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Budowa ulic Kwiatowej i Różanej
W fazie znacznego zaangażowania prac
budowlanych znajdują się roboty drogowe
związane z budową nawierzchni ulic Różanej i Kwiatowej na osiedlu Podzamek w
Krasnobrodzie. Prace budowlane wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Spółka z o.o. w Zamościu, które od wielu lat współpracuje z Gminą Krasnobród przy wykonywaniu zadań drogowych. Firma znana jest z wysokiej jakości
wykonywanych przez siebie robót budowlanych.
Nawierzchnie drogowe obu ulic wykonane
zostaną z kostki brukowej typu KOKARDA. Kostka układana będzie z wykorzystaniem układarki mechanicznej. Zastosowanie układarki znacząco obniża koszt realizacji inwestycji jak również kilkukrotnie
przyśpiesza wykonawstwo robót. W ramach inwestycji do wszystkich posesji wykonane zostaną urządzone zjazdy utwardzone kostką brukową. Odwodnienie jezdni będzie uregulowane poprzez zastosowanie korytek ściekowych. Roboty zakończone zostaną w pierwszej dekadzie lipca br.
Wartość przydzielonego kontraktu firmie
PRD Spółka z o.o. wyniosła 276 097,35zł
brutto. Roboty budowlane na osiedlu
Podzamek wykonywane są z uwzględnieniem procedur ISO 9001: 2000.
Roboty drogowe
w Majdanie Wielkim i Grabniku
Burmistrz Krasnobrodu w trzeciej dekadzie
maja br. zakontraktował dwie roboty budowlane związane z budową dróg w Majdanie Małym oraz Grabniku.
W miejscowości Majdan Mały zostanie
wykonany z wibroprasowanej kostki betonowej odcinek drogi gminnej o długości
127m natomiast w Grabniku zostanie wykonana stabilizacja betonowa odcinka drogi gminnej wraz z urządzonymi zjazdami
do pól i posesji na odcinku drogi o długości

270 m. Choć docelową nawierzchnię z kostki betonowej droga w Grabniku otrzyma dopiero w roku 2009 to już wkrótce mieszkańcy Grabnika bez problemu będą mogli korzystać z nowego odcinka z racji zwiększenia normy cementu, który zostanie zużyty
przy wykonywaniu podbudowy. Zarówno
roboty drogowe w Majdanie Małym jak i
Grabniku zgodnie z harmonogramem robót
mają
zostać
zakończone
do
dnia
15.08.2008r. Roboty w Majdanie wykona
Zakład Wapienno – Piaskowy „Bełżec” z
Bełżca natomiast roboty w Grabniku –
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Spółka z o.o. z Tomaszowa Lubelskiego. Wartość zakontraktowanych robót w
Majdanie Małym wyniosła 135.202,66zł
brutto a w Grabniku 105 370,30zł brutto.
Dotacja z FOGR na budowę drogi
W związku z kontynuacją przez Gminę Krasnobród budowy drogi w Grabniku Zarząd
Województwa Lubelskiego na wniosek
Burmistrza Krasnobrodu przydzielił Gminie
Krasnobród dotację na realizację tej inwestycji w 2008r. w wysokości 30 000zł. Dotacja pochodzi z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przelew środków na
koto Gminy Krasnobród nastąpi po zrealizowaniu zakontraktowanych na rok 2008r.
etapu robót.
Będzie jaśniej
Z dniem 30 czerwca 2008 r. zostaną zakończone prace przy budowie oświetlenia ulicznego w Krasnobrodzie. Przekazane do eksploatacji będzie nowo wybudowane oświetlenie ul. Sosnowej - 15 punktów świetlnych.
Ponadto rozbudowane zostanie oświetlenie
ul. Zamojskiej o 7 punktów świetlnych, ul.
Al.N.M.P. o 7 punktów świetlnych i ul. Słonecznej o 1 punkt świetlny.
Oferta dla inwestorów
Burmistrz Krasnobrodu ogłosił drugi ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy
Krasnobród położonych w KrasnobrodziePodzamku w terenach budownictwa uzdrowiskowego – projektowane sanatorium z
przychodnią uzdrowiskową.
Przetarg odbędzie się w dniu 04.09.2008r. w
siedzibie urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie o godz. 10.00.

Gazeta

rasnobrodzka

Punkt Informacji Turystycznej
Z początkiem miesiąca lipca zostanie
ogłoszony przetarg na wykonanie Punktu
Informacji Turystycznej w Podklasztorze.
Gmina Krasnobród posiada już ważne
pozwolenie na budowę od wielu lat oczekiwanego zarówno przez pielgrzymów
jak i turystów obiektu łączącego funkcje
informacyjne z sanitarnymi. Obiekt zaprojektowany został jako całoroczny a w
jego wnętrzu uwzględniono między innymi przestronną poczekalnię oraz łazienki i wc dla potrzeb ruchu turystycznego oraz pielgrzymkowego. Projekt budowlany i wykonawczy został opracowany przez firmę Architekci z Zamościa.
Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z realizacją obiektu zaplanowano na
przełom miesięcy sierpień i wrzesień
2008r. Z uwagi na przewidywane ubieganie się Gminy Krasnobród o możliwość
refundacji kosztów inwestycji ze środków
Unii Europejskiej obecnie przygotowywana jest przez Burmistrza Krasnobrodu
dokumentacja przetargowa z uwzględnieniem wskazówek Ministra Rozwoju Regionalnego wydanych w związku ze
stwierdzonymi przez Komisję Europejską
różnicami występującymi pomiędzy
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych a dyrektywami wspólnotowymi. Jeśli proces kontraktowania robót budowlanych jak i proces budowlany przebiegną bez zakłóceń w miesiącu maju
przyszłego roku odbędzie się otwarcie
nowego obiektu.
Samochód dla OSP Majda Wielki
Rozstrzygnięty został przetarg na „Karosację samochodu pożarniczego na podwoziu TATRA dla OSP w Majdanie
Wielkim”. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Osiny” s.c., 42-262 Poczesna, Kol.
Borek ul. Przemysłowa 3. Koszt zadania
wyniesie 109 996,00 zł. Zadanie to jest
współfinansowane przez WFOŚiGW w
Lublinie w wysokości 35 000,00 zł., OW
ZOSP RP w Lublinie w wysokości
45 000,00 zł. Udział finansowy gminy w
realizacji zadania wynosi 29 996,00zł.
Zgodnie z zawartą umową karosacja zostanie wykonana do dnia 30 października
2008 r.
Renowacja „Orła”
Rozstrzygnięto przetarg na „Renowację
pomnika powstańców styczniowych z
1863r. „Orzeł” na cmentarzu parafialnym
w Krasnobrodzie”. Całość prac wykona
artysta-plastyk Pan Andrzej Gontarz. Prace renowacyjne obejmować będą rozbiórkę istniejącego pomnika i ponowne wykonanie fundamentów wybudowanie cokołu z kamienia „józefowskiego” i odtworzenie rzeźby „Orła” w kamieniu
„Pińczak”. Koszt zadania wynosi 46 000
zł. Na realizację powyższego zadania
Gmina Krasnobród uzyskała dofinansowanie z Rady Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa w Warszawie w wysokości
20 000 zł. Prace renowacyjne powinny
się zakończyć do dnia 31.10.2008 r.
Ciąg dalszy na str. 4
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Wójtowianie
Jubileusz 15-lecia działalności artystycznej
W lutym 1993 roku ówczesny wójt
Krasnobrodu pan Stanisław Roczkowski
podsunął swoim pracownikom myśl utworzenia zespołu ludowego. Istniał wprawdzie zespół KGW prowadzony przez p. F.
Lewandowską, ale panie były już wiekowe
i należało pomyśleć o czymś nowym, bo
właśnie zbliżała się rocznica uchwalenia
Konstytucji 3-go Maja.
Właśnie 3 maja 1993 r. odbył się debiut nowego zespołu śpiewaczego w skład,
którego weszły: K. Kurantowicz, E. Florek, A. Parkitny, D. Kula, M. Olszewska i
Z. Przytuła. Akompaniowała nam Kapela
Krasnobrodzka, której kierownikiem był p.
J. Derkacz.
Na Dni Krasnobrodu już mieliśmy
własną piosenkę pt. „Piosenka o Krasnobrodzie” zaczynającą się od słów: „Jest takie miejsce, cichy zakątek...”. A do zespołu dołączyła – tak „przy okazji” p. Z Maruszak.
Ponieważ występów było coraz więcej, należało się jakoś nazywać. Wpadłyśmy na pomysł by nazwać się: „Wójtowiankami”, gdyż p. Wójt miał swój udział
w tworzeniu zespołu.
Współpraca z Kapelą Krasnobrodzką
układała się różnie aż do czerwca 1997 r.
kiedy to ówczesny Wojewódzki Dom Kultury w Zamościu wytypował nas na VI
Ogólnopolski Festiwal Wiejskich Zespołów Artystycznych – Kielce 97. Występ
się podobał, zwróciliśmy na siebie uwagę

Kapeli, ale pozostałe chciały nadal śpiewać w zespole. Trzeba było tylko znaleźć
muzyków, którzy razem z nami ten zespół
tworzyliby.
Z pomocą przyszli mężowie. Teraz
jeszcze należało trochę zmodyfikować nazwę i z „Wójtowianek” staliśmy się „Wójtowianami”. Nasz pierwszy występ w nowym składzie odbył się 7 grudnia 1997r.
Wystarczyło 5 miesięcy do opracowania
repertuaru i „zgrania się”.
Nasz nowy „stary” zespół wyglądał
imponująco: śpiewały panie; A. Parkitny,
Z. Maruszak, Z. Molenda, A. Olszewska,
B. Kozłowska i M. Olszewska; grali panowie; Z. Molenda, S. Olszewski, K. Dziduch, S. Greszta i E. Szust. Wkrótce do
zespołu dołączyła jeszcze p. J. Greszta.
No i potoczyło się. Kilka osób z różnych przyczyn z zespołu odeszło, przyszły
nowe. W ciągu 15 lat przez zespół przewinęło się wiele osób.
W chwili obecnej jest nas tylko
„ośmioro”:
- Zbigniew Molenda - akordeon, śpiew,
kierownik zespołu
- Stanisław Olszewski – bębenek, śpiew.
- Marek Molenda – kontrabas
- Alicja Parkitny – II głos, solówki.
- Alicja Olszewska – śpiew, solówki.
- Zofia Molenda – śpiew, solówki.
- Elżbieta Piela – śpiew, solówki.
- Marianna Olszewska – śpiew, konferansjerka, teksty, muzyka.
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W ciągu 15 lat występowaliśmy 367
razy w 66 miejscowościach poza Krasnobrodem, w 7 województwach oraz na Słowacji. Śpiewaliśmy na różnych imprezach,
przeglądach i festiwalach. Zdobyliśmy
wiele nagród i wyróżnień, byliśmy na wielu przeglądach, konkursach i festiwalach
laureatami.
W repertuarze mamy ok. 200 różnych
utworów. Śpiewamy piosenki ludowe i
towarzyskie oraz pieśni religijne i patriotyczne. bardzo chętnie wykorzystujemy
stare piosenki ludowe oraz pieśni religijne
i patriotyczne, ale też tworzymy sami, staramy się nie tylko odtwarzać ale i tworzyć.
19 z wykonywanych przez nas utworów to
teksty własne, 15 z nich sławi uroki Roztocza i Krasnobrodu. Do 6 z tych utworów
sami skomponowaliśmy muzykę.
Na naszej artystycznej drodze spotkaliśmy wielu wspaniałych ludzi, o których
pamięć zachowamy w naszych sercach na
zawsze. Jeśli nie wymieniamy ich z nazwiska to właśnie dlatego że jest ich tak wielu.
Każde spotkanie z nimi coś wniosło do naszego życia, ubogacało nas duchowo.
Szczególnie cenimy sobie spotkania z
ludźmi cierpiącymi i z mieszkańcami naszych DPS-ów. Każde nasze spotkanie z
nimi to jakby duchowe rekolekcje – nie zależnie od tego czy śpiewamy na poważnie
czy na wesoło.
Bardzo dziękuje tym wszystkim, którzy nas do siebie zapraszają, którzy chcą
się z nami spotykać i słuchać naszego grania i śpiewu.
Przyznajemy, były chwile dla naszego
zespołu bardzo trudne, kiedy dawano nam
odczuć, że nie jesteśmy potrzebni. Ale to
już przeszłość i nie pamiętamy tego. Zachowujemy w pamięci tylko radość bycia
razem i radość wspólnego śpiewania i grania, radość ze spotkań z ludźmi. Za te spotkania wszystkim z całego serca dziękujemy.
M. Olszewska

