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WIEŚCI
Z

GMINY
Tuż za podium
Już po raz drugi Kurier Lubelski i
Polskie
Radio
Lublin
były
organizatorami akcji pod hasłem „Perły i
Perełki Lubelszczyzny”. Czytelnicy i
słuchacze
radia
głosując
za
pośrednictwem kuponów drukowanych
w gazecie i SMS-ów wysyłanych do
rozgłośni wskazywali swoje ulubione
miejsca w regionie, w których najlepiej
się wypoczywa i które warto polecić
wszystkim. Krasnobród zajął czwarte
miejsce w konkursie Radia Lublin i
Kuriera
Lubelskiego
„Perły
Lubelszczyzny”. Głosami czytelników i
słuchaczy Perłą Lubelszczyzny 2005
został wybrany Kazimierz Dolny. Drugie
miejsce zajął Janowiec, a trzecie
przypadło dla Nałęczowa. W pierwszej
dziesiątce z regionu zamojskiego znalazł
się również Zamość (6 miejsce) oraz
Zwierzyniec (9 miejsce).

Dowożenie uczniów
z przysiółków
Trwają prace nad poprawą przejezdności
odcinka drogi gminnej ciągu Husiny –
Wólka Husińska. Na kilkusetmetrowym
odcinku drogi gruntowej trwają prace
związane z utwardzeniem korpusu drogi
rumoszem kamiennym. Prace te mają
ułatwić zadanie dowożenia mikrobusem
uczniów do szkoły w Krasnobrodzie.
Podobnego typu prace są prowadzone na
odcinku drogi leśnej Stara Huta –
Lasowce. Również i z tego przysiółka do
szkoły w Kaczórkach i w Krasnobrodzie
po poprawie przejezdności dróg
młodzież dowożona będzie małym
mikrobusem.

Nowy sektor na odpady
Zakończona została budowa nowego
sektora do składowania odpadów
komunalnych na gminnym składowisku
odpadów w Grabniku. Całkowity koszt
inwestycji zamknął się kwotą 150 tys. zł.
Inwestycja została sfinansowana ze
środków
budżetu
gminy
oraz
zaciągniętej preferencyjnej pożyczki w
Wojewódzkim
Funduszu
Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Lublinie
Jest nadzieja, że wykonany sektor
zapewni
możliwość
składowania
odpadów komunalnych do czasu
wybudowania
składowiska
powiatowego.

Wspólne stanowisko
W dniu 15 września 2005r. Burmistrza
Krasnobrodu odwiedzili przedstawiciele
Generalnej
Dyrekcji
Lasów
Państwowych w Warszawie, Dyrekcji
Regionalnej
w
Lublinie
oraz
Nadleśnictwa
Zwierzyniec.
Temat
spotkania dotyczył wykonanych i
planowanych zrębów zupełnych lasów w
bezpośrednim sąsiedztwie Krasnobrodu.
Wypracowano stanowiska o odstąpieniu
od takiej formy prowadzenia gospodarki
leśnej. Obie strony zadeklarowały chęć
dalszej współpracy w celu zachowania
walorów krajobrazowych uzdrowiska
Krasnobród.

Przebudowa zatoki
W październiku bieżącego roku Miasto i
Gmina
przystąpi
do
całkowitej
przebudowy
dotychczasowej
prowizorycznej zatoki autobusowej przy
Santuarium Mryjnym w Krasnobrodzie.
Na terenie zatoki zostaną wyznaczone i
oznakowane specjalne trzy miejsca
zarezerwowane wyłącznie dla autokarów
turystycznych. Zatoka otrzyma nową
nawierzchnię
z
kostki
typu
STAROBRUK z odwodnieniem.

Studnia głębinowa
W
październiku
bieżącego
roku
rozpoczną się prace wiertnicze, w celu
wykonania studni głębinowej na
potrzeby nowej Hydroforni Hutków.
Ujęcie zlokalizowane zostanie na
szczycie góry na południowo –
zachodnim krańcu miejscowości. Dzięki
studni, której głębokość zaprojektowano
na 95m możliwe będzie zaopatrzenie
ludności w czystą, niewymagającą
uzdatniania wodę nie tylko w
miejscowości Hutków, lecz także w
przyszłości
być
może
w
Dominikanówce. Kolejnym etapem prac
będzie dokumentacja techniczna, a
następnie
wykonanie
budynku
hydroforni wraz z urządzeniami oraz
wykonanie przyłącza do istniejącego
wodociągu.

Ułatwiona komunikacja
We wrześniu rozpoczęły się prace
budowlane przy budynku Centrum
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. Prace
polegają na wybudowaniu klatki
schodowej łączącej obie kondygnacje
budynku. Dzięki temu umożliwiona
będzie komunikacja wewnątrz budynku,
pomiędzy pomieszczeniami położonymi
w piwniczno-parterowej części budynku
i
pomieszczeniami
na
piętrze.
Dotychczas, aby dostać się na salę na
dole trzeba było wyjść z budynku na
zewnątrz, co było kłopotliwe szczególnie
jesienią i zimą. W tym roku planowane
jest wykonanie klatki schodowej w
stanie surowym, w przyszłym zaś roku
realizowane będą prace wykończeniowe.

Sprzątanie Świata
Polska 2005
Jak co roku we wrześniu odbyła się
ekologiczna akcja „Sprzątanie Świata
Polska 2005”. W tym roku akcja odbywa
się pod hasłem „Wszystkie Kolory
Recyklingu" i ma wymiar bardzo
praktyczny. Wreszcie, bowiem podjęto
decyzję o ujednoliceniu kolorystyki
pojemników i worków do selektywnej
zbiórki w całej Polsce. Białe pojemniki
będą przeznaczone na szkło bezbarwne,
pojemniki zielone na szkło kolorowe,
żółte na tworzywa sztuczne i metale oraz
niebieskie na papier.
Na terenie miasta i gminy
Krasnobród w organizację tej akcji
aktywnie zaangażowały się szkoły w
majdanie Wielkim, Kaczórkach i
Krasnobrodzie. Nauczyciele i uczniowie
krasnobrodzkich
szkół zajęli się
porządkowaniem szlaków turystycznych
oraz dróg dojazdowych do Krasnobrodu.
Urząd
Miasta
w
Krasnobrodzie
zabezpieczył na ten cel worki i rękawice.
Zbiórką zebranych śmieci zajął się
Zakład Gospodarki Komunalnej w
Krasnobrodzie.
Informacje zebrała:
M. Czapla
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Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny
Już za rok odbędzie się jubileuszowy,
XX Czteroetapowy Bieg Pamięci Dzieci
Zamojszczyzny. To za rok, a jak było w
tym roku?
Tegoroczny bieg odbył się w dniach
25-28 sierpnia. Odbył się on w roku
szczególnym dla Zamościa, w którym
obchodzona jest rocznica 400-lecie
śmierci Jana Zamoyskiego i 425-lecia
założenia miasta Zamość. Ponadto rok
2005 jest ogłoszony jako „Rok Zamościa”.
Tegoroczny bieg, podobnie jak i
poprzednie składał się z czterech etapów,
które w sumie dają dystans 100 km.
Zawodnicy pokonują jeden etap dziennie.
Podczas pierwszego etapu zawodnicy
biegną z Zamościa do Zwierzyńca
pokonując trasę 35 km. Ze Zwierzyńca
trasa biegu prowadzi do Krasnobrodu –
jest to drugi etap o długości 20 km.
Następny – III etap z Krasnobrodu do
Zwierzyńca to kolejne 30 km. IV etap,
zamykający bieg, prowadzi ulicami
Zamościa i zawodnicy pokonują wówczas
15 km.
Zawodnicy klasyfikowani są w
następujących kategoriach: kobiety i
mężczyźni OPEN, niepełnosprawni na
wózkach sportowych, niepełnosprawni na
wózkach „handbikes”, niewidomi i
niedowidzący, rolkarze oraz w 6
kategoriach wiekowych.
Nie tylko dla Zamościa i jego
mieszkańców XIX Bieg Pamięci Dzieci
Zamojszczyzny
był
biegiem
szczególnym, odbywał się przecież w roku
pełnym rocznic. Dla mieszkańców
Krasnobrodu ten bieg również był biegiem
wyjątkowym, chociaż z innego powodu.
Jakiego? W tegorocznym biegu, po raz
pierwszy w jego dziewiętnastoletniej
historii,
Krasnobród
miał
wśród
uczestników
swojego
reprezentanta.
Wśród
ponad
120
zawodników
zgłoszonych do biegu był jeden
mieszkaniec Krasnobrodu – Kazimierz
Mielniczek. (Rozmowa z K. Mielniczkiem
na str. 6-7).
A jak było na mecie II etapu biegu w
Krasnobrodzie w piątek 26 sierpnia? Jak
zwykle wesoło. Przybywających na metę
zawodników witali licznie zgromadzeni
mieszkańcy
Krasnobrodu,
goście
przebywający w Krasnobrodzie na
wypoczynku oraz tradycyjnie zespół
folklorystyczny „Wójtowianie”. Były
oklaski, gratulacje, muzyka i śpiew. Nie
mogło też zabraknąć odbywających się co
roku tańców na ulicy. Okazuje się, że
zawodnicy
po
wielkim
wysiłku
związanym z pokonaniem 20 km ze
Zwierzyńca do Krasnobrodu mają jeszcze
ochotę na wspólną zabawę. Na pewno nie
bez znaczenia jest tu wesoła i skoczna
muzyka w wykonaniu „Wójtowian”. Jak
mówi pan Tadeusz Lizut – Dyrektor OSiR
Zamość i jednocześnie dyrektor biegu,
zawodnicy bardzo lubią Krasnobród
właśnie dzięki gościnności mieszkańców
Krasnobrodu oraz tej serdecznej i wesołej
atmosferze panującej na mecie.

Takie zdanie potwierdzają również
uczestnicy biegu. Kibicując wszystkim
przybywającym na metę w Krasnobrodzie,
w
sposób
szczególny
mieszkańcy
Krasnobrodu kibicowali zawodnikowi z
numerem startowym 132 - naszemu
reprezentantowi
Kazimierzowi
Mielniczkowi. Przybył on na metę w
towarzystwie dwóch uczennic Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących
w
Krasnobrodzie trzymających transparent z
napisem
„MKS
ROCH
ZSO
KRASNOBRÓD”.
Nasz
zawodnik
przekroczył linię mety jako 93 zawodnik,
na 122 kończących drugi etap. Był więc
lepszy niż w pierwszym etapie, gdzie zajął
102 miejsce na 125 zawodników.
Gratulujemy.
Oto zwycięzcy II etapu biegu:
Kategoria Mężczyźni
I miejsce – Okseniuk Siergiej
II miejsce - Gołownicki Aleksander
III miejsce – Pelo Artur
Kategoria Kobiety
I miejsce – Olenowa Lenina
II miejsce – Klimenko Swietlana
III miejsce – Jaskowiec Alena

urodzony w 1933 roku, pan Jan Morawiec
z Łodzi. Burmistrz Krasnobrodu Marek
Pasieczny natomiast ufundował specjalną
nagrodę pieniężną dla reprezentanta
Krasnobrodu pana Kazimierza Mielniczka.
Niestety ze względu na nieobecność
naszego zawodnika podczas wręczenia
nagród, nagroda ta została wręczona mu w
późniejszym terminie.
Oprócz Burmistrza Krasnobrodu,
który był głównym fundatorem nagród,
nagrody ufundowali także:
Krystyna Mielnicka –
Apteka Prywatna w Krasnobrodzie,
Stanisława i Stanisław Cieplakowie –
Kiosk Ruchu w Krasnobrodzie,
Centrum Szkolenia i Rekreacji
„Energetyk” w Krasnobrodzie,
Związek Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych i Obozów
Koncentracyjnych
Jan Szpyra – Zakład
Cukierniczy w Krasnobrodzie
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Kategoria Niepełnosprawni
na wózkach sportowych
I miejsce – Królikowski Marian
II miejsce – Baran Zbigniew
Kategoria Niepełnosprawni
na wózkach - mężczyźni
I miejsce – Skrzypiński Arkadiusz
II miejsce – Wandachowicz Zbigniew
III miejsce – Żyłkiewicz Grzegorz
Kategoria Niepełnosprawni
na wózkach - Kobiety
I miejsce – Podlis Monika
II miejsce – Kiszko Elżbieta
III miejsce – Krajnik Małgorzata
Kategoria Niewidomi i Niedowidzący
I miejsce – Jeżowski Sławomir
II miejsce – Badowski Krzysztof
III miejsce – Wałęsa Edmund
Kategoria Rolki
I miejsce – Pupiec Jan
Wszyscy
wymienieni
otrzymali
nagrody
pieniężne,
które
wręczał
Burmistrz Krasnobrodu Marek Pasieczny,
okolicznościowe dyplomy, które wręczali:
Dyrektor Biegu Tadeusz Lizut i Sędzia
Główny Biegu Lucjan Ksykiewicz oraz
bukiety kwiatów z rąk dzieci. Oprócz
nagród regulaminowych za trzy pierwsze
miejsca w poszczególnych kategoriach,
były także nagrody specjalne. Pierwszą z
nich była słodka nagroda rzeczowa, czyli
tort ufundowany, jak co roku przez pana
Janusza Szpyrę właściciela Zakładu
Cukierniczego w Krasnobrodzie. Z rąk
fundatora nagrodę tą odebrał najstarszy
uczestnik biegu,

