.00. O tej
godzinie bowiem, zgodnie z programem
zaplanowany był pokaz tańca z ogniem.
Po przygotowaniu odpowiedniego miejsca i zabezpieczeniu go oraz wygaszeniu
oświetlenia, na placu tuż przed sceną pojawili się „ogniści” tancerze i tancerki
lubelskiej grupy tancerzy ognia „PIROPOI”. Towarzyszyli im muzycy grających na instrumentach perkusyjnych:
surdo, shaker, werbel. Rozpoczęło się
przedstawienie, podczas którego mogliśmy zobaczyć plucie ogniem i płonące
gadżety wirujące w rytm granej na

Pedagogia przez
duszpasterstwo parafialne
Ciąg dalszy ze str. 7
wypadkach tuż przed powieszeniem traconych karano jeszcze publiczną chłostą. Zmuszano też ludność miejską, szlachtę i duchowieństwo do składania carowi wiernopoddańczych adresów. Po
Powstaniu Styczniowym warstwy wyższe, niestety często z własnej inicjatywy, zaczęły składać carowi wyrazy „hołdu” i zapewniać o wyrzeczeniu się wszelkich dążeń wolnościowych. Równocześnie rząd carski próbował upodlić także emigrację. Od 1864 r.
ogłaszał bowiem „akty łaski” w zamian za wyrażenie skruchy.
Tych, którzy ulegli tej pokusie, po przybyciu do kraju oczekiwały
sądy oraz kary. Dopiero „amnestia” z 29 maja 1867 r. dała możność powrotu do Królestwa bez obawy dochodzeń sądowych. Lokalne władze na Litwie i Rusi zawężały zakres tego dobrodziejstwa
carskiego. M. Kukiel, Najnowsza historia polityczna Polski, t. 1:
1864-1914, Londyn 1984, s. 15.
4
W. Bliziński, Wspomnienia z mego życia i pracy, red. G. Waliś,
Kalisz 2003, s. 81.
5
Cz. Galek, Myśl pedagogiczna Bolesława Prusa na tle pozytywizmu polskiego, Zamość 2005, s. 117-133.
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Życzenia
Z okazji Dnia Samorządowca
wszystkim
pracownikom samorządowym
dziękujemy za pracę
na rzecz społeczności gminnej
i życzymy wszelkiej pomyślności
zarówno w pracy zawodowej
jak i w życiu osobistym
Burmistrz Krasnobrodu
Janusz Oś
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Krasnobrodzie
Adam Kałuża

żywo muzyki. Po tym gorącym, trwającym kilkanaście minut przedstawieniu,
na scenę na krótko powrócił jeszcze zespół „ODYSSEYA”, który na pożegnanie zagrał jeszcze dwa utwory.
„V Majówka Roztoczańska” przeszła już do historii serdecznie dziękuję
wszystkim, którzy włączyli się w organizację tej imprezy. W sposób szczególny dziękujemy wszystkim sponsorom,
którzy finansowo i rzeczowo wsparli nasze przedsięwzięcie.
M. Czapla
Fotoreportaż str. 10-11

E. Walewander, Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX
w., Lublin 1996, s. 43-231.
7
Cz. S. Bartnik, Idea polskości, Radom 2001, s. 37-50.
8
E. Walewander, Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej 19181939, Lublin 2007, s. 23-27.
9
AAL, Akta osobiste ks. Ludwika Turzynieckiego, Rep 60 II b, T 7.
10
Decyzja ta prawdopodobnie była podyktowana tym, że władze
zakonne miały do jego formacji jakieś zastrzeżenia i w ramach
próby skierowano go na studia do seminarium diecezjalnego.
11
W tym przypadku może skorzystał z prawa czasowej eksklaustracji, które pozwala zakonnikowi przez określony czas mieszkać i
pracować poza klasztorem.
12
Por. J. Korga, Kazimierz Bogdan Fudakowski (1880-1965) ziemianin i działacz polityczny, Lublin 2004, s. 83-104, mps, Bibl.
UMCS.
13
Wszystkie nie udokumentowane cytaty, pochodzą z dokumentów
akt osobistych omawianego kapłana cytowanych w zakończeniu
każdego biogramu.
14
AAL, Akta osobiste ks. Franciszka Stecińskiego, Rep 60 II b, S
29.
15
AAL, Akta osobiste ks. Leona Popławskiego, Rep 60 II b, P 34.
16
Directorium Divini Officii [...] Diocesis Lublinensis pro anno
Domini 1901, Lublin 1901, s. 114.
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Dzień Ziemi w ZSP w Krasnobrodzie
Uroczyste obchody Dnia Ziemi w
naszej szkole rozpoczęły się dnia 20
kwietnia. Samorząd Uczniowski przygotował dla uczniów zadania związane z
konkursem o tytuł Ekologicznej Klasy.
Uczniowie klas starszych wykonywali
plakaty o tematyce ekologicznej oraz
przygotowali okrzyki na uroczysty apel.
Klasy młodsze tego dnia zbierały makulaturę.
Najważniejsza część uroczystości
odbyła się na sali gimnastycznej. Zaproszeni goście – pan Sławomir Umiński,
nauczyciele i uczniowie ze szkół w
Zwierzyńcu, Majdanie Wielkim i Kaczórkach oraz uczniowie i nauczyciele
naszej szkoły obejrzeli inscenizację
„Ludzie w oczach Natury” oraz „Nie ma
mocnych” w wykonaniu klasy IVb i VIc.
Uroczystość uświetnił chór szkolny.
Podczas apelu przeprowadzony został
finał II edycji Międzyszkolnego Turnieju

Ekologicznego pod hasłem „Woda –
źródłem życia”. Podobnie jak w ubiegłym roku, konkurs składał się z konkurencji sprawnościowych i zadań teoretycznych. Bezkonkurencyjna okazała się
znowu drużyna z ZSP w Krasnobrodzie,
która zajęła I miejsce, II miejsce zajęła
drużyna ze Szkoły Podstawowej w
Zwierzyńcu, III miejsce ze Szkoły Podstawowej w Kaczórkach i IV miejsce ze
Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez
Urząd Miejski w Krasnobrodzie. Natomiast dla widowni szóstoklasiści przygotowali ulotki dotyczące oszczędzania
wody oraz zagrożeń wynikających z wypalania śmieci. Uroczystość została
przygotowana przez nauczycielki: Joannę Burda i Renatę Koperwas.
W dniu 23 kwietnia uczniowie klas

