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WIEŚCI
Z

GMINY
*****
W dniu 7 czerwca 2004r. obyły się
konkursy na stanowiska dyrektorów szkół:
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im.
Jana Pawła II w Krasnobrodzie, Zespołu
Szkół Podstawowych im. 25 Pułku
Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie
i Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
w Kaczórkach.
O stanowiska dyrektorów ZSO w
Krasnobrodzie i SP w Kaczórkach
ubiegali
się
tylko
dotychczasowi
dyrektorzy, czyli Marek Pawlak w ZSO i
Krzysztof Szkałuba w SP. Obaj panowie
otrzymali
akceptację
12-osobowej
komisji.
Natomiast
o
stanowisko
dyrektora ZSP w Krasnobrodzie ubiegało
się
dwoje
kandydatów:
Roland
Wyrostkiewicz obecny dyrektor i Joanna
Szykuła – pełniąca funkcję wicedyrektora.
Większą liczbę głosów otrzymała p.
Joanna Szykuła. Wyniki konkursów
uzyskały akceptację Kuratora Oświaty.
Nowi dyrektorzy zostali powołani na
stanowiska Zarządzeniem Burmistrza z
dnia 24.06.2004r. Zarządzenie wchodzi w
życie z dniem 1 września 2004r.
*****
W związku z przejściem na emeryturę
dotychczasowego dyrektora MiejskoGminnej
Biblioteki
Publicznej
w
Krasnobrodzie
p.
Sabiny
Zdonek
Burmistrz Krasnobrodu powołał na to
stanowisko p. Bernadetę Skiba. Nowa
pani dyrektor pełni tę funkcję od dnia 1
lipca 2004r.
*****

*****
Tuż przed uroczystościami religijnymi
związanymi z odpustem 1-2 lipca
zakończono prace prowadzone w
otoczeniu Kaplicy na Wodzie. Prace
obejmowały budowę schodów z pni
dębowych prowadzących do kaplicy,
wyłożenie pniami części terenu obok
kaplicy i ustawienie pni pod kaplicą, co
umożliwia
pobieranie
wody
ze
źródełek. Wykonanie tych prac ułatwia
pielgrzymom zejście do kaplicy i
poprawia estetykę tego tak często
odwiedzanego
miejsca.
Prace
wykonywali pracownicy ZGK i
strażacy z Krasnobrodu. Środki
finansowe pochodziły częciowo z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a
częściowo budżetu gminy Krasnobród.
*****
Informacje zebrała:
M. Czapla

Nowe ośrodki
wypoczynkowe i nowa
informacja turystyczna
Prężnie rozwijające się Ośrodki
Wypoczynkowe „Natura” i „Jolanta”
zdecydowały
się
przystąpić
do
miejskiego systemu informacyjnego
tworzonego
od
kilku
lat
w
Krasnobrodzie zgodnie z zaleceniem
Burmistrza. Już za kilka dni osiem
odblaskowych paneli tych Ośrodków
zostanie umieszczonych na metalowych
konstrukcjach przy głównych ulicach
Krasnobrodu. Tablice oprócz pełnienia
funkcji
informacyjnej
dzięki
profesjonalnemu ich przygotowaniu
ożywią ulice naszego miasteczka.

Belfont i Figarnia
na topie
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
wystąpił z wnioskiem do Nadleśnictwa
w Zwierzyńcu z prośbą o przekazanie
drewna bukowego do wykonania miejsc
wypoczynku dla amatorów rowerowych
eskapad. Jeśli wniosek UM w
Krasnobrodzie spotka się z akceptacją
Nadleśnictwa
Zwierzyniec,
przy
leśniczówkach Figarnia i Belfont
staraniem naszej gminy zostaną
ustawione sprawdzone i dobrze przyjęte
przez turystów drewniane ławy i stoły.
W ramach projektu na terenie użytku
ekologicznego Belfont planuje się
również odnowić drewniany mostek.
Realizacja
w/w
zamierzenia
zdecydowanie wpłynie na lepsze
udostępnienie turystom tej pięknej a
mniej znanej atrakcji turystycznej, jaką
jest Belfont.

SAPARD
dla Wólki Husińskiej i Husin
30 czerwca b.r. Burmistrz Krasnobrodu
podpisał w Lubelskim Oddziale
Regionalnym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa dwie umowy
na
dofinansowanie
inwestycji
gminnych związanych z zaopatrzeniem
wsi w wodę.
W oparciu o te umowy w miejscowości
Wólka Husińska zostanie wybudowany
nowy wodociąg wraz z nowoczesną
kontenerową pompownią wody dla tej
miejscowości. W miejscowości Husiny
przebudowie
ulegnie
natomiast
hydrofornia.
Wraz
ze
zmianą
wyposażenia
hydroforni
w
Husinach
zmodernizowany zostanie gruntownie
budynek, w którym się ona znajduje.
Zostanie on ocieplony, wymienione
zostaną w nim drzwi i okna. Ściany i
podłogi wewnątrz budynku wyłożone
będą płytkami szkliwionymi.
Miejmy nadzieję, że po wielu latach
oczekiwania na nowy wodociąg
mieszkańcy Wólki Husińskiej już
wczesną jesienią b.r. będą mogli pić
zdrową wodę.

Roboty inwestycyjne zgodnie z
wygranymi przetargami wykonać
ma firma: Zakład Instalatorstwa
Sanitarnego
z
Tomaszowa
Lubelskiego.
Wysokość
dofinansowania zadań ze środków
pochodzących
z
programu
SAPARD wyniesie 75%.
oprac. BGKOS
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Polsko-Słowackie
kontakty
W marcowym wydaniu „Gazety
Krasnobrodzkiej” informowaliśmy o
działaniach władz samorządowych
Krasnobrodu w celu nawiązania
współpracy ze słowacką miejscowością
Krásny Brod. Pisaliśmy wówczas o
wymianie korespondencji z Ambasadą
Słowacką w Warszawie, o kontaktach z
Instytutem Słowackim za

pośrednictwem, którego przesyłane były
listy do władz samorządowych w
miejscowości Krásny Brod.
W dniu 26 maja 2004r. delegacja
Krasnobrodu wraz z zastępcą burmistrza
Januszem Osiem przebywała
w
Instytucie Słowackim w Warszawie.
Tam, podczas wernisażu wystawy prac
Moniki Molendy, prowadzone były

Na zdjęciu:(od prawej): Vladimir Bajaj, Marek Pasieczny, Gabriela Paulusowa,
Michal Paulus, Gabriela Chudinova i Janusz Oś

rozmowy z panią Heleną Jacošovą –
dyrektorem Instytutu na temat kontaktów
partnerskich.
Kilka dni później został postawiony
kolejny krok w nawiązywaniu polskosłowackiej współpracy. W dniu 4 czerwca
br. bowiem gościliśmy w Krasnobrodzie
delegację słowacką, w skład której
wchodzili: Vladimir Bajaj – starosta
Krásnego Brodu, Gabriela Chudinova –
menadżer zespołu „Krasnobrodčanka”,
Michal Paulus – radny oraz jego
małżonka Gabriela Paulusowa.
Celem wizyty naszych gości było
poznanie się i domówienie szczegółów co
do udziału zespołu „Krasnobrodčanka” w
tegorocznych „Dniach Krasnobrodu”.
Delegację przyjęli w Urzędzie
Miejskim w Krasnobrodzie: burmistrz
Marek Pasieczny, zastępca burmistrza
Janusz Oś i pisząca te słowa Mariola
Czapla.
Podczas
rozmów
goście
dopytywali o różne sprawy z życia
naszego miasta dotyczące gospodarki,
turystyki, kultury. Gospodarze natomiast
zainteresowani byli tym, jak żyje się na
Słowacji.
Po krótkiej wizycie w Urzędzie
Miejskim goście zostali zaproszeni na
wycieczkę po Krasnobrodzie. Przed
południem zobaczyli: Kaplicę św. Rocha,
zalew i stawy, kamieniołom. Po obiedzie
w
Centrum
Szkolenia
Rekreacji
„Energetyk” goście zwiedzili kościół i
muzea oraz Kaplicę na Wodzie. Po
kilkugodzinnej wizycie w naszym mieście
delegacja słowacka udała się w drogę
powrotną obiecując, że zobaczymy się już
wkrótce podczas „Dni Krasnobrodu”.
M. Czapla

Krasnobród na trasie Euro Trójkąta
Przyjaźni
Za zgodą Burmistrza Krasnobrodu już w najbliższym
czasie naprzeciw zespołu
kościelno-klasztornego
w
Podklasztorze w ramach współfinansowanego przez Unię
Europejską projektu Euro Trójkąt Przyjaźni Lublin-ŁuckBrześć zostanie ustawiona wykonana z mosiądzu tablica
informacyjna o tym obiekcie.
Napisy informacyjne o obiekcie na tablicy zostaną wyryte
w czterech językach. Projekt pilotowany jest przez dział
promocji miasta Lublin. Wpisanie Krasnobrodu na trasę Euro
Trójkąta jest doskonałym i kolejnym elementem promocji
naszej gminy.
Przy tablicy Euro Trójkąta Przyjaźni zostaną umieszczone
dodatkowo trzy tablice kierunkowe wykonane w tym samym
wymiarze a informujące turystów i pielgrzymów o Kaplicy Na
Wodzie, parafialnych muzeach i ptaszarni. Mniejsze tablice
kierunkowe i konstrukcję wsporczą na zlecenie gminy
Krasnobród wykona firma WIMED.
S. Lizut
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Sobótkowe otwarcie wakacyjnego
sezonu turystycznego w Krasnobrodzie
Tradycyjnie już otwarcie sezonu turystycznego w
Krasnobrodzie
połączone
jest
z
obchodami
„nocy
świętojańskiej”, czyli tak zwanych SOBÓTEK.
Tegoroczna impreza z tej okazji miała miejsce na deptaku
przy ulicy Partyzantów. Miała się ona rozpocząć o godzinie
piętnastej, jednak organizatorzy w oczekiwaniu na przybycie
szerszego grona widzów zdecydowali przesunąć o godzinę czas
otwarcia imprezy. Punktualnie o 16.00 Dyrektor CKiS w
Krasnobrodzie powitała wszystkich przybyłych i oficjalnie
rozpoczęła imprezę.

zainteresowaniem wysłuchali występujących zespołów. Jako
pierwszy wystąpił zespół muzyków grających na
instrumentach dętych, czyli Krasnobrodzka Orkiestra Dęta.
Potem była duża dawka folkloru. Na scenie oprócz rodzimej
„Kapeli Krasnobrodzkiej” i zespołu „Wójtowianie”
gościliśmy Kapelę Podwórkową „Rzemyki” z Józefowa.

Pierwsza część proponowanego programu była atrakcją dla
wypoczywających u nas turystów, którzy z dużym .

