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Małe projekty
Lokalna Grupa Działania „Nasze
Roztocze”, do której należy również gmina Krasnobród ogłosiła nabór wniosków
o przyznanie pomocy w ramach działania
4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013 na tzw.
małe projekty. Dofinansowane mogą być
działania mające na celu: poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, promowanie
obszarów wiejskich, rozwój tożsamości
społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów
wiejskich oraz działania majęce wpływ na
wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Planuje się, że z terenu gminy Krasnobród złożonych zostanie 5 wniosków.
Podmiotami, które ubiegać się będą o
dofinansowanie są Gmina Krasnobród,
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna,
Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci,
Stowarzyszenie Rekonstrukcyjno-Historyczne im. 9 Pułku Piechoty Legionów
i Krasnobrodzki Dom Kultury. Maksymalna kwota dofinansowania to 25.000
zł. Termin składania wniosków upływa
26.02.2010r.
Akcja usuwania azbestu
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
przyjmuje wnioski o przyznanie refundacji osobom fizycznym za prace związane
z demontażem, transportem oraz usuwaniem pokryć dachowych zawierających
azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Krasnobród.

Druk wniosku można pobrać w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie. Niezbędne jest również zgłoszenie tych prac w Starostwie Powiatowym
w Zamościu i dostarczenie poświadczenia
dokonania zgłoszenia wraz z wypełnionym wnioskiem i dokumentem potwierdzającym do władania daną nieruchomością (np. akt własności, postanowienie
sądu).
Informujemy również, że w dalszym
ciągu można składać (w pokoju nr 3)
informacje o wyrobach zawierających
azbest i miejscu ich wykorzystania celem
aktualizacji inwentaryzacji tych niebezpiecznych wyrobów.
Umowy na wywóz śmieci
Prosimy mieszkańców naszej Gminy
o zawieranie umów na wywóz nieczystości stałych (śmieci) z terenu własnej
posesji. Jest to obowiązek każdego gospodarza, a brak takiej umowy świadczy o
antyspołecznej postawie i daje bardzo zły
przykład młodemu pokoleniu zamieszkującemu nasze miejscowości.
Oto adresy firm i jednostek, które
działają legalnie na terenie naszej Gminy:
1) ECLER- Dariusz Gałan,ul. Moniuszki
120, 22-660 Tomaszów Lubelski, tel. 84665-00-82, 504-245-136
2) PGKiM Tomaszów Lubelski, ul.
Lwowska 37A,22-600 Tomaszów Lubelski tel.84-664- 24-61, 84-664-26-34
3) ZGK w Majdanie Wielkim, Majdan
Wielki 398,22-440 Krasnobród, tel. 0-84660-76-15
Jednocześnie informujemy, że osoba
posiadająca umowę na wywóz nieczystości stałych ma prawo do odbioru posegregowanych odpadów takich jak makulatura, opakowania z tworzyw sztucznych,
opakowania ze szkła, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego po niższej
cenie lub bezpłatnie (zależy od zapisów w
umowie). Zachęcamy również do stworzenia na terenie własnej posesji kompostownika, gdzie można w legalny sposób
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stownika gdzie można w legalny sposób
gromadzić odpady z ogrodów oraz niektóre odpady kuchenne czy papierowe. Jest to
zarazem ekologiczny sposób na pozbycie
się odpadów które podlegając rozkładowi
tworzą bardzo dobry nawóz organiczny i
nie uszczuplają naszej kieszeni.
Sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
W dniu 25 lutego 2010 roku o godz.
16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury
odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
W porządku obrad planowane jest podjęcie następujących uchwał:
1) ws. przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Krasnobród lata 2010-2016,
2) ws. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krasnobród lata 2010-2016,
3) ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
po umowie zawartej na czas oznaczony
do 3 lat,
4) ws. wymagań jakie powinni spełniać
przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych z terenu
Gminy Krasnobród,
5) ws. udzielenia pomocy finansowej
Miastu Zamość,
6) ws. udzielenia dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Informacje zebrała M. Czapla