V-tych i VI-tych uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem Roztoczańskiego
Parku Narodowego. Pan inż. Tadeusz
Grabowski opowiadał o historii parku,
florze i faunie oraz formach ochrony na
obszarze parku. Uczniowie mogli
sprawdzić swoje wiadomości odpowiadając na pytania związane z tematem
prelekcji.
Wszyscy uczniowie w dniu 24
kwietnia sprzątali okolice szkoły oraz
najbardziej zaśmiecone tereny w naszym
mieście. Uwieńczeniem obchodów Dnia
Ziemi było obejrzenie przez uczniów
prezentacji komputerowej na temat wody, przygotowanej przez klasę VI c.
Mamy nadzieję, że podjęte działania
poszerzą
świadomość
ekologiczną
uczniów oraz skłonią do podejmowania
działań na rzecz ochrony najbliższego
środowiska.
Joanna Burda
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Maraton matematyczny
Konkurs „Maraton matematyczny” odbył się w ZSP w Krasnobrodzie 26 kwietnia 2007
już po raz czwarty. Do zmagań z zadaniami przystąpili uczniowie z Krasnobrodu, Kaczórek
i Majdanu Wielkiego. W ubiegłych latach konkurs adresowany był wyłącznie do uczniów
klas czwartych. Ze względu na duże zainteresowanie, w tym roku szkolnym mogli do niego
przystąpić również uczniowie klas V i VI. Łącznie wzięło w nim udział 29 drużyn. Tradycyjnie uczestnicy konkursu pracowali w dwuosobowych grupach, rozwiązując zadania matematyczne o różnej tematyce i stopniu trudności. Wyniki przedstawiają się następująco:
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Klasa IV
I miejsce – Bartłomiej Koman, Karolina
Kawecka (ZSP Krasnobród)
II miejsce – Daniel Kuryło, Rafał Bukała
(SP Kaczórki)
III miejsce – Marek Rajtak, Łukasz Tytuła
(SP Majdan Wielki)
Klasa V
I miejsce – Hanna Gęśla, Aleksandra Kawka (ZSP Krasnobród)
II miejsce – Magdalena Kościńska, Karolina Wiatrzyk (ZSP Krasnobród)
III miejsce – Dawid Nadłonek, Tomasz Żurakowski (ZSP Krasnobród), Szymon Jabłoński, Kordian Dudek (ZSP Krasnobród),
Aleksandra Maruszak, Anna Jędruszko
(ZSP Krasnobród)
Klasa VI
I miejsce – Krzysztof Cieplak, Sebastian
Krawczyk (SP Kaczórki)
II miejsce – Mateusz Antoniak, Waldemar
Kleniewski (ZSP Krasnobród)
III miejsce – Marta Gęśla, Monika Buczak
(ZSP Krasnobród)
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy drobne upominki.
Gratuluję zwycięzcom i zapraszam do
udziału w konkursie w przyszłym roku.
R. Koperwas

Moje refleksje na obecne czasy
Żyjemy w XXI wieku. W świecie zachodzi wiele zmian. Trwa walka dobra ze
złem. Elity „poprawne politycznie” chciałyby ukształtować świat według swoich
upodobań. Nie uznają Boga ani Dekalogu.
Pragną wolności bez nakazów i zakazów, a
bogactwo i mamona ma im dać szczęście.
Ludzie ci mają się za światłych i postępowych. Popierają różne dewiacje seksualne,
aborcję i eutanazję. Wierzących i praktykujących katolików nazywają ciemnogrodem.
Opanowali oni środki masowego przekazu,
które stosują różne manipulacje i ogłupiają
społeczeństwo. Musimy wiedzieć o tym, że
zło jest krzykliwe i głośne. Dlatego wydaje
się nam, ze dobro to tylko margines. Elitom
tym nie udaje się jednak zapanować nad
światem. Jest bowiem ogromna rzesza katolików, skupionych wokół Ojca Świętego
Benedykta XVI, który tak jak Papież Jan
Paweł II wyznaje prawdy i naukę Jezusa
Chrystusa. Dla nich najważniejsze są wartości duchowe oparte na wierze w Boga i
zachowywaniu Przykazań Bożych i Kościelnych. Po Bogu kochają również swoją
Ojczyznę i bliźniego. Są przeciwni aborcji i
eutanazji, a dewiacje seksualne uznają za
chorobę, którą trzeba leczyć.
A jak jest w naszej Ojczyźnie? W Polsce są trzy grupy ludzi. Tak jak w świecie i
u nas są elity skupione wokół mediów komercyjnych i publicznych, które głośno
propagują swoje poglądy liberalne i

lewicowe Są zwolennikami homoseksualizmu, aborcji i eutanazji. Ludzie ci walczą z
Bogiem, chcą Go zastąpić. Do osób wierzących i biednych odnoszą się z dystansem, a
niekiedy z pogardą. Celem ich życia jest
osiągniecie wielkiego dobrobytu.
Zupełnie przeciwstawną grupę w Polsce tworzą ludzie wierzący, katolicy. Dla
nich najważniejsze wartości to Bóg, Honor,
Ojczyzna. Wyzwolili się oni z „środków
masowego ogłupiania”. Kierują się swoim
rozumem i potrafią odróżnić dobro od zła.
W większości korzystają z mediów katolickich. Aborcję, eutanazję, homoseksualizm
określają krótko – ciężki grzech. Takich ludzi w Polsce jest wielu, co pokazały ostatnio wybory parlamentarne i prezydenckie.
Dzięki nim Polska jest postrzegana w świecie jako źródło wiary w Chrystusa, z którego mogą czerpać inne narody świata.
Kocha nas i wyróżnia Ojciec Święty Benedykt XVI, a nasz Umiłowany Ojciec Święty
Jan Paweł II wspiera nas i wyprasza łaski w
Domu Ojca.
Są także w Polsce ludzie obojętni na to,
co dzieje się wokół nich. Nie biorą udziału
w wyborach twierdząc, że i tak nie mają
wpływu na poprawę sytuacji. Czekają aż
zrobi to ktoś za nich. Sceptycznie odnoszą
się do wszelkich zmian. Nie wierzą w zwycięstwo dobra nad złem. Najczęściej „zamykają się w swoich skorupkach” i bardzo
nie lubią, gdy ktoś próbuje ich stamtąd