Krasnobrodzki Dom Kultury
i Zespół Folklorystyczny
„Wójtowianie”
serdecznie zapraszają
na

KONCERT
JUBILEUSZOWY
z okazji
15-lecia Zespołu
i przyznano nam nawet wyróżnienie.
Dlaczego „nawet”? Bo nie byliśmy
prawdziwym zespołem ludowym. Jaki
tam z nas był „lud”.
To był jednak koniec naszej współpracy z Kapelą Krasnobrodzką. „Wójtowianki” miały zniknąć, ale nie miały
wcale na to ochoty. Wprawdzie część
pań (a było nas już 10) odeszła do

Oprócz wymienionych wcześniej
występujących w zespole osób należałoby jeszcze wymienić: M. Lipską, L.
Najdę, K. Roczkowską a także śp. K.
Olszewskiego, który prawie do końca
był członkiem naszego zespołu oraz M.
Molendę – naszego kontrabasistę, który
właśnie z naszym zespołem się rozstaje
ze względu na zmianę miejsca pracy.

który odbędzie się
w dniu 28 czerwca 2008r.
godz. 17.00
w sali widowiskowej
Krasnobrodziego Domu Kultury
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Koncert dla Rodziców
25 maja o godzinie 17.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbył się KONCERT DLA RODZICÓW.
Taki koncert to już tradycja, bowiem
już od kilku lat oprócz świętowania Dnia
Matki, który jest bardziej celebrowanym
świętem w naszym kraju KDK nie zapomina również o Dniu Ojca. Stąd właśnie
Koncert dla Rodziców.
To właśnie o nich i dla nich w to niedzielne popołudnie śpiewały, recytowały i
tańczyły ich pociechy i to nie tylko te małe, ale także te prawie dorosłe.
W końcu dzieckiem dla swoich rodziców
jest się zawsze i mimo wieku zawsze warto

dziękować im za miłość, troskę, trud włożony w wychowanie, za łzy, które nie zawsze były łzami szczęścia i za to, że po prostu są.
Jak co roku w koncercie wzięły udział
dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe w Krasnobrodzkim Domu Kultury, które jako pierwsze zaprezentowały się na
scenie prowadząc koncert życzeń którego
odbiorcami były najdroższe osoby na
świecie: Mama i Tata.
Podczas koncertu oprócz wierszowanych
życzeń można było wysłuchać pięknych
piosenek.
Następnie na scenie, kolejno pojawiły

Krasnobrodzki Dom Kultury
Burmistrz Krasnobrodu
serdecznie zapraszają na

oraz otwarcie wakacyjnego sezonu
turystycznego w Krasnobrodzie
21.06.2008r. (SOBOTA)
(MIEJSCE: KRASNOBRODZKI DOM KULTURY)
GODZ. 18.00 – WERNISAŻ WYSTAWY „ZDZISŁAW WITWICKI – ILUSTRACJE”
22.06.2008r. (NIEDZIELA)
(MIEJSCE: SCENA PLENEROWA NAD ZALEWEM)
GODZ. 16.00 – PREZENTACJE MUZYCZNE, W
KTÓRYCH WYSTĄPIĄ:
• ZESPÓŁ „EX AZJA”
• KAPELA SZCZEBRZESKA
• ZESPÓŁ ESTRADOWY „HARMONIA” Z
TOMASZOWA LUBELSKIEGO
• KAPELA „KRASNOBRODZKIE ECHO”
GODZ. 18.45 – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
NA NAJŁADNIEJSZY WIANEK SOBÓTKOWY
(zapraszamy do przygotowania wianków i dostarczenie ich w dniu imprezy do organizatorów)
GODZ. 19.00 – ZIELONY KULIG (przejazd z plaży nad rzekę Wieprz)
• PUSZCZANIE WIANKÓW NA WODĘ
• POWRÓT NA PLAŻĘ
• PALENIE OGNISKA, PIECZENIE KIEŁBASEK (prosimy o zabranie ze sobą prowiantu)
GODZ. 20.00 – ZABAWA PLENEROWA Z ZESPOŁEM „EX AZJA”

rasnobrodzka

się dwie grupy przedszkolaków, które
śpiewały i recytowały wiersze dla swoich
rodziców. Maluchy świetnie czuły się na
scenie i mimo małych usterek technicznych dzielnie i z uśmiechem zaprezentowały swój program.
Tuż po nich można było wysłuchać
montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim.
Niedzielny koncert zakończyły występy taneczne członków zespołu tańca nowoczesnego „FART”. Były prezentacje solowe, duety i pokaz formacji.
Tak oto w tanecznym nastroju zakończył się kolejny KONCERT dla RODZICÓW- najdroższych nam osób na świecie.
M.K.
Fotoreportaż – str. 10

WIEŚCI Z GMINY
Ciąg dalszy ze str. 2
Przetarg na prace projektowe
W trzeciej dekadzie miesiąca czerwca bieżącego roku Burmistrz Krasnobrodu ogłosił przetarg nieograniczony na szeroko zakrojone prace
projektowe dla następujących inwestycji: 1. Budowa ulicy Leśnej
oraz ulicy Sosnowej w Krasnobrodzie wraz z kanalizacją burzową. 2.
Budowa ulicy Wiśniowej w Krasnobrodzie. 3. Budowa odcinka ulicy
Kalinowej na osiedlu Podzamek w Krasnobrodzie. Budowa gminnej
drogi gospodarczej we wsi Zielone. 4. Budowa kanalizacji sanitarnej
w ulicy Wiśniowej w Krasnobrodzie – II etap oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej, Al. N.M.P., Słonecznej, Sobieskiego
wraz z kolektorem łączącym Krasnobród z miejscowością Majdan
Wielki. 5. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy
Tomaszowskiej w Krasnobrodzie – II etap.
Opracowanie dokumentacji budowlanych następowało będzie sukcesywnie. Najbardziej skomplikowane dokumentacje przekazane będą
inwestorowi do końca roku 2009. Z uwagi na długofalowy charakter
procesu inwestycyjnego część inwestycji budowlanych, na które zostaną opracowane projekty budowlane i wykonawcze zostanie zrealizowanych po roku 2009. Rozstrzygnięcie przetargu na prace projektowe nastąpi 4 lipca bieżącego roku.
Odmulanie rzeki Wieprz
„Opracowanie dokumentacji technicznej odbudowy koryta rzeki
Wieprz”. Dokumentację techniczna wykona projektant mgr inż.
Adam Niedabylski. Opracowaniem objęty jest ok. 4 km odcinek rz.
Wieprz, od ujścia Kryniczanki w górę rzeki do granicy administracyjnej Gminy Krasnobród. Przygotowana dokumentacja pozwoli na
przeprowadzenie prac odmulenia rzeki co poprawi spływ wody a tym
samym zapobiegnie zatapianiu łąk w Majdanie Wielkim i Dominikanówce. Koszt opracowania wyniesie 36.600 zł. Przewidywany termin
opracowania dokumentacji przypada na 30.09.2008r.
Zdobywanie wiedzy
W dniu 28 maja 2008 roku w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyło
się szkolenie nt. „Możliwości współpracy organizacji pozarządowych
z jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju regionu”
oraz „Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych i mikro
przedsiębiorców wspierające politykę regionalną” realizowane w ramach projektu „Organizacje pozarządowe Zamojszczyzny Partnerem
w Tworzeniu Strategii Rozwoju Regionu”.
W szkoleniu uczestniczyło 20 osób. Byli to reprezentanci organizacji
pozarządowych, stowarzyszeń, jednostek OSP, radni rady miejskiej,
sołtysi i pracownicy Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie. Organizacja powyższego szkolenia była możliwa dzięki wsparciu udzielonemu
przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz Rzeczypospolitej Polskiej w ramach
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych.
Informacje zebrała: M. Czapla
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Do Matki Bożej Krasnobrodzkiej
Pielgrzymka Rodziny Szkół noszących imię Sługi Bożego Jana Pawła II Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Krasnobród 29 maja 2008 roku
Miesiąc maj, to czas, w którym do
Sanktuarium Matki Bożej Krasnobrodzkiej, przybywa wielu pielgrzymów.
Wśród nich są również dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkół noszących
imię Sługi Bożego Jana Pawła II mieszczących się na terenie Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej.
W tym roku, IV już pielgrzymka
miała miejsce 29 maja, kiedy to licznie
zgromadzone delegacje szkół przybyły
do Tronu Pani Roztocza, by złożyć swe
dziękczynienie za dar Pontyfikatu Jana
Pawła II i prosić o rychłe wyniesienie na
ołtarze. Oprócz szkoły z Krasnobrodu w
pielgrzymce wzięły udział szkoły z Moniatycz, Trzeszczan, Tereszpola, Gozdu Lipińskiego, Zamościa, Biłgoraja,
Hrubieszowa, Dereźni oraz Zamchu.
O godzinie 10.00 Kustosz Sanktuarium Maryjnego Ks. Prałat Roman
Marszalec, serdecznie przywitał uczestników pielgrzymki oraz zapoznał
wszystkich z historią cudownego obrazka. Następnie wszyscy udali się na Kalwarię Krasnobrodzką, gdzie rozważając

Letnie
koncerty organowe
Jak co roku w okresie wakacji w
Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie odbywają się Letnie Koncerty Organowe. Program tegorocznych koncertów przedstawia się następująco:
13 lipca
Bogdan Narloch - Koszalin
27 lipca
Jarosław Ciecierski (organy) - Olsztyn
10 sierpnia
prof. Joachim Grubich - Kraków/Warszawa
24 sierpnia –
Małgorzata Suchowierzch - róg
Tomasz Suchowierzch - fagot
Marek Kudlicki - organy
Wszystkie koncerty rozpoczynają się
o godz. 17.00.
Serdecznie zapraszamy
Kierownik Artystyczny
Marek Kudlicki
Austria-Wiedeń

stacje Drogi Krzyżowej pielgrzymi modlili się o rychłą beatyfikację swojego
patrona.
Centralnym punktem tych uroczystości była Eucharystia, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Pasterz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej Ks. Bp Wacław Depo. Po Mszy
świętej na placu przy kościele każdy z
uczestników mógł skorzystać z gorącego
posiłku.
Kolejnym punktem programu był IV
Diecezjalny Przegląd Pieśni Pielgrzymkowej. Gościem specjalnym był
Zespół wokalno – instrumentalny diakonów Wyższego Seminarium Duchownego naszej diecezji. Po koncercie zaproszonych gości, wystąpili uczniowie poszczególnych szkół, wykonując po 2
utwory. W Przeglądzie zaprezentowały
się szkoły z Krasnobrodu, Trzeszczan,
Tereszpola, Gozdu Lipińskiego i Zamościa.
Każda szkoła wykazała się solidnym
przygotowaniem. Na zakończenie festiwalu Ks. Bp Wacław Depo, wraz z