Ponownie,
w
tym
roku,
z
organizatorami i uczestnikami Biegu
Pamięci
Dzieci
Zamojszczyzny
spotkaliśmy się w centrum Krasnobrodu,
w sobotnie popołudnie 27 sierpnia. Tutaj
odbyło się pożegnanie zawodników,
którzy wyruszali na trasę III etapu biegu
do Zamościa. W imieniu Burmistrza i
mieszkańców Krasnobrodu zawodników
pożegnał zastępca burmistrza Janusz Oś,
który jednocześnie zaprosił zebranych do
odwiedzenia Krasnobrodu za rok.
Następnie glos zabrał dyrektor biegu
Tadeusz Lizut, które podziękował
władzom samorządowym Krasnobrodu i
mieszkańcom za miłe i serdeczne
przyjęcie. Po krótkich okolicznościowych
przemówieniach, w szyku prowadzonym
przez Orkiestrę Dętą z Krasnobrodu
zawodnicy i organizatorzy biegu wraz
Zastępcą Burmistrza Krasnobrodu udali
się pod pomnik usytuowany przed
wjazdem do Krasnobrodu (obok mostu).
Tam dla uczczenia pamięci poległych w
obronie Ojczyzny złożyli dwie wiązanki,
jedną od zawodników, drugą od
organizatorów biegu. Potem wszyscy, w
rytm melodii granych przez orkiestrę dętą,
przemaszerowali z powrotem do centrum
Krasnobrodu, wsiedli do autokarów i
pojechali na linię startu do kolejnego etapu
biegu znajdującą się na Podklasztorze.
Podczas pokonywania trasy biegnącej
przez Krasnobród zawodnicy żegnani byli
brawami. Zobaczymy się z nimi za rok
podczas jubileuszowego biegu.
M. Czapla
Fotoreportaż str.10
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Jubileusz WTZ
w Dominikanówce
W poniedziałek 5 września 2005
roku w Dominikanówce odbyły się
uroczystości związane z piątą rocznicą
działalności
Warsztatu
Terapii
Zajęciowej funkcjonującego w tej
miejscowości.
Na jubileusz zorganizowany przez
pracowników i uczestników WTZ
przybyło wielu zaproszonych gości:
Starosta Powiatu Zamojskiego Henryk
Matej, Przewodniczący Rady Powiatu
Zamojskiego Kazimierz Mielnicki oraz
pracownice starostwa panie: Anna Haber
i Maria Gil, kierownik Działu Realizacji
Pomocy
Publicznej
Lubelskiego
Oddziału PEFRON - Antonina Umińska,
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w
Zamościu
–
Maria
Szeląg,
Przewodniczący Powiatowej Społecznej
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych –
Marian
Zawiślak
oraz
zastępca
przewodniczącego
–
Aleksandra
Martyna, Kierownik Gminnego Ośrodka
Opieki Społecznej w Adamowie –
Danuta
Jaworska,
Burmistrz
Krasnobrodu Marek Pasieczny, zastępca
Burmistrza Janusz Oś, sekretarz Urzędu
Miejskiego w Krasnobrodzie Kazimierz
Gęśla, radny Rady Miejskiej w
Krasnobrodzie Mirosław Gancarz, ks.
prałat Roman Marszalec oraz księża:
Krzysztof Maj i Leon Rogalski,
kierownicy
z
zaprzyjaźnionych
warsztatów
terapii
zajęciowej,
kierownicy jednostek organizacyjnych
gminy
Krasnobród
oraz
rodzice
uczestników.
Uroczystości
jubileuszowe
rozpoczęły się mszą św. odprawioną w
intencji uczestników i pracowników
WTZ w Kaplicy pw. Św. Dominika w
Dominikanówce. Mszę św. odprawił i
homilię wygłosił ks. Krzysztof Maj.
Oprawę muzyczną mszy św. zapewnili
uczestnicy: Agnieszka Roczkowska, Iza
Łyta i Anna Kwika pod kierunkiem p.
Jacka Kowalika. Modlitwy wiernych
czytali: Anna Kwika, Olimpia Garbacz,
Iza Łyta, Józef Geszta, Andrzej Skrzypa
i Mariusz Kurantowicz.
Po zakończonej mszy św. wszyscy
uczestnicy
uroczystości
zostali
zaproszeni na teren w sąsiedztwie
budynku WTZ, gdzie miała miejsce
dalsza część uroczystości.
Na początku głos zabrała kierownik
WT w Dominikanówce p. Urszula
Czapla, która powitała wszystkich
zebranych, a następnie podziękowała
tym, którzy przyczynili się do powstania
tej palcówki. Słowa podziękowania oraz
kwiaty i upominki wykonane w
pracowniach WTZ otrzymali: Marek
Pasieczny, Antonina Umińska, Maria
Szeląg,

Henryk Matej, Anna Haber i Maria Gil.
Burmistrz Krasnobrodu, odbierając
upominek wręczył pani Kierownik
bukiet kwiatów, podziękował za
dotychczasową pracę i złożył życzenia
pomyślności na kolejne lata działalności
WTZ.
Następnie głos zabierali zaproszeni
goście. Jako pierwsza - delegacja
rodziców uczestników, którzy wręczając
kwiaty
Pani
Urszuli
Czapla
podziękowali jej i pracownikom WTZ za
opiekę nad ich dziećmi. Później wraz ze
słowami podziękowania piękny bukiet
kwiatów wręczyli swojej szefowej
pracownicy WTZ. Były też życzenia,
kwiaty, i upominki dla Pani Kierownik
od: Antoniny Umińskiej reprezentującej
PFRON, Starostwa Powiatowego, które
reprezentowali: Henryk Matej – starosta,
Kazimierz Mielnicki – przewodniczący
Rady Powiatu, Anna Haber i Maria Gil
oraz od kierowników zaprzyjaźnionych
WTZ-ów z: Józefowa, Zamościa,
Wolicy
Brzozowej,
Muratyna,
Werbkowic, Tomaszowa Lub. i Sułowa.
Kiedy wszystkie życzenia zostały
złożone, wręczono kwiaty i upominki,
Pani Kierownik zaprosiła wszystkich do
obejrzenia, krótkiego przedstawienia pt.
„Opowieść
o
szczęściu”,
przygotowanego przez uczestników, pod
kierunkiem pracowników: Zofii Podolak
i Jacka Kowalika. Aktorami w tym
przedstawieniu
byli:
Agnieszka
Roczkowska, Ania Kwika, Monika
Gajewska, Olimpia Garbacz, Waldemar
Gromek i Piotr Pietrynko. Narratorem
była Agata Kania.
Przedstawienie, z optymistycznym,
jak na bajkę przystało, zakończeniem
oraz z morałem mówiącym, iż miłość
zwycięża, zostało nagrodzone brawami.
I tym optymistycznym akcentem
zakończyła
się
oficjalna
część
uroczystości jubileuszowych.
Podczas
nieoficjalnej
części,
wszyscy
uczestnicy
uroczystości
jubileuszowych zostali zaproszeni na
poczęstunek.
Serwowano
grilowe
smakołyki, bigos, sałatki, ciasto.
Niespodzianką i atrakcją kulinarną był
pieczony prosiak. Wszystko było bardzo
pyszne. Smakowało tym bardziej, iż
konsumpcja odbywała się przy muzyce
w wykonaniu Kapeli „Echo Roztocza”,
która umilała czas jubileuszowego
święta.
Podczas spotkania był czas na
wspomnienia,
rozmowy,
wymianę
doświadczeń.
Już pod koniec uroczystości
jubileuszowych,
WTZ
w
Dominikanówce odwiedzili goście z
USA: Jack Janiec i DuWayne Andresen
wraz z małżonką

Sally - przedstawiciele powstającej w
Krasnobrodzie Firmy „Quincepol”.
Goście zostali oprowadzeni przez
panią kierownik Urszulę Czaplę po
pracowniach działających w WTZ i
zapoznani przez pracowników z
poszczególnymi formami działalności
rehabilitacyjnej. Na pamiątkę spotkania
goście otrzymali od Pani Kierownik
upominki, wykonane przez uczestników
i wpisali się do Księgi Pamiątkowej.
Prowadzona
przez
WTZ
w
Dominikanówce
i
przedstawiona
Gościom działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych została przez nich
bardzo pozytywnie odebrana. Potem
Goście zostali zaproszeni na mały
poczęstunek i wspólnie z pracownikami
WTZ i władzami samorządowymi
Krasnobrodu spędzili poniedziałkowe
popołudnie.
Tym miłym, międzynarodowym
akcentem zakończyły się uroczystości
jubileuszu 5-lecia Warsztatu Terapii
Zajęciowej
w
Dominikanówce.
Uroczystość przebiegła w miłej i
sympatycznej atmosferze. Dopisała
także pogoda, było bardzo ciepło i
słonecznie.
M. Czapla
Fotoreportaż z uroczystości – str. 11
P.S.
Do wszystkich życzeń, które
przekazano
podczas
uroczystości
jubileuszowych dołączamy również
życzenia
od
Redakcji
„Gazety
Krasnobrodzkiej”.
Pani Kierownik i Pracownikom
życzymy sukcesów i satysfakcji z
wykonywanej pracy oraz wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym.
Uczestnikom
zaś
życzymy,
aby
przebywając w WTZ, w miłej i rodzinnie
atmosferze,
zdobywali
kolejne
umiejętności,
które
ułatwią
im
pokonywanie różnych barier w życiu
osobistym.
Redakcja „G.K.”

Zmiana terminu
Organizatorzy Konkursu

pt. „Wspomnienie lata”
informują, że przedłużony został termin
składania prac konkursowych oraz
termin otwarcia wystawy.
Prace można składać do 31
października 2005r. Otwarcie wystawy
planowane jest na 5 listopada 2005r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w
konkursie. Szczegółowe informacje
można uzyskać u p. Haliny Gontarz w
Zespole Szkół Ogólnokształcących im.
Jana Pawła II w Krasnobrodzie lub w
Centrum
Kultury
i
Sportu
w
Krasnobrodzie.
M. Czapla
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Gmina Fair Play 2005
Gmina
Krasnobród
została
laureatem IV edycji konkursu dla gmin
przyjaznych inwestorom „GMINA
FAIR PLAY 2005 – Certyfikowana
Lokalizacja
Inwestycji”.
Ponadto
decyzją Kapituły Miastu i Gminie
Krasnobród przyznano wyróżnienie w
kategorii gmin turystycznych. Uroczyste
wręczenie nagród i certyfikatów
odbędzie się podczas uroczystej Gali IV
edycji Konkursu „Gmina Fair Play” w
dniu 12 października 2005r., w Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie. O
wizycie Burmistrza Krasnobrodu w
stolicy poinformujemy w kolejnym
wydaniu G.K.
„GMINA FAIR PLAY 2005 –
Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”
to konkurs, który organizują wspólnie:
Krajowa Izba Gospodarcza oraz
Fundacja
„Instytut
Badań
nad
Demokracją
i
Przedsiębiorstwem
Prywatnym”.
Cele
konkursu
to
m.in.:
identyfikacja
i
promocja
gmin
przyjaznych inwestorom, zwiększenie
zainteresowania

inwestorów i mediów gminą,
promocja współpracy pomiędzy
biznesem a gminami przyjaznymi dla
inwestorów,
wzmacnianie
indywidualnej promocji gmin.
Gmina Krasnobród zgłaszając
swój udział w konkursie, w
pierwszym jego etapie przygotowała
pisemną prezentację gminy w postaci
ankiety konkursowej. W trakcie
drugiego etapu przeprowadzony
został audyt certyfikacyjny, którego
zadaniem było potwierdzenie danych
zawartych w ankiecie konkursowej
oraz
uzyskanie
dodatkowych
informacji
świadczących
o
przyjazności i rzetelności gminy
wobec inwestorów.
Spełniając ten wymóg regulaminu
Audytor (ekspert) odwiedził naszą
gminę w dniu 20 lipca 2005r.
Wówczas odbyło się spotkanie
audytora z inwestorami, a po nim
prezentacja gminy. Bardzo ważnym
elementem
weryfikacji
danych
zawartych w ankiecie było badanie
wybranych inwestorów. Wywiady z

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
oraz Społeczność Uczniowska

Zespołu Szkół Podstawowych
im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich
w Krasnobrodzie
zapraszają instytucje z terenu gminy Krasnobród a także wszystkich
mieszkańców – sympatyków naszej szkoły do wzięcia udziału w
tegorocznych obchodach Święta Patrona Szkoły w dniu 23 września 2005 r.

losowo
wybranymi
inwestorami
przeprowadzali
przedstawiciele
organizatora konkursu.
Cieszy fakt, że wszystkie te
weryfikacje wypadły pomyślnie i Gmina
Krasnobród została laureatem konkursu i
zdobyła tytuł GMINY FAIR PLAY 2005.
Gmina przyjazna inwestorom, to
gmina, która: 1) podejmuje aktywne
działania organizacyjne, promocyjne i
finansowe mające na celu przyciągnięcie
inwestorów do gminy, 2) jest otwarta na
zewnątrz, 3) dąży do rozwiązywania
pojawiających się problemów w drodze
wzajemnego
porozumienia,
4)
podtrzymuje
podjęte zobowiązania,
polepsza swoją infrastrukturę, promuje
pro-ekologiczne inwestycje i obiekty
dostosowane
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych, 5) charakteryzuje się
praworządnością i wysokim poziomem
estetycznym pracowników gminy.
Laureaci konkursu uzyskują prawo do
wykorzystywania godła promocyjnego
oraz tytułu „GMINA FAIR PLAY 2005 –
Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” w
celu reklamy, promocji oraz prowadzenia
korespondencji przez okres 1 roku od
zakończenia edycji konkursu, a później
tylko i wyłącznie z podaniem roku, w
którym został nadany tytuł. Gmina ma
prawo
informować
o
posiadaniu
certyfikatu za pomocą informacyjnych
tablic drogowych. Ponadto laureaci
konkursu zostaną wpisani do internetowej
bazy gmin przyjaznych dla inwestorów, o
której organizatorzy konkursu poinformują
władze regionalne, media i ambasady.
M. Czapla