wyciągnąć. Nie możemy jednak pomijać i
lekceważyć tych ludzi Z miłością, dobrocią
i zainteresowaniem powinniśmy docierać
do ich serc. Są, bowiem bardzo potrzebni
do pomnażania dobra.
W naszej małej Ojczyźnie – Krasnobrodzkiej Parafii żyją też różni ludzie. Mają
różnorodne poglądy polityczne i społeczne.
Zdarza się, że dzieci, młodzież i dorośli nie
uczęszczają na Mszę Świętą w niedzielę i
święta, albo czynią to sporadycznie. Jeśli
nie będziemy modlić się i kochać Jezusa, to
nie będziemy jego uczniami. Wtedy odejdziemy od Boga i staniemy się niewolnikami szatana. A przecież chcemy być zbawieni. Musimy, więc przezwyciężać zło, by
przejść przez życie w prawdzie i miłości
bożej. W dużym stopniu pomoże nam w
tym słuchanie Radia Maryja, oglądanie Telewizji „Trwam”, czytanie „Naszego
Dziennika”. W parafialnym sklepiku przy
Sanktuarium możemy kupić dobre, ciekawe
książki i czasopisma. Siostra Jadzia prowadząca ten sklepik może także zamówić czasopisma dla dzieci czy młodzieży takie jak
np. „Anioł Stróż”, „Miłujcie się”. Korzystajmy, więc z katolickich mediów, nie
marnujmy czasu na „środki masowego
ogłupiania”. W ten sposób nie zmarnujemy
życia, które dane jest nam tylko jeden raz.
Józefa Kusz
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I znów zakwitną...
i jabłonie
Apriel plecień jeszcze zimną piersią dycha,
po zimie, nie zimie, krocie płuc i oskrzeli kaszel uporczywy męczy,
po przedwiośnia tchnieniu, katar smarkaty dywizje nosów zapycha.
Watrę kurzyć trzeba jeszcze w piecach i kominach,
a już zew wiosennego pylenia pułki alergików dręczy.
Maj tuż, tuż prawie, a chłopakom nie przystoi jeszcze, bujać się w
dziewczynach.
Upadek zimy pośpiesznie przebiśniegi, zawilce i kolorowe krokusy zwiastują.
Jeno co pierwszą żółcień jaskrawą w ogrodach rozlały forsycje,
a już po kwiatkach zielonkawych borówek trzmiele brzuchate buszują.
Zaś ogrodniczki „nagłe” do Nieba o ciepło ślą strzeliste petycje.
Po żółtkach, powoli zabieliły się zimne śnieżne tarninki
po miedzach, rowach, ugorach kupami rosnące oczy czarują bielą,
jak podczas pierwszej komunii w orszaku pałają śnieżne bielanki.
Śnieżne tarniny, kwiecień-plecień zimnym dreszczem dzielą.
Potem... w ogródkach i sadach pestkowce ruszyły w baśniowe korowody :
wiśnie, czereśnie, morele brzoskwinie, śliwy, dzikie mirabelki,
po czym mniszki żółto-pylne ubarwiły złotem trawek dywan wielki.
Za nimi w tany kolorowe ruszyły, jak pisanki – tęczowe tulipany.
Wonią bakaliową napełniły się wypieszczone, wychuchane ogrody,
niczym pachnące wielkanocne baby, mazurki i marcepany.
Rozszalała się powoli wiosna malarka, pędzlem zamaszyście wymachuje:
trawy na zielono; forsycje, mlecze, derenie, klony i rzepaki na żółto maluje,
tarniny, wiśnie, trześnie, śliwy, ałycze, czeremchy na biało,
pigwy, morele i brzoskwinie na różowo, jako łakociom przystało,
lasy liściaste seledynowo; ale niech no tylko pełną gębą zakwitną grusze
i jabłonie,
a świat wokół, jak w przecudnej bajce – kwieciem zapłonie.
Dywanami perskimi rozścielą się nie tylko kwiatki przeróżne,
z uśpienia zimowego ockną się serduszka czułe, ale nie ostrożne.
A śpiew rozświergolonego ptactwa po polach, sadach i lasa...
rozleje się weselem po horyzoncie, jak po stepie ukraińska dumka,
jak nad Prutem, Czeremuszem bystrym – huculska kołomyjka hasa,
a żabi chórek podczas wiosennych kąpieli, kołysankę senną zakumka.
Panienkę wiosenkę kwiatostany w kolorową suknie stroją,
a nektarów wonie przepyszne, nie tylko pszczółki pracowite poją.
Każdy, kto piękno przyrody widzi, ... podziwia... i kocha...
tęczą kolorów oczy napasie, nos czuły perfum kwiatów powącha.
I kiedy tylko galą kolorową zakwitną grusze i jabłonie,
wiosna wielką łuną tęczową się rozpali na lechickiej stronie.
I choć latoć nas nie wiele pozostało w kraju,
prawie pół Polski, już w świat wymiotło – kwiat Narodu,
znów, choć przez chwilę,... wydawać nam się będzie, że żyjemy w raju....
Z pomocą bożą ogródki – nasionami, pola – ziarnem obsiejemy,
a gdy Stwórca trud pobłogosławi – nie zaznamy głodu.
Wdzięczni Bogu, dziękczynne tedeum, we wrześniu gromko zaśpiewamy.
Bazie iwy srebro na żółte złotko zamieniły,
roje pszczółek miodonośnych pyłkiem nakarmiły,
a później swoje futerka, jak kot wystraszony sierść – dęba najeży.
Leszczyna, już dawno swoje pyłki potrzebującym rozdała,
lotnym pszczołom, na jadło dla pszczelej młodzieży,
sakwy do odnóży przytroczone obficie napchała.
Kotki topoli przekwitły, senne z wysoka na cztery łapki spadają,
a świeże listki seledynowe propolisu zapachem przyrodę napełniają.
Tętni życiem przyroda, roślinki spod ziemi ku słońcu kiełkują,
a w młodych organizmach zew natury i hormony buzują.
Oj, co to będzie? Oj, co to będzie?
kiedy królowa wiosenka w pięknej sukience na tronie zasiędzie?
Ciąg dalszy na str. 14
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Wybory
uzupełniające
W Majdanie Wielkim
13 maja 2007 roku odbyły się wybory uzupełniające
do Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
Wybory przeprowadzono w okręgu wyborczym Nr 8
w Majdanie Wielkim, gdzie wybierano jednego radnego
spośród dwóch kandydatów.
Do głosowania uprawnionych było 668 osób. W wyborach wzięło udział 374 wyborców, to jest 55,99% uprawnionych do głosowania.
Ogółem oddano 374 głosy, w tym 358 głosów ważnych.
W wyniku głosowania radnym został wybrany pan Jan
Wiesław Nizio, który uzyskał 209 głosów, pokonując
swego rywala pana Jana Rembisza, który zdobył 149 głosów.
Nowo wybrany radny złoży ślubowanie na najbliższej
sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, która odbędzie się
w dniu 9 czerwca br.

i w Zielonem
Na dzień 17 czerwca br. wyznaczony został termin
wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krasnobrodzie w jednomandatowym okręgu wyborczym Nr 9 w
Zielonem. Termin zgłaszania kandydatów minął 18 maja
br. Zgłoszony został tylko jeden kandydat w związku z
powyższym mandat obsadzony będzie bez głosowania.
Poniżej publikujemy stosowne obwieszczenie Miejskiej
Komisji Wyborczej.