Dyrekcją Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie, p. Markiem Pawlukiem i p. Zdzisławą Pakuła oraz z Burmistrzem
Miasta i Gminy Krasnobród p. Zbigniewem Michalskim wręczyli uczestnikom Przeglądu nagrody i pamiątkowe
dyplomy. Każda ze szkół natomiast
otrzymała stosowne podziękowania za
udział w Pielgrzymce, wszyscy zaś
uczestnicy na pamiątkę tego spotkania
otrzymali medalik z wizerunkiem Matki
Bożej Krasnobrodzkiej, które zostały
poświęcone podczas Mszy świętej.
Jan Paweł II zawierzył całkowicie
Matczynemu wstawiennictwu Maryi.
Ufni w moc modlitwy gorących serc,
zanoszonej przed Tronem Maryi, zapewne staliśmy się bogatsi duchowo
oraz pełni nadziei, że Sługa Boży Jan
Paweł II – nasz Patron – zostanie rychło
włączony w poczet świętych.
Ks. Sławomir Skowroński
Fotoreportaż – str. 11

W pośrodku lasu mieszkasz
Tu rzeka łask płynie
Nie znana niegdyś w lesie
Tu obraz Twój słynie
Zbliżają się lipcowe „Gody w Krasnobrodzie”, których, gospodynią jest
Matka Boża – Szafarka Łask Bożych – Pani Roztocza.
W imieniu Pasterza Diecezji bpa Wacława Depo,
który będzie przewodniczył w pobożnym spotkaniu czcicieli Pani Krasnobrodzkiej,
zapraszam drogich nam zawsze pielgrzymów, na wspólną modlitwę
do krasnobrodzkiego sanktuarium, które stanowi dom naszej Matki.

Program Odpustu Matki Bożej Krasnobrodzkiej
1-2 lipca 2008
1 lipca
Godz. 18.00 – Msza św. wieczorowa
Kazanie głosi ks. Kanonik Aleksander
Baca – Archidiecezja Lubelska
Godz. 19.00 – Droga krzyżowa na Kalwarii Krasnobrodzkiej.
Godz. 21.00 – Apel Jasnogórski
Przewodniczy Pasterz Diecezji bp Wacław Depo; po apelu procesja różańcowa
do Kaplicy Objawień na Wodzie. Rozważania przy poszczególnych stacjach
prowadzi Ks. Kanonik Aleksander Baca
– kapłan Archidiecezji Lubelskiej
Godz. 23.00 – Pasterka Maryjna przy
Kaplicy Objawień na Wodzie – celebra i
Słowo Boże – bp Wacław Depo

2 lipca
Godz. 6.30 – Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
Msze św. godz.: 7.00; 9.00; 10.30
Kazania głosi Ks. Kanonik Aleksander
Baca
Godz. 12.00 – Suma odpustowa
Celebra i Słowo Boże – Przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski Ks. Abp
Józef Michalik Metropolita Przemyski.
Po sumie procesja eucharystyczna.
Godz. 18.00 – Msza św. wieczorowa
Kazanie głosi Ks. Kanonik Aleksander
Baca
Ks. Prałat Roman Marszalec
Kustosz Sanktuarium Maryjnego
w Krasnobrodzie
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Per Arte ad Astra
II Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej
Serdecznie zapraszamy do udziału w
II Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Per Arte ad Astra Krasnobród
2008. Pozytywne opinie środowiska organowego po ubiegłorocznej edycji stały się dla nas zachętą do podjęcia wysiłku przygotowania tegorocznego Festiwalu.
Pragnę poinformować, iż II Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Arte ad Astra” Krasnobród
2008, który Fundacja Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO
organizuje we współpracy z Parafią Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie,
Urzędem Miejskim w Krasnobrodzie,
Krasnobrodzkim Domem Kultury i Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk”
Sp. z o.o. w Krasnobrodzie odbędzie się
od 17 do 28 sierpnia tego roku.
Patronat honorowy nad festiwalem
objął Pasterz Diecezji ZamojskoLubaczowskiej Jego Ekscelencja Ksiądz
Biskup Wacław Depo.
Podczas Festiwalu odbędą się koncerty muzyki organowej i kameralnej
prowadzone przez wybitnych polskich
organistów i kameralistów jak prof. Józef Serafin, Bartosz Jakubczak, Jadwiga
Kowalska, Roman Szlaużys, Anna Piechura-Gabryś i Katarzyna Bąkowska
oraz warsztaty muzyki barokowej dla
młodzieży szkół muzycznych II stopnia.
Na zakończenie Festiwalu Młodzieżowa Orkiestra Kameralna DIVERTIMENTO dokona prawykonania utworu
młodego polskiego kompozytora Dariusza Przybylskiego Concerto Festivo na
organy dla dwóch wykonawców i orkiestrę kameralną, utworu specjalnie skomponowanego dla naszego Festiwalu
Festiwalowi towarzyszyć będzie
szereg imprez kulturalnych, nie tylko
muzycznych, lecz również m.in. projekcja filmu Andrzeja Wajdy „Katyń”, program słowno-muzyczny „Refreny RefRena” w wykonaniu aktorów Teatru
Polskiego w Warszawie, oraz imprezy
związane z prezentacją piękna Ziemi
Roztoczańskiej.
Szczegółowy program naszego Festiwalu:
KONCERT INAUGURACYJNY
17 sierpnia 2008 r. godz. 20.30
Sanktuarium Najświętszej Marii Panny
w Krasnobrodzie
Józef Serafin – organy
Stanisław MORYTO [1947-]
Veni Creator
Johann Sebastian BACH [1685-1750]
Preludium i Fuga Es-Dur

Cesar FRANCK [1822-1890]
Chorał h-moll
Jehan ALAIN [1911-1940}
Lamento
Postlude pour l'office de Complies
Charles TOURNEMIRE [1870-1939]
Te Deum

RECITALE ORGANOWE
w Sanktuarium Najświętszej Marii
Panny w Krasnobrodzie
19 sierpnia 2008 r. godz. 19.00
Roman Szlaużys – organy
program
Dietrich BUXTEHUDE [1637-1707]
Toccata in F BuxWV 156
Nimmt von uns BuxWV 207
Johann Sebastian BACH [1685-1750]
V Sonata C-dur
Fantazja i fuga c-moll
Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY
[1809-1847]
I Sonata f-moll

program
Johann Sebastian BACH [1685-1750]
Preludium i fuga Es- dur
OMensch bewein’ dein Suende gross
Franz LISZT [1811-1886]
Preludium i fuga na temat
B-A-C-H
Max REGER [1873-1916]
Wariacje i fuga na temat „Heil dir im
Siegeskranz“
Louis VIERNE [1870-1937]
„Pièces de Fantaisie”:
Sur le Rhin op. 54 nr 5
Andantino op. 51 nr 2
Carillon de Westminster op. 54 nr 6

KONCERT
MUZYKI KAMERALNEJ
24 sierpnia 2008 r. godz. 20.30
Kościół Świętego Ducha
w Krasnobrodzie
Anna Piechura – harfa
program
W.CROFT [1678-1727]
Sarabanda
Ground

21 sierpnia 2008 r. godz. 19.00
Bartosz Jakubczak – organy
program
Nicolaus BRUHNS [1665-1697]
Praeludium in e
Johann Sebastian BACH [1685-1750]
Trio in G BWV 1027a
Justin Heinrich KNECHT [1752-1817]
Toccata
Moderato e patetico
Cantabile
Mit einem angenehmen Orgelregister:
Larghetto
Fantasie
Mit Läufen und Arpeggien
Lionel ROGG [1936-]
Partita sopra
Nun freut euch (1976)
[Choral, Bicinium, Canon, Presto, Recit,
Passacaglia, Toccata]
Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY
[1809-1847]
Thema mit Variationen
Johannes BRAHMS [1833-1897]
Präludium und Fuge in g-moll (1857),
WoO 10
26 sierpnia 2008 r. godz. 19.00
Jadwiga Kowalska– organy

Nicolo PAGANINI [1782-1840]
La Caccia
Gabriel PIERNE [1863-1937]
Jmpromptu
Capriccio
Alphonse HASSELMANS [1845-1912]
Źródło
Georg Friedrich HAENDEL [16851759]
Concerto for harp in B-flat major
Op.4,No.6
Andante, allegro
Larghetto
Allegro moderato
z towarzyszeniem zespołu kameralnego
ZAKOŃCZENIE FESTIWALU
28 sierpnia 2008 r.
Sanktuarium Najświętszej Marii Panny
w Krasnobrodzie
godz. 18.00
Uroczysta Msza Święta Dziękczynna
godz. 20.00
UROCZYSTY KONCERT
II Festiwalu Muzyki Organowej
i Kameralnej Per Arte ad Astra
Ciąg dalszy na str. 17
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Bezpiecznie i rodzinnie

• Pani Mariola Czapla – Dyrektor Do-

Dzień Dziecka i Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim

• Pani Monika Malec – Redaktor Radia

02.06.2008r. w Szkole Podstawowej
w Majdanie Wielkim odbył się Dzień
Dziecka połączony z piknikiem rodzinnym pod hasłem „Bezpieczne wakacje,
bezpieczne gospodarstwo”.
W programie imprezy było otwarcie
wystawy prac plastycznych uczniów; pt.
„Bezpieczne wakacje, bezpieczne gospodarstwo”, konkurs wiedzy dla dzieci,
rolników i rodziców pt. „BHP w gospodarstwie domowym”, pokaz udzielania I
pomocy przez uczniów kl. II, inscenizacja z okazji Dnia Matki i Ojca, zawody
sportowe na zakończenie ognisko.
Współorganizatorami naszej imprezy
byli:
• Rada Rodziców
• Pani Barbara Soboń – nadinspektor
Inspekcji Pracy w Zamościu
• Pan Piotr Skwarek – kierownik Oddziału Okręgowej Inspekcji Pracy

w Zamościu

• Pan Artur Kornas – Starszy Inspektor
Pracy

• Pani Dorota Kukiełka – pracownik

mu Kultury w Krasnobrodzie
Lublin

• Sołtys, radni, strażacy i rodzice dzieci

z Majdanu Wielkiego i Hutkowa
mgr Małgorzata Kawałek
Fotoreportaż – str. 20

KRUS Zamość

• Pan Bogdan Mokrzecki – pracownik

KRUS Zamość
Na imprezie byli także zaproszeni goście:
• Pan Janusz Oś – Burmistrz Krasnobrodu
• Pan Zbigniew Michalski – z-ca Burmistrza Krasnobrodu
• Pan Wojciech Żukowski – poseł na
sejm RP
• Pan Jerzy Cios – lekarz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Krasnobrodzie
• Pni Barbara Kukiełka – higienistka
szkolna

Podziękowanie
Dyrektor szkoły Małgorzata Kawałek
serdecznie dziękuje
sponsorom nagród i poczęstunku:
• SUPON Zamość
• KRUS Zamość
• Pani Krystyna Kuczyńska
• Pan Jan Świć – PROGRESSCHEM
• Pan Janusz Zieliński – Masarnia
kol. Łaszczówka
oraz gościom, którzy przybyli na obchody Dnia Dziecka połączonego z piknikiem rodzinnym