Po tych ludowych akcentach przyszedł czas na nieco inny
rodzaj muzyki i zupełnie innych wykonawców. Wystąpił
bowiem działający przy CKiS zespół młodzieżowy „Śrubka”.
Po dosyć głośnym koncercie „Śrubki” około godziny 20
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy wianek
sobótkowy.
Komisja w składzie: Anna Gęśla, Mariola Czapla i Mariola
Kawecka przyznała pierwsze miejsce wiankowi wykonanemu
przez Kamilę Bieszczad z Tomaszowa Lub. i Daniela
Roczkowskiego z Krasnobrodu. Ponadto przyznano także
dwa równorzędne drugie miejsca dla prac wykonanych przez
Anię Kurantowicz i Patrycję Pawłowicz z Krasnobrodu oraz
Olę Pawiak, Magdę Koscińską i Dominikę Lipską z
Krasnobrodu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
upominki ufundowane przez organizatorów.
Po gratulacjach i wręczeniu nagród dość duża grupa
uczestników sobotniej imprezy na czele z organizatorami i
wykonawcami wianków ruszyła w stronę zalewu, gdzie
zgodnie z tradycją miały być puszczone na wodę. Całej tej
grupie towarzyszył zespół „Wójtowianie”, który podczas
rzucania wianków na wodę zaśpiewał odpowiednią na tę
okoliczność piosenkę.
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Były małe problemy z puszczaniem wianków, gdyż wiejący w
ciągu dnia wiatr ustał i nie było fal na wodzie. Dołożono jednak
wszelkich starań, aby sobótkowe wianki popłynęły. Tradycji stało
się zadość.

Kiedy wszyscy towarzyszący puszczaniu wianeczków
powrócili na deptak, pozostała publiczność doskonale się już
bawiła z zespołem „Morton” z Zamościa.

Płonęło również ognisko, przy którym każdy mógł sobie
upiec kiełbaskę
Na zakończenie trzeba też dodać, że podczas trwania imprezy
można było nie tylko posłuchać dobrej muzyki, ale zakupić
piękne prace wykonane przez uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Dominikanówce oraz pamiątki przygotowane
przez Mirosława Lipskiego. Podczas imprezy funkcjonowało
też
stoisko
Informacji
Turystycznej.
Dużym
zainteresowaniem, jak zwykle, cieszyło się też stoisko,
którego gospodarzem był Marian Chmiel z Dąbrowy
Tarnawckiej. Na stoisku tym prezentowane było garncarstwo.
Można było nabyć naczynie wykonane z gliny, podpatrzeć jak
powstają te cudeńka, a nawet spróbować samemu stworzyć
coś z gliny.

Oprócz uczty duchowej była też uczta dla ciała. Można
było zjeść pyszny bigos, pierogi lub krokiety, które
serwowała Pani Lucyna Truszkowska, a oprócz tego w
punktach gastronomicznych polecano dania z grilla.
Sezon turystyczny w Krasnobrodzie został otwarty.
Pozostaje mieć tylko nadzieję, że w czasie wakacji pogoda
dopisze i turyści też, a kolejne „Sobótki” odbędą się w
większym gronie i przy cieplejszej pogodzie.

M.K.

Dzień Dziecka
w CKiS
2 czerwca 2004 w Centrum Kultury
i Sportu zorganizowało ognisko z okazji
Dnia Dziecka. Wzięły w nim udział
dzieci i młodzież ze świetlicy
działającej przy krasnobrodzkim domu
kultury
oraz
członkowie
poszczególnych kół zainteresowań
(szachowego,
modelarskiego
i
tanecznego). Wszyscy chętni, którzy
chcieli uczestniczyć w tej imprezie,
zebrali się przed budynkiem CKiS, skąd
o godzinie 16.00 wyruszyli wraz z
opiekunem
na
krasnobrodzkie
kamieniołomy.
Po dotarciu na miejsce wszyscy
zmęczeni i zadyszani szukali miejsca,
gdzie mogliby chwilkę odpocząć i
zregenerować siły. Ale już po kilku

minutach, kiedy ognisko płonęło,
zgromadzeni ożywili się i zaczęło się
wspólne biesiadowanie.
Zarówno ci mali jak i ci troszkę
więksi z wielką ochotą nabijali
smakowite kiełbaski na przygotowane
wcześniej kije i piekli je wspólnie przy
ognisku. Każdy mógł pojeść do syta.
Czekały również napoje oraz coś
słodkiego dla każdego. W trakcie, kiedy
jedni jedli i pili, inni wykorzystywali
czas na poszukiwanie znaków życia
sprzed wielu tysięcy lat, ukrytych w
kamieniach.
Po obfitym ucztowaniu, wszyscy
razem
uporządkowali
miejsce
„biesiady” i ruszyli na krasnobrodzką
wieżę. Tam podziwiali piękną panoramę

naszego miasteczka i robili pamiątkowe
zdjęcia.
Na
koniec
tego
środowego
popołudnia pozostał już tylko powrót do
domów, który był o tyle przyjemniejszy,
że nie trzeba było pokonywać żadnych
wzniesień i droga z kamieniołomów nie
zajęła tyle czasu i nie wymagała tyle
wysiłku, co dwie godziny wcześniej.
Pozostaje mieć tylko nadzieję, że
wszyscy uczestnicy tego wydarzenia
będą
mile
wspominać
wspólnie
spędzony czas.
Warto dodać, że ognisko zostało
zorganizowane dzięki dofinansowaniu
ze
środków
Miejsko-Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Za
pośrednictwem
„Gazety
Krasnobrodzkiej” serdecznie dziękuję
Członkom Komisji, w imieniu swoim i
wszystkich dzieci biorących udział w
spotkaniu, za pozytywne rozpatrzenie
naszego wniosku.
M.K.
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Wernisaż wystawy
Moniki Molendy
26 maja 2004r. w Instytucie
Słowackim w Warszawie odbył się
wernisaż wystawy „Namiastka”, na
której prezentowane były prace Moniki
Molendy.
Monika Molenda urodzona w 1976 roku
w Zamościu. Dyplom (2002) Akademia
Sztuk Pięknych we Wrocławiu na
Wydziale Malarstwa i Rzeźby w
pracowni prof. J. Dworskiego. W czasie
studiów odbyła stypendia na Akademia
Sztuk Pięknych w Warszawie u prof. A.
Myjaka (1999-2000) i na Vysoke Škole
Vytvarnych Uměni w Bratysławie u prof.
J. Jankoviča (2001). Zajmuje się rzeźbą,
medialierstwem
i
rysunkiem.
Uczestniczyła w kilku wystawach
zbiorowych
(Warszawa,
Wrocław,
Zamość, Bratysława, Seixal) i kilku
indywidualnych
(Krasnobród,
Warszawa).
Na przypadający w Dniu Matki
wernisaż rozesłano wiele zaproszeń.
Kilka z nich powędrowało do rodzinnej
miejscowości
artystki,
czyli
do
Krasnobrodu. Wśród zaproszonych byli
m.in.: zastępca burmistrza Krasnobrodu
Janusz Oś, zespół „Wójtowianie”, niżej
podpisana Mariola Czapla oraz najbliższa
rodzina Moniki Molendy - rodzice Zofia i
Zbigniew Molendowie oraz bracia Marek
i
Marcin.
Wszyscy
wymienieni

skorzystali z zaproszenia i udali się do
Warszawy.
Każdy z nas na swój sposób
przygotowywał się do tego wyjazdu.
Chcieliśmy, aby nasz pobyt w Warszawie
był miłym akcentem zarówno dla Autorki
prac prezentowanych na wystawie jak i
dla
gospodarzy,
czyli
Instytutu
Słowackiego.
Zamierzaliśmy
też
promować Krasnobród w stolicy i wśród
Słowaków. Stąd też zabraliśmy ze sobą
materiały informacyjne o Krasnobrodzie,
smalec ze skwarkami i ogórki kiszone,
domowe ciasto oraz muzykę i piosenki
zespołu „Wójtowianie”.
Wernisaż rozpoczął się o godz. 17.00.
Wszystkich
zebranych
serdecznie
powitała p. Helena Jacosowa - dyrektor
Instytutu Słowackiego. Szczególne słowa
powitania skierowała do dość licznej
delegacji z Krasnobrodu. Podczas
oficjalnej części spotkania głos zabrał
zastępca burmistrza Janusz Oś, który
podziękował za zaproszenie i wyraził
radość z możliwości uczestniczenia w
wernisażu.
Autorka prac prezentowanych na
wystawie wyraziła słowa podziękowania
dla wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do organizacji
wystawy. Podziękowała także za
przybycie na wernisaż i zaprosiła do
obejrzenia wystawy. Potem był czas na
życzenia i kwiaty dla Artystki. Zespół
„Wójtowianie” wręczył Monice duży

bukiet bzu przewiezionego z Roztocza.
W dalszej, nieoficjalnej części
spotkania goście zostali zaproszeni na
lampkę
wina
oraz
degustację
przygotowanych wiktuałów. Serwowano
gulasz
przygotowany
przez
......................... oraz przywiezione z
Krasnobrodu: smalec ze skwarkami,
ogórki kiszone, piwo zwierzynieckie oraz
ciasto. Podczas degustacji grał i śpiewał
zespół „Wójtowianie”. Piosenki w
wykonaniu
zespołu podobały się
zebranym. Skoczna i wesoła muzyka
porywała do tańca. Spotkanie przebiegło
w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.
Wspólna zabawa trwała do godz. 20.
Potem niestety musieliśmy się rozstać, bo
przed nami była długa droga do domu.
Wszyscy mile wspominamy pobyt w
stolicy. Mamy nadzieję, że ci, którzy nas
gościli, mają równie miłe wspomnienia.
M. Czapla

Artystka o sobie
Natura jest dla mnie niezwykle
ważnym elementem życia, we wszystkich
jego przejawach, także w twórczości. Nie
chcę kopiować natury, ale szukam
odpowiedzi na pytanie: jak utrwalić
wrażenie
przestrzeni
i
klimatu,
przenosząc doznania wyniesione z
obserwacji
przyrody,
łącząc
je
emocjonalnie w pewien zamknięty w
metalu skrót, znak uchwyconego piękna
Fotoreportaż z wernisażu – str. 10

Urząd Miejski w Krasnobrodzie
i Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie
zapraszają na

16-18 lipca 2004r.
W programie m.in.:
PIĄTEK – 16.07.2004
Koncert muzyki młodzieżowej (scena nad zalewem).