Obwieszczenie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Krasnobrodzie
z dnia 21 maja 2007r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach
uzupełniających do Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
bez głosowania.
Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z
2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.
1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz.
1127 i Nr 218, poz. 1582) Miejska Komisja Wyborcza w
Krasnobrodzie podaje do wiadomości wyborców, co następuje:
1. W okręgu wyborczym nr 9 utworzonym dla wyboru
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie wybory uzupełniające dotyczyły obsadzenia 1 mandatu. Miejska Komisja
Wyborcza zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
W związku z tym, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej w okręgu nr 9 głosowania w wyborach do Rady
Miejskiej w Krasnobrodzie nie przeprowadza się.
2. Za wybranego na radnego Miejska Komisja Wyborcza
uznaje następującego zarejestrowanego kandydata z listy
Nr 1 KWW Gminne Porozumienie Samorządowe Mazur Stanisław.
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
Mariola Czapla
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I znów zakwitną...
Ciąg dalszy ze str. 13.
Kiedy znów w maju różową radością zakwitną jabłonie,
a nad wodami, wśród lepiechów i tataraku rozbłysną kaczeńce,
wśród traw zieleni, jak krasnale tańczyć będą kolorowe mniszki i stokrotki
od wyznań miłosnych u dziewic wstydliwych, na licach zapłoną rumieńce.
Tylko stare panny w piersi pustej i zimnej żal będą tłumić,
ale co począć na zgorzkniałe i nie rozkwitłe „paprotki”?
które od miłości stronią i lekcji uczuć najsłodszych nie mogą zrozumieć?
Zapewne one z wróżkami kukułkami nigdy się nie spotkają,
ptaszkami podstępnymi, które swoje jaja w cudze gniazdka pchają.
Pewno nigdy, od kiedy pośród burzy kwiecia po sadach latają
i matkom błogosławionym szczęście wieszczą, potomstwo odliczają;
onym nie odkukają lat życia szczęśliwych w miłości,
ilości dziatek, istotek słodkich, które często nie niosą radości.
Grusze kwiatów swoich pyszczki śliczne ostrożnie rozchylają,
na spóźnialskie koleżanki jabłonie ziarnkowce solidarnie, lecz daremnie
czekają.
Jabłonie, damy doświadczone, czy zimnych ogrodników wyczekują?
Grusze zawiedzione, już bielą i różem wdzięcznie się krygują.
Kreciki ślepce pod ziemią też już wiosnę wyczuwają,
za dżdżowniczkami laseczkami smakowitymi po omacku ganiają.
Zrozpaczonym, bezradnym ogrodniczkom i działkowcom
kopczyki ziemne – małe, nie te kościuszkowskie – duże,
na trawniki wychuchane, między tulipany i grządki obsiane:
marchewką, sałatą, pietruszką, cebulą, jarmużką – wypychają.
Narcyzy, hiacynty, prymule, szafirki i półkrzewy ruciane
obsypują ziemią, jak ogrodnik na zimę obsypuje róże.
Pająki wygłodniałe, już na muchy niecierpliwie po kątach czekają,
tymczasem misterne pajęczynki – koronki w pośpiechu splatają.
Nie ma to, jak wiosenki świeżutkie i strojne,
nie masz to, jak lata utrudzone pracą, gorące, upojne.
Jesienie darami zboża, owoców, warzyw i grzybów obfitością bogate,
no i zimy psotne, pełne uciech różnych. – Czy zaprzeczysz tate?!
Boćki piersią, puste i zimne gniazda na nowo rozgrzewały,
żurawie, już dawno na północne pastwiska kluczami odleciały.
Mrówki rejwach wiosenny w swoich królestwach - kopcach wznieciły,
łabędzie królewskie oblotem nad wodami, Ziemi - Wiosnę obwieściły.
Pliżki stalo-pióre ogonkami kiwając biedronek wypatrują,
gawrony i kawki za pługami goniąc smaczne kiełbaski z roli wydziobują.
Żytko ozime, jak na drożdżach rośnie, uwija się i śpieszy,
bo jeno patrzeć, jak zimna Zośka zawita, kiedyś Św. Zofija.
Więc słońca – dniem, deszczu – nocą wyczekuje, chłodem, suszą się nie
cieszy,
a toć od wieków wiadomo, że Święta Zofija kłosy rozwija.
A jak żytko się zagapi, zziębnie, wzrostu nie pośpieszy,
to jaki zaś gospodarz z takiego lenia, hadko się ucieszy?
Krasnobród, 2007.04.26
K.M.
Dedykuję mojej fance, Pani.....sorce Mariannie Hulak
(Dawno, dawno, dawno Icek idąc obok sadu, zachwycony wiosną mówił do
swej Ryfki):
Ach, wioszna, may, ogrodnik szczypi mlode dź..iwki!
(A oglądając w muzeum obraz ukazujący egzekucję zdrajców zawołał):
Pacz na szczane, jak Koszczuszko szczyna glowy!
Aż tu nagle, cichcem, podczas chłodnej, lecz spokojnej nocy
zbój lodowy hordami mroźnymi, zdradziecko najechał z północy.
Dziewiczą biel i cukierkową różowość kwiecia,
jak ongiś Wiking dziki i krwawy, dziewice-pohańbił sromotnie,
cały trud wiosenny pięknej przyrody i ludzi, pognębił omal stokrotnie.
Ręce ogrodniczek, działkowców, rolników, sadowników do kolan opadły,
kiedy po trzeciej dobie, nieskazitelne piękno kwiatostanów, rdzawe barwy
obsiadły.
2007.05.01

Komisarczuk Mieczysław
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Wieści z Parafii
Kalendarz uroczystości odbywających
się na terenie Parafii NNMP w Krasnobrodzie:
27 maja - Rocznica I Komunii świętej. Msza święta
godz. 9.00.
Godzina 16.00 Poświęcenie Kościoła pod wezwaniem
Ducha Świętego.
31 maja - Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i diecezjalny dzień chorych. Modlitewnemu spotkaniu
przewodniczy Ks. Bp. Mariusz Leszczyński.
Program dnia chorych:
Godz. 9.00 – Msza święta w Domu Pomocy Społecznej
w Krasnobrodzie. Słowo Boże wygłosi Ks. Biskup.
Godz. 10.00 Droga krzyżowa na Kalwarii Krasnobrodzkiej.
Godz. 11.00 Spowiedź święta dla pielgrzymów
Godz. 11.30 Mszę świętą odprawi i Słowo Boże wygłosi
Ks. Bp. Mariusz Leszczyński. Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do Najświętszego Imienia Jezus i błogosławieństwo.
Godz. 14.30 Nabożeństwo majowe w Domu Pomocy
Społecznej w Majdanie Wielki. Słowo Boże wygłosi Ks.
Bp. Mariusz Leszczyński.
Godz. 16.00 Msza święta i Sakrament Bierzmowania dla
młodzieży III klas gimnazjalnych.
3 czerwca - I Komunia święta dzieci klas II. Msza święta
godzina 9.00.
7 czerwca - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Pańskiej. Po Mszy świętej o godzinie 11.00 procesja Aleją Najświętszej Maryi Panny.
9 czerwca - Diecezjalny dzień kapłański.
10 czerwca - Róża godz. 11.00 Rocznica walk żołnierzy
podziemia z oddziałem okupanta niemieckiego.
17 czerwca - Oktawa Uroczystości Najświętszego Ciała i
Krwi Pańskiej. Msza święta godz. 17.00. Po Mszy świętej
procesja a następnie błogosławieństwo dzieci.
17 czerwca - Odpust ku czci świętego Brata Alberta w
Majdanie Wielkim. Msza święta godzina 12.00.
24 – czerwca - Odpust ku czci świętego Jana Chrzciciela
w Wólce Husińskiej. Msza święta godzina 12.00.