IX Pielgrzymka Domów Pomocy Społecznej
Od dziewięciu lat mieszkańcy domów pomocy społecznej województwa
lubelskiego spotykają się na wspólnych
modlitewnych spotkaniach w sanktuariach maryjnych naszego województwa.
Dotychczas organizowano już pielgrzymki m.in. do Kodnia, Kocka, Chełma, Leśnej Podlaskiej, Wąwolnicy, Pratulina.
W tym roku organizatorzy, tj. Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Bone
Corda” i Dom Pomocy Społecznej w
Kalince wybrali jako cel pielgrzymki
Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej
Marii Panny w Krasnobrodzie. W organizację pielgrzymki, która odbyła się w
dniu 30 maja 2008r. aktywnie włączyły
się miejscowe Domy Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie i Majdanie Wielkim Parafia NNMP w Krasnobrodzieoraz władze samorządowe gminy Krasnobród.
Licznie zgromadzeni pielgrzymi –
mieszkańcy i pracownicy domów pomocy społecznej, których przybyło do Krasnobrodu około 800 - swoje modlitewne
spotkanie rozpoczęli od odprawienia
Drogi Krzyżowej na Krasnobrodzkiej
Kalwarii. Następnie zgromadzili się w
przed ołtarzem Matki Boskiej Krasnobrodzkiej, aby tam wysłuchać historii
Sanktuarium przedstawionej przez ks.
Prałata Romana Marszalca – proboszcza
Parafii NNMP w Krasnobrodzie. Po zapoznaniu się z historią kultu maryjnego
w Krasnobrodzie oficjalnego powitania
dokonali: Prałat Roman Marszalec,

Wiktor Juszczak – dyrektor DPS w Krasnobrodzie, Marianna Bakanacz – prezes
Stowarzyszenia Integracji Społecznej w
Kalince i ks. dr Waldemar Sądecki –
Duszpasterz Pomocy Społecznej Archidiecezji Lubelskiej.
Głównym punktem w programie
pielgrzymki była msza św. koncelebrowana przez kapelanów domów pomocy
społecznej pod przewodnictwem Pasterza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Ks. Bp. Wacława Depo.
Ksiądz Biskup wygłosił homilię,
której wysłuchali zarówno uczestnicy
pielgrzymki jak i zaproszeni goście:
Krzysztof Szwal – Kierownik Oddziału
Polityki Społecznej w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Zamościu, Bogumiła Maria Hildebrand Wicestarosta Zamojski, Jerzy Maśluch Wicestarosta Powiatu Parczewskiego,
Danuta Chróściel – dyrektor PCPR w
Zamościu oraz Zastępca Burmistrza
Krasnobrodu Zbigniew Michalski.
Oprawę muzyczną mszy św. zapewnił chór „Słoneczny Krąg” z Żułowa.
Po mszy św. pielgrzymi przeszli z
kościoła, Aleją Najświętszej Marii Panny na plac przy Kaplicy Objawień na
Wodzie, by tam się posilić spożywając
przywieziony ze sobą posiłek. Zgromadzonym przed kaplicą pielgrzymom
swoimi piosenkami umilał czas zespół
folklorystyczny „Wójtowianie” z Krasnobrodu.
W tym samym czasie księża kapelani, dyrektorzy domów pomocy

społecznej, organizatorzy pielgrzymki i
zaproszeni goście uczestniczyli w odbywającym się pobliskim DPS w Majdanie
Wielkim spotkaniu z Pasterzem Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej. Podczas tego
spotkania ks. Bp. Wacław Depo witając
się z każdym z uczestników zamienił z
nim kilka słów, starając się poznać
wszystkich z nazwiska i pełnionej funkcji. Na zakończenie wyraził słowa uznania i wdzięczności za organizowane modlitewne spotkania i zachęcał do ich
kontynuowania.
Po spotkaniu w DPS w Majdanie
Wielkim jego uczestnicy wraz z Księdzem Biskupem udali się do Kaplicy na
Wodzie. Pasterz serdecznie witany przez
grupy pielgrzymów podchodził do każdej z nich, nawiązywał rozmowy indywidualne i chętnie pozował do wspólnych pamiątkowych zdjęć, sprawiając
wielką radość zgromadzonym pielgrzymom. Żegnając się pobłogosławił
wszystkich. Potem niestety przyszedł
czas na rozstanie pielgrzymów z Krasnobrodem i powrót do swoich, często
dosyć odległych miejscowości.
Mamy nadzieję, że miłe wspomnienia z pobytu w Sanktuarium Maryjnym
w Krasnobrodzie na długo pozostaną w
pamięci uczestników IX Pielgrzymki
Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubelskiego.
M. Czapla
Fotoreportaż – str. 11
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Straż Miejska w Krasnobrodzie
Od 5 czerwca 2008 r. Urząd Miejski
w Krasnobrodzie wzbogacił się o nową
komórkę organizacyjną. Na podstawie
uchwały Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 31 stycznia 2008r. utworzono Straż Miejską w Krasnobrodzie.
Straż Miejska w Krasnobrodzie jest
samorządową, umundurowaną formacją
utworzoną w celu wykonywania czynności administracyjno-porządkowych w
zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa.
Do szczegółowych zadań Straży
Miejskiej należy m.in. kontrolowanie
właścicieli nieruchomości z wywiązywania się z obowiązków w zakresie
utrzymywania należytego stanu sanitarno-porządkowego, w tym:
- wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów stałych i płynnych,
- posiadania umów i dowodów wpłat
dotyczących usuwania odpadów,
- kontroli utrzymania czystości, porządku i przestrzegania prawa na drogach
publicznych,
- kontroli przestrzegania ładu i porządku
w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w ich najbliższym otoczeniu.
Terenem jej działania jest obszar
administracyjny gminy Krasnobród.
Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Burmistrz Krasnobrodu, a w zakresie fachowym – Komendant Główny
Policji poprzez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.
Strażnicy miejscy wykonując swoje
zadania mają prawo do:
- udzielania pouczeń,
- legitymowania osób,
- ujęcia osób,
- nakładania grzywien w postępowaniu
mandatowym za wykroczenia,
- kierowanie wniosków o ukaranie do
sądu,
- usuwanie pojazdów i ich unieruchamianie przez blokowanie kół,

- wydawania poleceń,
- żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych
- obserwowania i rejestrowania przy pomocy środków technicznych obrazu zdarzeń
w miejscach publicznych.
Kadrę Straży Miejskiej stanowią dwie osoby pełniące funkcje komendanta, który
kieruje Strażą i strażnika. Osoby sprawujące te funkcje zostały wybrane w drodze
konkursu i przeszły stosowne szkolenia oraz miesięczną praktykę w Straży Miejskiej
w Zamościu.
Komendantem Straży jest Anna Nadłonek, a funkcję strażnika pełni Artur Wileński. Oboje są mieszkańcami gminy Krasnobród.
Anna Nadłonek,
Wiek: 31 lat,
Wykształcenie:
wyższe – inż.
ochrony środowiska,
Stan cywilny:
mężatka, 1 dziecko.

Artur Wileński,
Wiek: 36 lat,
Wykształcenie:
średnie, pracownik
ochrony I stopnia,
Stan cywilny: żonaty, 2 dzieci.

Straż Miejska w Krasnobrodzie przed
budynkiem Urzędu Miejskiego...

... i podczas patrolowania ulic miasta.

Staż, choć działa od niedawna ma już za sobą pierwsze akcje. Jak na razie są to
akcje informacyjno-instruktażowe. O działalności nowo powołanej Straży Miejskiej
w Krasnobrodzie będziemy informowali w kolejnych wydaniach G.K.
Kontakt telefoniczny ze Strażą Miejską: 519 193 232 i 519 193 223
M. Czapla

Z okazji zawarcia związku małżeńskiego
naszemu Drogiemu Koledze redakcyjnemu
Markowi Molendzie oraz jego małżonce Anecie
składamy najserdeczniejsze życzenia.
Życzymy, aby spełniały się Wasze sny,
ziściły marzenia,
w szczęściu płynęły wspólne dni,
niech miłość je opromienia.
Redakcja GK

Podziękowanie
W związku z zakończeniem pracy w Krasnobrodzkim Domu
Kultury, naszemu Koledze Markowi Molenda składamy serdeczne podziękowanie za ponad 5-letnią pracę na rzecz rozwoju krasnobrodzkiej kultury.
Dziękujemy za pracę z dziećmi i młodzieżą w ramach kół zainteresowań – muzycznego i modelarskiego, za prowadzenie Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej oraz działalność w zespole folklorystycznym „Wójtowianie”, za organizację wielu imprez.
Dziękujemy za sumienność, zaangażowanie i miłą atmosferę
wspólnych działań oraz niegasnący uśmiech na twarzy.
Do podziękowań dołączamy życzenia wszelkiej pomyślności
w nowej pracy, satysfakcji z jej wykonywania i sukcesów zawodowych.
Dyrektor i Pracownicy KDK
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Rysowanie pomaga mi relaksować się
W dniu 12 czerwca 2008r. o godz.
13.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury
odbyło się otwarcie wystawy prac plastycznych wykonanych przez Ewelinę
Mierzwa.

W spotkaniu, zorganizowanym przy
współpracy Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Dominikanówce i Krasnobrodzkiego
Domu Kultury wzięli udział zaproszeni
goście: Henryk Matej - Starosta Powiatu
Zamojskiego, Maria Gil - pracownik Biura
Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego,
Przewodniczący Powiatowej Społecznej
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych –
Waldemar Dołba i wiceprzewodnicząca
Aleksandra Martyna, Janusz Oś - Burmistrz Krasnobrodu, Marek Pawluk - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Krasnobrodzie i Zdzisława Pakuła – wicedyrektor, Dorota Umińska – wicedyrektor Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie, Dorota Mazur – kierownik
WTZ w Komarowie, Zespół „METEOR”
z Zamościa oraz uczestnicy i pracownicy
WTZ w Dominikanówce i pracownicy
KDK.
Po powitaniu, którego dokonały Mariola Czapla – dyrektor KDK i Urszula
Czapla – kierownik WTZ głos zabrała Urszula Olszewska – instruktor WTZ, która
odczytała przegotowaną przez Autorkę
prezentowanych prac informację o niej
samej.