Harmonogram obchodów Święta Patrona Szkoły przedstawia się następująco:
23.09.05 (piątek) - główny dzień obchodów:
• 8.30 - przemarsz spod budynku szkoły do Sanktuarium Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny
• 9.00-10.00 (kościół parafialny) – Msza Święta
• 10.15 (cmentarz, pomnik Żołnierzy Września)
q
apel poległych
q
złożenie wieńców i wiązanek
• 10.45 (szkoła/ sala gimnastyczna)
q
powitanie gości
q
ślubowanie pierwszoklasistów na sztandar szkoły
q
pasowanie na ucznia
q
część artystyczna w wykonaniu uczniów klas III
q
wręczenie upominków
q
finał konkursu plastycznego i literackiego (wręczenie
nagród)
• 12.00
– zwiedzanie szkolnej Izby Pamięci i Tradycji
– obiad w stołówce szkolnej
26.09.05 (poniedziałek)
q
VI Wielobój Ułański dla kl. IV-VI
27.09.05 (wtorek)
q
pasowanie na ucznia kl. I w Szkole Filialnej w Zielonem
30.09.05 (piątek)
- pasowanie na ucznia kl. I w Szkole Filialnej w Wólce Husińskiej

Wybory
W najbliższą niedzielę, tj. 25 września
2005r. odbędą się wybory parlamentarne,
podczas których wybierać będziemy
posłów i senatorów RP.
Mieszkańcy
Miasta
i
Gminy
Krasnobród wybierać będą jednego posła i
trzech senatorów.
Natomiast za dwa tygodnie, tj. 9
października br. odbędą się wybory
prezydenckie. O tym, czy odbędzie się
druga tura wyborów prezydenckich
dowiemy się, kiedy będą znane wyniki
głosowania w pierwszej turze.
Lokale wyborcze będą czynne od godz.
6.00 do 20.00. Pamiętajmy, aby udając się
do lokali wyborczych zabrać ze sobą
dokument ze zdjęciem potwierdzający
naszą tożsamość.
M. Czapla
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Pierwszy zawodnik z Krasnobrodu
Rozmowa z Kazimierzem Mielniczkiem
uczestnikiem XIX Czteroetapowego Biegu Pamięci Dzieci Zamojszczyzny
Mariola Czapla.: Jest Pan pierwszym zawodnikiem z
Krasnobrodu uczestniczącym w Czteroetapowym Biegu Pamięci
Dzieci Zamojszczyzny. Wziął Pan udział w XIX edycji tego biegu,
ale Pana przygoa ze sportem rozpoczęła się znacznie wcześniej?
Kazimierz Mielniczek.: Przygodę ze sportem rozpocząłem w
średniej szkole. Na początku było to bieganie w klubie WLKS
„Agros” Zamość, a pierwszym wymagającym trenerem był Janusz
Kawałko – obecnie dziennikarz, dyrektor Oddziału Kuriera
Lubelskiego w Zamościu. Później były kluby piłkarskie: „Hetman”
Zamość, „Prefabet” Długi Kąt, „Cosmos” Józefów, „Orion” Jacnia,
„Igros” Krasnobród – razem 25 lat. Obecnie jestem nauczycielem
wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im.
Jana Pawła II w Krasnobrodzie i prowadzę zajęcia sportoworekreacyjne w MKS „Roch” działającym przy tej szkole. Po wielu
latach wróciłem znów do biegania.
M. Cz.: Proszę powiedzieć, kiedy zrodził się pomysł wystartowania
w Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny?
K.M.: Pomysł czy chęć wystartowania powstał już bardzo dawno
temu, zaraz gdy ruszył ten bieg tj. w 1987 r. Zawsze brakowało
jednak odwagi i czasu, aby się do niego przygotować. Zachętą
udziału w tym biegu było to, że jeden etap biegnie przez nasz
Krasnobród – miejsce gdzie się urodziłem. Decyzję, że na pewno
wystartuję w tym roku podjąłem po śmierci Naszego Ojca Św. Jana
Pawła II. W pamiętnym tygodniu żałoby na obiektach sportowych
naszej szkoły ZSO Krasnobród im. Jana Pawła II zorganizowałem
z nauczycielami i uczniami bieg sztafetowy poświęcony pamięci
Papieża. Przebiegliśmy wtedy 26 okrążeń (26 lat Pontyfikatu Ojca
Św.) co dało nam odległość 16 km. W roku śmierci Papieża –
Polaka chciałem coś dać także od siebie, szkoły, Krasnobrodu, aby
zachować Jego osobę, naukę mocno w pamięci nas wszystkich.
Dlatego wystartowałem.

M. Cz.: Proszę powiedzieć, w jaki sposób przygotowywał się Pan
do tego biegu, ile czasu zajęły te przygotowania?
K.M.: Biegać to ja zawsze lubiłem, ale nigdy aż tyle – 100 km. w
cztery dni? Pierwsze przygotowania rozpocząłem rok temu.
Ważyłem wtedy 90kg., obecnie 75kg. Jest różnica i jest korzyść.
Jeśli ktoś chciałby porozmawiać jak się to robi, służę radą. W
ostatnich dwóch miesiącach przed startem przebiegłem ok. 1000
km, co daje tygodniowo ok. 120 km. Wcześniej biegałem
tygodniowo 50-70 km, w zależności od samopoczucia. Wolna była
tylko niedziela.

Bywało, że trening robiłem
rano i wstawałem o godz.
6.00, a drugi po południu.
Ulubiona moja trasa w
terenie: dom – Husiny –
Róża – Łuszczacz – Szur dom, a trasa po asfalcie
Podklasztor – Tomaszów
Lub. Było ciężko, ale teraz
powiem – było warto.
Zmieniłem
także
odżywianie. Dieta zawierała
m.in.: płatki owsiane, ryż,
kaszę,
makaron,
chude
mięso,
ryby,
ciemne
pieczywo, chudy nabiał,
tłuszcze roślinne, owoce i warzywa, zielona herbata bez
cukru. Korzystałem także z odżywek tj. witaminy z
minerałami, napoje izotoniczne i węglowodanowe.
M. Cz.: Chyba duże znaczenie w biegu ma również
odpowiednie obuwie?
K.M.: Do biegania potrzebne są też dwie pary butów: jedna
w teren (treningowa) o twardej podeszwie, druga na asfalt o
podeszwie amortyzującej, miękkiej. Są to najważniejsze - ze
względów zdrowotnych (ochrona stawów w nogach) i
zarazem najdroższe rzeczy niezbędne do biegania. Reszta to
dodatki, które każdy znajdzie w domu tj. koszulka, spodenki,
dresy itp.
M. Cz.: Jakie wymagania należy spełnić, oczywiście oprócz
tego aby być w dobrej kondycji fizycznej, aby wziąć udział w
Czteroetapowym Biegu Pamięci Dzieci Zamojszczyzny.
K.M.: Prawo startu mają zawodnicy posiadający aktualne
badania lekarskie oraz ukończone 18 lat. Zgłoszenie wraz z
kserokopią dowodu wpłaty należy nadesłać na adres: OSiR w
Zamościu, osobiście lub drogą internetową. Wpisowe do
udziału w biegu kosztowało mnie 100zł., gdyż nie
korzystałem z noclegów i wyżywienia. Inni wpłacali po
200zł.,a osoby towarzyszące po 250zł.
M. Cz.: Proszę powiedzieć, jak biegło się na poszczególnych
etapach? Który z nich był dla Pana najtrudniejszy?
K.M.: Każdy etap to inne przeżycie i doświadczenie.
Najtrudniejszy to oczywiście ten najdłuższy I etap do
Zwierzyńca – 35km. Na trasie w miejscowości Brody Małe
nastąpił u mnie skurcz mięśnia dwugłowego uda i myślałem,
że będę musiał wycofać się z biegu. Ale wspomogła mnie
moja rodzina, kolega Marcin i policjant Ryszard. Idąc,
truchtając udało mi się ukończyć ten bieg. Etap II – 20km do
Krasnobrodu potraktowałem na zasadzie, że muszę tylko
dobiec „aby nie zawieść” czekających na mecie. Czułem
dalej bolący mięsień uda. Etap III – 30km do Zamościa był
bardzo trudny – górki i podbiegi. Jednak czułem się już
lepiej. Etap ostatni 15km po Zamościu to bardzo szybki i
wyczerpujący bieg. Tutaj poczułem w końcu, że jestem na
mecie. Ogromna ulga, satysfakcja i zadowolenie z siebie. Nie
zawiodłem tych, którzy kibicowali mi na każdym etapie.
Mojej najbliższej rodzinie (żonie, dzieciom), mamie za
wsparcie duchowe, siostrze, szwagrowi, koleżankom –
Iwonie i Joannie, kolegom – Rafałowi, Krzysztofowi,
Marcinowi i policjantowi Ryszardowi z patrolu biegu,
którzy wspierali mnie na poszczególnych etapach bardzo
dziękuję i zapraszam za rok.
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M. Cz.: Czy drugi etap biegu z metą w Krasnobrodzie był dla
Pana etapem szczególnym, oczekiwali tu przecież na Pana:
rodzina, przyjaciele, znajomi, mieszkańcy Krasnobrodu?
K.M.: Tak, to był etap dla mnie szczególny i najważniejszy.
Tutaj się urodziłem, pracuję i mieszkam. Dlatego planem
minimum było dobiec i wybiec z Krasnobrodu. Ze
wzruszeniem wspominam przyjęcie, jakie mi zgotowali na
trasie i mecie uczniowie z dyrektorem naszej szkoły, rodzina,
znajomi i mieszkańcy Krasnobrodu. Otrzymałem gratulacje i
wsparcie na następne etapy. W tym miejscu chcę im wszystkim
bardzo podziękować. Nadmienię, że wszyscy uczestnicy biegu
najbardziej mile wspominają metę w Krasnobrodzie. Byli tutaj

M. Cz.: Czy będzie Pan przygotowywał się do
przyszłorocznego biegu podobnie jak w tym roku, czy też
zmieni Pan sposób przygotowywania?
K.M.: Biegam teraz z innym bagażem doświadczeń. Jestem
bardziej pewny siebie, poznałem bliżej swój organizm od
strony diety i wysiłku. A więc już się coś zmieniło. Jeśli chodzi
o obciążenie treningowe tutaj wiele się nie zmieni. Przed
startem swoje trzeba wybiegać.

bardzo serdecznie przyjęci – śpiewem, tańcem i dobrym
słowem. W ich imieniu przekazuję słowa uznania i
podziękowania Burmistrzowi Krasnobrodu.

M. Cz.: Na zakończenie naszej rozmowy gratuluję odwagi w
podjęciu decyzji co do udziału w biegu i wytrwałości na trasie
biegu.
K.M.: Dziękuję i pozdrawiam Czytelników „Gazety
Krasnobrodzkiej” i zachęcam do biegania. DAJ SOBIE
SZANSĘ!

M. Cz.: Wyniki potwierdzają, że z każdym etapem biegło się
Panu lepiej. Przypomnę: I etap 102 miejsce na 125
sklasyfikowanych zawodników, II etap 93 miejsce na 122
zawodników, III etap 87 miejsce na 120 zawodnikowi oraz
ostatni etap 78 miejsce na 120 zawodników. W łącznej
klasyfikacji po 4 etapach zajął Pan 69 lokatę na 85
zawodników. W sumie biegł Pan prawie 9 godz. (łączny czas
biegu to 8 godz. 59 min i 4 sek.).
K.M.: Dla mnie to ogromny sukces, a dla porównania podam,
że najlepszy zawodnik biegu, którym był Sergey Okseniuk z
Ukrainy był na trasie biegu o prawie 3,5 godz. krócej.
M. Cz.: Czy zamierza Pan startować w kolejnym biegu, za
rok?
K.M.: Nie ma żadnych przeciwwskazań. Niektóre osiągnięcia
należy w życiu powtarzać.