oprac. ks. Krzysztof Maj

Zaproszenie
Wdzięczny Duchowi Świętemu
za wszelkie natchnienia, za Łaski Boże,
które spływały za pośrednictwem
naszej Pani Krasnobrodzkiej,
za dobrych ludzi spotykanych
w ciągu sześciu lat wznoszenia Świątyni Pańskiej
sercem pełnym radości
zapraszam
na Uroczystości Poświęcenia
Kościoła Ducha Świętego w Krasnobrodzie,
którego dokona J.E. Ks. Bp. dr Wacław Depo
w dniu 27 maja 2007r. o godz. 16.00.
Proboszcz Parafii NNMP
w Krasnobrodzie
Ks. Prałat Roman Marszalec
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Kino
Wakacje Jasia Fasoli
Angielski humor ma wielu fanów.
Tak więc mamy ludzi, którzy pękają ze
śmiechu oglądając skecze „Monty Pythona”, które przyprawione są absurdalną oraz inteligentną satyrą społeczeństwa. Ci, którzy preferują bardziej prosty, pełen podtekstów erotycznych oraz
dowcipu sytuacyjnego humor uwielbiają
program „Benny Hill”. Są i fani niezdarnego Anglika, który śpi zawsze obok
swojego pluszowego misia. Do fanów
Mr. Bean'a nigdy nie należałem i czasami dziwiłem się ludziom stawiającym
cotygodniowy show Atkinsona na równi
z „Żywotem Briana” bądź „Sensem Życia” Monty Pythona. Oceniać komedie
jest niezwykle trudno - bo ma się świadomość, że film może śmieszyć kogoś,
kto uwielbia zabawne, slapstickowe
dowcipy. Ludzie mają różne poczucie
humoru, jednych bawi to, innych coś zupełnie innego.
„Jaś Fasola: Nadciąga totalny kataklizm” to była całkiem sympatyczna
produkcja, problem jednak w tym, że to
nie film o Fasoli gdyż bardziej przypominało to komedię rodzinną. Dopiero
"Wakacje...", wchodzące na ekrany kin
w dziesięć lat po kinowym debiucie Mr.
Beana, zasługują na to miano. W najnowszym filmie Fasola wygrywa wycieczkę do Francji i wyrusza w podróż
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swojego życia przez Paryż, francuską
prowincję, aż do Cannes, gdzie oczywiście odbywa się międzynarodowy festiwal filmowy. W ślad za nim do ojczyzny
La Fontaine'a wkraczają chaos i zniszczenie – do czego Fasola zdążył nas już
przyzwyczaić. Niekonwencjonalne podejście do spożywania owoców morza
czy pomylenie taksówek to dla Jasia
rzecz normalna. A w dodatku wplątuje
się w porwanie nieletniej osoby, zwycięża hitlerowskie wojsko oraz prezentuje
swój film na najbardziej prestiżowej gali.
I jeśli widzieliśmy, choć jeden odcinek serialu z jego udziałem, wiemy, czego spodziewać się po drugim kinowym
filmie o perypetiach zabawnego Anglika.
Żarty latają czasami nisko, ale cały seans
nie jest wcale katorgą dla widza, gdyż
film jest lekki, bezpretensjonalny i co
najważniejsze - zabawny. Oprócz typowych, „jasiowych” historii mamy tutaj
trochę dobrej ironii na środowisko filmowe – Fasola docierając do Cannes trafia akurat w sam środek festiwalu filmowego. Jego gwiazdą jest Garson Clay.
Przepyszny jest w tej roli Willem Dafoe
jako reżyser pseudofilozoficznego gniota
pokazywanego na festiwalu. I właśnie ta
scena jest najzabawniejsza według mnie
w całym filmie - co jest tym bardziej
dziwne gdyż całe kino pękało ze śmiechu podczas innych gagów, które akurat
mi wydawały się średnio śmieszne. Bohater odtwarzany przez Atkinsona praktycznie nie schodzi z ekranu i choć przez
cały czas mówi głównie „oui”, „non” lub
„Grabias” to nie ma wątpliwości, że to

„Z nim będziesz
szczęśliwsza”
Miło nam poinformować Czytelników
„Gazety Krasnobrodzkiej”, że dnia 20 maja
2007 roku w Tomaszowie Lubelskim w ramach
„Alternatywnych Spotkań z Kulturą” odbył się
przegląd twórczości „Starego Dobrego Małżeństwa”, w którym wzięły udział dwie krasnobrodzkie gimnazjalistki.
Nasze miasto reprezentowały: Martyna
Gontarz i Edyta Kurantowicz - uczennice III
klasy Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie.
Podczas przeglądu dziewczyny zaprezentowały dwa utwory: „Z nim będziesz szczęśliwsza” oraz „Czarny blues o 4 nad ranem”.
Wszystko wypadło znakomicie, występ duetu z
Krasnobrodu bardzo podobał się zgromadzonej
w Tomaszowie publiczności.
A krasnobrodzianie będą mogli posłuchać
duetu na koncercie dla Rodziców, który odbędzie się 26 maja 2007 roku w Krasnobrodzkim
Domu Kultury oraz 24 czerwca na scenie nad
zalewem, gdzie odbędzie się impreza plenerowa inaugurująca rozpoczęcie letniego sezonu
turystycznego 2007.
M.K.

on jest największą gwiazdą i atrakcją tego filmu.
Rowan Atkinson ma twarz z gumy,
która samymi grymasami potrafi rozśmieszyć do łez. I to właśnie głównie
dzięki niemu czuć jednak, że „Jaś Fasola” mimo swojego wieku ciągle potrafi
przyciągać uwagę. Czyli poczciwa twarz
aktora ciągle ma to, co nazwać można
esencją „jasiowatości”.
Znakomity Atkinson, sympatyczne
postacie drugoplanowe, parę zabawnych,
czasem wręcz bardzo śmiesznych scen,
bardzo ładne zdjęcia (Ciekawy zabieg z
amatorską kamerą) i idealnie dopasowana muzyka. Jeżeli jesteś fanem tej postaci, to czego chcieć więcej? Chyba tylko
kultowego misia, który niestety nie wystąpił w ani jednej scenie. Można się
przyczepić do stereotypowego przedstawienia francuzów, można kręcić nosem,
że niby „Wakacje Jasia Fasoli” są nieudaną krytyką filmowych, „głębokich”
obrazów oglądanych na festiwalu w
Cannes. Można, ale pytanie po co? Film
bawi ludzi, a większość fanów Anglika
jeżdżącego zielonym Mini nie poczują
się oszukani. Kto nigdy nie przepadał za
Fasolą, po obejrzeniu tego filmu zapewne nie zmieni zdania, ale wszystkim tym,
którzy tak jak miliony ludzi na świecie
uwielbiają przygody Mr. Bean'a, gorąco
go polecam.
Reżyseria: Steve Bandelack, występują: Rowan Atkinson, Willem Dafoe, Max Baldry