Oto co Ewelina Mierzwa napisała o
sobie:
Urodziłam się w 1976 roku w Wadowicach. Cierpię na mózgowe porażenie
dziecięce, które jest przyczyną mojej niepełnosprawności. Moja rehabilitacja rozpoczęła się od najmłodszych lat. Do 6 roku życia nie chodziłam. Moje dzieciństwo
to ciągłe wyjazdy, wizyty u lekarzy i specjalistów, pobyty w sanatoriach, przeszłam dwie operacje.
Ukończyłam Szkołę Podstawową w
Krasnobrodzie, gdzie zrodziły się moje zainteresowania plastyczne.
Mając 17 lat zaczęłam uczęszczać na zajęcia terapeutyczne do Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Zamościu przy ulicy Orlicz
Dreszera. Tam uczyłam się podstaw rysunku, malarstwa, rzeźby w glinie. Moje
ulubione techniki to pastel, ołówek, węgiel. Rysowanie pomaga mi relaksować
się, pozwala zapominać o mojej niepełnosprawności.
Od 2003 roku zaczęłam uczęszczać na
zajęcia do Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Dominikanówce. Uwieńczeniem mojej

pracy jest kilkadziesiąt rysunków pastelą
suchą oraz obrazy olejne. Brałam udział
w różnych konkursach plastycznych, gdzie
zdobyłam wyróżnienia i nagrody. Ulubionym tematem moich prac są pejzaże, postacie.
Od niedawna zaczęłam rysować architekturę i malowanie na szkle. Nadal
pragnę rozwijać swoje umiejętności artystyczne, doskonalić techniki malarskie.
Największą nagrodą i uwieńczeniem
mojej pracy, a także motywacją do dalszego tworzenia są organizowane wystawy moich prac.
W dalszej części informacji przygotowanej przez Ewelinę Mierzwa były podziękowania dla wszystkich życzliwych
osób, które spotkała na swojej drodze.
Szczególne słowa podziękowania skierowała do tych, którzy przyczynili się do
zorganizowania jej wystaw w Powiatowej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu
oraz w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
Ciąg dalszy na str. 14.
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Krasnobrodzkie Warsztaty Astronomiczne
W drugim semestrze roku szkolnego 2007/08 w Zespole
Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II prowadzone były
warsztaty astronomiczne. 16 czerwca 2008 r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury podsumowaliśmy i uroczyście zakończyliśmy realizację projektu „Krasnobrodzkie Warsztaty Astronomiczne”. Projekt realizowany był od stycznia b.r. Uczestnicy
warsztatów mieli okazję zapoznać się z obsługą programu
komputerowego Mapy Nieba - Cartes du Ciel. Program ten
umożliwia symulację nieba widzianego z dowolnego miejsca
na Ziemi, obserwację ruchu planet i Księżyca, lokalizację
gwiazdozbiorów i innych ciał niebieskich. Obserwacje nieba
nie były tylko wirtualne. Zakupiony w ramach projektu teleskop firmy Bresser-Meiser o ogniskowej 1200 mm i średnicy
zwierciadła 150mm umożliwił wizualną eksplorację naszego
najbliższego kosmicznego sąsiada Księżyca. Przy około 150krotnym przybliżeniu obserwowaliśmy kratery i ich cienie
rzucane na powierzchnię naturalnego satelity Ziemi.

Planety widoczne były trochę mniej okazale niż Księżyc,
ale można było zobaczyć Marsa jako czerwony punkt wielkości wiśni, a wokół Saturna można było dostrzec jasną otoczkę
– pierścienie. Teleskop wycelowany w wydawało by się „puste” miejsce nieba odkrywał dziesiątki jasnych punktów – odległych gwiazd. Nie zawsze udawało nam się spotkać w umówionym terminie, a to księżyc był w nowiu albo niebo zasłoniła gruba warstwa chmur. Pomimo tych trudności zrealizowaliśmy nasze zajęcia.
Uczestnicy warsztatów mieli też okazję wykazać się własną aktywnością i kreatywnością. Dowodem tego są liczne
prace na temat obserwacji astronomicznych. Forma prac była
różna: plakaty, postery, prezentacje multimedialne a nawet
film. Część tych prac autorzy zaprezentowali podczas świętowania projektu.

Jednym z ważniejszych wydarzeń podczas realizacji Krasnobrodzkich Warsztatów Astronomicznych była wycieczka do
największego w Polsce planetarium i obserwatorium astronomicznego w Chorzowie. Niesamowite wrażenie na uczestnikach wywarł ważący trzy tony teleskop. Długi na 7 500 mm, o
średnicy soczewek 300 mm przyrząd wyposażony w napęd,
który umożliwia śledzenie ruchomego nieba, pokazał młodym
astronomom okazały obraz Saturna i jego pierścieni. W planetarium zobaczyliśmy niebo jakiego nigdy nie widzieliśmy ze
względu na otaczające nas z zewsząd światła.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy Góry Świętokrzyskie.
Zwiedziliśmy ruiny zamku królewskiego w Chęcinach, gołoborza na górze Święty Krzyż oraz znajdujące się tam sanktuarium i kalwarię. Koszt dwudniowej wycieczki wyniósł 30 zł
od uczestnika. Pozostałą część wydatków pokryły dofinansowania naszych sponsorów.
Świętowanie projektu odbyło się z udziałem burmistrza
Krasnobrodu Janusza Osia oraz dyrektora ZSO Marka Pawluka, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali relacji przebiegu Warsztatów opatrzonej prezentację multimedialną zdjęć. Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się
przedstawiane przez uczniów prezentacje i inne prace – owoce
Krasnobrodzkich Warsztatów Astronomicznych.
Biorąc pod uwagę opinie uczniów, efekty ich pracy oraz
zaangażowanie w realizację naszego przedsięwzięcia z pewnością możemy stwierdzić, że nie był to zmarnowany czas. Młodzież wzbogaciła swoją wiedzą, rozbudziła zainteresowanie
naukami przyrodniczymi a zwłaszcza astronomią. Uczestnicy
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warsztatów mogli też wykazać się własną aktywnością, kreatywnością, rozwinąć umiejętności interpersonalne, dokonać
autoprezentacji. Mamy również nadzieję że nasze zajęcia będą
cieszyły się dalszym zainteresowaniem uczniów a zakupiony
sprzęt umożliwi kontynuowanie obserwacji astronomicznych w
latach następnych.

wspomagającym realizację
Astronomicznych.
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Warsztatów

Grzegorz Piwko, Józef Wryszcz
Oto co piszą o zrealizowanym projekcie jego uczestnicy:
Krasnobrodzkie Warsztaty Astronomiczne powstały na
przełomie stycznia i lutego w Krasnobrodzie. Patrząc na to z
perspektywy czasu można stwierdzić, że był to bardzo ciekawy
pomysł. Na zajęcia uczęszczało z różnych miejscowości około
20 osób. Odbywały się zajęcia teoretyczne, na których uczniowie pracowali ze specjalnym programem komputerowym Mapy Nieba - Cartes du Ciel. Natomiast na zajęciach praktycznych oglądaliśmy niebo przez teleskop zakupiony przez KWA.
Uwieńczeniem pracy naszych warsztatów była wycieczka do
planetarium i obserwatorium astronomicznego w Chorzowie.
Po wycieczce odwiedziliśmy też Góry Świętokrzyskie. Chciałem podziękować dyrekcji szkoły, panu Józefowi Wryszczowi i
panu Grzegorzowi Piwko za kierowanie warsztatami i bardzo
ciekawe zajęcia. Myślę, że te piękne zajęcia będą kontynuowane w następnych latach, a zainteresowanych będzie coraz więcej.
Z podziękowaniem za całokształt Arek Gałka

Na koniec chcielibyśmy podziękować naszym sponsorom:
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – głównemu sponsorowi projektu, Spółdzielni Uczniowskiej przy ZSO w Krasnobrodzie za dofinansowanie zakupu teleskopu i osprzętu, Państwu Małgorzacie i Zdzisławowi Skibom za przewóz młodzieży na wycieczkę do Chorzowa po obniżonej cenie, Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” w Krasnobrodzie
za dofinansowanie cateringu na świętowanie projektu, Krasnobrodzkiemu Domowi Kultury za bezpłatne użyczenie sali
na podsumowanie projektu oraz wszystkim osobom

W dniach 05 i 06 czerwca 2008r. uczniowie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie wraz z opiekunami
Grzegorzem Piwko i Józefem Wryszcz, w ramach projektu
,,Krasnobrodzkie Warsztaty Astronomiczne’’, uczestniczyli w
wycieczce do Śląskiego Planetarium w Chorzowie. Wycieczka
miała na celu pogłębienie wiedzy uczniów z zakresu astronomii.
Wyjechaliśmy o godzinie 6.00. Do Gliwic dotarliśmy około
godziny 14.00, gdzie zostaliśmy ulokowani w pokojach. Około
godziny 16.30 poszliśmy na obiad. Później pojechaliśmy do
Planetarium, gdzie okazało się, że spóźniliśmy się na seans
więc w ramach relaksu pojechaliśmy na dwugodzinne zwiedzanie miasta.
Kolejnym punktem naszej wycieczki było obserwatorium
astronomiczne. Mieści się tam luneta o 30-centymetrowym
obiektywie oraz z licznymi mniejszymi instrumentami umożliwiającymi w pogodne dni obserwacje Słońca, a po zapadnięciu
zmierzchu, wędrówkę po najciekawszych obiektach nocnego
nieba, oglądanych nawet w 750-krotnym powiększeniu. Nie
mieliśmy niestety szczęścia, gdyż Księżyc był poza horyzontem, ale zobaczyliśmy za to piękną planetę Saturn. Uczniowie
mogli także poznać budowę teleskopu i zapoznać się z jego obsługą.
Po wrażeniach związanych z zobaczeniem zaskakująco
pięknej planety wróciliśmy do lokum, gdzie spędziliśmy noc.
Nazajutrz pojechaliśmy po raz drugi do obserwatorium
gdzie największe wrażenie na uczniach naszego Gimnazjum
zrobiło ,,serce’’ Planetarium Śląskiego, czyli ważący ponad
dwie tony potężny projektor. Odtwarza on wygląd nieba z dowolnego miejsca na Ziemi i o dowolnej porze. Ekranem projekcji jest największa w kraju kopuła o średnicy 23 metrów.
Sama widownia może tam pomieścić 400 osób. Właśnie tam
obejrzeliśmy dwugodzinny seans poświęcony astronomii. Autor seansu oprowadzał nas po nocnym niebie i zwracał uwagę
na to, co umyka na co dzień naszej uwadze. Mieliśmy więc
okazję zaznajomienia się z naszym najbliższym otoczeniem kosmicznym.
Po seansie ruszyliśmy w drogę powrotną do Krasnobrodu.
Po drodze zatrzymaliśmy się w Chęcinach gdzie zwiedzaliśmy
ruiny zamku. Następną atrakcją była góra Św. Krzyża, na którą
weszliśmy i zeszliśmy piechotą. Do domu dotarliśmy na godzinę 24.00. Wszyscy wróciliśmy zadowoleni i bogatsi o zdobytą
wiedzę, czego uczniowie dowiedli prezentując swoje prace w
Krasnobrodzkim Domu Kultury.
Justyna Wróbel, Sylwia Kozłowska, Katarzyna Słota
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Głęboko w sercu mam jednak nadzieję
Życie człowieka jest piękne. W czasie
upływających lat zdarzają się jednak chwile trudne, smutne, może nawet tragiczne.
Napiszę o tych trudnych chwilach, które
przeżyłam.
Urodziłam się w odgłosach warkotu
samolotów i huku wystrzałów. Była wojna. Najczęściej przebywałam wtedy z rodzicami i rodzeństwem w schronie, czyli
jamie wykopanej w ziemi, wyścielonej
słomą i pierzynami. Kiedy już potrafiłam
chodzić, na dźwięk samolotu padałam na
ziemię i mocno przyciskałam uszy. Do
chwili obecnej pamiętam ten dźwięk i mój
ogromny lęk – dziecka Zamojszczyzny.
Kiedy byłam uczennicą szkoły podstawowej, zmarł tow. Józef Stalin. Kierownik
szkoły zorganizował apel i smutnym głosem obwieścił, że jest to chwila, kiedy
można tylko płakać. A ja zaciskałam usta,
by nie wybuchnąć śmiechem, bałam się
żeby mi pan kierownik ręcznie nie wytłumaczył, jak bardzo zawiniłam. Kim był
Józef Stalin dla Polaków, wiedziałam dobrze od tatusia, który uczył mnie prawdziwej historii.
W dalszej drodze mojej edukacji byłam
uczennicą Liceum Pedagogicznego w Zamościu. Było tam dokładne „pranie mózgów”. Przyszły nauczyciel nie mógł być
wierzący, ani praktykujący i miał być wzorem socjalistycznego wychowania.
Ukradkiem chodziłam więc do małego
Kościółka przy torach, gdzie posługę do
obecnej chwili sprawują Ojcowie