Najcenniejszy dar - krew
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tomaszowie Lubelskim
wspólnie z Klubem SHDK RP w Krasnobrodzie zorganizowało akcję Honorowego
Oddawania krwi.
Akcja ta miała miejsce w niedzielę 11.09.2005r w Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie. Honorowo krew oddali: Ryszard Pol, Tadeusz Murzach, Tomasz
Osuch, Wojciech Gałan, Andrzej Dziedzic, Bartłomiej Skiba, Sławomir Gałan,
Kazimierz Misztal, Piotr Sachajko, Ewa Kozłowska, Zbigniew Antoniak, Kamil Pióro,
Robert Kawecki, Paweł Roczkowski, Bogdan Górnik.
Dziękuję wszystkim, którzy tego dnia bezinteresownie oddali krew oraz składam
słowa podziękowania Pani Marioli Czapli za udostępnienie lokalu, ks. Dziekanowi Romanowi Marszalcowi i wikariuszom za
propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz doktorowi Sebastianowi Łysiakowi za sprawnie przeprowadzoną akcję.
Adam Żuk

8

Wrzesień 2005

Co słychać w szkołach?
Nowy rok szkolny w SP Kaczórkach
Po wyjątkowo spokojnych wakacjach, mszą św. i pięknym kazaniem ks. Pawła
Słonopasa rozpoczął się nowy rok szkolny w Kaczórkach. Dopisali rodzice oraz
pogoda. Bez żadnych nerwów i stresów związanych z np. wakacyjnymi remontami
czy organizacją pracy. Tych pierwszych po prostu nie było, natomiast projekt
organizacyjny przygotowany był znacznie wcześniej.
Nie zmienił się prawie skład kadry pedagogicznej, odszedł jedynie do pracy w
Krasnobrodzie p. M. Nowosad. Przy okazji gratuluję awansu zawodowego oraz
dyplomu i życzę powodzenia w nowym miejscu pracy. Z nieszczęśliwie spalonej
szkoły filialnej w St. Hucie do pracy w Krasnobrodzie i Majdanie W. odeszły p. A.
Kleban i A. Głąb. Również życzę udanego startu w nowej pracy.
Istotną zmianą jest wprowadzenie w kl. IV-VI drugiego języka obcego –
niemieckiego oraz nauczanie j. angielskiego już od „zerówki”. Wiem, że rodzice są
zadowoleni, mniej z opłat za nowe książki.
Wierzę, że dobrze zaczęty rok szkolny będzie obfitował, podobnie jak poprzedni
w naukowe sukcesy uczniów i nauczycieli. Część z nich już na łamach Gazety
Krasnobrodzkiej opisałem, być może nawet za dużo. Podaję jeszcze fragment raportu
z mierzenia jakości pracy szkoły dotyczący wyników sprawdzianu po klasie szóstej.
Lata
Lata
szkolne szkolne
1.
2.
3.
4.

Pkt.

%

Lata szkolne
Pkt.
%
%
Pkt.

Pkt.

%

Pkt.

%

Pkt.

Szkoła

31,97

79,92

35,00

87,50

24,29

60,72

29,06

72,66

Gmina

27,66

69,15

29,50

73,75

22,62

56,55

27,08

67,70

Powiat 27,83
Wojewó
29,47
dz.

69,62

29,55

73,87

23,00

57,50

27,82

69,55

73,47

25,59

63,97

25,11

62,77

29,11

72,77

%

Życzę uczniom, nauczycielom oraz rodzicom zadowolenia z przebiegu nauczania
w naszej szkole, a wszystkim sponsorom oraz osobom nieustannie nam
pomagającym szczęścia, powodzenia i cierpliwości w kontaktach ze mną i innymi
pracownikami szkoły. A za pomoc i wsparcie bardzo serdecznie dziękuję.
Dyrektor SP w Kaczórkach
Krzysztof Szkałuba

Wakacje i nowy rok szkolny
w ZSO w Krasnobrodzie
*****
W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie
przeprowadzono następujące remonty:
- wymiana okien (od strony zachodniej przed wakacjami, natomiast od strony
wschodniej w czasie wakacji),
- remonty dwóch łazienek na parterze wykonany przez pracowników ZSO,
- cyklinowanie i lakierowanie podłóg w pokoju nauczycielskim i gabinecie
dyrektora.
*****
W okresie od 29 czerwca do 4 sierpnia trwały kolonie letnie dla dzieci i
młodzieży, a od 5 sierpnia przebywali na obozie w naszej szkole członkowie kadry
Wojewódzkiej Młodzików w łucznictwie.
*****
Od 1 września 2005 roku nastąpiły zmiany w kadrze pedagogicznej ZSO.
Zatrudniono nowych nauczycieli: j. angielskiego – p. Anetę Adamowicz, p. Beatę
Pliżga, j. niemiecki – p. Renatę Kłos, chemia – p. Dorotę Kozar, w-f – p. Marcina
Nowosada, p. Wojciecha Kurantowicza, fizyka – (zastępstwo za p. Józefa Wryszcza)
– p. Katarzynę Łagoską-Skiba.
*****
Dowozy uczniów w roku szkolnym 2005/2006 odbywają się pod opieką nauczycieli:
Ameli Kleban, Krystyny Czapla.

*****
Podczas wakacji kolejny awans otrzymali
na nauczyciela dyplomowanego: Anna
Gębka, Jarosław Jabłoński, nauczyciela
mianowanego:
Halina
Gontarz,
Agnieszka Kalita, na nauczyciela
kontraktowego: Adam Dworzycki.
Dyrektor ZSO
Marek Pawluk

Inauguracja
roku szkolnego
w Szkole Podstawowej
w Majdanie Wielkim
1 września 2005 roku w naszej szkole
rozpoczął się kolejny rok szkolny. Grono
pedagogiczne, uczniowie klas I-VI,
oddziału przedszkolnego i pracownicy
obsługi uczestniczyli we mszy świętej
inaugurującej nowy rok szkolny w
kaplicy św. brata Alberta w Majdanie
Wielkim.
Po mszy św. społeczność uczniowska
udała się na uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego do budynku szkoły. W trakcie
apelu pani dyrektor Małgorzata Kawałek
przekazała informacje dot. organizacji
nowego roku szkolnego. Pani Grażyna
Kawalec
przedstawiła
krótki
rys
historyczny wydarzeń sprzed 66 lat,
minutą ciszy uczciliśmy pamięć ofiar II
wojny światowej. Następnie uczniowie
udali się na spotkanie z wychowawcami.
1września to dzień szczególny w
życiu uczniów i nauczycieli, dzień pełen
marzeń i życzeń na kolejne dziesięć
miesięcy. Cieszymy się, że nasi
uczniowie z uśmiechem na twarz,
uczniowską ciekawością i dziecięcą
życzliwością wrócili do szkoły po 2
miesięcznej przerwie. Są chętni do pracy i
współpracy ze swoimi pedagogami. Z
okazji
rozpoczęcia
nowego
roku
szkolnego uczniom życzymy szóstek, a
nauczycielom
wytrwałości
w
ich
codziennej pracy z uczniem.
W okresie wakacyjnym, na przełomie
lipca i sierpnia, w naszej szkole
przebywały dzieci z Lublina na letnim
wypoczynku. Organizatorem kolonii była
Akcja Katolicka – Lublin. Dzięki
pieniążkom zarobionym na koloniach i
pomocy
finansowej
z
UM
w
Krasnobrodzie w szkole, na dolnym
korytarzu została położona terakota i
wykonano na zewnątrz budynku podjazd
dla niepełnosprawnych .
Troje uczniów z naszej szkoły w
okresie wakacyjnym przebywało na
letnim wypoczynku w Puławach. Ich
pobyt na koloniach był możliwy dzięki
współpracy z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie i Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Krasnobrodzie.
W okresie wakacyjnym otrzymaliśmy
wspaniałą
wiadomość:
Szkoła
Podstawowa w Majdanie Wielkim jako
pierwsza z terenu gminy Krasnobród
otrzymała tytuł
Ciąg dalszy na str. 9
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Uzdrowiskowy kompromis
Po 15 latach prac Sejm uchwalił
nowe prawo uzdrowiskowe. Będą dotacje
dla
gmin
uzdrowiskowych.
Przez
najbliższe trzy lata gminy będą musiały
opracować
całkowicie
nową
dokumentację uzdrowiskową.
28 lipca 2005r. Sejm uchwalił ustawę
o
lecznictwie
uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej
oraz
o
gminach
uzdrowiskowych. 19 sierpnia br. Prezydent
złożył swój podpis pod tekstem ustawy.
Oznacza to, że od 2 października 2005 r.
po 15 latach prac nad nowym prawem dla
uzdrowisk mamy wreszcie ustawę, która
rozwiązuje szereg istotnych problemów i
likwiduje stan niepewności co do
przyszłości lecznictwa uzdrowiskowego w
Polsce. Ustawa uchwalona przez Sejm jest
wynikiem
kompromisu
wszystkich
środowisk uzdrowiskowych, a także
Rządu, który w ostateczności zgodził się
na przyznanie dodatkowych środków w
postaci dotacji dla gmin uzdrowiskowych.
O osiągniętym kompromisie najlepiej
świadczy wynik głosowania w Sejmie: za
ustawą – 350 posłów, przeciw - 0 (!)
Jakie istotne zmiany z punktu
widzenia
gmin
uzdrowiskowych
wprowadza nowa ustawa? Zupełnie
inaczej wygląda pozycja i zadania
naczelnego lekarza uzdrowiska, który
będzie powoływany przez wojewodę dla
całego województwa, jako organ nadzoru
nad jakością lecznictwa uzdrowiskowego.
Tak więc słuszna była decyzja gminy, że
wstrzymano
się
z
powoływaniem
naczelnego lekarza uzdrowiska, czekając
na nową ustawę o uzdrowiskach.
Zostały
wreszcie
uwzględnione
postulaty wielu gmin uzdrowiskowych,
aby

Inauguracja
roku szkolnego
w SP w Majdanie Wielkim
ciąg dalszy ze str. 8
„SZKOŁA Z KLASĄ”. Uroczysty odbiór
certyfikatu nastąpi po 15 września 2005
roku.
Nowy rok szkolny to nowe plany i
zamierzenia. Przystępujemy 16 września
2005 roku do ogólnopolskiej akcji
„Sprzątanie Świata”. Rozpoczęliśmy
przygotowania
do
XIII
Biegów
Przełajowych o puchar szkoły, które
odbędą się 6 października 2005 roku.
Po raz trzeci przystępujemy do
realizacji
zadań
XVIII
Alertu
Ekologiczno-Zdrowotnego.
To
tylko
niektóre plany, inne pojawią się w trakcie
roku szkolnego.
Krystyna Gęśla

otworzyć dla turystyki strefę „A”
ochrony uzdrowiskowej. Do tej pory w
strefie A uzdrowiska można było
lokalizować
jedynie
zakłady
i
urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.
Obecne rozwiązania pozwalają na
lokalizację obiektów turystycznych, a w
szczególności: pensjonatów, restauracji
lub kawiarni. Jest to bardzo istotny
argument dla potencjalnych inwestorów
z branży turystyki uzdrowiskowej.
Przesądzone wydają się losy sporu
leśników z mieszkańcami i władzami
gminy dotyczące wycinki lasów wokół
Krasnobrodu. Nowa ustawa zabrania
wyrębu drzew leśnych i parkowych, z
wyjątkiem cięć sanitarnych w strefie
ochronnej „B” uzdrowiska (są to tereny
wokół Krasnobrodu).
Celem potwierdzenia, że gmina w
dalszym
ciągu
spełnia
wymogi
ustawowe, należy raz na 10 lat
sporządzić i przedstawić ministrowi
zdrowia nowy operat uzdrowiskowy (tj.
całość dokumentacji wymaganej przy
ubieganiu się o status uzdrowiska).
Nowe przepisy nakładają nowe
zadania
własne
dla
gmin
uzdrowiskowych
w
tym
m.in.:
spełnianie podwyższonych wymagań w
zakresie
dopuszczalnych
norm
zanieczyszczeń powietrza, natężenia
hałasu, odprowadzania ścieków do wód,
gospodarki odpadami. Gmina ma
również
obowiązek
tworzenia
warunków do funkcjonowania zakładów
lecznictwa
uzdrowiskowego
oraz
rozwoju infrastruktury komunalnej i
technicznej
przeznaczonej
dla
uzdrowisk.
W celu realizacji tych zadań gmina
ma
prawo
pobierać
opłatę
uzdrowiskową. Opłata może być
dwukrotnie wyższa od obecnej opłaty
miejscowej

9
(powszechna
nazwa:
„opłata
klimatyczna”).
Drugim
źródłem
zasilania gmin uzdrowiskowych jest
dotacja z budżetu państwa. Mechanizm
jest tutaj prosty. Gmina otrzyma tyle
dotacji, ile zebrała w roku poprzednim
opłaty uzdrowiskowej. Biorąc pod
uwagę dochody z opłaty miejscowej w
ostatnich latach, będzie to kwota w
granicach 25 do 30 tysięcy złotych.
W każdej gminie uzdrowiskowej
rada gminy powołuje stałą komisję
uzdrowiskową, której zadaniem jest
m.in. opiniowanie: projektu operatu
uzdrowiskowego, statutu uzdrowiska,
projektów
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego,
zamierzeń
inwestycyjnych
w
uzdrowisku.
Co nas czeka w najbliższym
czasie? W terminie 6 miesięcy musi
zostać uchwalony i przedstawiony
ministrowi zdrowia tymczasowy statut
uzdrowiska. W ciągu trzech lat gmina
jest zobowiązana przygotować nową
dokumentację uzdrowiskową: statut
uzdrowiska, operat uzdrowiskowy,
dokonać
zmian
planów
zagospodarowania
przestrzennego,
przeprowadzić nowe badania i uzyskać
świadectwa
potwierdzające
właściwości lecznicze borowiny oraz
klimatu. Jest to bardzo szeroki i
kosztowny zakres zadań. Koszt tych
prac, to kwota rzędu kilkuset tysięcy
złotych.
Jaki więc będzie bilans zysków i
strat dla naszej gminy? W najbliższych
trzech latach bilans będzie zapewne
ujemny. W perspektywie wieloletniej
można pokusić się o ostrożny
optymizm. Wszystko zależy od tego,
czy uda się w najbliższych latach
stworzyć odpowiednie warunki, aby
przyciągnąć inwestorów z branży
lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki.
Kazimierz Gęśla