Jakub Koisz

Taaaka ryba...
9 maja 2007 roku w krasnobrodzkim stawie Olender pan Marek Olszewski
– członek Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego złowił bardzo okazałego amura. Ryba ważyła 10.8 kg. i miała 96 cm. długości.
Pan Marek Olszewski wędkuje od 5-ciu lat i „zaraził” tym hobby swojego
syna Mateusza. Jak się okazuje Mateusz nie zostaje w tyle z osiągnięciami w
wędkowaniu. W kilka dni od słynnego połowu pana Marka, pobił rekord swojego taty. 12 maja 2007 roku Mateusz Olszewski złowił również amura, ale ten
ważył 12,7 kg i mierzył równo metr.
Poniżej zamieszczamy zdjęcia wędkarzy wraz ze swoimi zdobyczami.
M.K.

Pan Marek Olszewski

Mateusz Olszewski
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Strażackie zmagania
W dniu 20 maja br. na stadionie
sportowym w miejscowości Jania (gm.
Adamów) odbyły się zawody sportowopożarnicze dla jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu gmin Adamów i Krasnobród. W zawodach wzięło
udział w sumie 20 reprezentacji poszczególnych jednostek OSP oraz 7 młodzieżowych drużyn pożarniczych.
Zawody rozegrane zostały w dwóch
konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x
50m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. Sędzią głównym zawodów był st.
kpt. Tomasz Burcon.
Klasyfikacja dla jednostek OSP z
gminy Krasnobród przedstawia się następująco:
I miejsce – KRASNOBRÓD (70,0 pkt.)
II – MAJDAN WIELKI (80,2)
III – WÓLKA HUSIŃSKA (80,7)
IV – STAR HUTA (82,2)
V – MALEWSZCZYZNA (84,2)

VI – HUTKÓW (87,4)
VII – HUCISKO (87,8)
VIII – ZIELONE (89,9)
IX – DOMINIKANÓWKA (92,8)
X – HUTKI (104,6)
XI – GRABNIK (105,3)
XII – MAJDAN MAŁY (137,6)
Drużyny młodzieżowe:
I miejsce – MAJDAN WIELKI (75,0)
II – MALEWSZCZYZNA (90,0)
III – HUTKÓW (92,8)
W wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody finansowe, które wręczył Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś.
Za pierwsze miejsce nagroda wynosiła 650 zł, za drugie 550 zł, za trzecie 450
zł. Pozostałe drużyny otrzymały nagrody
za udział w zawodach w wysokości
200zł. każda.

Goście z Ministerstwa
W dniu 23 maja br. w Krasnobrodzie przebywała delegacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z przedstawicielami Ministerstwa
Rolnictwa Republiki Słowackiej. W skład delegacji wchodzili: Stanisław
Stajniak - dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw
Obronnych, Andrzej Wyszyński - naczelnik Wydziału Planowania Obronnego, Mieczysław Mosakowski - naczelnik Wydziału Ochrony Informacji
Niejawnych i Wydziału Ogólno-Obronnego oraz Marian Ozimek - były
wicewojewoda zamojski obecnie reprezentujący Ministerstwo Rolnictwa.
Republikę Słowacką reprezentowali: p. Mirosław Hasmunda – z-ca dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Rolnictwa
oraz p. Pavel Botik – pracownik Ministerstwa.
Przebywając w Krasnobrodzie goście odwiedzili Urząd Miejski, gdzie
spotkali się z Burmistrzem Krasnobrodu Januszem Osiem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Krasnobrodzie Adamem Kałużą oraz zastępcą burmistrza Zbigniewem Michalskim. Podczas tego spotkania p. Adam Kałuża
opowiedział o historii Krasnobrodu, a Burmistrz przedstawił krótką charakterystykę miasta i gminy. Natomiast p. Piotr Michalski odpowiadał na
pytania gości dotyczące przygotowania gminy do pozyskiwania funduszy
unijnych. Po spotkaniu w urzędzie nasi goście udali się na wycieczkę po
Krasnobrodzie, podczas której funkcję przewodnika pełnił przewodniczącym Rady Miejskiej w Krasnobrodzie p. Adam Kałuża.
M. Czapla
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Klasyfikacja dla jednostek OSP z gminy
Adamów przedstawia się następująco:
I miejsce – SUCHOWOLA (72,3 pkt.)
II – JACNIA (80,8)
III – BONDYRZ (84,9)
IV – BLIŻÓW (88,2)
V – POTOCZEK (87,4)
VI – FELIKSÓWKA (100,4
VII – ADAMÓW (106,2)
VIII – RACHODOSZCZE (nie ukończyli zadania))
Drużyny młodzieżowe - chłopcy:
I miejsce – SUCHOWOLA (72,6 pkt.)
II miejsce – JACNIA (85,2)
Drużyny młodzieżowe - dziewczęta:
I miejsce – JACNIA (88,1 pkt.)
II miejsce – SUCHOWOLA (122,5)
Drużyny kobiece (Gr. C)
I miejsce – Suchowola (88,8 pkt.
M. Czapla
Fotoreportaż - str. 20
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Mistrzostwa nauczycieli w piłce siatkowej
W dniu 19 maja 2007 roku w sali
gimnastycznej przy ZSO w Krasnobrodzie
odbyły się Mistrzostwa Nauczycieli Powiatu Zamojskiego w piłce siatkowej o
Puchar Burmistrza Krasnobrodu. Organizatorem turnieju był MKS „ROCH”,
Urząd Miejski w Krasnobrodzie, Dyrekcja
ZSO w Krasnobrodzie, Krasnobrodzki
Dom Kultury. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś.
W turnieju brały udział drużyny reprezentujące gminy Miączyn, Zamość, Krasnobród. Niestety z przyczyn technicznych
nie dojechała drużyna z gminy Łabunie.
Turniej przebiegał w bardzo miłej i
przyjaznej atmosferze. Rozegrane mecze
były zacięte i obfitowały niejednokrotnie
w zagrania na bardzo wysokim poziomie.
Entuzjazm zawodników udzielił się licznie
zgromadzonej widowni. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”.