SOBOTA – 17.07.2004
Z gliny ulepione – otwarcie wystawy, promocja książki,
warsztaty garncarskie (CKiS)
 Festyn nad krasnobrodzkim zalewem
konkursy
występy zespołów
zabawa plenerowa z zespołem „Mormon” z Zamościa


NIEDZIELA – 18.07.2004r.
XIV Przegląd Orkiestr Dętych – scena nad zalewem
11 00 - Przemarsz orkiestr spod budynku CKiS ulicami
Krasnobrodu nad zalew
12 00 - Otwarcie Przeglądu
12 10 - Wspólne odegranie utworów
12 30 - Konkursowe prezentacje orkiestr
1500 - Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
1600 - Spotkanie z folklorem – występy zespołów ludowych.
Gościem honorowym spotkania będzie zespół
„Krasnobrodčanka” z miejscowości Krásny Brod na Słowacji.
Szczegółowy program zostanie podany na plakatach.
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Łyk
kultury...
Często narzekamy i mówimy, że w
Krasnobrodzie nic się nie dzieje, nie ma
gdzie wyjść, że życie kulturalne naszego
miasteczka zamarło. A wystarczyłoby
tylko troszeczkę dobrej woli i
zainteresowania z naszej strony, by od
czasu do czasu zmienić ten stan rzeczy.
Mówię w tym momencie o tym, iż
tak przyzwyczailiśmy się do takiego
myślenia, że nie dostrzegamy wielu
form aktywności kulturalnej, jakie
pojawiają się w naszej uroczej
miejscowości. Każdy z nas zdaje sobie
doskonale sprawę z tego, że „bywanie”
na imprezach kulturalnych jest dość
kosztowne, i tak z pewnością jest.
Nawet wyjście do kina jest nie lada
wydatkiem
biorąc
pod
uwagę
konieczność dojazdu. Ale nie samym
kinem człowiek żyje. Jest wiele
wydarzeń kulturalnych, których po
prostu nie zauważamy. Część z nich
zapewne nie jest związane z naszymi
zainteresowaniami,
na
niektórych
dziedzinach kultury się nie znamy, ale
często bywa też tak, że najzwyczajniej w
świecie nie dostrzegamy lub ignorujemy
plakaty i zaproszenia informujące nas o
jakiejś kulturalnej inicjatywie.
Tak też stało się w przypadku
wystawy prac plastycznych powstałych
w Młodzieżowym Studium Plastyki w
Mielnie zorganizowanej przez Centrum
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie.
Mimo afiszy informacyjnych, które
pojawiły się tydzień przed tym
wydarzeniem i imiennych zaproszeń, na
wystawie pojawiła się „garstka”
zainteresowanych osób. A szkoda, bo do
obejrzenia tych prac nie była konieczna
biegła znajomość nurtów plastycznych
ani tez inne fachowe wiadomości.
Wystarczyło po prostu przyjść, obejrzeć
prace wykonane przez próbujących
swoich możliwości młodych ludzi i
wybrać tę, która najbardziej nam się
podobała. Ale dość już o tym, co by
było gdyby... Teraz może w kilku
słowach napiszę o tym, co stracili ci,
którzy nie znaleźli chwilki na oderwanie
się od codziennych obowiązków.
Przed godziną siedemnastą na holu
CKiS pojawili się pierwsi goście. W
niedługim czasie przybyli kolejni i kilka
minut po siedemnastej dyrektor CKiS, a
zarazem
inicjatorka
tego
przedsięwzięcia
Mariola
Czapla
powitała wszystkich przybyłych i
wprowadziła w temat. Opowiedziała, jak
doszło do realizacji tego spotkania.
Podała też kilka znaczących informacji

o opiekunie, Panu Piotrze Dziedzicu, pod
kierunkiem, którego powstają prace
słuchaczy Młodzieżowego Studium
Plastycznego.
Po tym wstępie przed „miłośnikami
sztuki” pojawiła się młodzież ze
świetlicy działającej przy CKiS, w
wykonaniu której można było posłuchać
montażu
słowno-muzycznego
składającego się z wierszy Piotra
Dziedzica związanych oczywiście z
tematyką
malowania,
wrażliwości,
sposobu wyrażania siebie poprzez
malarstwo. Oprawę muzyczną do tych
utworów przygotował Marek Molenda,
który
doskonale
dobrał
motywy
muzyczne do recytowanych wierszy.
Kiedy część artystyczna dobiegła
końca, nadszedł czas na „ucztę dla oka”,
każdy z przybyłych gości mógł
spokojnie podziwiać pace i wybrać tę,
jego zdaniem najpiękniejszą. Następnie
wszyscy oglądający na otrzymanych
losach wpisali numer wybranej przez
siebie pozycji decydując tym samym, kto
wygra konkurs pod nazwą „Wybieramy
nagrodę publiczności”. Gdy komisja
liczyła głosy, goście przybyli na
wystawę
zostali
zaproszeni
na
symboliczną lampkę szampana, kawę i
herbatę oraz słodki poczęstunek.

W
końcu
nadszedł
moment
ogłoszenia wyników, wszyscy z
zainteresowaniem oczekiwali werdyktu
mając
nadzieje,
że
wyróżnienie
publiczności otrzyma praca właśnie
przez nich typowana. I stało się,
największą ilość głosów otrzymała
pozycja nr 7 pod tytułem „Filiżanka i
samowar” autorstwa Kingi Skrabek.
Publiczność nie czuła się zawiedziona,
ponieważ prawie każdy z oglądających
zwrócił uwagę na tę pracę. Ponadto
gusta wszystkich oglądających były
zbliżone, o czym świadczyć mogą
pozostałe ich typowania.
Tak więc w bardzo miłej i dość
kameralnej atmosferze minęło sobotnie
popołudnie wszystkim tym, którzy
zdecydowali się je spędzić troszkę
inaczej niż zwykle, odrywając się od
codziennych obowiązków.
Pozostaje mieć nadzieję, że nie
będziemy obojętnie przechodzić obok
plakatów informacyjnych, bo warto
czasem pomyśleć o sobie i zrobić coś, na
co może nie zawsze mamy czas, ale
mamy ochotę.
M.K.

Dzień
kapłański
W sobotę 16 czerwca br., gdy
wspominaliśmy Niepokalane Serce
Maryi, zgodnie z tradycją w
sanktuarium
Krasnobrodzkim
spotkali się kapłani diecezji
Zamojsko - Lubaczowskiej.
Dzień modlitwy i skupienia
kapłani odprawili pod przewodnictwem Pasterza Diecezji Ks. Bp Jana Śrutwy. Na
początek przeszliśmy po stacjach Drogi Krzyżowej na Krasnobrodzkiej Kalwarii.
Rozważania do poszczególnych stacji przygotowali ojcowie duchowni dekanatów.
Kolejnym punktem był wykład Ks. dr Mariana Pokrywki. Odczytując adhortację
Pastores Gregis ukazał posługę kapłana, który winien głosić Ewangelię Nadziei.
Niebezpieczeństwa współczesnego świata, wezwanie i promienie nadziei - była to
ciekawa propozycja do osobistej lektury tegoż dokumentu Jana Pawła II.
Zwieńczeniem spotkania stała się Eucharystia, której przewodniczył Pasterz
Diecezji a Słowo Boże wygłosił Diecezjalny Ojciec Duchowny Ks. kan. Kazimierz
Gawlik. Refleksje nad wewnętrznym życiem każdej osoby idącej za głosem
powołania, oddanie Bogu i zawierzenie Jego Matce.
Po zakończonej Mszy św. ks. Kanclerz Adam Firosz przekazał nominacje
wikariuszowskie. Pierwsze skierowanie do pracy otrzymali wyświęceni dwa tygodnie
temu księża neoprezbiterzy. Wykład ks. Pokrywki i liturgia Mszy św. były
transmitowane przez nasze Katolickie Radio Zamość. W eter poszły też zmiany
personalne wśród księży wikariuszy.
x. Jacek Rak
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Pełzaj naszymi
szlakami
Przy
Zespole
Szkół
Ogólnokształcących im Jana Pawła II w
Krasnobrodzie działa Szkolny Klub
Krajoznawczo
Turystycznym
,,Pełzaki”
Szkolny Klub ma charakter typowo
turystyczny, co oznacza, że każdy
znajdzie w nim coś dla siebie.
Organizujemy rajdy piesze, kuligi,
wycieczki i inne równie ciekawe
imprezy. Są one przeznaczone dla
wszystkich:
dla
wytrawnych
włóczykijów jak i dla początkujących
lub niedzielnych turystów.
Spotykamy się raz lub dwa razy w
miesiącu
w
zależności
od
organizowanych
imprez.
Na
spotkaniach tych wspólnie planujemy
najbliższe wyjazdy i wspominamy przy
zdjęciach te, które się już odbyły. Przed
każdym rajdem młodzież planuje trasę
rajdu, organizuje noclegi i transport,
przygotowuje niezbędny ekwipunek,
przydziela sobie obowiązki i zadania.
Po przez obserwacje w terenie i
nabywanie praktycznych umiejętności
(np. posługiwanie się mapa i kompasem,
rozpoznawanie
gatunków
zwierząt,
roślin, poznawanie zabytków itd.)
młodzież doskonali swoje umiejętności
zdobywane na zajęciach lekcyjnych. W
trakcie spotkań młodzież kształtuje
postawy
proekologiczne,
Młodzież
nabywała umiejętności organizowania
rajdów, biwaków, poruszania się na
szlakach turystycznych i po obszarach

chronionych. Uczestnictwo w rajdach
wymaga
świadomej
dyscypliny,
harmonijnej współpracy w zespole,
życzliwości i uprzejmości, a także
odpowiedzialności
za
powierzone
zadania. Każdy rajd to okazja do
zdobycia wiedzy o regionie, którą
uczestnicy prezentują na konkursach
przeprowadzanych na rajdach i po ich
zakończeniu
W tym roku szkolnym klub
przygotował i przeprowadził szereg
imprez
o
różnym
charakterze.
Zorganizowano trzy dwudniowe piesze
rajdy po Roztoczu.
Pierwszy 17 i 18 września trasą
Siedliska – Werchrata - Huta Złomy, w
którym udział wzięło 38 osób. Młodzież
naszą
na
Roztoczu
Wschodnim
zaskoczył skamieniały las, bunkry na
„Linii Mołotowa”, pustelnia Brata
Alberta
oraz
ruiny
klasztoru
Bazylianów.
Drugi 20 i 21 maja trasą
Zwierzyniec - Górecko Stare - Górecko
Kościelne – Tarnowola - Józefów, w
którym
uczestniczyło
38
osób.
Wędrówka po Roztoczu Środkowym
była
nam
najbliższa,
ponieważ
Zwierzyniec
znamy
prawie
jak
Krasnobród, ale wracamy chętnie do
tych bukowo-jodłowych puszczańskich
lasów.
Trzeci 14 i 15 czerwca trasą
Topólcza
–
Kawęczynek
–
Szczebrzeszyn - Kosobudy – Wojda -

Bliżów, w którym udział wzięło 31 osób.
4 marca 2004 odbył się kulig w którym
udział wzięło 22 osoby. Po Roztoczu
Zachodnim wędrowaliśmy Szlakiem
Partyzanckim (czerwonym). Młodzież nie
wiedziała jak cenne renesansowe i inne
zabytki znajdują się w najstarszym
grodzie na Zamojszczyźnie.
Opiekunowie klubu wraz z uczniami
opracowali projekt ścieżki dydaktyczno –
spacerowej ,,Krasnobrodzkie wąwozy”.
Ścieżka jest w trakcie realizacji.
Zadaniem klubu jest oznakowanie w
terenie trasy, oczyszczenie szlaku,
przygotowanie do zwiedzania i opieka
nad nią.
Na trasę nowej tworzonej ścieżki po
raz pierwszy członkowie klubu wyruszyli
w pierwszy dzień wiosny 22 marca
kończąc trasę ogniskiem i topieniem
Marzanny.
W Dniu Dziecka 1 czerwca przy
współudziale Samorządu Szkolnego klub
zorganizował
Konkurs
Piosenki
Turystycznej, w którym udział wzięły
prawie wszystkie klasy naszej szkoły.
W tym dniu przeprowadzono
Konkurs Wiedzy o Krasnobrodzie i
Roztoczu, jury stanowili uczniowie, a
drużyny składały się z nauczycieli.
Klub prowadzi multimedialną kronikę
z wykorzystaniem pozyskanego od
Urzędu Miasta aparatu cyfrowego.
Zachęcamy wszystkich do wędrówek
po przetartych już szlakach.
Opiekunowie klubu:
Marzena Gęśla
Andrzej Czapla
Jarosław Jabłoński