Redemptoryści. Jakież było zdziwienie i
radość, gdy w kąciku naprzeciw mnie zobaczyłam długie wąsy mojego nauczyciela
matematyki pana Lachowicza. Po wyjściu
z Kościoła podszedł do nas i powiedział:
„Chodźmy razem, gdyby nas spotkali
szpicle, to powiemy, że byliśmy w muzeum i oglądaliśmy stroje ludowe”. Pan
Lachowicz prowadził także zespół taneczny. Wówczas w moich oczach nauczyciel
matematyki zyskał bardzo wiele. Często
organizowano nam capstrzyki. Maszerowaliśmy wtedy czwórkami wokół Ratusza
i wznosiliśmy okrzyki: „ Bierut, Bierut …
Stalin, Stalin … Niech żyje sojusz robotniczo-chłopski!”. Uczniowie, którzy byli
nieobecni i nie mieli dobrego usprawiedliwienia, mieli obniżoną ocenę ze sprawowania. Kto nosił czerwony krawat i zieloną koszulę ZMP, ten był wzorowym
uczniem. Przez 5 lat nauki w Liceum Pedagogicznym nie zrobili mi „wody z mózgu”, ale to tylko dlatego, że czuwali nad
tym moi rodzice.
Następnie pierwsza placówka, studia
zaoczne i ciągłe moje zainteresowanie
sprawami politycznymi i społecznymi Ojczyzny. W pracy z dziećmi starałam się
kształtować najwyższe wartości: miłość do
Boga, Ojczyzny i ludzi. Były to czasy
PRL-u, więc napotykałam także na różne
trudności. Jakaż była moja radość, gdy nastała tzw. „odwilż” i masowe zrywy „Solidarności” wywalczyły dla Polski upragnioną wolność. Nie była to jeszcze

Rysowanie pomaga mi...
Ciąg dalszy ze str. 9
Po tej prezentacji i wyrażeniu podziękowań przez Ewelinę oddano głos gościom, którzy wyrazili swoje uznanie dla Autorki i jej pracy twórczej oraz przekazali kwiaty i upominki. Szczególnym upominkiem dla Eweliny były piosenki w wykonaniu jej kolegów z
Zespołu „Meteor” działającego przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Zamościu.

całkowita wolność, gdyż wcześniejsi decydenci nie odeszli. Zmienili tylko troszeczkę „zabarwienie”
i nadal działają w najważniejszych obszarach naszej Ojczyzny. Wydawało mi się,
że powoli nastąpi „oczyszczenie”, a Polska
będzie całkowicie wolna i niepodległa.
Myślałam, że nastąpi to za rządów Pis-u.
Niestety młodzież polska, której korzenie
sięgają do „czerwonych dynastii”, a także
młodzież wychowana przez liberałów,
zdecydowała o wyborze obecnego koalicyjnego rządu Platformy Obywatelskiej i
Polskiego Stronnictwa Ludowego, który
jest wspierany przez dawnych decydentów
z PRL-u.
Coraz częściej siadam w swoim ulubionym kąciku, rozmyślam i płaczę nad losem
Rzeczpospolitej. Tyle pokoleń walczyło i
ginęło za Wolną i Niepodległą. A teraz
przez jeden podpis pana prezydenta Lecha
Kaczyńskiego może utracić swoją tożsamość narodową i stać się nic nieznaczącym regionem wchodzącym w skład supermocarstwa. Znowu nas zniewolą
i będą „prać mózgi”. Wprawdzie mnie już
niewiele lat życia pozostało, ale martwię
się o swoje dzieci i wnuki. Tak głęboko w
sercu mam jednak nadzieję, że Bóg będzie
łaskawy i ten „wiszący miecz” powstrzymają jeśli nie Polacy, to inne narody Europy. Mam taką nadzieję.
Józefa Kusz

Ośrodek Hippiczno-Rekreacyjny

BRETANIA
Nowa Wieś 72 (0-84) 660-79-32
Małgorzata Dobrut
fizjoterapeuta, instruktor jazdy konnej i
hipoterapii
OFERUJE:
- jazdę konną oraz jazdę na kucach
- przejażdżki bryczką
- hipoterapię
- wypożyczalnię rowerów
- imprezy okolicznościowe przy ognisku i
grillu
- zabiegi w zakresie masażu leczniczego
Ośrodek
Hippiczno-Rekreacyjny
BRETANIA to wyjątkowe miejsce usytuowane w miejscowości Nowa Wieś k.
Krasnobrodu. Położony pośród malowniczych pejzaży Krasnobrodzkiego Parku
Krajobrazowego zapewnia kojący wypoczynek dla osób w każdym wieku.

Po uczcie duchowej – oglądaniu prac i wysłuchaniu koncertu - uczestnicy wernisażu
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Wszystkim bardzo smakował pyszny tort i ciasto
upieczone specjalnie na tę okazję. Potem były jeszcze pamiątkowe wpisy do kroniki, którą
prowadzi Ewelina i przyszedł czas rozstania.

Kończąc relację z tego miłego spotkania ze sztuką życzę Ewelinie satysfakcji z
pracy twórczej, sukcesów artystycznych oraz kolejnych wystaw.
M. Czapla

Jeździectwo i konie to moja pasja. Relaksująca jazda na koniu to nie tylko odpoczynek psychiczny, lecz także forma
wzmacniania kondycji fizycznej. Kocham
zwierzęta i obcowanie z naturą, dlatego
będę zaszczycona mogąc gościć Państwa u
siebie.
Małgorzata Dobrut
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WIEŚCI Z SANATORIUM W KRASNOBRODZIE
Warsztaty Plastyczne
„Uśmiech dla każdego”
W dniu 7 czerwca 2008r. (sobota) o
godz. 14.00 w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym dla
Dzieci im. J. Korczaka w Krasnobrodzie
odbyły się warsztaty plastyczne pod hasłem „UŚMIECH DLA KAŻDEGO”.
Pomysłodawcą był Pan Marek Wysoczyński z Gdańska, który zaprasza
różnych sławnych ludzi do rysowania
uśmiechów. Zaprosił też znanego artystę
malarza ze Szczebrzeszyna Pana Dariusza Króla – do malowania uśmiechów.
Pan Król postanowił namalować te
uśmiechy wspólnie z dziećmi – odwiedził w tym celu dwa Domy Dziecka w
Zwierzyńcu i nasze Sanatorium.
W Sanatorium w rysowaniu uśmiechów wzięło udział 35 dzieci, na kartonach opatrzonych herbem Gminy Krasnobród i logo Sanatorium. Wspólnie z
dziećmi rysował również sam Artysta.
Wystawa składająca się z prac

namalowanych przez artystę wraz z
dziećmi, prezentowana będzie w kilku
miastach w Polsce. W najbliższym czasie wyjedzie też do Palestyny.
Dzieci były bardzo zadowolone i
pełne wrażeń. Otrzymały nagrody, miały
możliwość poznania ciekawych ludzi bowiem w warsztatach udział wzięli
oprócz Pana Dariusz Króla, również Pan
Marek Wysoczyński (pomysłodawca), a
także aktor Tadeusz Horwath (grał w 8
polskich filmach w tym grał rolę Julka w
filmie „Janka”).
W akcję włączył się również Urząd
Miejski w Krasnobrodzie, przekazując
materiały promocyjne o naszej Gminie –
które w ramach nagród przekazane zostały dzieciom – uczestnikom warsztatów.
W tym dniu, na Szczebrzeskim Rynku (przed Magistratem), prowadzona była impreza pod hasłem „Uśmiech dla
każdego”, której organizatorami byli
Urząd Miejski w Szczebrzeszynie i tamtejszy Miejski Dom Kultury.
M. Lizut

Obchody Dnia Dziecka
W tym roku obchody Dnia Dziecka
w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci im. J.
Korczaka w Krasnobrodzie trwały 2 dni.
W organizację tego święta włączyły się
Sanatorium, Zespół Szkół przy Sanatorium oraz Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Korczakowskie. W sobotę 31 maja
2008r. Dzieci wzięły udział w grach i
zabawach sportowych na boisku szkolnym, prowadzonych przez kadrę wychowawców. Dzieciom szczególnie podobało się przeciąganie liny. Po wysiłku
fizycznym, związanym z uczestnictwem
w konkurencjach sprawnościowych,
dzieci otrzymały słodycze i lody.
Na zakończenie dnia zorganizowano
ognisko z pieczeniem kiełbasek.
W dniu 1 czerwca br. w niedzielę w
auli Zespołu Szkół przy Sanatorium odbyła się uroczysta akademia z okazji
Dnia Dziecka oraz z okazji Dnia Matki i
Ojca. Dzieci zaprezentowały przygotowaną pod okiem nauczycieli część artystyczną, były wiersze i piosenki, inscenizacje. W imprezie udział wzięli licznie
przybyli rodzice dzieci przebywających
na leczeniu w placówce. Rodzice zostali
obdarowani przez swoje pociechy bukietami kwiatów, zaś dzieci otrzymały cukierki i list specjalnie do nich skierowany przez Starostę Zamojskiego Pana
Henryka Mateja. Dzieci otrzymały po
raz kolejny słodycze i lody, a także
wzięły udział w specjalnie dla nich zorganizowanej dyskotece.
W imprezach uczestniczyło 80 dzieci.
Kontynuacją obchodów Dnia Dziecka, było zorganizowanie w dniu 7
czerwca b.r wycieczki autokarowej po
Roztoczu.
Sanatorium i Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Korczakowskie składa serdeczne podziękowania n/w sponsorom
za przekazanie artykułów żywnościowych, słodyczy, lodów, zabawek na
rzecz organizacji Dnia Dziecka w Sanatorium:
- P. W. „STAN-ROM” Stanisław Sośnicki, Roman Korzeniowski Spółka
Jawna w Tomaszowie Lubelskim;
- ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o w
Jastkowie;
- TOM-POL Jadwiga Kawałko w Tomaszowie Lubelskim;
- F.H. Ireneusz Węcławik w Skierbieszowie;
- Masarnia z Ubojnią Stanisław Kurantowicz w Hrubieszowie;
- „RUCH” S.A. Hurtownia w Tomaszowie Lubelskim.
M. Lizut
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Z życia Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim
Ekologiczne osiągnięcia
W roku szkolnym 2007/2008 Szkoła
Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim przystąpiła do XX Edycji Alertu Ekologiczno
– Zdrowotnego pod hasłem „Żyję bezpiecznie”.
Celem Alertu było:
1. Rozwijanie wrażliwości dzieci i młodzieży szkolnej na piękno przyrody i
konieczność jej ochrony oraz ukazywanie współzależności pomiędzy stanem środowiska, czystością i higieną
otoczenia a zdrowiem człowieka.
2. Podnoszenie poziomu stanu sanitarnego i higienicznego szkół i poszczególnych miejscowości.
Po ocenie komisji Państwowego
Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego
w Zamościu szkoła zajęła II miejsce w
kategorii szkół podstawowych – etapu
powiatowego oraz II miejsce w konkursie na piosenkę Alertu Ekologiczno –
Zdrowotnego w kategorii szkół podstawowych – etap powiatowy.