Zwycięzcą turnieju została drużyna
gospodarzy, która nie dała żadnych szans
przeciwnikom, drugie miejsce zajęła drużyna z Miączyna (dotychczasowy mistrz)
a trzecie Żdanów gm. Zamość.
Wyniki rozegranych meczów:
Krasnobród – Żdanów 3 : 1
Żdanów – Miączyn 1 : 3
Krasnobród - Miączyn 3 : 0

Wszystkie mecze w turnieju sędziował
p. Tomasz Olszewski – sędzia Polskiego
Związku Siatkówki.
Oprac. Joanna Górnik, Andrzej Gałan

Ostateczna klasyfikacja:
I MIEJSCE - KRASNOBRÓD
II MIEJSCE - MIĄCZYN
III MIEJSCE - ŻDANÓW gm. ZAMOŚĆ
Reprezentacja Krasnobrodu wystąpiła w
następującym składzie: J. Droździel, J.
Górnik, K. Górnik, M. Pawluk, A. Gałan,
ks. P. Nogas, K. Mielniczek, M. Mielniczek, M. Olszewski, M.Nowosad, E. Pomaniec.

Sportowe sukcesy księży
W dniach 20 i 21 kwietnia br. w Będzinie (diecezja sosnowiecka)
odbyły się III Mistrzostwa Polski Księży w halowej piłce nożnej. Reprezentacja naszej Diecezji odniosła znaczący sukces zdobywając I
miejsce.
Sukces odnieśli także zawodnicy naszej Diecezji w rywalizacji indywidualnej. Najlepszym zawodnikiem zawodów został wybrany ks.
Maciej Lewandowski, natomiast najlepszym bramkarzem ks. Krzysztof
Maj – wikariusz Parafii NNMP w Krasnobrodzie. Gratulujemy.
M. K.

Kolarze w Krasnobrodzie
W dniach 29.05 – 03.06.2007 roku odbędzie się 51
Międzynarodowy Wyścig Kolarski Przyjaźni PolskoUkraińskiej im. Płk. Skopenko. Organizatorami wyścigu
są: Ministerstwo Sportu, Krajowe Zrzeszenie LZS, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie, Społeczne Towarzystwo Polska Ukraina, Hrubieszowski Dom Kultury,
HOSiR w Hrubieszowie. Przewodniczącym Komitetu
Organizacyjnego wyścigu jest Józef Poterucha, a Dyrektorem Wyścigu Wacław Słodkowski.
W wyścigu weźmie udział 18 drużyn, w tym 10 polskich, 7 ukraińskich i 1 rosyjska, w sumie 90 kolarzy.
Trasa wyścigu podzielona będzie na VI etapów. Trzy
etapy rozegrane zostaną na terytorium Polski i trzy na terytorium Ukrainy. Podczas I etapu, który odbędzie się w
dniu 30 maja br. (środa) zawodnicy będą pokonywali trasę: Hrubieszów – Tyszowce – Komarów – TomaszówKrasnobród – Zamość – Hurubieszów.
Przy Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie zlokalizowana będzie lotna premia. Dla trzech zawodników,
którzy najszybciej przekroczą linię lotnej premii w Krasnobrodzie Burmistrz Krasnobrodu ufundował nagrody.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Krasnobrodu
do kibicowania kolarzom przejeżdżającym przez nasze
miasteczko. Pamiętajmy - środa 30 maja br. około godz.
11.50 (przewidywany czas przejazdu przez Krasnobród).
M. Czapla
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Wieści z Gminy
Nowa lokalizacja niedzielnego handlu
Z dniem 1 maja br. targowisko zlokalizowane przy klasztorze zostało
przeniesione na plac targowy przy Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie.
Teren po targowisku na Podklasztorze został przeznaczony na parking dla
samochodów.
Aktualizacji strategii
Gmina Krasnobród przystąpiła do aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta i
Gminy Krasnobród”. Aktualizację przeprowadzi zespół pod kierunkiem dr
Jana Polskiego, autora tego dokumentu. Aktualna strategia będzie niezbędna przy ubieganiu się o środki finansowe z funduszy unijnych oraz
pomocna władzom samorządowym i mieszkańcom przy realizacji różnego
rodzaju projektów, które będą wdrażane w najbliższych latach. Nowym
elementem w tej strategii będzie aspekt marketingowy z uwzględnieniem
opracowań planistycznych – studium i planów zagospodarowania miasta i
gminy.
Leczenie kasztanowców
W dniu 17 maja 2007r. przeprowadzono zabieg zwalczania szkodnika
szrotówka kasztanowcowiaczka w zabytkowej alei kasztanowej na osiedlu
Podkalsztor. Zabieg ochronny przeprowadzono metodą inekcji preparatem
Treex 200 SL. Prace wykonał Zakład Higieny Sanitarnej z Chełma. Koszt
zabiegu wyniósł 4.500zł. Na realizacje zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 50% kosztów. Przeprowadzony zabieg zabezpieczy
kasztanowce przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem na okres około
trzech lat.
Likwidacja sadzawki
Trwają prace związane z likwidacją sadzawki położonej przy ulicy Kościuszki w Krasnobrodzie. Sadzawka ta pełniła kiedyś funkcję zbiornika
p.poż. Zagłębienie terenu zostanie zasypane piaskiem, który będzie wywożony z plaży nad zalewem. W przyszłości teren po sadzawce i wokół
niej zostanie zagospodarowany zielenią, co znacznie poprawi estetykę tego miejsca.
Sesja Rady Miejskiej
W sobotę 9 czerwca odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. Sesja ta będzie sesją wyjazdową i odbędzie się Szkole Podstawowej
w Majdanie Wielkim. W programie sesji zaplanowane jest ślubowanie
nowo wybranego radnego oraz podjęcie uchwał w następujących sprawach:
1) nadania nazwy ulicy w miejscowości Podklasztor,
2) nadania nazwy ulicy w miejscowości Majdan Wielki,
3) zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy położonej w Wólce
Husińskiej,
4) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie,
5) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Krasnobrodzkiego
Domu Kultury,
6) zmian budżecie gminy na rok 2007,
7) operatu uzdrowiskowego,
8) zatwierdzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Krasnobród.
Informacje zebrała: M. Czapla

Dzień Matki jest raz w roku,
Szczęśliwy i pełen uroku.
Z okazji tego dnia szczególnego