Centrum Kultury i Sportu
w Krasnobrodzie
organizuje

IV Gminny Turniej Piłki Nożnej
o Puchar
Burmistrza Krasnobrodu
który odbędzie się w niedzielę 11 lipca 2004r.
na stadionie sportowym w Krasnobrodzie
W rozgrywkach wezmą udział zgłoszone drużyny reprezentujące poszczególne miejscowości gminy Krasnobród.
Szczegółowych informacji udziela Mariola Czapla, tel. 660-71-17.
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Święto chorych
Z krzyża Bóg wyprowadza najpiękniejsze owoce
Tradycją
naszego
Krasnobrodzkiego Sanktuarium jest
pielgrzymka chorych i starszych do
stóp Pani Roztocza w ostatnim dniu
maja.
Święto
Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny jest
szczególną okazją do przedstawienia
Bogu wszelkich ludzkich trosk i
radości, niepokojów i spełnionych
planów. Nie tylko błagania o
zdrowie, opiekę Matki Bożej, ale i
zawołanie - "Mam za co Bogu
dziękować" przewijało się wśród
intencji pielgrzymich.
Tegoroczną
pielgrzymkę
chorych swą obecnością uświetnił
Pasterz Diecezji Ks. Bp Jan Śrutwa.
Już o godzinie 9.00 przy nowo
budującym
się
kościele
pod
wezwaniem Świętego Ducha w
Krasnobrodzie
zgromadzili
się
wierni i delegacje z zaproszonych
Domów Opieki Społecznej z
województwa lubelskiego. Liturgii
mszalnej przewodniczył ks. prałat
Roman
Marszalec,
kustosz
sanktuarium, a Słowo Boże wygłosił
Bp Jan Śrutwa.
U stóp Królowej Krasnobrodu
pielgrzymi zaczęli się stawiać już
przed 8.00. O godzinie 10.00 na
Kalwarii
Krasnobrodzkiej
rozpoczęło się nabożeństwo drogi
krzyżowej.
Modlitwom
przewodniczył
diecezjalny
duszpasterz chorych ks. Kanonik
Stanisław Budzyński. Potem była
chwila na osobistą modlitwę i
możliwość
skorzystania
z
sakramentu pokuty i pojednania. W
samo południe rozpoczęła się
uroczysta Suma w intencji chorych i
cierpiących. Celebrował ją Pasterz
Diecezji. On też wygłosił kazanie.
Czcigodny Kaznodzieja nawiązując
do postaci Sługi Bożego Stefana
kardynała Wyszyńskiego

przypomniał trudne początki jego
kapłaństwa. Lecz z ludzkiej słabości
Bóg wyprowadza swą łaskę i
przedziwne
dzieła.
Jest
to
podpowiedź dla nas dzisiaj - mimo
naszej słabości, mimo słabości
naszych ciał, Bogu jesteśmy
potrzebni, On potrzebuje nas na
drogach tego świata.
Na zakończenie tego spotkania
chorzy złożyli życzenia Księdzu
Biskupowi i Księdzu Prałatowi,
którzy właśnie 31 maja czterdzieści
lat
temu
przyjęli
święcenia
kapłańskie. Ekscelencja Ksiądz
Biskup
udzielił
uroczystego
błogosławieństwa
Najświętszym
Sakramentem przechodząc wśród
chorych. Dzięki transmisji w
Katolickim Radio Zamość w tej
uroczystości uczestniczyli słuchacze
z całej naszej diecezji.
Po krótkiej przerwie, o 15.00
Ksiądz
Biskup
odwiedził
pensjonariuszy w Domu Opieki
Społecznej w Majdanie Wielkim.
Zostało
tam
odprawione
nabożeństwo majowe połączone z
liturgią Słowa. Następnie w świątyni
parafialnej
Pasterz
udzielił
sakramentu
bierzmowania
137
uczniom klas III gimnazjum z parafii
Krasnobród. Dziękując za udzielenia
sakramentu
młodzież
również
nawiązała do jubileuszu 40-lecia
kapłaństwa Księdza Biskupa i
Księdza Prałata.
Ciepła, majowa pogoda i liczny
udział pielgrzymów (szacujemy, że
na głównej Mszy św. mogło być
ponad 3 tys. wiernych) cieszy nas
wszystkich. Zapraszamy zawsze - a
chorych i starszych zapraszamy na
kolejną pielgrzymkę już za rok.
x. Jacek Rak
Fotoreportaż – str. 20

GMINNE CENTRUM INFORMACJI
w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 26
tel./fax. 660-70-46

SERDECZNIE ZAPRASZA
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00

oraz
w soboty w godz. 8.00 – 16.00

Recytacje
przedszkolaków
Tradycyjnie już, w czerwcu, dziewiąty raz z
kolei Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie
zorganizowało
Gminny
Konkurs Recytatorski Przedszkolaka.
Tegoroczne zmagania recytatorów odbyły
się 09.06.2004r. o godzinie 10.00. Do udziału
w nich zostało zgłoszonych stu uczestników z
oddziałów przedszkolnych i grup zerowych z
rejonu całej gminy.
Już przed dziesiątą w sali kinowej
krasnobrodzkiego Domu Kultury można było
usłyszeć podniecone głosy maluchów, które z
wielkim zaangażowaniem i przejęciem
powtarzały swoje wiersze. Punktualnie o
10.00. dyrektor CKiS Mariola Czapla powitała
wszystkich przybyłych i oficjalnie rozpoczęła
konkurs.
Na scenę wychodzili mali wykonawcy
prezentując swoje wiersze. A były one
naprawdę różne, począwszy od utworów
bardzo znanych i lubianych przez wszystkie
dzieci, a skończywszy na tych, w których
wyborze zapewne pomagali wychowawcy
bądź rodzice. Różnorodność taka sprawiła, że
konkurs był ciekawszy i dzieci mogły poznać i
wysłuchać wielu nowych wierszy. Z racji tego,
że małych wykonawców było bardzo wielu po
zaprezentowaniu się większej ich części
zorganizowano krótką przerwę w trakcie,
której wszyscy uczestnicy, oraz towarzyszący
im wychowawcy i opiekunowie mogli się
napić
i
poczęstować
słodkościami
przygotowanymi przez organizatorów.
Po tak miłym przerywniku nastąpiła dalsza
część konkursu, w której swoje wiersze
zaprezentowały
pozostałe
dzieci.
Gdy
recytacje dobiegły końca nadeszła najbardziej
oczekiwana przez wszystkich recytatorów
chwila, a mianowicie ogłoszenie wyników.
Jednak był to bardzo miły moment, ponieważ
nie było przegranych. Wszyscy zostali
docenieni, prowadząca ten konkurs Pani
dyrektor CKiS gratulowała i dziękowała
wszystkim biorącym w nim udział nie
zapominając o wychowawcach, opiekunach i
rodzicach, którzy również przyczynili się do
tego, że konkurs ten ma rację bytu i z roku na
rok bierze w nim udział tak wielu uczestników.
Na zakończenie IX Gminnego Konkursu
Recytatorskiego
Przedszkolaka
wszyscy
recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz drobne upominki ufundowane przez
Centrum Kultury i Sportu. Mamy nadzieję, że
za rok na jubileuszowym już spotkaniu małych
miłośników poezji także dopisze frekwencja i
X już konkurs wpisze się do historii jako
udany.
M.K.
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Wspomnienia sprzed 22 lat
Nawiedzenie parafii Krasnobród przez obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
w dniach 15-16 czerwca 1982r.
Już wkrótce parafię Krasnobród
nawiedzi
obraz
Matki
Bożej
Częstochowskiej. Przygotowując się do
tego
radosnego
wydarzenia
przypomnijmy
sobie
wcześniejszą
peregrynację Matki Bożej i Jej pobyt w
Krasnobrodzie, który był nawiedzeniem
całej Ziemi Zamojskiej. To było 15 i 16
czerwca 1982r. 22 lata temu.
To szmat czasu. Wiele zatarło się w
ludzkiej pamięci i nawet ci, którzy brali
czynny i bezpośredni udział w tych
uroczystościach, wiele pozapominali.
- Pamiętam ogromne tłumy ludzi wspomina p. J. Gałka - z trudem
przecisnęliśmy się, żeby w procesji
ponieść obraz Matki Bożej na
wyznaczonym nam odcinku trasy.
- Szosa cała była usłana dywanem z
kwiatów, chyba w tym celu wykoszono
specjalnie pole łubinu czy coś takiego –
przypomina p. M. Nawój.
- Zupełnie nic nie pamiętam – mówi p. J.
Dąbrowski, ale jak mu przypominam
początek recytowanego przez niego
wiersza, bez trudy podejmuje ciąg
dalszy.
- A ja zapamiętałam – stwierdza p. Z.
Kończewska-Murdzek
–
atmosferę
przygotowań
montażu
słownomuzycznego. Byliśmy zupełnie dorosłą
młodzieżą,
ale
z
zapałem
przygotowywaliśmy recytację i śpiewy;
bardzo nas to zintegrowało. Każde ze
spotkań
zaczynaliśmy
modlitwą
różańcową, często w kaplicy nad wodą –
dodaje.
Ja sama też próbuję sobie cokolwiek
przypomnieć z tej uroczystości, ale
okazuje się, że najbardziej utkwił mi w
pamięci obraz wielu poświęconych
krzyży po zakończeniu misji; krzyże te
ustawiono potem we wszystkich
wioskach i w Krasnobrodzie. Utkwiły mi
zatem w pamięci także raczej
przygotowania do Nawiedzenia niż samo
Nawiedzenie.
Misje trwały cały tydzień i
podzielone były na dni: odnowienia
wiary,
przebłagania
za
grzechy,
namaszczenia chorych, odnowienia
przyrzeczeń małżeńskich i oddanie
rodzin sercu Jezusowemu.
A potem 15 czerwca w Janowie Lub.
ówczesny proboszcz Krasnobrodu ks. K.
Wójtowicz zapraszając Matkę Bożą do
nawiedzenia naszej parafii mówił:
,, Bądź pozdrowiona, Maryjo, Matko
Narodu Polskiego:
- narodu rozbitego wewnętrznie,
- zwaśnionego i skłóconego,