I Ogólnopolskiej Pielgrzymce Szkół Prymasowskich
do Częstochowy
Dnia 15.05.2008r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim uczestniczyli w I Ogólnopolskiej Pielgrzymce Szkół Prymasowskich do Częstochowy pod hasłem
„Rozmawiaj z każdym językiem miłości”. Zwiedzili skarbiec, zabudowania
klasztoru, obejrzeli program artystyczny
pt. „Krucjata miłości” oraz uczestniczyli
w Apelu Jasnogórskim transmitowanym
przez telewizję „Trwam”.

Słowa piosenki ekologicznej pt. „Porządek dobra rzecz” napisane przez
uczniów kl. III pod kierownictwem p.
Marii Kończewskiej na melodię „Gdy
strumyk płynie z wolna”
Porządek dobra rzecz
Kochane nasze dzieci
Nie rzucać tutaj śmieci
Porządek dobra rzecz
Więc każdy śmieciu precz.
Idź precz, idź precz.
Więc razem, razem, razem
Posprzątać nadszedł czas
Te śmieci powyrzucać
I czysty jest już las
Już las, już las, już las.
I czyste jest też pole
I park czystością lśni
To dzięki Twej pomocy.
Czyściutko jest tu w mig
Tu w mig, tu w mig, tu w mig.
Zwierzęta też się cieszą
Roślinki chyba też
Strumyczek cicho szumi
Że wszędzie czysto jest
Już jest, już jest.
To czystość i porządek
Pomaga w zdrowiu żyć
Radośni i pogodni
Możemy wtedy być
Już być, już być.

16.05.2008r. wczesnym rankiem wyjechaliśmy z Częstochowy do Zabrza,
jednego ze śląskich miast, gdzie znajduje
się zabytkowa kopalnia węgla kamiennego „Guido” Dzięki uprzejmości

naszego rodaka pana Józefa Deryło (pracownika kopalni „Guido”) zwiedziliśmy
kopalnię węgla na poziomie 170 m,
otrzymując certyfikaty.

Kolejnym etapem naszej wycieczki był
Kraków i jego wspaniałe historyczne
budowle; Wawel, Kościół Mariacki, Sukiennice.
Spotkanie z ciekawymi ludźmi, niezwykłe miejsca znane z kart książek historycznych i przewodników pozostawiły w nas uczestnikach wycieczki niezapomniane wrażenia, wzbogaciły naszą
wiedzę historyczną, utrwaliły się nasze
postawy patriotyczne i nastąpiła integracja uczniów szkół prymasowskich.
Krystyna Gęśla
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Per Arte ad Astra
Ciąg dalszy ze str. 6
Jarosław Wróblewski – organy
Krzysztof Ostrowski – organy
Młodzieżowa Orkiestra Kameralna
DIVERTIMENTO
Elżbieta Ostrowska – dyrygent
program
Dariusz PRZYBYLSKI [1984-]
Concerto festivo(2008)
Ouverture
Air
Fantasie
Sarabande
Toccata
(prawykonanie)

23 sierpnia 2008 r. godz. 20.00
Przedstawienie pt. „Refreny Ref-Rena”
Krasnobrodzki Dom Kultury
ul. 3 Maja 26
24 sierpnia 2008 r. godz. 15.00 – 18.00
Krasnobrodzkie spotkanie z folklorem
Plac Siekluckiego
w centrum Krasnobrodu
WYKŁADY I PRELEKCJE
POŚWIĘCONE MUZYCE
ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 73 w Krasnobrodzie

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
22 sierpnia 2008 r. godz. 20.00
Projekcja filmu „Katyń”
film Andrzeja Wajdy
Krasnobrodzki Dom Kultury
ul. 3 Maja 26

18 sierpnia 2008 r. godz. 19.00
dr Roman Szlaużys:
„Zagadnienia wykonawcze i interpretacyjne w formach triowych Johanna Sebastiana Bacha”

„FART”
i jego sukcesy taneczne
W dniach 31.05 – 01.06.2008 r. w Poniatowej odbył się Finał
Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w Tańcach Nowoczesnych w
turnieju uczestniczyły zespoły z południowo wschodniej Polski,
udział wzięło około 400 tancerzy w czterech kategoriach wiekowych : maluchy, dzieci, juniorzy i seniorzy, którzy zaprezentowali się w trzech kategoriach tanecznych : taniec disco dance,
hip –hop i electric boogie. Zmagania trwały dwa dni tancerze
walczyli godnie podejmując prawdziwą sportową rywalizację.
Wielki sukces odnieśli nasi tancerze uczęszczający do Zespołu
Tańca Nowoczesnego „Fart” działającego w Krasnobrodzkim
Domu Kultury, całoroczna praca po czterech turniejach kwalifikacyjnych została nagrodzona wejściem do wielkiego finału w
którym ZTN „Fart” zdobył następujące miejsca:
I miejsce Mistrzostwo Patryk Kawka w solo hop -hop juniorzy, oraz I miejsce Mistrzostwo w kategorii tanecznej solo
electric boogie. Patryk został dwukrotnym Mistrzem Okręgu Lubelskiego w Tańcach Nowoczesnych jest to wielki sukces, który
rzadko się zdarza.
Maruszak Katarzyna wywalczyła II V – ce Mistrzostwo
zajmując III miejsce, natomiast Maruszak Aleksandra zajęła VI
miejsce po wejściu do dużego finału.
W duetach hip – hop juniorskich IV miejsce zajęły Kostrubiec Agnieszka i Maruszak Aleksandra oraz VI miejsce Kawecka Aleksandra i Kawecka Karolina.
Anika Grela zakwalifikowała się do dużego finału i ostatecznie zajęła VIII miejsce.
Finalistami Mistrzostw Okręgu Lubelskiego zostali również:
Mizerski Krystian zajmując VII miejsce Kostrubiec Agnieszka, Konopka Sylwia w finale znalazła się również Mini Formacja Hip – Hop seniorzy w składzie: Kostrubiec Agnieszka,
Kawka Agnieszka, Dudek Honorata, Kleniewska Marlena,
Juszczak Natalia, Maruszak Aleksandra i Kawka Patryk.
Gratulujemy Wielkich Sukcesów Tanecznych !!!!
Anna Antoszczak
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19 sierpnia 2008 r. godz. 11.00
dr Jarosław Wróblewski:
„Analiza barokowych utworów kameralnych w kontekście historycznej praktyki
wykonawczej”
20 sierpnia 2008 r. godz. 19.00
dr Bartosz Jakubczak:
„Interpretacja utworów organowych Johannesa Brahmsa”
21 sierpnia 2008 r. godz. 11.00
dr Katarzyna Bąkowska:
„ Aplikatura w koncercie skrzypcowym
a-moll J. S. Bacha w kontekście współczesnych opracowań”
25 sierpnia 2008 r. godz. 19.00
dr Jadwiga Kowalska:
„79 chorałów op.28 Marcela Dupre analogie z Orgelbüchlein Johanna Sebastiana Bacha”.
Elżbieta Ostrowska
Dyrektor Festiwalu

Przedszkolaki recytują
5 czerwca 2008 roku już po raz kolejny odbył się Gminny
Konkurs Recytatorski Przedszkolaka. Tak, tak to już rok minął
od poprzednich recytatorskich występów.
Już po raz XIII na sali widowiskowej Krasnobrodzkiego
Domu Kultury można było wysłuchać różnorodnych wierszy
w wykonaniu najmłodszych uczniów z całej gminy.
Tak jak w latach ubiegłych mali recytatorzy w swoim repertuarze mieli wiersze o różnej tematyce i różnych autorów.
Na scenie jedni czuli się bardzo swobodnie i nie czuli tremy,
inni byli troszkę nieśmiali ale brawa publiczności mobilizowały ich i dodawały otuchy.
Recytacje najczęściej były występami solowymi, ale bywało też tak, że na scenie pojawiały się duety i tria, co sprawiało, że prezentowane utwory były jeszcze ciekawsze.
Konkurs tradycyjnie przebiegł w bardzo miłej i sympatycznej
atmosferze.
Na koniec oprócz gromkich braw były pamiątkowe zdjęcia, gratulacje i oczywiście drobne upominki, które ufundowane były przez Krasnobrodzki Dom Kultury.
M.K.
Fotoreportaż str. 10

Burmistrz Krasnobrodu
i Krasnobrodzki Dom Kultury
organizują

VIII Gminny Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Krasnobrodu
który odbędzie się w dniach 6 lipca 2008r.
na stadionie sportowym w Krasnobrodzie
Do udziału w rozgrywkach zapraszamy drużyny z wszystkich miejscowości gminy Krasnobród. Zgłoszenia przyjmuje
do 26.06.2008r. i szczegółowych informacji udziela Mariola
Czapla, tel. (0-84) 660-71-17.
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Zawody Strażackie
W dniu 1 czerwca br. w Majdanie
Małym odbyły się zawody sportowopożarnicze dla jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu gmin Adamów i Krasnobród.
Jeśli chodzi o jednostki OSP z terenu Gminy Krasnobród w zawodach
wzięło udział 12 reprezentacji poszczególnych jednostek OSP oraz 3 młodzieżowe drużyn pożarniczych.
Zawody rozegrane zostały w dwóch
konkurencjach: sztafeta pożarnicza z
przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe.
Klasyfikacja dla jednostek OSP z
gminy Krasnobród przedstawia się następująco:
I miejsce – KRASNOBRÓD
II – WÓLKA HUSIŃSKA
III – HUTKÓW
IV – MAJDAN WIELKI

rasnobrodzka

Kącik
Poetycki

V – HUTKI
VI – DOMINIKANÓWKA
VII – MALEWSZCZYZNA
VIII – ZIELONE
IX – STAR HUTA
X – GRABNIK
XI – HUCISKO
XII – MAJDAN MAŁY

Na rozległym obszarze Roztocza
Krasnobród szczególne miejsce zajmuję
miasto sukcesywnie się rozwija
zaiste miarowym rytmem pulsuje.

Drużyny młodzieżowe:
I miejsce – MALEWSZCZYZNA
II – MAJDAN WIELKI
III – HUTKÓW

Optymizm, determinacja władz lokalnych
do aktywnego działania skłaniają
efekty widoczne gołym okiem
turyści pozytywnie oceniają.

W drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody finansowe
ufundowane przez Burmistrza Krasnobrodu Janusza Osia.
M. Czapla

Malownicze miasto w dolinie Wieprza
lasy, potoki urzekająca przyroda
Krasnobrodzki Park Krajobrazowy
przeżycia niezwykłe, wielka przygoda.

Fotoreportaż - str. 20

Zieleń, rozmaitość fauny i flory
wyobraźnię turystów poszerzają
głębokie wąwozy, urokliwe stawy
wiele piękna w sobie mają.