Kącik Smakosza
SZARLOTKA Z PIANKĄ
SKŁADNIKI:
3 jajka
3 szklanki mąki
1 szklanka cukru
1 łyżeczka proszku do pieczenia

cukier waniliowy
25 dag margaryny
budyń waniliowy
1-2 łyżeczki kakao
1 kg jabłek

SPOSÓB WYKONANIA:
Mąkę posiekać z margaryną, dodać 1/2 szklanki cukru, cukier waniliowy, proszek
do pieczenia, żółtka i wyrobić ciasto. Blachę wysmarować tłuszczem i rozłożyć na
niej 3/4 ciasta. Do reszty ciasta dodać kakao i zostawić na kruszonkę. Białka ubić
na sztywną pianę, dodać cukier i nadal ubijać, a następnie dodać budyń w proszku i
delikatnie wymieszać. Na cieście rozłożyć pokrojone w kostkę jabłka, ubitą pianę, a
na wierzch kruszonkę. Piec ok. 45 minut w temperaturze 160 st. C. Ostudzić i
posypać cukrem pudrem.
Smacznego!
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Jubileuszowe podsumowania
Rozmowa z Panią Urszulą Czapla – Kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Dominikanówce
Mariola Czapla.: We wrześniu minęło 5
lat działalności kierowanego przez
Panią Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Dominikanówce. Kieruje Pani tą
instytucją od samego początku, a w
zasadzie tworzyła ją Pani, proszę
przypomnieć, jakie były początki tej
instytucji?
Urszula Czapla – Faktycznie kieruję
Warsztatem od 1 lipca 2000r., a więc od
samego początku. Na stanowisko
kierownika zostałam powołana w drodze
konkursu i przyjęta do pracy 1 kwietnia
2000r., a więc 3 miesiące przed
rozpoczęciem działalności warsztatu.
Muszę przypomnieć, że Warsztat Terapii
Zajęciowej w Dominikanówce został
utworzony dzięki staraniom władz
Miasta i Gminy Krasnobród, które były
prowadzone już od 1998r., natomiast
umowa o finansowanie kosztów
zorganizowania i działalności WTZ
została zawarta 30.11.1999r. pomiędzy
Oddziałem
Lubelskim
PFRON
reprezentowanym
wówczas
przez
dyrektora Oddziału Pana Andrzeja
Mańkę, a Urzędem Miasta i Gminy
Krasnobród reprezentowanym przez
Burmistrza Krasnobrodu Pana Marka
Pasiecznego.
Moim zadaniem było między innymi:
rekrutacja osób niepełnosprawnym,
dobór odpowiedniego wyposażenia oraz
wstępne
propozycje
kadrowe.
Doświadczenie, jakie wyniosłam z pracy
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w
Józefowie pozwoliło mi dokładniej
określić
istotne
potrzeby
w
funkcjonowaniu warsztatu jako jednostki
świadczącej usługi terapeutyczno –
rehabilitacyjne
wobec
osób
niepełnosprawnych. Jeżeli chodzi o
adaptację budynku i jego wyposażenie
oraz zakup samochodu - to koszty te
zostały pokryte przez Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych oraz z budżetu
gminy.
M. Cz.: Z czym było najwięcej
problemów przy tworzeniu WTZ?
U.Cz. – Najwięcej problemów sprawiała
mi rekrutacja na uczestników warsztatu.
Wielu niepełnosprawnych nie posiadało
stosownych
dokumentów,
niejednokrotnie niezbędna była pomoc w
przygotowywaniu
odpowiednich
wniosków. Poza tym nie wszyscy
rodzice
niepełnosprawnych
byli
przychylnie nastawieni do nowo
tworzącej się jednostki. Potrzeba było
wielu rozmów, aby przekonać ich o
słuszności oddziaływań terapeutycznych
wobec osób niepełnosprawnych.
M.Cz.: Jakie zadania miał spełniać
WTZ, komu służyć?
U.Cz. – Warsztat Terapii Zajęciowej

służy osobom niepełnosprawnym, które
ukończyły 16 rok życia, i które posiadają
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
wydane przez właściwy organ ze
wskazaniami do terapii. Podstawowym
zadaniem Warsztatu jest rehabilitacja
społeczna
i
zawodowa
osób
niepełnosprawnych, która ma zmierzać
do
ogólnego
rozwoju,
poprawy
sprawności
psychofizycznych
niezbędnych do prowadzenia przez
osobę niepełnosprawną niezależnego,
samodzielnego i aktywnego życia – na
miarę jej indywidualnych możliwości.
Oczywiście początkowy okres pobytu w
warsztacie był okresem aklimatyzacji
oraz integracji z grupą. Utrwalano
umiejętności z zakresu zaradności
osobistej, przygotowywania posiłków,
planowania wydatków, dokonywania
zakupów
M.Cz.: Ilu uczestników miał WTZ na
początku swojej działalności? Skąd
pochodzili uczestnicy? W jakich
pracowniach odbywa się rehabilitacja
uczestników?
U.Cz. – Na początku działalności
Warsztatu na zajęcia uczęszczało 25
osób niepełnosprawnych z Gminy
Krasnobród oraz z Gminy Adamów.
Zajęcia
odbywały
się
w
pięcioosobowych grupach w pracowni
poligraficznej, stolarsko-wikliniarskiej,
krawiecko-dziewiarskiej,
plastycznej
oraz gospodarstwa domowego. Każda
pracownia dysponuje innym zestawem
technik i narzędzi pracy, dostosowując je
do
możliwości
i
umiejętności
poszczególnych
uczestników.
W
warsztacie prowadzona jest również
rehabilitacja ruchowa, muzykoterapia
oraz
zajęcia
prowadzone
przez
psychologa.
M.Cz.: Jak jest teraz?
U.Cz. – W trakcie funkcjonowania
Warsztatu okazało się, że chętnych do
korzystania z terapii jest więcej, dlatego
Burmistrz Krasnobrodu wystąpił z
wnioskiem o rozszerzenie Warsztatu. 1
grudnia 2003r. dzięki Starostwu
Powiatowemu w Zamościu, które
pozytywnie
rozpatrzyło
wniosek
utworzyliśmy dwie dodatkowe grupy:
animację kultury oraz ceramicznogarncarską, dzięki temu mogliśmy
przyjąć
jeszcze
10
osób
niepełnosprawnych. Obecnie Do WTZ
uczęszcza 35 osób niepełnosprawnych z
terenu gmin: Krasnobród, Adamów oraz
Łabunie. Jeżeli chodzi o naszych
podopiecznych uczęszczających na
zajęcia terapeutyczne od początku
działalności WTZ- to na pewno
widoczne są u nich postępy w zakresie
zaradności osobistej i samodzielności. Są
bardziej

odpowiedzialni za przyjęte obowiązki,
troszczą się o innych, pomagają sobie
wzajemnie,
w
wielu
sprawach
samodzielnie podejmują decyzje.
M.Cz.: Z tak dużą grupą uczestników
musi pracować odpowiednia kadra?
U.Cz. – Bardzo ważnym, a może nawet
najważniejszym
elementem
pracy
terapeutycznej jest kadra. Personel WTZ
wyłoniony został w drodze rozmów
kwalifikacyjnych z pośród wielu
kandydatów. Od pracowników, którzy
prowadzą
zajęcia
terapeutyczne
wymagane jest wykształcenie wyższe
odpowiedniej specjalności kwalifikujące
do pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Obecnie w WTZ zatrudnionych jest 15
pracowników.
M.Cz.:
Rehabilitacja
osób
niepełnosprawnych, to nie tylko
działalność w prowadzona w budynku
WTZ i jego otoczeniu, to także udział w
konkursach, zawodach, turnusach
rehabilitacyjnych, wycieczkach?
U.Cz. –
Tak jak już wcześniej
wspomniałam zajęcia rewalidacyjne w
Warsztacie są prowadzone zgodnie z
indywidualnym
programem
terapeutycznym przygotowanym dla
każdego
uczestnika
przez
Radę
Programową. Ocena ich indywidualnych
efektów rehabilitacyjnych i ewentualne
korekty są dokonywane raz na pół roku.
Główny nacisk w terapii kładziemy na
zajęcia praktyczne prowadzone w
poszczególnych pracowniach. W celu
przygotowania
do
życia
w
społeczeństwie
współpracujemy
z
instytucjami znajdującymi się na terenie
naszej gminy i nie tylko. Podopieczni
biorą udział w zawodach sportowych
jak: tenis stołowy, piłka nożna, biegi
przełajowe, przeglądach teatralnych,
konkursach
plastycznych
organizowanych na terenie naszego
województwa jak i ogólnopolskich.
Dzięki sukcesom odnoszonym na polu
artystycznym i sportowym poprawia się
samoocena naszych artystów oraz
wzrasta wiara we własne możliwości.
Organizujemy również wycieczki bliższe
i dalsze. Ostatnio byliśmy na
czterodniowej
pielgrzymce
w
Częstochowie
i
Licheniu.
Aby
zwiększyć postępy w prowadzonej
rehabilitacji
pomagamy naszym
uczestnikom organizować i korzystać z
turnusów rehabilitacyjnych. Dzięki temu
nasi podopieczni mogli zobaczyć i
podziwiać piękno krajobrazu górskiego
jak i morskiego.

Ciąg dalszy na str. 13.
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Dożynki Parafialne
w Krasnobrodzie
8 września 2005 roku, w święto Narodzenia Najświętszej Marii
Panny, odbyły się w Krasnobrodzie Dożynki Parafialne. Uroczysta
suma dożynkowa rozpoczęła się o godz. 12.00. Odprawił ją ks. ppłk.
Bogusław Romankiewicz, który wygłosił również homilię.
Po homilii ks. Romankiewicz wraz z gospodarzem uroczystości
ks. prałatem Romanem Marszalcem dokonali poświęcenia wieńców.
Szkoda tylko, że tak niewiele miejscowości z terenu parafii
Krasnobród pozytywnie odpowiedziało na apel Księdza Prałata
zapraszającego do przygotowania wieńców dożynkowych. Na
uroczystości dożynkowe w dniu 8 września br. przybyło zaledwie 5
delegacji z wieńcami z następujących miejscowości: Dominikanówka,
Klocówka, Łuszczacz, Wólka Husińska i Podklasztor.
Podczas ofiarowania delegacje z wyżej wymienionych
miejscowości złożyły dary ołtarza w postaci bochnów chleba oraz
owoców, które zostały złożone przed cudownym Obrazem Matki
Boskiej Krasnobrodzkiej.
Po mszy św. odbyła się uroczysta procesja z udziałem delegacji z
wieńcami dożynkowymi. Obsługujący procesję ubrani byli w
tradycyjne stroje ludowe.
Na zakończenie uroczystości dożynkowych ks. prałat Roman
Marszalec podziękował wszystkim za udział w tym dziękczynnym
nabożeństwie.
M. Czapla
Fotoreportaż – str. ....