- niepewnego o swą teraźniejszość i
przyszłość,
- narodu pełnego dobrej woli pojednania.
Bądź pozdrowiona, Maryjo, Matko tej
(...) bolejącej rodziny.”
Dziś po 22 latach słowa te brzmią
nam znów jakoś dziwnie znajomo.
W imieniu Regionu Zamojskiego witał
Matkę Bożą p. Kisiel z Zamościa,
mówiąc o chlubnej, ale i trudnej historii
Zamojszczyzny i podkreślając, że Matka
Boża zawsze dodawała sił, broniła,
wspierała i pocieszała.
Ks. Wójtowicz dwukrotnie witał
Matkę Bożą: raz w Potoczku na granicy
parafii, a potem po raz drugi na
krasnobrodzkim moście na Wieprzu,
skąd obraz został przeniesiony jakby w
tryumfalnym
pochodzie
przez
strażaków, ojców, matki, młodzież
męską i żeńską oraz duchowieństwo aż
do Kościoła.
W swoim przemówieniu powitalnym
ks. Wojtowicz przypomniał historię
Krasnobrodu, najważniejsze wydarzenia
z tej historii i nierozerwalny jej związek
z kultem Matki Bożej w tym miejscu.
Przemówienie ks. Proboszcza przerywał
kilkakrotnie śpiew ludu, który w ten
sposób niejako włączał się w akt
powitania.
O godz. 18.00 rozpoczęła się
uroczysta
msza
koncelebrowana
odprawiana przez ks. biskupa B. Pylaka
oraz kapłanów obchodzących 10-lecie
swego kapłaństwa.
Po
Mszy
św.
młodzież
krasnobrodzka przedstawiła program
poetycko-muzyczny,
o
którego
przygotowaniu
mówiła
p.
Z.
Kończewska-Murdzek.
Uroczystości trwały całą noc a
składały się na nie: akademie Maryjne,
Apel Jasnogórski, Msza św. dla
młodzieży, czuwanie przy Obrazie
poszczególnych parafii; o godz. 24.00
Pasterką Maryjną odprawili kapłani
dekanatu Kolegiata a kazanie wygłosił
ks. A Jabłoński.
Przez dalszą część nocy znów było
czuwanie poszczególnych parafii i
dekanatów aż do godz. 6.00, gdy
odprawiano Godzinki do N.M.P. Potem
odprawiono kolejne Msze św., a o godz.
10.30 odbył się występ Orkiestry
Włościańskiej im. K. Namysłowskiego z
Zamościa i wreszcie o godz. 12.00
koncelebrowana
uroczysta
Suma
zakończona Litanią do N.M.P.,

Pod Twoją obronę, Aktem Oddania
Matce Bożej, Apelem i
Błogosławieństwem
Obrazem. Na koniec odśpiewano ,,Boże,
coś Polskę”.
W uroczystościach oprócz ks.
biskupa Bolesława Pylaka brali udział
także ks. bp Zygmunt Kamiński i ks. bp
Piotr Hemperek.
Po sumie odbyła się uroczysta
procesja, podczas której obraz nieśli
przedstawiciele dekanatów: Tomaszów,
Tyszowce, Szczebrzeszyn, Hrubieszów,
Uchanie, Zamość-Kolegiata i Zamość –
Św. Krzyż.
Obraz Matki Bożej procesjonalnie
odprowadzono do bramy kościoła, gdzie
ks.
proboszcz
K.
Wójtowicz
podziękował wszystkim biorącym udział
w
uroczystości
Nawiedzenia,
a
zwracając się do Matki Bożej powiedział
m.in.:
,,Bogarodzico, Dziewico,
Usłysz nas, Matko Boża, usłysz nas,
To Ojców naszych śpiew,
Wolności błyska zorza, wolności
bije dzwon!
Bogarodzico, wolnego ludu krew
Zanieś przed Boga tron.
Krew Twego ludu zanieś przed Boga
tron!
Bogarodzico, Dziewico,
Usłysz nas, Matko Boża,
Usłysz nas!”
Możemy sobie wyobrazić, a może
wystarczy sobie tylko przypomnieć, jak
brzmiały te słowa wypowiadane przez
kapłana w dniu 16 czerwca 1982r. ...
Kończąc te wspomnienia pragnę
serdecznie podziękować wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
się do tego, by mogły one powstać i
odświeżyć uczucia i przeżycia sprzed 22
lat.
I jeszcze jedna refleksja na koniec:
Przeżyjemy
wkrótce
kolejne
Nawiedzenie; nie wiemy, jak długo
poczekamy na następne; może warto
zatem opisać je i zachować teraz na
świeżo, by móc kiedyś sięgnąć do
notatek i w jakichś np. trudnych
chwilach sięgnąć do nich, aby
zaczerpnąć ze skarbnicy wspomnień ku
pokrzepieniu ducha i serc.
Marianna Olszewska
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Misje Święte
ŚWIĘTA RODZINA Z NAZARETU NADZIEJĄ RODZIN
Krasnobród 18 - 25 lipiec 2004r.
22.07.2004 - Czwartek - Dzień Wieczernika
„Trwali jednomyślnie na modlitwie w wieczerniku.. z Maryją"
Nabożeństwo dziękczynienia za Dar Eucharystii..
9.00 - Msza św. - Kazanie - Dorośli ,
12.00 - Msza św. - Kazanie - Dorośli
16.30 - Msza św. - Dzieci
18.00 - Msza św. - Kazanie - Dorośli
21.00 - APEL - Wszyscy

18.07.2004 - Niedziela - Bóg jest Miłością
(Bóg wybiera Rodzinę)
„Nie bój się Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga…"
7.00 - Msza św. - Kazanie - Rozpoczęcie Misji Świętych
8.00 - Msza św. - Kazanie - Łuszczacz
9.00 - Msza św. - Kazanie - Dorośli
10.30 - Msza św. - Kazanie - Dorośli
12.00 - Msza św. - Suma - Kazanie - Dorośli
12.00 - Msza św.- Kazanie - Potoczek
18.00 - Msza św. - Kazanie - Dorośli
21.00 - APEL - Wszyscy.
.
19.07.2004 – Poniedziałek (Grzech niszczy Rodzinę)
„ Ja jestem Niepokalane Poczęcie...."
9.00 - Msza św. - Nauka Stanowa - Kobiety
12.00 - Msza św. - Kazanie - Dorośli
16.30 - Msza św. - Dzieci
18.00 - Msza św. - Kazanie - Dorośli
20.00 - Młodzież - Nabożeństwo Słowa Bożego
21.00 - APEL - Wszyscy.

23.07.2004 - Piątek - Dzień Rodziny - Domowy Kościół
„Uczyńcie, co wam mówi Syn.."
Nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń małżeńskich
Odwiedziny Chorych
9.00 - Msza św. - Kazanie - Małżonkowie
12.00 - Msza św. - Kazanie -Nabożeństwo dla chorych
18.00 - Msza św. - Kazanie - Małżonkowie
21.00 - APEL - Wszyscy.
24.07.2004 - Sobota - Różaniec w Rodzinie
Biblia w Rodzinie
.Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je
w swoim sercu”
9.00 - Msza św. - Kazanie - Dorośli
12.00 - Msza św. - Kazanie - Najmłodsze dzieci
18.00 - Msza św. - Kazanie - Dorośli
21.00 - APEL - Wszyscy.

20.07.2004 - Wtorek - Dzień pojednania w Rodzinie
„Z bólem serca szukaliśmy Ciebie"
9.00 - Msza św. - Nauka Stanowa - Mężczyźni
12.00 - Msza św. - Kazanie - Dorośli
16.30 - Msza św. - Dzieci
18.00 - Msza św. - Kazanie - Dorośli
20.00 - Młodzież - Nabożeństwo Słowa Bożego
21.00 - APEL - Wszyscy.

25.07.2004 - Niedziela - Dzień Posłania - Krzyż Misyjny
„Niewiasto, oto svn Twoi....n J 19. 26
7.00 - Msza św. - Kazanie - Dorośli
8.00 - MSW św. - Kazanie - Łuszczacz
9.00 - Msza św. - Kazanie - Dorośli
10.30 - Msza św. - Kazanie - Dorośli
12.00 - Msza św. - Suma - Kazanie - Dorośli
12.00 - Msza św. - Kazanie - Potoczek
18.00 - Msza św. - Nabożeństwo zakończenia Misji Świętych
Szczęść Boże!
Misje święte prowadzą:
Misjonarze Redemptoryści
O. Ireneusz Homoncik
O. Stanisław Kiełbasa

21.07.2004 - Środa - dzień opowiedzenia się
za Chrystusem w Rodzinie
„ Niech mi się stanie według Twego słowa..."
DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ- 8.00 - 13.00
9.00 - Msza św. - Kazanie - Dorośli
12.00 - Msza św. - Kazanie - Dorośli
Spowiedź św. -16.00 -19.00
16.30 - Msza św. - Dzieci
18.00 - Msza św. - Kazanie - Dorośli
21.00 - APEL - Wszyscy.

Letnie Międzynarodowe
Koncerty Organowe
w Krasnobrodzkim Sanktuarium Maryjnym
04 lipca - Witold Zalewski z Krakowa
25 lipca – Rostislaw Wygranienko (Ukraina)
08 sierpnia - Waldemar Krawiec z Zabrza
22 sierpnia - Tomasz Ślusarczyk (trąbka)
i Marek Kudlicki (organy)
Koncerty rozpoczynają się o godz. 17.00.

Zapraszamy

Odpust Matki
Boskiej Jagodnej
W dniach 1-2 lipca 2004r. odbył się
odpust główny ku czci Matki Boskiej
Krasnobrodzkiej. Odpust ten potocznie
nazywany jest wśród mieszkańców
Odpustem Matki Boskiej Jagodnej
Uroczystościom
religijnym
przewodniczył J.E. ks bp. Mariusz
Leszczyński.
Szczegółową relację z odpustu
opublikujemy w kolejnym wydaniu
G.K.”
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Program Nawiedzenia
Matki Bożej Częstochowskiej
w parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie
30 - 31 lipca 2004r.
30 VII piątek
16.00 - Nabożeństwo oczekiwania
16.30 - procesja do miejsca powitania - Kaplica Objawień - procesja do
kościoła i powitanie Obrazu Matki Bożej
17.30 - Msza św. - Ks. Bp prof. Jan Śrutwa
Wspólne czuwanie
20.00 - Czuwanie młodzieży
21.00 - Apel Jasnogórski
21.30 - czuwają mieszkańcy Zielonego, Wólki z Husinami
23.00 - Nabożeństwo za zmarłych
24.00 - Msza św. (Pasterka) odprawiają Księża Rodacy oraz dawny proboszcz i
wikariusze z lat minionych. Przewodniczy i Słowo Boże głosi Ks. Bp
Mieczysław Cisło.
1.00 - czuwają mieszkańcy Potoczka i Adamowa
2.00 - czuwają mieszkańcy Jacni i Hutek
3.00 - czuwają mieszkańcy Krasnobrodu
4.00 - czuwają mieszkańcy Podklasztoru
5.00 - czuwają mieszkańcy Majdanu Wielkiego i M. Małego
6.30 - Godzinki 7.00 - Msza św. dla Ludzi Pracy
8.00 - czuwają mieszkańcy Hutkowa, Zaborecznego i Kol. Partyzantów
9.00 - Msza św. dla chorych
10.00 - czuwają mieszkańcy Niemirówka i Klocówki
11.00 - Msza św. i błogosławieństwo dzieci
12.00 - czuwają mieszkańcy Dominikanówki
13.00 - czuwanie członków Legionu Maryi, Kółek Żywego Różańca
14.00 - czuwanie Chóru Parafialnego, Harcerzy i młodzieży parafialnej
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15 - Msza św. i pożegnanie Obrazu Matki Bożej. Celebruje - Ks. Proboszcz
16.40 - Odjazd Kaplicy Obrazu Matki Bożej do par. Bondyrz