Bezpieczne wakacje
Wakacje to czas relaksu, zabawy i
wypoczynku. Czas, który chcielibyśmy
spędzić przyjemnie i bezpiecznie. Ale
żeby tak się stało powinniśmy pamiętać
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Wielu z nas wyjedzie na urlopy poza miasto, obozy czy kolonie, ale czy
tylko Ci poza domem powinni zachować zdrowy rozsądek i pamiętać o bezpieczeństwie. Oczywiście nie!!!
My wszyscy powinniśmy tak postępować, aby ten wakacyjny wypoczynek
był dla nas czasem oderwania się od
codziennych spraw, szarej rzeczywistości a przede wszystkim czasem, który
da nam wiele radości i zadowolenia.
Tak to już jest, że lato, słońce, zieleń, brak codziennych obowiązków
sprawiają, że czujemy znacznie większą
swobodę niż zwykle. W takich właśnie
przypadkach zmniejsza się nasza czujność na niebezpieczeństwa, które w tym
właśnie, wakacyjnym czasie pojawiają
się na naszej drodze. Ale wcale tak być
nie musi. Wystarczy tylko, że my – dorośli będziemy przestrzegać podstawowych zasad i tym samym będziemy dawać przykład naszym dzieciom. Ponadto warto w tym miejscu zaznaczyć, że
bardzo ważna jest rozmowa z naszymi
pociechami, uczulenie ich na sytuacje,
które podczas wakacji mogą mieć miejsce. To pierwszy krok abyśmy mogli
spać spokojnie, nie martwiąc się o bezpieczeństwo członków naszej rodziny.
Kiedy będziemy mieć świadomość, że
nasze dziecko wie, na co zwracać
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uwagę podczas letniego wypoczynku,
czego unikać, w jakich sytuacjach
przyjąć postawę asertywną, wtedy my
–rodzice będziemy mogli czuć się
spokojnie. Warto też przekazać i
uświadomić naszym pociechom, że w
każdej kryzysowej, niebezpiecznej sytuacji należy zwracać się o pomoc, że
czasami nasza natychmiastowa reakcja może uratować komuś zdrowie a
nawet życie.
Wiele można by pisać na temat
zasad, których należy przestrzegać
abyśmy czuli się bezpieczni, nie narażali swojego zdrowia i życia, ale chyba najważniejsze jest to żebyśmy w
każdej sytuacji naszego życia zachowali zdrowy rozsądek i postępowali
tak, aby ten letni czas naszego wypoczynku był czasem pełnym uśmiechu,
radości i odpoczynku, na który w dzisiejszym świecie mamy coraz mniej
czasu.
Na koniec życzę Wszystkim Czytelnikom „Gazety Krasnobrodzkiej”
spokojnych i bezpiecznych wakacji.
Wakacji pełnych słońca, dobrego samopoczucia, oderwania od codziennych trosk i kłopotów i przede
wszystkim spędzonych w towarzystwie swoich najbliższych, bo czasami
nieważne jest gdzie się wypoczywa,
ale z kim.... Ale to chyba już odrębny
temat.
Udanych wakacji !!!
M.K.

Uroki Krasnobrodu

Bogata przyroda, czyste powietrze
optymizm, energię wyzwalają
nasz psychiczny komfort
dobre samopoczucie wzmacniają.
Miasto posiada status uzdrowiska
Sanatorium Rehabilitacyjne funkcjonuje
mikroklimat, borowinę, wody lecznicze
kuracjusz skutecznie odczuje.
Duże wrażenie wywołuje
ośrodek kultu religijnego znany
Sanktuarium M.B. Krasnobrodzkiej
przez mieszkańców, gości doceniany.
Warto do Krasnobrodu przyjeżdżać
w każdej porze roku
wypoczywać w bliskości z naturą
cały dzień aż do zmroku.
Henryk Bujalski
Warszawa, maj 2008r.

Letnie przysłowia
Czerwiec stały - grudzień doskonały.
****
Deszcz przed Janem – rolnik
po żniwach panem.
***
24 czerwca: Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni czterdzieści.
***
29 czerwca: Gdy Piotr z Pawłem płaczą,
ludzie przez siedem tygodni
słonka nie zobaczą.
***
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Czas na kawę
Odkąd pojawiła się na salonach i dworach królewskich, w pracowniach artystów i domach mieszczańskich, w
obozach dowódców szykujących wojny i szlacheckich spiżarniach, nie pozwoliła o sobie zapomnieć. Roztaczając zniewalający aromat, uczyniła
umysły ludzi jaśniejszymi, a serca pogodniejszymi. Rozbudza zmysły, poetom dodaje weny, żołnierzom siły do
walki, a wszystkim pozwala przetrwać
nudne zebranie. Jakaż to magia kryje
się w tym, przecież gorzkim, pełnym
alkaloidów i pozbawionym wartości
odżywczych napoju? Postaram się
ukazać, że to nie magia, choć przecież
nasz los wróżki odczytują z fusów…
Rocznie produkuje się około 6,7 milionów ton kawy. Jest ona jednym z podstawowych artykułów spożywczych i
najważniejszych towarów handlowych
na świecie. W skali globalnej 25 milionów drobnych producentów zajmuje się
jej wytwarzaniem. Dla przykładu, w samej Brazylii 5 milionów osób jest zatrudnionych przy uprawie 3 miliardów
krzewów kawowca. Ludzie na świecie
wypijają półtora miliarda filiżanek kawy
dziennie. Smakosze tworzą własne mieszanki komponowane z gatunków dostępnych w specjalistycznych sklepach,
inwestują w piekielnie drogie ekspresy,
kompletują wykwintną porcelanę. Każdy
z nas dobrej kawy może napić się już za
kilka złotych, dzięki czemu - wbrew powszechnej opinii, którą zamierzam tu
podważyć- wiele zyskuje.
Chyba każdy z nas chciałby żyć jak najdłużej w jak najlepszym zdrowiu.
Oczywiście, że nie na wszystkie sprawy
człowiek ma wpływ, jednak możemy
uchronić się przed niektórymi chorobami
przez szczepienia, zażywając witaminy,
zdrowo się odżywiając, no i, co pewnie
niejednego zaskoczy: pijąc kawę. Naukowcy zbadali i potwierdzili pozytywne działanie tego napoju na nasze zdrowie.
Kawa między innymi pomaga zachować
młodość (co na pewno ucieszy panie) i
dba o nasze serca, dzięki zawartości polifenoli, które są silnymi antyutleniaczami. To one zwalniają procesy starzenia i zapobiegają odkładaniu się cholesterolu w naczyniach krwionośnych i w
ten sposób chronią przed miażdżycą,
zawałem serca oraz udarem mózgu. Muszę po części przyznać rację przeciwnikom kawy, którzy uważają, że kawa może być przyczyną „złego” cholesterolu
we krwi. „Może” nie znaczy „musi”.
Substancje w ten sposób działające znajdują się jedynie w fusach, czyli w kawie

niefiltrowanej, gotowanej, tak zwanej
„kawie po turecku”. Kawa filtrowana i
rozpuszczalna, a także espresso nie ma
wpływu na zawartość tłuszczów we
krwi.
Brązowe ziarenka pomagają także przy
migrenach. Po wypiciu kawy arterie
znajdujące się w głowie ulegają zwężeniu, dzięki czemu nie dochodzi do ataków migreny.
Znaczny wpływ, co z pewnością zainteresuje niejednego mężczyznę, napój ten
ma także na żywotność plemników,
przez co zwiększa płodność u męskiej
części populacji.
Kawa dzięki swym właściwościom zapobiega astmie, zmniejsza ryzyko cukrzycy typu 2, zmniejsza napięcie mięśni
gładkich, powodując rozprężenie.
Stymuluje także naczynia krwionośne w
mózgu, dzięki czemu do komórek nerwowych dociera więcej tlenu i substancji
odżywczych, co chroni nas przed chorobą Parkinsona.
Dzięki kawie bez problemu możemy się
szeroko uśmiechać. Po pierwsze dlatego,
że pijąc ją nie musimy martwić się o
próchnicę, bo jak wykazują badania to
granulki zawarte w tym napoju przeciwdziałają procesom powodującym ją. Naukowo potwierdzono także, że mała porcja kofeiny powstrzymuje działanie gruczołów łzowych i poprawia humor.
Między przeciwnikami a zwolennikami
picia kawy trwa nieustanna dyskusja na
temat wywoływania niepokoju i rozkojarzenia przez tą używkę. Jednak sądzę, że
można pić kawę, ale w rozsądnych ilościach. Gdy się głębiej zastanowić zbyt
duża ilość witamin i chociażby cukru
również może doprowadzić do wielu
komplikacji zdrowotnych. Lekarze ustalili maksymalną ilość kawy, jaką możemy wypić, czyli cztery filiżanki dziennie. Zachowując tą granicę nasze zdrowie z całą pewnością nie ulegnie negatywnym zmianom.
Kawa to coś więcej niż zwykły napój.
To rozmowa z przyjacielem, czytanie
maili, gazety… to miły początek dnia,
jej aromat działa na nasze zmysły kojąco.
Dziś kawiarnie są niemal na każdym rogu, w każdym mieście. Już Emil Zola pisał o „wielkim tłumie obserwującym w
milczeniu życie ulicy”. Nie tylko on doceniał walory kawy. Jan Sebastian Bach
napisał „Kantatę o kawie”, Antoni Lange
napisał 29 strofowy wiersz wychwalający „wonną czarę mokki”, napisano także
wiele innych dzieł wychwalających
„czarne szczęście”(John Steinbeck), czy
„osobny rodzaj rozkoszy smakowej” (Jerzy Skoczylas z kabaretu Elita).Oto
przykład, jak Antoni Słomiński odniósł
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się do największego marnotrawstwa kawy w historii:
„Nowy pancernik wypływa ze stoczni,
Zborze się pali, kawa w morze leci,
W przyszłości, gdy się obraz taki
uwidoczni
Bardzo proszę pamiętać, że ja byłem
przeciw”
A historia kawy jest bardzo długa. Według legendy arabski pasterz zauważył,
że kozy skubiące jagody z drzewa kawowego były rześkie i pobudzone. Sam
również spróbował czerwonych owoców
i poczuł się znakomicie. Muzułmańscy
duchowni pili kawę, aby przepędzić senność podczas nocnych modlitw, chętnie
korzystali z niej derwisze dla podtrzymania sił podczas długich tańców, żołnierze często spożywali ją, by zachować
siły do walk. Bardzo prawdopodobne
jest, że kawę znano już w starożytności.
Encyklopedyści, tacy jak Diderot zwracają uwagę na scenę przedstawioną w
„Odysei”, gdy Telemanowi i jego przyjaciołom opłakującym Odyseusza podano specyfik, który zwalcza sen i zatrzymuje łzy. Bardzo interesująca jest także
historia turecka, wg której pierwszą w
historii kawę przyrządził anioł Gabriel
dla Mahometa. Gdy zauważył, że senność ogarnia proroka podarował mu
czarkę pobudzającego płynu. Po wypiciu
kilku łyków Mahomet poczuł się na tyle
wzmocniony, że zdołał wsadzić na siodła czterdziestu mężczyzn i uszczęśliwić
czterdzieści kobiet… No cóż, każdy ma
swoją tradycję, jednak dziś dobrze wiadomo, jak skomplikowany i żmudny jest
proces zbioru i wypalania kawy. Jedno
brudne lub spleśniałe ziarenko potrafi
zepsuć smak 600 tysięcy pozostałych,
wypełniających worek, co świadczy o
wysokiej jakości tego towaru. Mam nadzieję, że każdy z nas po przeczytaniu
tego tekstu usiądzie wygodnie w fotelu z
filiżanką kawy w ręku, rozkoszując się
jej słodką wonią, bo jak powiedział Jan
Sebastian Bach „Kawa jest słodsza niż
tysiące pocałunków”.
Monika Nizio
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Tegoroczne Dni Krasnobrodu odbędą się w dniach 18-20 lipca.
W programie zaplanowano program
dla dzieci, koncerty zespołów muzycznych oraz tradycyjnie już Przegląd Orkiestr Dętych.
Szczegółowy program „Dni Krasnobrodu” zostanie podany w późniejszym
terminie, ale już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie.
M. Czapla
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