Jubileuszowe
Podsumowania
Ciąg dalszy ze str. 12
M.Cz. Bardzo popularne są w naszym, ale nie tylko w naszym
środowisku organizowane przez WTZ w Dominikanówce bale
charytatywne oraz kiermasze stroików wielkanocnych i
bożonarodzeniowych.
U.Cz. – Co roku organizujemy tzw. ,,Bale Charytatywne”. W roku
ubiegłym odbył się już piąty - jubileuszowy bal. Punktem
kulminacyjnym balów jest aukcja prac osób niepełnosprawnych oraz
loteria fantowa. Podczas różnych uroczystości i świąt w
Krasnobrodzie możemy organizować kiermasze połączone z aukcją
prac naszych uczestników. Celem tych imprez jest pozyskanie
środków finansowych, które przeznaczamy na potrzeby naszych
uczestników. Przy tej okazji chciałam
podziękować naszym największym sponsorom, którzy pomagają nam
przekazując bardzo atrakcyjne towary, które wykorzystujemy podczas
loterii fantowych. Są to: Krasnobrodzkie Centrum HPU AMC K.J.W.
Adamczuk – Spółka Jawna oraz Hurtownia ,,Józwex” w Zamościu ul.
Przemysłowa 4.
M.Cz. Jubileusze skłaniają nie tylko do wspomnień, ale do snucia
planów na przyszłość. Jakie są, więc plany?
U.Cz. – W najbliższym czasie chcemy wszyscy pojechać na
kilkudniowy wypoczynek do Poronina. Poza tym, aż tak daleko w
przyszłość nie sięgamy, jesteśmy zadowoleni z tego, co udało nam się
do tej pory osiągnąć. Myślę, że przyszłość okaże się równie łaskawa
jak przeszłość.
M.Cz. Kończąc naszą rozmowę, życzę więc Pani, całemu zespołowi,
którym Pani kieruje oraz uczestnikom WTZ wszystkiego najlepszego
oraz kolejnych jubileuszy. Dziękuję za rozmowę.
U.Cz. – Dziękuję również.
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Zadbajmy
o siebie
Żyjemy w czasach, gdy wszystko dzieje się w
zawrotnym tempie. Nasze życie to jedna wielka pogoń za
czymś, po coś lub do kogoś. Spieszymy się wszędzie do
pracy, po zakupy, do domu, czy na spotkanie. W tym całym
galopie często zapominamy o sobie. I nie mam w tym
miejscu na myśli tylko zapracowanych mam, ale także
mężczyzn, którzy również przyspieszyli kroku w życiu
codziennym.
Zastanówmy się przez chwilę, czy naprawdę w tym
natłoku zajęć, obowiązków i spraw, które musimy
niezwłocznie załatwić nie moglibyśmy, choć na chwilę się
zatrzymać i pomyśleć o sobie. W końcu nam od życia też się
coś należy. Nie zapominajmy o zainteresowaniach, o czasie,
który „należy” się naszym dzieciom, i przede wszystkim nie
zapominajmy o swoich pasjach. Nie wspomnę już o naszym
zdrowiu, o które już tak nie dbamy tak jak kiedyś. I nie tylko
kondycję fizyczną mam tu na uwadze, bo przecież nie
będziemy się czuć dobrze, jeśli nasza dusza będzie chora. A
wbrew pozorom o nią, tak jak i o ciało także należy się
zatroszczyć.
Przypomnijmy sobie, kiedy po raz ostatni byliśmy gdzieś
w plenerze i tak po prostu leniuchowaliśmy, przyglądaliśmy
się kwiatom, bawiliśmy się w „berka” z naszymi dziećmi,
słuchaliśmy śpiewu ptaków, czy z ciekawością
przyglądaliśmy się pracującym mrówkom? A kiedy
czytaliśmy jakąś ciekawą książkę, czy poszliśmy z wizytą do
przyjaciół, do kina? Czy naprawdę nasze życie musi
ograniczać się tylko do pracy i do spraw, które musimy
załatwić. Odpowiedź jest jedna NIE!!!
Musimy tak zorganizować sobie czas by, choć weekendy
były dla nas, tak do końca. Poświęćmy ten czas dla siebie i
naszych najbliższych. Poczujmy znowu, że żyjemy. Ale tak
naprawdę! Zapomnijmy o cieknącym kranie, stercie
prasowania czy kolejnym rachunku, który zapomnieliśmy
zapłacić. Powiedzmy sobie jasno - ten czas jest
zarezerwowany dla nas, naszych rodzin i przyjaciół, to czas,
który będziemy spędzać przyjemnie i tak jak mamy ochotę.
Przede wszystkim musimy pamiętać, że najważniejsze
jest to, że mamy zrobić coś dla siebie. To znaczy mamy
sprawić sobie przyjemność, jeśli mamy ochotę siedzieć w
domu i grać w karty, czytać dawno już wypożyczoną książkę
czy pospacerować z dziećmi po lesie, ZRÓBMY TO!!! To
nasze życie, nasz czas i tylko od zależy jak go spędzimy. Nie
możemy pozwolić na to, by praca i obowiązki całkowicie
zdominowały naszą egzystencję. Każdy z nas będzie lepiej
funkcjonował i wypełniał swoje obowiązki, jeśli zadba o
siebie, swoje zdrowie psychice i fizyczne, a przy tym
przypomni sobie jak miło jest pobyć, tak naprawdę wśród
ludzi, którzy nas kochają i którzy chętnie spędzą z nami
swoje wolne chwile.
Zdaję sobie sprawę z tego, że nie można codziennie
myśleć tylko o sobie i że proza życia troszeczkę inaczej
wygląda, ale przy odrobinie dobrej woli każdy z nas może
tak zorganizować sobie pracę, by weekend spędzić
przyjemnie i gronie najbliższych. I gwarantuję, że po tak
spędzonym czasie
poniedziałkowy poranek będzie
radośniejszy, a i w pracy będziemy mieli więcej energii,
która tylko będzie nam sprzyjać w pokonywaniu wszystkich
obowiązków.
Zatem, nie ma się co zastanawiać WEEKENDY TO
NASZ CZAS! Wykorzystujmy go maksymalnie i cieszmy
się życiem! Jeśli będziemy dobrzy dla samych siebie to i
świat wyda nam się bardziej kolorowy. Powodzenia!!!!!
M.K.
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Kilka refleksji
na temat… XX SDM
Jeszcze nie tak dawno, bo w drugiej
połowie sierpnia mieliśmy okazję
przeżywać
XX
Światowe
Dni
Młodzieży, które tym razem odbywały
się w Kolonii, w Niemczech. Niestety,
nie miałam okazji być w tym czasie
razem ze zgromadzoną tam młodzieżą,
dlatego tak bardzo chłonęłam każdą
informację, która była przekazywana
drogą medialną.
Już w Toronto, 28 lipca 2002 r.,
Papież Jan Paweł II oficjalnie oznajmił o
miejscu kolejnego spotkania młodzieży
całego świata. Tego dnia w homilii
podczas Mszy św. mówił: „Drodzy
Przyjaciele z Niemiec: Wam przypadł
szczególny obowiązek podtrzymywania
ducha Światowych Dni Młodzieży,
abyście mogli przygotować się na
spotkanie w Kolonii w 2005 r. Pracujcie,
aby zbudować cywilizację miłości i
sprawiedliwości. Niech Wasze światło
prowadzi
wielu
pozostałych
do
Chrystusowego Królestwa świętości,
prawdy i sprawiedliwości”.
Papież-Polak
proroczo
wybrał
Kolonię na miejsce obchodów Dnia
Młodzieży – tym samym jakby
wyznaczył pierwszą zagraniczną podróż
swojego Następcy. Dlatego też Benedykt
XVI wielokrotnie powtarzał: „To nie ja
zadecydowałem!”. Z tego powodu czuło
się obecność Dwóch Papieży, która
wzajemnie się przeplatała, wypełniała i
na różnoraki sposób uzupełniała.
Pomimo wcześniejszych obaw, młodzież
z identycznym entuzjazmem przywitała
Benedykta XVI; i tak jak poprzednio, tak
i teraz udowodniła, że potrafi w
dzisiejszym świecie odważnie głosić
Chrystusa, naśladując nowego Następcę
św. Piotra.
Papież przypominał i przekonywał,
że spotkania żywego Kościoła są
natenczas bardzo potrzebne. W czasie
kazania na zakończenie XX SDM, 21
sierpnia 2005 r., nawoływał: „Ten, kto
odkrył Chrystusa, musi prowadzić do
Niego innych. Nie można zatrzymywać
dla siebie ogromnej radości. Konieczne
jest jej przekazywanie. (…) Pomóżcie
ludziom odkrywać prawdziwą gwiazdę,
która
wskazuje
drogę:
Jezusa
Chrystusa!”. Potęgę takich spotkań jak
ŚDM uwydatnia także ks. Ireneusz
Skubiś, redaktor naczelny Niedzieli, w
jednym
ze
swoich
artykułów
poświęconych temu fascynującemu
wydarzeniu: „(…) liczba uczestników
SDM jest imponująca, a dopiero przez
takie spotkania można zauważyć, że
Kościół Chrystusowy wbrew zakusom
złego ma swoją siłę i moc”.
W dobie totalnej konsumpcji,
legalnej
aborcji
i
eutanazji,
powszechnego

homoseksualizmu,
fascynacji
pieniądzem i hedonistycznego szczęścia
za wszelką cenę, słowa Prawdy, które
wypowiedział Benedykt XVI muszą
dotrzeć do głębi naszych serc i odbić się
tysięcznym echem: „Otwórzcie drzwi
Waszej wolności na Jego miłosierną
miłość! Przedstawcie Chrystusowi swe
radości i smutki, pozwalając, aby swoim
światłem rozjaśnił Wasze umysły i swoją
łaską dotknął Waszych serc. (…) Drodzy
Młodzi, szczęście, którego szukacie i
którego macie prawo zakosztować, ma
imię i oblicze: jest nim Jezus z Nazaretu,
ukryty w Eucharystii. Tylko On nadaje
człowieczeństwu pełnię życia! Razem z
Maryją powiedzcie swoje „tak” temu
Bogu, który chce się Wam dać. (…)
Bądźcie o tym całkowicie przekonani:
Chrystus niczego nie ujmuje z tego, co w
Was jest piękne i wielkie, lecz prowadzi
wszystko do doskonałości na chwałę
Bożą, szczęście ludzi, zbawienie
świata”.
Choć od ostatniej Mszy św. na
zakończenie XX ŚDM minęło już trochę
czasu, one wciąż w nas trwają. „Ziarno
zasiane w duszach młodych w czasie
tych ostatnich dni wymaga pielęgnacji i
o tym zapominać nie wolno” – mówi abp
Stanisław
Ryłko,
przewodniczący
Papieskiej Rady ds. Świeckich. Dopiero
teraz z tego ziarna, po należytej
pielęgnacji wyrosną owoce, ale jakie one
będą – nie wiemy; Ojciec Święty
skierował do młodych w Kolonii bardzo
wiele potrzebnych tematów i myśli, nad
którymi dopiero teraz będziemy mogli w
pełni i uważnie zastanowić się, rozłożyć
na części pierwsze i powkładać w te
szczeliny naszego życia, które wyżłobiło
powszechnie dostępne Zło. Benedykt
XVI zaprosił młodych do odważnego
poszukiwania Chrystusa, który jest
Drogą, Prawdą i Życiem, a następstwem
tego niech będzie uwielbienie Adoracji
Najświętszego Sakramentu i pełne
przeżywanie Eucharystii jako Momentu
Spotkania z Miłością, która ogołociła
siebie i oddała się nam na Krzyżu. To
niełatwe, zwłaszcza, że wymaga od nas,
młodych, przeciwstawienia się nurtom
kultury laickiej i zatraceniu godności
człowieka przez oddawanie się żądzom i
przyjemnościom
ciała.
A
więc
krzyczmy: my młodzi powołani do życia
w świętości, my młodzi pełni
entuzjazmu i radości z przeżywanej
wiary, my młodzi odważni mówić „nie”
Złu.
Naszym
życiem
pokażmy
„zainfekowanej” młodzieży, że tylko
Chrystus jest w stanie ich wyzwolić z
wszelkich nałogów; Ewangelia Miłości
niech stanie się leczniczym

balsamem na ich zaślepione oczy i
serca…
Jeszcze raz powracam do słów Jana
Pawła II, który w sierpniu 2004 r.
przekazał młodym Orędzie na XX SDM
2005. Mówił wówczas: „Oddajcie cześć
jedynemu
prawdziwemu
Bogu,
przyznając Mu pierwsze miejsce w
Waszym życiu. (…) Drodzy Młodzi, nie
ulegajcie
fałszywym
iluzjom
i
przelotnym modom, które nierzadko
pozostawiają tragiczną pustkę duchową!
Odrzućcie
pokusę
pieniądza,
konsumpcyjnego życia i podstępnej
przemocy, które niekiedy lansują środki
przekazu. (…) Czcijcie Chrystusa: On
jest Skałą, na której możecie zbudować
Waszą przyszłość i świat bardziej
sprawiedliwy i solidarny”.
Następne Światowe Dni Młodzieży
odbędą się w Sydney w Australii w lipcu
2008 r., a ich hasłem staną się słowa
Pana Jezusa „Weź swój krzyż i idź za
mną”. Mamy trzy lata, by się na to
przygotować. I tylko od nas zależy, czy
to, co działo się w Kolonii wybuchnie ze
zdwojoną siłą i zaleje nas słodyczą
żywej wiary, czy też umrze śmiercią
bladej modlitwy i rytuałem „pojawiania
się” w kościele. Za Janem Pawłem II
powtarzam: nie wahajcie się zostawić
wszystkiego, aby pójść za przewodem
gwiazdy, którą zobaczycie!
Maleńka

I Zawody
spinningowe
W dniu 4 września 2005r. nad
Zalewem
Wypoczynkowym
w
Krasnobrodzie zorganizowane zostały
zawody wędkarskie w dyscyplinie
spinningowej o Mistrzostwo Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego.
Były to pierwsze zawody w tej
dyscyplinie przeprowadzone w ramach
KTW. Rozegrano je w jednej
czterogodzinnej turze w godzinach
600-1000.
W zawodach wzięło udział 6
zawodników. I miejsce zajął Tomasz
Olszewski, II – Adam Maruszak, III Tomasz Cybulski, IV - Marek Olszewski
i równorzędne VI miejsca zajęli: Marian
Oszmaniec i Janusz Oś.
Najlepsi
zawodnicy
zostali
uhonorowani
okolicznościowymi
dyplomami, a zwycięzca okazałym
pucharem.
Wszyscy
uczestnicy
otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe
ufundowane przez Zarząd Towarzystwa.
J. Oś
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Ucz się dziecko ucz, bo nauka...
Rozpoczęcie roku szkolnego już za
nami. Czas „laby” i odpoczynku mamy
już za sobą. Teraz przyszła pora na
solidną i systematyczną pracę. Tylko
wtedy rok szkolny 2005/2006 upłynie
nam bez większych problemów i
stresujących sytuacji. Tak, więc warto
zastanowić się nad tym, czy warto iść na
łatwiznę i bez większego zaangażowania
i wkładu pracy zadawalać się tym, że
jakoś nam idzie, czy też wziąć się od
razu do nauki i w tych najbardziej
gorących chwilach (klasówki, egzaminy,
testy) być spokojnym i czuć się pewnie.
Aby tak się właśnie stało należy spełnić
tylko kilka malutkich warunków. Ale
zanim będzie o nich mowa parę słów o
samym uczeniu się. Uczenie się, bowiem
jest to proces, który bazuje na
prawidłowości funkcjonowania układu
nerwowego i z tego punktu widzenia jest
nieodłącznie związany z pamięcią, która
obejmuje;
zapamiętywanie,
przechowywanie i odtwarzanie danych.
A z kolei wszystko to jest ściśle
powiązane z naturą i możliwościami
naszego układu nerwowego. Tak, więc
UCZENIE SIĘ to „proces zdobywania
wiadomości, nawyków, sprawności
prowadzący do stałych zmian w
zachowaniu.
Uczenie
można
rozpatrywać jako czynność lub jako
proces:
- czynność – wtedy, gdy chcemy sobie
coś przyswoić np. wiersz
- proces – to układy czynności.
O tym, czy dana czynność czy proces
zachodzi, wnioskujemy na podstawie
zaistniałych zmian - uczenie więc jest
procesem
nabywania
doświadczeń
wyrażające
się
modyfikacją
zachowania”.
Uczymy się w życiu bardzo wielu
różnorodnych rzeczy: mowy ojczystej,
języków
obcych,
topografii
miejscowości, w której mieszkamy,
drogi do szkoły, znaczenia gestów i
wielu, wielu innych rzeczy. Ale skupmy
się na nauce