Na tegoroczne gody Pani Częstochowskiej w
tutejszym Sanktuarium zapraszamy Księży
Rodaków na czele z Ks. Biskupem
Mieczysławem Cisło o prof. KUL ks.
Edwardem Walewandrem, wszystkich Księży
pracujących w tutejszej parafii na czele z
dawnym proboszczem parafii Krasnobród Ks.
Kan. Kazimierzem Wójtowiczem, Siostry
Zakonne pochodzące z naszej rodziny
parafialnej, Kapłanów diecezji Zamojsko Lubaczowskiej, wszystkich Parafian i Gości:
Proboszcz Parafii ks. Dziekan Roman
Marszalec oraz wikariusze: ks. Jacek Rak, ks.
Piotr Gmiterek, ks. Krzysztof Maj, ks. Adam
Dworzycki

Podziękowania Krasnobrodzka Arkadia (3)
W związku z odejściem na emeryturę
p. Sabiny Zdonek - wieloletniego
pracownika kultury, a ostatnio
dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Krasnobrodzie
dziękujemy za wieloletnią współpracę
w zakresie upowszechniania kultury.
Życzymy dużo zdrowia, radości
i wszelkiej pomyślności.
Mamy również nadzieję, że Pani kontakt
z krasnobrodzką kulturą
będzie nadal utrzymywany.
Pracownicy
Centrum Kultury i Sportu
w Krasnobrodzie
i Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Krasnobrodzie

Publikujemy ostatni projekt krasnobrodzkiego parku opracowany przez uczennicę
Gimnazjum w Krasnobrodzie - Magdę Tyrpa
Krasnobrodzka Arkadia, która miałaby się znajdować na łąkach powinna wyglądać
następująco: powinna być rajem, Eden w Biblii przedstawiony jest jako cudowny
ogród, Arkadią nie jest sława i pieniądze, ale niepowtarzalne szczęście, szczęście
wręcz nieziemskie. Tak więc musiałby to być ogród z fontannami, rzekami. Jak tego
dowiedziono naukowo szum wody działa na człowieka odprężająco i relaksująco.
Drzewa musiałyby być zawsze zielone i o bardzo mocnym aromacie żywicznym. Na
środku ogrodu byłby staw, otoczony trzcinami i sitowiami. W stawie byłoby mnóstwo
ryb, a woda w nim tak przejrzysta, że dokładnie można byłoby widzieć, każdy nawet
najdrobniejszy kamyczek. Na stawie znajdowałaby się wyspa, a na wyspie rosłyby
różne soczyste owoce i piękne kolorowe kwiaty, a wokół latałyby zwiewne motyle i
śpiewały ptaki. W tym ogrodzie nigdy nie gasłoby życiodajne Słońce. Poezją dla uszu
nie byłoby to, co stworzył człowiek, lecz to co doskonale skonstruowała Matka
Natura: śpiew ptaków, brzęczenie owadów zapylających kwiaty, rechot żab, szum
wody. Wszystko to, tworzyłoby jedną nierozłączną całość. Ludzie w tym cudownym,
rajskim ogrodzie nie czuliby zmęczenia ani pragnienia. Jednak czy taki ogród mógłby
istnieć? Ludzie od wieków wymyślali różne krainy począwszy od raju-Edenu, przez
Utopijną Arkadię. Ale przecież szczęście jest w zasięgu ręki, wystarczy po nie pewnie
sięgnąć.
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Ginące zawody
Szybki rozwój techniki, zmieniający się tryb życia sprawiają, że powstają nowe
zawody i specjalności, a inne zanikają. Ginące zawody to tradycja, którą należy
pielęgnować zachować ją dla następnych pokoleń. Stąd też prowadzone są różnego
rodzaju działania mające na celu ocalenie od zapomnienia dawnych zawodów i
rzemiosł.
Jedną z takich form jest prowadzenie na ten temat zajęć w szkołach i
zainteresowanie ginącymi zawodami najmłodszych członków naszego społeczeństwa.
Jak się okazuje temat ten wydał się interesujący dla uczniów gimnazjum, którzy pod
kierunkiem pani Jolanty Kurantowicz – nauczycielki historii w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, przeprowadzili wywiady z osobami, które
wykonywały takie zawody.
Poniżej przedstawiamy efekty pracy uczniów klasy kl. III d: Mateusza

Górnika, Mateusza Mazurka i Mariusza Dudzińskiego

Ruchome kino
Znakomitym przykładem zawodu który „wygasa” w naszej okolicy może być
zajęcie, którym trudnił się Pan Władysław Ożarowski.
Pan Władysław przejeżdżał Krasnobród i okoliczne wsie (Jacnia, Majdan
Wielki) koniem zaprzężonym w wóz. Na wozie znajdował się projektor do
wyświetlania filmów. Gdy pan Władysław docierał na wyznaczone miejsce
pokazywał ludziom nagrania na taśmach. Pokazy odbywały się najczęściej na
świeżym powietrzu, filmy wyświetlano na ścianie jakiegoś budynku, lub na ulicy.
Bywało też tak, że filmy wyświetlano wewnątrz np. w remizie, lub większym
budynku, gdzie mieściło się więcej osób. Społeczność dość licznie stawiała się na
takie seanse. W małych miejscowościach wieść o pokazie filmowym rozchodziła się
w tempie błyskawicznym. „Ruchome kino” było genialnym pomysłem jak na nasz
rejon.
W latach 50-tyh i na początku 60-tych był to bardzo lubiany sposób spędzania
wolnego czasu w małych miejscowościach. Ludzie za niewielką lub zerową opłatą
mogli obejrzeć film, co na tamte czasy było czymś w rodzaju delikatnego luksusu.
Dzisiaj kino jest rzeczą tak popularną i dostępną dla wszystkich, że projekcja w
remizie wydaje się nam czymś dziwnym lub nawet śmiesznym. Jednak takie
„Ruchome kino” było dla ludzi czymś więcej niż wyświetlaniem filmów. Dziś do
kina może pójść każdy i o każdej porze. Wtedy każda projekcja filmu była
wyjątkowym przeżyciem i każdy chciał brać w tym udział.

Wywiad
z panem Janem Maruszakiem – byłym kowalem
Skąd się wzięło u Pana zainteresowanie kowalstwem?
J. M. - Ogólnego zainteresowania nie miałem w tej pracy, ale głównym powodem
była potrzeba pieniędzy. Pracowałem, żeby mieć za co żyć. Każdy chciał
wykonywać jakiś zawód. Jedni chodzili do krawców, inni do garncarzy, a ja i moi
koledzy zapisaliśmy się do Kowali. Było nas paru. Uczyliśmy się i zakuwaliśmy w
kuźni.
W jakim wieku zaczął Pan pracować w kuźni?
J. M. - Gdy zaczynałem pracę w kuźni, miałem 17 lat. Gdy skończyłem szkołę
podstawową, jeden rok pomagałem w gospodarce, bo mój ojciec był w Niemczech i
ja musiałem zająć się pracą w domu. Potem po tym roku zapisałem się do Kowali.
Czy był to ciężki zawód?
J. M. - Był to zawód bardzo ciężki, bo trzeba było brać młot i ostro walić w kuźni.
Trzeba było grube osie 40-stki obrabiać na gładko, majstrzy nas ciągle poganiali. My
byliśmy młodzi, więc była mocna siła robocza. Były dni w moim życiu, kiedy
miałem już dość wszystkiego.
Czy miał Pan dużo klientów?
J.M. - Klientów było bardzo dużo. Każdego dnia ktoś przychodził i chciał by mu coś
zrobić. Niestety, nie zawsze byłem zdany na ich zamówienia, gdyż zdrowie nie
pozwalało na tyle roboty. Każdy coś robił. Teraz to już nikt nic nie robi. Ostatnio to
na pół roku do zrobienia miałem dwa wozy.

Komu oferował Pan swoje usługi?
J.M. - Wozy kuliśmy i woziliśmy na
rynek do Zamościa. Najwięcej wozów
kuliśmy
na
wieś,
na
potrzeby
mieszkańców. Brony na pola i bramy do
płotów też dobrze schodziły.
Czy był to zawód opłacalny?
J.M. - W tamtych czasach nie było
różnicy, czy za zrobiony wóz dostaniesz
20 zł., czy 50 zł. Ludziom chodziło o to,
żeby za wykonywaną pracę wyżywić
rodzinę. Wiadomo było, że kto miał
większą tokarkę, to zarabiał więcej
pieniędzy, gdyż mógł zrobić więcej np.
wozów. W tamtych czasach nie było tak
jak jest teraz, że każdy chce jak najwięcej
zarobić. Wtedy każdy zawód był
opłacalny, a kiedy trzeba było pieniędzy
to trzeba było robić!
Czy był Pan jedynym kowalem w
Krasnobrodzie?
J.M. - Kiedy ja zaczynałem się uczyć, to
w Krasnobrodzie było 16 kowali. W
trakcie mojej nauki do szkoły dochodzili
nowi uczniowie i odchodzili od niej
starzy. Obecnie w Krasnobrodzie jest
dwóch kowali. Trzeci to już w ogóle nic
nie chce robić. Ten drugi ma w kuźni
tokarkę, spawarkę, ale coraz mniej z nich
korzysta. Ja jestem „gorący kowal” , bo
wyrabiam rzeczy prosto z ognia. Jako
jedyny z wszystkich nas jestem ambitnym
kowalem.
Jak Pan myśli, dlaczego ten zawód
zanika w tych czasach?
J.M. - Pierwszym powodem zaniku tego
zawodu jest to, że dzisiejsza młodzież nie
chce robić.
Drugim powodem jest przepełnienie
różnych towarów na rynkach, a przecież
kiedyś nie było tyle gotowizny. Trzeba
było otkuć nawiasy, kiedy się popsuły.
Teraz idziesz do sklepu i kupujesz sobie
nowe.

PODZIĘKOWANIA
Pada Rodziców, uczniowie oraz Dyrekcja
Zespołu Szkół Podstawowych
w Krasnobrodzie składają serdeczne
podziękowania niżej wymienionym
darczyńcom, którzy wsparli finansowo
działania Rady Rodziców.
Panowie Tomasz Peć i Mirosław
Peć Stacja Paliw „ Petsul”
Pan Stanisław Borek
Państwo Wiesława i Henryk
Gielmuda „Krasbud”
Pan Waldemar Maruszak „Waldex”
Pani Krystyna Mielnicka

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
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Wybory
do Parlamentu Europejskiego
W niedzielę 13 czerwca 2004r. odbyły się pierwsze w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak przedstawiają się
wyniki wyborów na terenie miasta i gminy Krasnobród przedstawia poniższa tabela.

KOMITETY
WYBORCZE

Nr 1
Krasnobród

Nr 2
Krasnobród

Nr 3
Hutków

Nr 4
Majdan W.

Nr 5
Kaczórki

Nr 6 Stara
Huta

Nr 7 Wólka
Husińska

Nr 8
Zielone

Nr 9 DPS
Krasnobród

Nr 10 DPS
Majdan W.

RAZEM

%

Obwody głosowania

PO

55

14

-

5

5

4

2

1

5

10

101

9,14

PPP

-

-

1

1

-

1

1

-

1

-

5

0,45

SAMOOBRONA

25

16

27

21

9

9

15

19

2

-

143

12,94

SLD-UP

31

10

-

2

2

1

5

1

2

-

54

4,89

UPR

2

2

-

-

-

1

1

1

2

1

10

0,91

NARODOWY
KOMITET WYBOR.