OGŁOSZENIE
Zarząd Wspólnoty Gruntowej
Krasnobrodu zawiadamia wszystkich
uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej, że w dniu 14.03.2010r.
(niedziela) o godz. 15.00 odbędzie
się zebranie członków Wspólnoty w
pierwszym terminie. W przypadku
braku kworum wyznacza się drugi termin zebrania na dzień 21.03.2010r. o
godz. 15.00 w Krasnobrodzkim Domu
Kultury, ul. 3 Maja 26.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Wybór protokolanta zebrania.
4. Przyjęcie proponowanego porządku
obrad.
5. Wybór Komisji skrutacyjnej.
6. Dyskusja.
7. Wybór władz.
- uzupełnienie składu Zarządu
- wybór Komisji Rewizyjnej
8. Podjęcie stosownych uchwał.
9. Zakończenie zebrania.
Zarząd Wspólnoty
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Zgoda buduje…

Rozmowa z Burmistrzem Krasnobrodu Januszem Osiem
Mariola. Czapla – Redakcja „Gazety
Krasnobrodzkiej” na początku kadencji
przeprowadziła wywiad z Burmistrzem
Krasnobrodu. Były w nim zapowiedzi
podjęcia działań w kierunku rozwoju
miasta i gminy Krasnobród oraz poprawy
warunków życia jego mieszkańców.
Panie Burmistrzu, po trzech latach pracy
samorządu przyszedł czas na podzielenie
się informacjami z efektów tej działalności.
Janusz Oś: Wracając pamięcią do poprzedniej naszej rozmowy, niektóre plany i
zamierzenia wówczas, dzisiaj stały się lub
stają rzeczywistością. Ponadto życie przyniosło podjęcie wielu innych działań, o
których nie myśleliśmy, że będą konieczne
i możliwe do realizacji.
M. Cz. – Mam nadzieję, że ta rozmowa
nie będzie tylko podsumowaniem działalności, ale również okazją do porozmawiania o planach na przyszłość. Efekty
pracy samorządu, zależą od współpracy
burmistrza i Rady – jak ocenia Pan tę
współpracę?
J. Oś: Nigdy nie byłem zwolennikiem
przenoszenia polityki do działalności
samorządu na najniższym szczeblu, dlatego też w swojej pracy nie kieruję się
jakimikolwiek sympatiami partyjnymi.
Współpracując z Radą, nie dałem powodów nikomu do tego, aby czuł się w jakiś
sposób pominięty czy dyskryminowany
jako przedstawiciel danej społeczności
– radny, sołtys, który zabiega o podjęcie
niezbędnych działań w swojej miejscowości.
Rada, wiedząc o tym, że nie proponuje się żadnych podziałów na „my – wy”,
kieruje się głosem rozsądku, „dobrem
sprawy” i wychodzi naprzeciw propozycjom burmistrza. Potwierdzeniem tego są
uchwały podejmowane jednogłośnie.
\Nie zawsze na początku mamy ten
sam pogląd na dany temat i niekiedy spieramy się, ale to dobrze wpływa na efekt
końcowy – przy podejmowaniu decyzji.
Zanim te decyzje zostaną podjęte, sprawy
są dogłębnie omawiane i wyjaśniane. Staram się też nie nadużywać zaufania i dobrej woli Rady. Nasza współpraca oparta
jest na sprawdzonej zasadzie: „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”.
M. Cz. – Co więc udało się zbudować w
ciągu trzech ostatnich lat?
J. Oś: Rok 2007 musiał być bardziej ubogi
w inwestycje ze względu na konieczność
złapania tzw. „drugiego oddechu”. Co to
oznacza? Należało lekko oddłużyć finanse
gminy, zejść poniżej 35% – co się udało
– aby przygotować się do finansowania
inwestycji w dwóch kolejnych latach
2008-2009, mając na względzie również