przedmiotów szkolnych, bo to chyba
najbardziej nas interesuje.
Efektywne szkolne uczenie się
wymaga znajomości wielu metod
postępowania. W sytuacji, kiedy mamy
do opanowania obszerny materiał, a
zarazem pragniemy zyskać czas na inne
zajęcia niż nauka, metody te zyskują na
znaczeniu. Skuteczne uczenie się
pozwala,
nie
tylko
na
wygospodarowanie większej ilości czasu
wolnego, ale także daje szansę na
osiąganie lepszych wyników w nauce.
Sztuką jest uczyć się szybko, dobrze
pamiętać, sprawnie odtwarzać. A żeby
tak było należy spełnić kilka warunków.
Zacznijmy od przygotowania się do
nauki:
1. Znajdź sobie jasne ciche i
uporządkowane miejsce pracy, to bardzo
ważne, aby nie znajdowały się tam
przedmioty, które są ci niepotrzebne i
będą rozpraszały twoją uwagę. Staraj się
uczyć w tym samym miejscu i o tej
samej porze, pozwoli ci to łatwiej i
szybciej zapamiętać i przypominać
wiadomości.
2. Bądź systematyczny! To zawsze
działa. Jeśli codziennie poświęcisz pół
godzinki na przypomnienie wiadomości
to nigdy nie będziesz miał zaległości i
tym samym będziesz spokojny przed
klasówką
czy
niezapowiedzianym
testem.
3. Staraj się zawsze koncentrować nad
tym, co robisz. Włączone radio czy
telewizor to nie najlepszy pomysł.
Najlepiej zamknij drzwi od swojego
pokoju i poproś, by ci nikt nie
przeszkadzał.
4. Rób dobre notatki. Zapisuj tylko
istotne informacje. To, co ważne pisz
drukowanymi literami lub podkreślaj.
Wtedy
łatwiej
zapamiętasz
najważniejsze treści.
5. Nie wkuwaj bezmyślnie na pamięć.
Staraj się zawsze zrozumieć to, czego się
uczysz, wtedy łatwiej jest zapamiętywać

Medycznie w CKiS
W dniach od 19 do 22 września 2005 roku w Centrum Kultury i
Sportu w Krasnobrodzie przeprowadzane były komputerowe badania
wzroku. Badania prowadziło Centrum Medyczne „OKULUS” z
Warszawy. Propozycja zorganizowania tego typu badań spotkała się z
bardzo dużym zainteresowaniem w naszym środowisku. Na kilka dni
przed terminem badania i w trakcie jego trwania w Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Krasnobrodzie ciągle rozbrzmiewał sygnał
telefonu, za pomocą którego przyjmowano zapisy na badania. Było też
wiele osób osobiście zapisujących się na specjalną listę. Potem przez 4
dni do Centrum Kultury i Sportu przybywały osoby, aby zbadać swój
wzrok. Z możliwości komputerowego badania wzroku korzystali
zarówno dorośli, dzieci i młodzież, w sumie około 300 osób.
Okazuje się, że tego typu akcje są potrzebne, gdyż ułatwiają
mieszkańcom małych miejscowości dostęp nowoczesnej aparatury i
specjalistycznych badań medycznych.
M. Czapla

i nie grozi ci kompromitacja, kiedy ktoś
zechce abyś wyjaśnił mu omawiane
zagadnienie.
6. Rób sobie przerwy, gdy czujesz się
zmęczony. Dotleniony mózg lepiej
funkcjonuje, dlatego gdy poczujesz
zmęczenie wyjdź na chwilę na powietrze
lub zrób coś, co cię relaksuje.
7. Bądź zawsze uczciwy wobec samego
siebie. Ucz się tego, czego jeszcze nie
umiesz, nie powtarzaj w kółko tego
materiału, który już opanowałeś tylko
idź dalej
8. Nie ucz się tylko z podręczników.
Sięgaj po różne źródła wiedzy(Internet,
prasa, książki). Porównuj zebrane
informacje, wyciągaj wnioski. Różne
źródła wiedzy to doskonała skarbnica, w
której zawsze znajdziesz odpowiedzi na
nurtujące pytania.
9. Przed klasówką powtarzaj materiał,
przeczytaj notatki i odpowiadaj na
pytania własnymi słowami. Bądź
spokojny i uśmiechnięty, pamiętaj
pozytywne nastawienie to połowa
sukcesu.
To już wszystko! Prawda jak
niewiele trzeba?
Jeśli spełnisz te warunki rok szkolny
minie szybko i bezstresowo, i nawet nie
zdążysz się obejrzeć, kiedy znowu
zadzwoni ostatni dzwonek i nadejdzie
czas błogiego leniuchowania.
Ale pamiętaj! Bądź zawsze uczciwy
wobec samego siebie, ponieważ nie
warto oszukiwać, że już wszystko
wiemy, bo w dniu, kiedy ta wiedza
będzie nam potrzebna to i „Salomon z
pustego nie naleje”. Zatem powodzenia!
Niech ten nowy rok szkolny
przyniesie wszystkim uczniom jak
najwięcej dobrych ocen, zadowolenia i
miłych doświadczeń.
M.K.

Zajęcia
dla dzieci i młodzieży
Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie
serdecznie zaprasza na zajęcia dla dzieci i młodzieży
organizowane w CKiS, które odbywają się w następujące dni
tygodnia:
- zajęcia świetlicowe – we wtorki i czwartki, godz. 15.00
- Klub Szachowy – w środy, godz. 14.00
- kółko modelarskie – w piątki, godz. 15.00
- Zespół Tańca Nowoczesnego – w soboty, godz. 14.00
(młodsza grupa) i godz. 15.00 starsza grupa)
Ponadto w CKiS przyjmujemy zapisy do kółka
muzycznego (nauka gry na instrumentach, zespół wokalny).
M. Czapla - dyrektor CKiS
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KĄCIK REGIONALISTY
Na początku września 2005 roku
wpadłam na pomysł utworzenia na
łamach
„Gazety
Krasnobrodzkiej”
Kącika Regionalisty, w którym będą
informacje
o
działalności
Krasnobrodzkiego
Towarzystwa
Regionalnego.
Ta inicjatywa została zaakceptowana
przez prezesa KTR pana Mieczysława
Kościńskiego, żarliwego miłośnika,
propagatora i entuzjasty przeszłości
Krasnobrodu, który wiele czasu i zapału
poświęcił na utrwalenie pamięci o
ludziach zasłużonych dla regionu i
utrwaleniu pamiątek i zdarzeń z
przeszłości, długoletniego dziennikarza
„Sztandaru
Ludu”,
„Dziennika
Lubelskiego”,
„Dziennika
Wschodniego”,
współpracownika
miesięcznika „Ziemia Lubelska”, autora
sześciu książek o Krasnobrodzie, które
można nabyć w Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Krasnobrodzie,
ul.3-Maja 26. Pragnę podkreślić, iż
Krasnobrodzianie
wyrażają
swoją
wdzięczność i uznanie za wkład pracy w
utrwalenie
przeszłości
dla
teraźniejszości.

Spotkania Regionalistów odbywają
się sukcesywnie w czasie wakacji.
Dokumentem naszych spotkań są
protokoły i listy obecności, fotografie i
artykuły w mediach regionalnych.
Działalność KTR przejawia się
głównie na:
- organizowaniu wystaw od 1999 roku,
- wspieranie wszelkich inicjatyw
kulturalnych podejmowanych na terenie
Krasnobrodu,
- promowaniu naszej okolicy,
- propagowanie idei ochrony przyrody i
rodzinnego krajobrazu,
popularyzowaniu
tradycji
wielokulturowych
korzeni
naszej
miejscowości,
- współpracy i integracji z innymi
towarzystwami, placówkami
oświatowymi, kulturalnymi,
- dbaniu o zachowanie dziedzictwa
kulturowego.
16.07.2005 roku w ramach „Dni
Krasnobrodu” miała miejsce promocja
książki pana M. Kościńskiego „Za
bramą ciszy” z udziałem członków KTR
i gości, poprzedzona mszą św. w

powstającego osiedla za Centrum
Szkolenia i Rekreacji „Energetyk”
imienia Konstantego Łastowieckiego lekarza z powołania, społecznika
przebywającego w Krasnobrodzie w
latach okupacji, upamiętnionego w
Galerii Krasnobrodzkiej usytuowanej w
CKiS w Krasnobrodzie;
- ustalono datę podjęcia akcji
odnowienia pomników na cmentarzu, w
których żyje historia.
Fakt spotkania został upamiętniony na
fotografii.
A. Słota
Członek Krasnobrodzkiego
Towarzystwa Regionalnego

ZAPROSZENIE
Społeczność
Szkoły Podstawowej
im. Armii Krajowej
w Kaczórkach
oraz
Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej
Okręg Zamość
Serdecznie zapraszają
na uroczyste obchody

Święta Patrona Szkoły,

Z jego publikacji korzysta wielu
studentów i autorów przewodników,
książek min. p. Z. Tyrka, J. Rudzik, A.
Pawłowski (dwukrotnie).
Teraz pragnę w kilku zdaniach odnieść
się do historii Krasnobrodzkiego
Towarzystwa
Regionalnego.
KTR
powstało
dnia
03.07.1999
roku.
Rejestracja KTR miała miejsce w Sądzie
Rejonowym w Lublinie dnia 28 czerwca
2001 roku. Zrzesza ono mieszkańców
Krasnobrodu i nie tylko, głównie
nauczycieli,
twórców
kultury
i
samorządowców.
Honorowym
członkiem KTR jest proboszcz parafii
Krasnobród ks. prałat Roman Marszalec.

tutejszym kościele, w intencji zmarłych
mieszkańców regionu zamówioną przez
autora promowanej książki. Promocję
poprzedziła wystawa pomników i
nagrobków
z
krasnobrodzkiego
cmentarza.
18.08.2005 roku miało miejsce
spotkanie członków KTR w lokalu CKiS
w Krasnobrodzie. W ramach spotkania:
- wyrażono niezadowolenie odnośnie
wycinki lasu w okolicy Krasnobrodu.
Podjęto inicjatywę o wystosowaniu
protestu do odpowiednich władz
zarządzających lasami wobec takiego
stanu rzeczy;
- radośnie przyjęto fakt o nadaniu przez
Radę Miejską Krasnobród ulicy obok

które odbędą się
2 października 2005 roku
o godz. 11.00
na boisku szkolnym.

Program Uroczystości:
10.45 - Zbiórka Pocztów
Sztandarowych
11.00 - Ceremoniał szkolny
11.05 - Ślubowanie klas pierwszych
11.35 - Akademia
12.00 - Msza Święta
13.00 - Wystąpienia okolicznościowe
13.10 - Koncert muzyczny
14.00 - Poczęstunek
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Dzień Weterana
W niedzielę, 4 września 2005 roku
w Krasnobrodzie odbyła się uroczystość
z
okazji
„Dnia
Weterana”.
Organizatorem święta był Zarząd
Okręgowy Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych w Zamościu.
Uroczystości
te
zgromadziły
delegacje
i
poczty
sztandarowe
związków kombatanckich z wielu
miejscowości. Delegacje ustawiły się w
szyku przed Sanktuarium Maryjnym w
Krasnobrodzie i na czele z orkiestrą dętą
z Tarnogóry przemaszerowały do
kościoła, gdzie o godz. 10.30 rozpoczęła
się msza św. Zanim jednak rozpoczęła
się msza św. w intencji zmarłych i
żyjących żołnierzy wałczących podczas
II wojny światowej, którą odprawił ks.
Krzysztof Maj, wszystkich uczestników
uroczystości,
powitał
kustosz
sanktuarium
ks.
prałat
Roman
Marszalec.
Po mszy św., uczestnicy „Dnia
Weterana” w uporządkowanym szyku
przemaszerowali
na
miejscowy
cmentarz. Przygrywając, prowadziła
orkiestra dęta z Tarnogóry. Za orkiestrą
maszerowały
poczty
sztandarowe
związków kombatanckich (około 30),
delegacje z wieńcami i wiązankami oraz
pozostali

uczestnicy uroczystości. Na cmentarzu
przy Pomniku Żołnierzy Września 1939
roku
odbyła się dalsza
część
uroczystości. Po odegraniu Hymnu
Narodowego przez orkiestrę dętą głos
zabrał Władysław Bednarczyk - prezes
Zarządu Okręgowego ZKRPiBWP
wygłaszając
okolicznościowe
przemówienie.
Po
wysłuchaniu
przemówienia, dla uczczenia pamięci
żołnierzy poległych w walce o wolność
naszego kraju, zebrane delegacje
złożyły wieńce pod pomnikiem. Później
zebrani wysłuchali kilku piosenek
patriotycznych w wykonaniu Chóru
„Wiarus” z Sitna i na tym zakończyła
się religijno-patriotyczna część święta
„Dnia Weterana”.
W dalszej części spotkania wszyscy
udali
się
do
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie.
Tam na stołówce szkolnej organizatorzy
przygotowali posiłek dla blisko 450
osób
uczestniczących
w
tych
uroczystościach. Podczas spożywania
posiłku przygrywała orkiestra dęta z
Tarnogóry i śpiewał chór „Wiarus” z
Sitna.
Podczas spotkania na stołówce
szkolnej 8 osób otrzymało Medale
„PRO MEMORIA” nadawane przez
kierownika Urzędu ds. Kombatantów i
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Osób Represjonowanych za szczególne
zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i
ich czynach w walce o niepodległość
Polski podczas II wojny światowej.
Odznaczenia
medalami
dokonał
Przewodniczący
Rady
Powiatu
Zamojskiego Kazimierz Mielnicki, a
otrzymali je: Władysław Bednarczyk z
Zamościa, Ryszard Świątkowski z
Zamościa, Jan Hys z Łukowej, Józef
Łagowski z Tomaszowa Lubelskiego
Edward Garbacz z Werbkowic, Józef
Mazur
ze
Szczebrzeszyna,
Józef
Pisarczyk z Biszczy i Wojciech Malec z
Biłgoraja. Ponadto w uznaniu zasług w
działalności
społecznej
na
rzecz
środowiska kombatanckiego odznakę „Za
zasługi dla ZKRPiBWP” otrzymał Marek
Pawluk - dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie.
Natomiast podziękowania w formie
dyplomów za realizację zadań dla
Zarządu Okręgowego ZKRPiBWP w
Zamościu otrzymało 57 osób z Okręgu
Zamość.
Po oficjalnej części spotkania, po
wręczeniu odznaczeń i spożyciu posiłku
przyszedł
czas
na
rozmowy,
wspomnienia, śpiewy i wspólną zabawę.
Dla niektórych była to jedyna w roku
okazja do spotkania się w takim gronie i
żal było się rozstać. A kolejne spotkanie
dopiero lub już za rok.
M. Czapla
Fotoreportaż – str. ....