2

-

-

-

-

-

1

1

-

1

5

0,45

IDP

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

0,09

SOCJALDEMOKRACJA
POLSKA

4

-

-

1

-

1

-

3

1

-

10

0,90

PiS

25

11

3

2

8

1

-

-

1

2

53

4,80

LPR

156

69

53

42

22

7

25

17

10

10

411

37,20

UW

4

-

-

2

1

-

-

-

1

2

10

0,91

PSL

97

17

9

44

39

25

12

2

14

-

259

23,44

KPEiR

4

-

-

1

1

-

-

-

-

-

6

0,54

ROB

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

0,18

407

139

93

121

87

50

62

45

40

26

1070

416

142

93

124

91

54

64

48

43

30

1105

1794

692

349

1039

415

489

311

317

165

49

5620

20,58

15,14

26,06

RAZEM
GŁOSY WAŻNE:
LICZBA
GŁOSUJĄCYCH
LICZBA
UPRAWNIONYCH

FREKWENCJA

23,19 20,52 26,65 11,93 21,93 11,04

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

61,22 19,66

OD REDAKCJI
Zapraszamy do zamieszczania
na łamach naszego pisma
różnego rodzaju ogłoszeń
oraz życzeń, np. z okazji imienin, urodzin itp.
Ogłoszenia drobne i życzenia
Będą publikowane bezpłatnie.
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Awans
oficerski
W dniu 23 czerwca 2004r. w
kwaterze agroturystycznej p. Lucyny
Truszkowskiej w Krasnobrodzie odbyła
się uroczystość nadania pierwszego
stopnia
oficerskiego
dla
sześciu
członków Związku Kombatantów RP i
Byłych Więźniów Politycznych z terenu
gminy Krasnobród.
Organizatorem uroczystości był
Zarząd Związku Kombatantów RP i
Byłych Więźniów Politycznych.
W uroczystościach wzięli udział:
Janusz Oś – zastępca burmistrza
Krasnobrodu, Władysław Bednarczyk –
prezes Zarządu Okręgowego Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych w Zamościu, ppłk. Andrzej
Kotowski – komendant Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Zamościu,

ks. ppłk. Bogusław Romankiewicz – kapelan Wojska Polskiego, Rafał Kasprzyk oraz
otrzymujący awans oficerski.
Postanowieniem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego z dnia 30.04.2004r.
stopień podporucznika otrzymali: Grzegorz Cisek, Bolesław Gajewski, Edward
Kawka, Tadeusz Kowalczuk, Stefan Nawój, Roman Wyszyński. Nominacje
oficerskie wręczał ppłk. Andrzej Kotowski. Nowo mianowani podporucznicy
otrzymali również obrazki Matki Boskiej Częstochowskiej, które wręczył im ks.
ppłk. Bogusław Romankiewicz
Uroczystość nadania stopni oficerskich zakończyła się wspólnym obiadem.
M. Czapla

Co słychach w kulturze?
Koncerty na skwerku
Zgodnie z kilkuletnią tradycją w okresie wakacji Centrum Kultury i
Sportu w Krasnobrodzie jest organizatorem letnich niedzielnych
koncertów na skwerku w centrum miasta. W tym roku pierwszy koncert
odbył się 4 lipca. Dla zebranej publiczności grała i śpiewała Kapela
Krasnobrodzka. Szczegóły co do kolejnych koncertów podane będą na
plakatach.

Goście z Jugosławii
21 lipca br. (środa) obędzie się w Krasnobrodzie koncert zespołu
folklorystycznego z Jugosławii. Zespół ten będzie uczestnikiem
organizowanego w Zamościu „III Międzynarodowego Festiwalu
Folklorystycznego – EUROFOLK 2004”. Szczegóły co miejsca i
godziny koncertu będą podane na plakatach.

Szachy w plenerze
14 sierpnia 2004r. (sobota) odbędzie się II Otwarty Turniej Szachowy
„Krasnobrodzka Wieża”. Miejscem rozgrywek szachowych będzie
Kamieniołom – punkt widokowy w Krasnobrodzie. W przypadku
deszczowej pogody turniej odbędzie się w sali CKiS. Szczegółowe
informacje: CKiS w Krasnobrodzie, tel 660-71-17 i p. Andrzej Czochra
instruktor gry w szachy, tel. 639-63-38.

Pożegnanie wakacji
„Pożegnanie wakacji” w Krasnobrodzie odbędzie się w dniach 20-21
sierpnia. Podczas festynu wystąpią zespoły muzyczne, prowadzone będą
różnego rodzaju konkursy. Odbędzie się też V Turniej Piłki Plażowej o
puchar Burmistrza Krasnobrodu oraz zawody rowerowe.

Pracowity lipiec „Wójtowian”
Zespół folklorystyczny „Wójtowianie” z Krasnobrodu koncertem
podczas „Sobótek” rozpoczął jak zwykle pracowite wakacje. Kolejne
występy zespołu to reprezentowanie Krasnobrodu w imprezach
organizowanych w innych miejscowościach. I tak: 6 lipca – udział w IV
Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w ramach Jarmarku „Kiliana” w
Skierbieszowie, 11 lipca - udział w V Zamojskich Dniach Folkloru w
Zwierzyńcu, 25 lipca – udział w III Transgranicznym Festiwalu Pieśni o
Roztoczu w Suścu.
Informacje zebrała: M. Czapla

Krwiodawcy
znów w akcji
Kolejny raz z inicjatywy Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tomaszowie
Lub. przy współudziale Stowarzyszenia Honorowych
Dawców Krwi w Krasnobrodzie zorganizowano w
dniu 29.06.2004r. w Centrum Kultury i Sportu Akcję
Honorowego Oddawania Krwi. Na apel organizatorów
odpowiedzieli: Diana Serafin, Magdalena Antoniak,
Ewa Kozłowska, Bożena Swędra, Anna Lis, Zuzanna
Bełz, Katarzyna Nowosad, Grzegorz Ratyna,
Krzysztof Kuczmaszewski, Tadeusz Murzacz,
Sławomir Wereski, Kazimierz Dziuba, Antoni Szpyra,
Mirosław Skrzyński, Maciej Okoń, Radosław Cios,
Sylwester Skrzyński. Łącznie uczestnicy akcji oddali
7570 mililitrów krwi.
Za pośrednictwem „G.K.” chcę złożyć im wyrazy
najwyższego szacunku za oddaną bezinteresownie
krew oraz podziękować wszystkim, którzy przyczynili
się do akcji. Podziękowania składam na ręce Pani
Urszuli Czapla – kierownik WTZ w Dominikanówce
za liczny udział w akcji pracowników WTZ. Dziękuję
księdzu prałatowi Romanowi Marszalcowi i
wikariuszom za propagowanie akcji. Dziękuję także
Pani Marioli Czapli Dyrektor CKiS za czynne
zaangażowanie
oraz
doktorowi
Sebastianowi
Łysiakowi wraz z personelem za sprawnie
przeprowadzoną akcji pobierania krwi.
Zapraszam wszystkich do udziału w kolejnej
podobnej akcji, która odbędzie się w sierpniu.
Zachęcam pracodawców do umożliwienia swoim
pracownikom udział w akcji oddawania krwi, która
odbywa się zwykle w czasie godzin pracy. Z góry
dziękuję za zrozumienie.
A. Żuk

17

XIII sesji Rady Miejskiej
w Krasnobrodzie
W dniu 22 czerwca 2004 roku w
lokalu Centrum Kultury i Sportu odbyła
się XIII sesja Rady Miejskiej w
Krasnobrodzie.
Na początku sesji radni podjęli
uchwałę ws. zaopiniowania projektu
Planu Ochrony Roztoczańskiego Parku
Narodowego. Wydanie przez radę opinii
dotyczącej planu ochrony RPN wynika z
faktu położenia część gminy Krasnobród
w otulinie parku. W otulinie RPN leżą
miejscowości: Potok Senderki, Stara
Huta, Hucisko, część Malewszczyzny i
Kaczórki. Taka lokalizacja wiąże się z
pewnymi ograniczeniami w korzystaniu
ze środowiska oraz gospodarowaniu na
tych
terenach:
ograniczeniem
nadmiernego rozwoju budownictwa i
infrastruktury technicznej, szczególna
ochrona wód. Uchwała została podjęta.
W dalszej części sesji radni dokonali
zmian w uchwale w sprawie zasad
udzielania
i
rozmiaru
zniżek
tygodniowego,
obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów
szkół, wicedyrektorów szkół, oraz
ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru
godzin
dla
pedagoga
szkolnego.
Omawiając projekt uchwały sekretarz
MiG Kazimierza Gęślę wyjaśnił, że
dokonanie zmiany podyktowane jest
próbą zoptymalizowania czasu pracy
dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół
w sposób adekwatny do potrzeb.
Zwiększono dyrektorom pensum, aby
zapobiec przypadkom „dobierania”
przez nich godzin nadliczbowych. Z
kolei
zastępcom
dyrektorów
zmniejszono pensum o 4 godzi, dzięki
czemu będą się mogli w większym
stopniu poświęcić powierzonym im
obowiązkom.
Po
wstępnym
porozumieniu Burmistrza z dyrektorami
szkół i pozytywnym zaopiniowaniu
uchwały przez Kuratorium Oświaty, z
propozycją uchwały zapoznała się
Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw
Społecznych, która także wydała
pozytywną opinię. Uchwała została
podjęta.
Kolejną uchwałą omawianą podczas
ostatniej sesji była uchwała w sprawie
ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z Przedszkola Samorządowego w
Zespole Szkół Podstawowych im. 25
Pułku Ułanów Wielkopolskich w
Krasnobrodzie. Po długiej dyskusji radni
zdecydowali o podniesieniu opłaty za
przedszkole o 10 zł. Po podwyższcie
opłaty przedstawiają się następująco: za
pierwsze dziecko - 100 zł. + koszty

wyżywienia, za drugie dziecko – 80 zł. +
koszty wyżywienia, za trzecie i kolejne
dziecko – tylko koszty wyżywienia, za
dziecko korzystające z przedszkola w
wymiarze do 3 godzin – 40 zł. + koszty
wyżywienia. Powyższe opłaty będą
obowiązywały od 1 września 2004r.
Podwyższono również opłaty za
zrzut nieczystości stałych na gminne
wysypisko w Garbniku. Opłata wzrosła z
6,50zł. do 13,24 zł. za m3. Dyrektor
ZGK Jacek Gryz uzasadniał podwyżkę
opłat wysokimi kosztami utrzymania
wysypiska.
Radni podjęli także uchwałę w
sprawie ogłoszenia przetargu w celu
dokonania wyboru banku wykonującego
obsługę budżetu Miasta i Gminy
Krasnobród. Obecnie bankową obsługę
prowadzi Kredyt Bank S.A. O/Zamosć.
Umowa z bankiem obowiązuje do końca
grudnia br.
Następnym
omawianym
przez
radnych tematem były zmiany MiejskoGminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych na rok 2004. Zmiany
związane były ze zwiększona kwotą
opłat, jakie wpłynęły do gminy z tytułu
opłat za sprzedaż alkoholu. Po
dokonaniu kwota na realizację programu
wynosi 115.000 zł. Powyższe środki
przeznaczone
są
profilaktykę
i
przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym
uzależnieniom. Ze środków tych
korzystają przede wszystkim szkoły i
inne
placówki
opiekuńczowychowawcze.