Wszystkim Mamom
składamy życzenia: dużo zdrowia
i radości, szczęścia
oraz wszelkiej pomyślności.
Redakcja G.K.
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Huragan
czy UFO?
Czyli sensacja w okolicach Krasnobrodu
Od pewnego czasu w Krasnobrodzie, a właściwie
Husinach zaczęła krążyć pogłoska o odwiedzinach
UFO. Czy była to rzeczywiście wizyta kosmitów, czy
tylko tajemnicze zjawisko atmosferyczne trudno powiedzieć. Faktem jest, że to co powstało w wyniku
tego zdarzenia, czyli coś w rodzaju szałasu lub namiotu w kształcie koła utworzonego ze złamanych
lub zgiętych do środka drzew wzbudziło duże zainteresowanie w mediach. Mówiono o tym na antenie telewizji regionalnej i w Teleekspresie. W dniu 23
kwietnia br. miejsce nietypowego zjawiska odwiedziła również ekipa TVN z programu „Dzień dobry
TVN”. O tym, co wydarzyło się w lesie w pobliżu
Husin pisały również gazety.
Zdarzenie, o którym mowa miało miejsce w młodym lesie sosnowym będącym własnością mieszkańca Ciotuszy Starej. Drzewa zostały zniszczone (złamane) na powierzchni nie większej niż 36 m kwadratowych .
Moim zdaniem, ten rodzaj zniszczenia drzewostanu jest efektem huraganu, pewnego rodzaju trąby
powietrznej. Większości mieszkańców Husin, podobnie jak ja wiadomość o UFO traktują z przymrużeniem oka. Uważają, że to co można było zobaczyć w
lesie jest efektem nietypowej anomalii pogodowej.
Huragan czy UFO? Któż to może wiedzieć. Wiadomo jedynie to, że dzięki temu zdarzeniu Husiny i
Krasnobród zyskały stały się popularne i często słychac było o nich w mediach.
Mieczysław Dziura

Zaproszenie
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
Samorząd Uczniowski oraz Rada
Rodziców Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Majdanie Wielkim

serdecznie zapraszają
na

Uroczystość obchodów

Święta Patrona Szkoły
która odbędzie się
w dniu 28 maja 2007r.
o godz. 9.00
Program uroczystości:
9.00 – część artystyczna pt. „Moralitety
współczesnego nastolatka”
9.30 – Msza święta w kaplicy św. Alberta
w Majdanie Wielkim
10.30 – Spotkanie w szkole, rozstrzygniecie
konkursu plastycznego.
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Z okazji
Dnia Działacza Kultury
i Dnia Bibliotekarza
pracownikom instytucji kultury
i wszystkim animatorom życia
kulturalnego w naszej gminie
składamy podziękowania za pracę i trud,
który wkładacie Państwo w tworzenie kultury
i popularyzowanie działalności kulturalnej.
Do podziękowań dołączamy życzenia sukcesów
i satysfakcji z prowadzonej przez Państwa działalności
oraz pomyślności w życiu osobistym
Burmistrz Krasnobrodu
Janusz Oś
Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
Adam Kałuża

XXI Lubelski Rajd
Pojazdów Zabytkowych
W dniach 7 – 9 czerwca br. w Krasnobrodzie będziemy gościć uczestników XXI Lubelskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych – III Rundy Mistrzostw Polski.
Bazą dla uczestników tej imprezy będzie
Ośrodek „Pszczeliniec”.
Stamtąd zabytkowe auta
będą wyruszały na trasy
rajdu. W piątek 8 czerwca trasa rajdu będzie
prowadziła do Biłgoraja,
gdzie odbędzie się prezentacja aut. Natomiast
w sobotę 9 czerwca
uczestnicy wyruszą z
Krasnobrodu przez Szczebrzeszyn do Zamościa. Na mecie, na zamojskim
rynku odbędzie się konkurs elegancji. W sobotę wieczorem, podczas zakończenia rajdu odbędzie się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
Organizatorem XXI Lubelskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych jest
Automobilklub Lubelski.
M. Czapla

Zawody Wędkarskie
Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Zarząd
krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego organizuje
zawody spławikowe o mistrzostwo Towarzystwa na rok 2007r. Zawody
zostaną zorganizowane na Zalewie wypoczynkowym w Krasnobrodzie w
dniu 27 maja br. w dwóch turach po dwie godziny każda. Zbiórka uczestników w dniu zawodów o godz. 5.30 przy jazie na rzece Wieprz. Rozpoczęcie zawodów zaplanowano o godz. 6.00.
Dla najlepszych zawodników Zarząd przygotował atrakcyjne nagrody
oraz okolicznościowe dyplomy i puchary. Przypominamy zainteresowanym
o zabraniu siatek do przechowywania żywych ryb.
Zachęcamy członków towarzystwa do uczestnictwa w zawodach.
Zarząd
Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego
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Co słychać
w Kulturze?
Majowy koncert dla rodziców
Na sobotę 26 maja 2007r. o godz. 17.00 Krasnobrodzki Dom Kultury zaplanował koncert z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. W koncercie pt. „Majowy koncert dla rodziców” wystąpią dzieci i
młodzież z kół zainteresowań działających przy
KDK oraz uczniowie ze szkół podstawowych w
Majdanie Wielkim i Kaczórkach. W programie
koncertu będą inscenizacje piosenki, muzyka i
taniec oraz życzenia dla rodziców. Relację z koncertu opublikujemy w czerwcowym wydaniu
G.K.
Dzień Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka Krasnobrodzki Dom Kultury organizuje ognisko dla dzieci uczęszczających na zajęcia prowadzone w kołach zainteresowań działających w KDK. Ognisko odbędzie
się w dniu 31 maja o godz. 16.00.
Tanecznych zmagań ciąg dalszy
Po czterech turniejach klasyfikacyjnych do Finału
Mistrzostw Okręgu Lubelskiego, który odbędzie
się 2-3.06.2007r. w Zamościu zakwalifikowali się
następujący członkowie działającego przy KDK
Zespołu Tańca Nowoczesnego „FART”:
Solo hip-hop maluchy: Kawecka Aleksandra,
Solo hip-hop juniorzy dziewczęta: Konopka
Sylwia, Solo hip-hop juniorzy chłopcy: Kawka
Patryk, Mizerski Krystian, Duet hip-hop dzieci:
Kawecka Aleksandra i Kawecka Karolina,
Duet hip- hop juniorzy: Kostrubiec Agnieszka i
Maruszak Aleksandra, Duet disco-dance juniorzy: Grela Anika i Tarłowska Katarzyna,
Kawka Agnieszka i Maruszak Aleksandra.
Mini Formacja HIP-HOP Juniorzy w składzie:
Maruszak Aleksandra, Kawka Agnieszka,
Kleniewska Marlena, Kawka Patryk, Juszczak
Natalia, Kostrubiec Agnieszka, Dudek Honorata.
XII Gminny Konkurs
Recytatorski Przedszkolaka
W dniu 6 czerwca 2007r. o godz. 10.00 w KDK
odbędzie XII Gminny Konkurs Recytatorski
Przedszkolaka. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas zerowych oraz przedszkolaki
z terenu gminy Krasnobród. Zgłoszenia grupowe
(ze szkół) i indywidualne przyjmujemy w KDK
do dnia 1 czerwca br.
Otwarcie sezonu turystycznego
Na niedzielę 24 czerwca br. zaplanowano imprezę plenerową związaną z otwarciem letniego sezonu turystycznego w Krasnobrodzie. Impreza
odbędzie się tradycyjnie na plaży nad krasnobrodzkim zalewem. Szczegółowy program będzie
podany na plakatach w późniejszym terminie, ale
już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w tej
imprezie.
oprac. M. Czapla
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