Sanktuarium w Krasnobrodzie
coraz piękniejsze
Już od połowy XVII wieku trwa
nieprzerwanie
kult
Matki
Bożej
Krasnobrodzkiej. Przed Jej cudownym
obliczem
gromadzą
się
rzesze
pielgrzymów z kraju i z zagranicy.
Doznają tu wielu łask i cudownych
uzdrowień, co potwierdzają w listach
kierowanych do księdza proboszcza.
Gdy została utworzona Diecezja
Zamojsko-Lubaczowska,
Sanktuarium
Maryjne w Krasnobrodzie stało się Perełką
diecezji. Jeszcze większym wydarzeniem
stały się odpusty, a odpust Matki Bożej
Jagodnej gromadzi tysiące pątników.
Także w ciągu całego roku zajeżdżają
wycieczki autokarowe, których uczestnicy
oprócz modlitwy mają wiele do
zwiedzania.
Dużą w tym zasługę ma obecny
kustosz ksiądz Roman Marszalec. Od 23
lat jest proboszczem parafii Krasnobród i
przez te lata nie próżnował ani chwili. W
podwórzu parafialnym, przy współudziale
parafian, wybudował nowe obiekty.
Urządził w nim Muzeum Parafialne zwane
Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej, Dom
Pielgrzyma oraz ptaszarnię. Zwiedzający,
szczególnie młodzi, mogą w muzeum
poznać sprzęt używany dawniej w
gospodarstwie, okazy flory i fauny

Roztocza. Mogą podziwiać piękne wieńce
dożynkowe oraz dawne przedmioty
liturgiczne. W Domu Pielgrzyma w czasie
odpustów pielgrzymi mogą zjeść posiłek.
Odbywają się tu także spotkania kółek i
grup religijnych powstałych przy parafii.
Największą radością dla zwiedzających
dzieci jest ptaszarnia. Podziwiają w niej
piękne pawie, bażanty, kuropatwy,
cietrzewie, kaczki wietnamskie i inne
ciekawe ptaki. W muzeum i w ptaszarni
nauczyciele mogą prowadzić lekcje
przyrody i historii.
Ksiądz dziekan Roman Marszalec
wybudował także dwa pomniki, które są
ustawione przed Sanktuarium Chrystusa
Króla oraz Pomnik Ojca Świętego Jana
Pawła II. Jakże trafny okazał się ten
pomysł. W czasie choroby Ojca Świętego,
po Jego śmierci, do chwili obecnej,
możemy pomodlić się, złożyć kwiaty,
zapalić znicze, by w ten sposób złożyć
hołd Wielkiemu Polakowi. Nie każdy
może pojechać do Rzymu, by pomodlić się
przy grobie Ojca Świętego Jana Pawła II.
Pomnik Chrystusa Króla przywołuje nas
do życia w wierze ,do zachowania
Przykazań Bożych i Kościelnych, do
trwania w Kościele Chrystusowym.
Przypomina także

o przyjściu Chrystusa Króla na ziemię w
czasie Sądu Ostatecznego. Przed tymi
pomnikami zatrzymują się nie tylko
parafianie, ale także pielgrzymi, pochylają
się w ciszy i zamyśleniu.
Pielgrzymi i grupy wycieczkowe
odwiedzają także Kaplicę Objawień. Często
można ich spotkać na Dróżce Różańcowej.
Modlą się w skupieniu rozważając
poszczególne Tajemnice Różańca Świętego.
Dróżkę
Różańcową
ufundowali
poszczególni
parafianie
pod
przewodnictwem
księdza
proboszcza
Romana Marszalca. Ksiądz dziekan słynie
także wśród wiernych jako budowniczy. W
ciągu 23 lat probostwa w Krasnobrodzie
przy udziale parafian wybudował kilka
kościołów filialnych. Z Jego inicjatywy
został wybudowany także kościół pod
wezwaniem Świętego Ducha w Podzamku.
Dzięki
wielkiemu
zaangażowaniu
księdza proboszcza Romana Marszalca,
Jego dobrej współpracy z władzami miasta i
gminy oraz społecznością Krasnobrodu,
główne Sanktuarium Diecezji ZamojskoLubaczowskiej staje się coraz piękniejsze.
Józefa Kusz
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Kącik
Humoru
Humor szkolny
Na lekcji biologii pani pyta Jasia
- Co wiesz o jaskółkach?
-To bardzo mądre ptaki, odlatują gdy
tylko rozpoczyna się rok szkolny.
*****
Pani
zadała
dzieciom
temat
wypracowania "Jak wyobrażam sobie
pracę dyrektora ?". Wszystkie dzieci
piszą tylko Jaś siedzi bezczynnie
założywszy ręce.
- Czemu Jasiu nie piszesz ? - pyta
nauczycielka.
- Czekam na sekretarkę.
*****
Na lekcji religii:
- Kto z was, dzieci, chciałby iść do
nieba ? - pyta ksiądz katecheta.
Wszystkie dzieci podnoszą ręce do góry,
tylko Jaś siedzi bez ruchu.
- A ty, mój chłopcze, nie chcesz iść
do nieba?

Krzyżówka
nr 64
Litery z ponumerowanych kratek od
l do 37 utworzą rozwiązanie Krzyżówki
Nr 64, które wraz z naklejonym na
karcie pocztowej kuponem prosimy
przesłać na adres redakcji w terminie do
10.10.2005r.
Wśród
osób,
które
nadeślą
prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy
nagrodę rzeczową ufundowaną przez:
ANNĘ OŻGA
- KWIACIARNIA
W KRASNOBRODZIE.
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 63:
„KONIEC WAKACJI". Za rozwiązanie
tej Krzyżówki nagrodę rzeczową
ufundowaną przez Centrum Kultury i
Sportu w Krasnobrodzie otrzymuje:
Kasia Cybulska
ul. Giętki 19
22-440 Krasnobród
Gratulujemy.
Nagroda do odebrania Redakcji

- Chcę i to bardzo, ale obiecałem tacie, że
zaraz po lekcjach wrócę do domu.
*****
Na lekcji wychowania fizycznego
nauczyciel poleca uczniom ćwiczyć
"rowerek". Jeden z chłopców nie rusza
nogami.
- Dlaczego nie ćwiczysz ?
- Bo ja teraz jadę z górki...
*****
Podczas lekcji zarozumiały nauczyciel
mówi do ucznia:
- Proszę otworzyć okno, nie ma tu ortów,
więc nikt nie wyleci!
Po lekcji uczniowie wychodzą z klasy, a
wraz z nimi nauczyciel. Ostatni z uczniów
zwraca się do niego ze słowami:
- Pan też drzwiami, panie Nowak?

*****
Mama pyta swego synka:
- Kaziu, jak się czujesz w szkole ?
- Jak na komisariacie: ciągle mnie
wypytują, a ja o niczym nie wiem.
*****
Lekcja przysposobienia obronnego.
- Które krwotoki są groźniejsze: zewnętrzne czy wewnętrzne ?
- Wewnętrzne.
-A dlaczego?
- Bo trudniej pacjenta obandażować.
*****
- Co to jest dziedziczność? - pyta
nauczyciel ucznia.
- Dziedziczność to jest wtedy, gdy
uczeń dostaje dwóję za wypracowanie,
które napisał jego ojciec.
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Mój kawałeczek nieba
Kocham mój świat
- maleńki
lecz znany.
Kocham to, co mi
- dane
więcej mi szczęścia
- nie trzeba.
Bóg dał mi mój
- kawałeczek nieba.
I niech tak będzie,
pewnie tak trzeba.
Nie kusi mnie już
-świat daleki
więcej nie trzeba mi
-chleba
wystarczy mi kromka
lub dwie - przaśnego
pachnącego moją małą
- Ojczyzną
- Roztoczem,
gdzie przed dziesiątkami
lat byłem zrzucony
(jak wtedy mawiano)
przez bociana
- z nieba.
To tycio mi wystarczy
więcej mi nie trzeba,
ale to tycio
- bardzo kochane
starczy mi za cały
wielki szmat nieba.
Tutaj rosłem, wzrastałem
- korzenie zapuszczałem.
Przeflancowanie w inną glebę
nie powiodło się,
wróciłem na stary zagon
- nieba.
Tu na zawsze zostanę
- wchłonie mnie na wieki
- znajoma
- piaszczysta gleba.
Wielki świat
- mnie nie nęci,
choć chęć poznania
dalekiego piękna
nie jest mi obca.
Kocham czarną jagódkę
- tutaj rosnącą
i rajdy szprychowym rumakiem
i powroty do domu
z wrażeń plecakiem.
Kocham pszczółki pracowite
które dziś, nie mają skąd
przynieść mi garnca miodu
- smakowitego
i chyba byłoby szkoda
- zachodu,
gdyby nie były moją miłością.
I choć nieraz mnie poniektóra
- żądłem zahaczy
nie ma z tego
- rozpaczy.
Kocham moje drzewa,
których stwórcą byłem
i choć nie zawsze

częstują mnie owocem
Kocham mój świat
- maleńki
lecz znany.
Kocham to, co mi
- dane
więcej mi szczęścia
- nie trzeba.
Bóg dał mi mój
- kawałeczek nieba.
I niech tak będzie,
pewnie tak trzeba.
Nie kusi mnie już
-świat daleki
więcej nie trzeba mi
-chleba
wystarczy mi kromka
lub dwie - przaśnego
pachnącego moją małą
- Ojczyzną
- Roztoczem,
gdzie przed dziesiątkami
lat byłem zrzucony
(jak wtedy mawiano)
przez bociana
- z nieba.
To tycio mi wystarczy
więcej mi nie trzeba,
ale to tycio
- bardzo kochane
starczy mi za cały
wielki szmat nieba.
Tutaj rosłem, wzrastałem
- korzenie zapuszczałem.
Przeflancowanie w inną glebę
nie powiodło się,
wróciłem na stary zagon
- nieba.
Tu na zawsze zostanę
- wchłonie mnie na wieki
- znajoma
- piaszczysta gleba.
Wielki świat
- mnie nie nęci,
choć chęć poznania
dalekiego piękna
nie jest mi obca.
Kocham czarną jagódkę
- tutaj rosnącą
i rajdy szprychowym rumakiem
i powroty do domu
z wrażeń plecakiem.
Kocham pszczółki pracowite
które dziś, nie mają skąd
przynieść mi garnca miodu
- smakowitego
i chyba byłoby szkoda
- zachodu,
gdyby nie były moją miłością.
I choć nieraz mnie poniektóra
- żądłem zahaczy
nie ma z tego
- rozpaczy.
Kocham moje drzewa,
których stwórcą byłem
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i choć nie zawsze
częstują mnie owocem
Dziś
przez wymarłego rolnika
- porzucone,
- smutne,
- zdradzone,
godzina po godzinie,
rok po roku,
- powoli dziczejące.
Kocham lasy wspaniałe
grzybami i miodem
kiedyś obficie sypiące,
dziś?...
różnie bywa,
ale zawsze swym pięknem
- oko pieszczące.
Wąwozy w nich ukryte,
jary, „szkopie rowy”
uroczyska tajemne,
kurhany, grodziska,
strumyki szemrzące,
- przecudne dąbrowy.
I źródełka perłowe
Co raz mniej życia
z siebie
- sączące.
Odpływa w dal siną,
kiedyś radością obfita
- kraina
Naszej młodości.
Odlatują w świat daleki
jak ptaki jesienią
- dzieci
z tej ziemi się rodzące
i wnuki i prawnuki
ród stąd wywodzące.
Co z tobą będzie
- Roztocza kraino?
kiedy ostatni twoi
- piewcy
do reszty wyginą?
Kto cię sławił będzie?
kto o tobie śpiewał?
kto życie dorodne
i naprawdę piękne
- będzie tu miewał???
Mieczysław Komisarczuk

Ogłoszenia
drobne
Sprzedam
Fiat Seicento
rok prod. 1998
kolor złoty metalik
przebieg 69 tyś. km
tel. 502 368 505
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