Kolejne cztery uchwały omawiane
podczas sesji dotyczyły zaciągnięcia
kredytów i pożyczek na realizację zadań
inwestycyjnych. Radni zdecydowali o
zaciągnięciu następujących kredytów
długoterminowych:
- 11000 zł. na przebudowę ujęcia wody
w miejscowości Huminy (wartość
inwestycji – 111570 zł, dotacja
SAPARD – 83610 zł, środki budżetowe
- 16959 zł, kredyt –11000 zł.)
- 121000 zł na budowę parkingów przy
ulicy Partyzantów i ulicy Kościuszki w
Krasnobrodzie (wartość inwestycji –
248773 zł, dotacja SAPARD – 104514
zł, środki budżetowe – 23259 zł, kredyt 121000 zł)
oraz pożyczek długoterminowych:
- 12800 zł na wykonanie odwiertu
obserwacyjnego na terenie składowiska
odpadów komunalnych w Garbniku
(wartość inwestycji – 16000 zł, środki
budżetowe – 3200 zł, kredyt – 12800 zł)
- 2704266 zł wykonanie kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami w
Krasnobrodzie (wartość inwestycji –
2748255 zł, środki budżet - 43989 zł,
kredyt – 2704266 zł)
W dalszej części sesji omawiano
projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Miastu Zamość z
przeznaczeniem na dofinansowanie
działalności
Izby
Wytrzeźwień.
Dofinansowanie w kwocie 2000 zł.
zostanie pokryte z Miejsko-Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Ostatnią uchwałą podjętą w czasie
XIII sesji Rady Miejskiej była uchwała
w sprawie zmian w budżecie gminy na
2004 rok. Zmiany związane były
głównie z pozyskanymi dotacjami i
podjętymi uchwałami w sprawie
kredytów i pożyczek.
oprac. M. Czapla

Co słychać w Bibliotece?
9 czerwca br. w bibliotece odbyło się spotkanie uczestników konkursu literacko plastycznego „Mój dziadek opowiedział mi bajkę, czyli o tradycjach czytelniczych w
mojej rodzinie” organizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w
Zamościu przy współudziale MGBP w Krasnobrodzie. Spotkanie odbyło się przy
skromnym poczęstunku, uczestnicy i opiekunowie otrzymali podziękowania i
dyplomy.
*****
Wraz z zakończeniem roku szkolnego w MGBP został podsumowany konkurs
czytelniczy „Najwięcej przeczytanych książek w roku szkolnym 20003/2004”. W
czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego nagrody książkowe otrzymali:
Magdalena Kościńska, Anna Kurantowicz, Patrycja Pawłowicz, Krzysztof Umiński,
Anna Parnicka, Katarzyna Tabała, Aleksandra Kawka, Iwona Czekirda, Kinga
Rzeszutko i Galina Łubiarz. Nagrodzeni zostali także czytelnicy odwiedzający filię
biblioteki w Hutkach. Nagrody otrzymali: Katarzyna Bodys, Natalia Kasperska,
Adrian Kasperski, Arnold Wiatrzyk i Jagoda Pacyna. Zwycięzcom gratulujemy i
zapraszamy wszystkich uczniów do czynnego udziału w konkursie od nowego roku
szkolnego.
Bernadeta Skiba
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Sportowy
II semestr w ZSP
Rozpoczęliśmy
go
w
ZSP
Krasnobród Gminnym Mini Turniejem
Piłlki Siatkowej dla klas IV – VI.
Wystawiliśmy reprezentację szkoły we
wszystkich 4 kategoriach. Jak na 13
lutego i piątek wypadliśmy całkiem
dobrze, zarówno w kategoriach dz. i chł.
starszych jak i w kategoriach dz. i chł.
młodszych zajęliśmy pierwsze miejsca.
Na feriach nauczyciele wychowania
fizycznego pełniąc dyżury organizowali
rozgrywki sportowo – rekreacyjne dla
chętnych. Marzec rozpoczęliśmy od
udziału reprezentacji chłopców w
zewnętrznym turnieju piłki nożnej o
Puchar Dyrektora SP 3 w Zamościu,
który miał miejsce w sobotę 6 marca,
gdzie w silnie obsadzonym turnieju na
12 drużyn zajęliśmy 6 miejsce.
12.03.2004r.
nasi
nauczycieli
wspomagali lekcje pokazową dla
nauczycieli nauczania zintegrowanego
dotyczącą
praktycznej
prezentacji
kuratoryjnego sprawdzianu umiejętności
ruchowej (KSUR).
19 marca odbył się na obiektach naszej
szkoły już V Gminny Turniej Tenisa
Stołowego „Pożegnanie zimy”, w który
od samego początku jako sponsor
włącza się CKiS Krasnobród. W
bieżącym roku szkolnym na turniej z
przyczyn organizatorom nieznanych nie
dotarła reprezentacja SP Kaczórki, w
związku z czym po raz pierwszy w 4
kategoriach wiekowych rywalizowały ze
sobą reprezentacje ZSP i SP Majdan
Wielki, a w niektórych meczach siłą
rzeczy były to walki bratobójcze. W
klasyfikacji
drużynowej
dziewcząt
Puchar
Dyrektora
ZSP
pozostał
zdecydowanie w Krasnobrodzie,

natomiast Puchar Dyrektora CKiS
decyzją „fair play” dla chłopców
pojechał na Majdan Wielki. Wyniki
indywidualne są do wglądu u
organizatora.
Kwiecień - po świętach 14.04.
rozpoczął Gminny Mini Turniej Piłki
Ręcznej dla dziewcząt i chłopców, a
następnego dnia miał miejsce Gminny
Turniej
Bezpieczeństwa
Ruchu
Drogowego, gdzie nasza reprezentacja w
składzie: Lipski Maciej, Konrad Łubiarz
i Mateusz Piechnik zajęła I miejsce i
awansowała do powiatu. Sportowym
zakończeniem tego tygodnia był udział
reprezentacji naszej szkoły w I rundzie
rozgrywek
Coca-Cola
Cup
w
Kaczórkach. W zmienionej formie
turnieju z 4 drużynowej grupy
awansował do dalszych rozgrywek tylko
mistrz grupy i w tej edycji turnieju
zajmując 2
miejsce
w grupie
zakończyliśmy w nim udział. 20
kwietnia braliśmy udział w Gminnym
Turnieju Mini Piłki Nożnej „5”
osobowej dziewcząt i chłopców w
Kaczórkach. Zarówno w kategorii
dziewcząt i chłopców zajęliśmy 2
miejsce.
Półmetek
maja,
czyli
13
reprezentacja naszej szkoły wyjechała
do Majdanu Wielkiego na Gminny
Czwórbój LA. W składającym się z 4
konkurencji czwórboju w generalnej
klasyfikacji w obu kategoriach zajęliśmy
2 miejsce. 27 maja reprezentacja
dziewcząt i chłopców wyjechała do
Zamościa na powiatowe eliminacje do
Wojewódzkiego Finału Turnieju Piłki
Nożnej im. Marka Wielgusa. W silnie
obsadzonym turnieju reprezentacja

Rozwiązanie

Kącik humoru

krzyżówki Nr 53
Poziomo: 1-A – remis, 2-E – idol, 3-A –
winda, 4-C – kornik, 5-A – kropka, 7-A
– obcy, 8-D – wyspa.
Pionowo A—1 – rowek, B-5 – ryba, C-1
– manko, D-3 – dopływ, E-1 – siarka, F4 – nawis, H-4 – klapa, G-1 – rogi.
Za rozwiązane tej krzyżówki Nr 53
nagrodę ufundowaną przez
CENTRUM KULTURY I SPORTU
W KRASNOBRODZIE otrzymuje:
Mariusz Ruczkowski,
ul. Zamojska 27, 22-440 Krasnobród
Gratulujemy.
Nagroda do odebrania w Redakcji

*****
Na lekcji biblioteki pani pyta Jasia:
- Jakie znasz rodzaje komórek ?
- Nokia, Alcatel, Siemens, Motorola…
*****
Młody tata pcha wózek z dzieckiem,
które wydziera się w niebogłosy. Ojciec,
kołysząc wózek, szepcze:
- Kaziu, uspokój się Kaziu, uspokój się!
- Ma pon wiele cierpliwości- mówi
przechodząca obok babcia. – A jaki
piękny bobas i jakie piękne ma imię –
Kazimierz!
- Chłopiec ma na imię Oleś, a Kazimierz
to ja…

dziewcząt zajęła III miejsce, natomiast
chłopcy zajmując I miejsce w jednej z 3
grup rozgrywkowych wywalczyli po raz
pierwszy w historii naszej szkoły awans
do finału wojewódzkiego do Lublina w
tej prestiżowej imprezie piłkarskiej
przeznaczonej, co ciekawe wyłącznie
dla rocznika klas IV.
Po trochę sportowym Dniu Dziecka,
2 czerwca reprezentacja chłopców klas
IV wyjechała na Wojewódzki Finał
Turnieju Piłki Nożnej im. Marka
Wielgusa do Lublina. W grupie 32
drużyn
podzielonych
na
8
czterodrużynowych, z których do
dalszych rozgrywek awansował tylko
mistrz musieliśmy uznać wyższość
reprezentacji SP Parczew,
która
awansowała z naszej grupy, w której
były jeszcze reprezentacje SP 50 Lublin
i SP Wierzbica. Półmetek czerwca i
czerwiec
kończymy
mocnymi
akcentami. Reprezentacja chłopców ZSP
zajmuje I miejsce w turnieju piłki nożnej
w Bondyrzu o Puchar Fabryki Mebli
„Poznańscy”, a w dniu 16.06. nasza
reprezentacja w kategorii klas IV – VI w
składzie: Mateusz Adamczuk, Edwin
Pałyga, Damian Tyrka, Sebastian
Kawalec, Patrycja Umińska, Katarzyna
Kłyż, Patrycja Czubat i Małgorzata
Kowalczuk w Zamościu zajęła I miejsce
i puchar przechodni w I edycji Turnieju
w „Dwa ognie”
o puchar prof.
Władysława Pańczyka.
Na
zakończenie
pragnę
podziękować Dyrekcji ZSP Krasnobród,
Radzie
Rodziców,
poszczególnym
rodzicom i sponsorom, dzięki którym
wiele
przedsięwzięć
zostało
zrealizowanych, wspartych i miało swój
szczęśliwy przebieg i koniec.
Informację przekazał
mgr Sławomir Radliński
nauczyciel wych. fizycznego ZSP

*****
Rozmawia dwóch kolegów:
- Żonę w domu trzeba trzymać krótko !!!
- Święta racja – góra dwa, trzy lata !!!
*****
W barze przy piwie, Kowalski opowiada
swojemu koledze pewne wydarzenie:
- Gdy zaczął palić się dom,
błyskawicznie wbiegłem do kuchni i na
rękach wyniosłem teściową…
- No cóż, w takich okolicznościach
chyba każdy straciłby głowę!