możliwość pozyskania funduszy unijnych.
Niestety nadzieje nasze na pozyskanie funduszy w tym okresie okazały się płonne ze
względu na to, że Polska nie była w stanie
uruchomić wielu programów i praktycznie
pierwsze „Euro” na inwestycje spłynęło
do gminy dopiero w roku 2009.
M. Cz. – Czy to znaczy, że prowadzenie
inwestycji rozpoczęto dopiero w roku
2009?
J. Oś: Na szczęście nie. Nie czekając na
możliwości uzyskania dofinansowania, w
2008 roku podjęliśmy wspólnie decyzję o
rozpoczęciu niektórych ważnych inwestycji, mających wpływ na zdecydowane polepszenie warunków życia mieszkańców.
Najlepszym przykładem tego może być
budowa stacji wodociągowej wraz z wo-

dociągiem dla miejscowości Hutków za
kwotę około 700 tys. zł. Stacja jest nowoczesna, energooszczędna, bezobsługowa
ze zbiornikiem wyrównawczym, umożliwiającym zaopatrywanie wioski w wodę
przez kilka dni, np. w przypadku braku
prądu. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy
mogą używać wody wolnej od zanieczyszczeń rudą żelaza, wody doskonałej jakości.
Innym przykładem jest inwestycja, polegająca na odmulaniu i odtwarzaniu koryta rzeki Wieprz, która była niemożliwa
do zrealizowania przez ostatnie 30 lat. Pesymiści naśmiewali się, że będziemy kopać ręcznie łopatkami; a w rzeczywistości
udało się odbudować ponad dwa kilometry koryta rzeki w Majdanie Wielkim, przy
wydajnej współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie
i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Woda ma możliwość spływu i nie zalewa
łąk mieszkańcom, którzy żyją z wypasu
bydła i produkcji mleka.
M. Cz. – Wspomniał Pan o dwóch miejscowościach, a czy zrobiono coś w pozostałych?
J. Oś: W wielu miejscowościach gminy
Krasnobród, takich jak: Majdan Mały,
Stara Huta, Potok, Zielone, Grabnik, Hutki, Hutków i Krasnobród dokończono lub
rozpoczęto budowę dróg. Nie było możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych
na te przedsięwzięcia ze względu na lokalny charakter dróg i brak uprzemysłowienia
terenu.
Do tego należy wspomnieć o wykonaniu odcinka drogi do Szuru i chodników
przy drogach powiatowych na terenie
gminy i miasta, gdzie gmina partycypuje
w kosztach w wysokości 3/4 budowy danego chodnika.
Ponadto wybudowane zostały nowe
punkty świetlne oświetlenia ulicznego,
dla przykładu w Borkach, Turzyńcu, Majdanie Wielkim, na ul. Sanatoryjnej w Krasnobrodzie i wielu innych miejscach, czy
choćby prowadzona w etapach budowa
kanalizacji burzowej na osiedlu Podklasztor.
Tych przykładów mógłbym podać więcej, ale ze względu na ograniczone możliwości wywiadu proponuję, aby umieścić
je w jakimś szerszym zestawieniu.
M. Cz. – Ważnym zadaniem samorządu
jest dbanie o ochronę środowiska naturalnego. W czym wyraża się ta dbałość w
naszej gminie?
J. Oś: Ze względu na specyficzny charakter gminy – turystyczny, uzdrowiskowy
– samorząd musi podejmować różne działania proekologiczne.
Na terenie gminy został wprowadzony
program usuwania wyrobów azbestowych.
Każdego roku, w miarę możliwości budżetowych, gmina refunduje koszty zdjęcia
eternitu z dachu oraz transport i utylizację
dla ponad dwudziestu osób, przeznaczając
na ten cel – choćby w tym roku – kwotę 60 tys. zł. Dla lepszego zobrazowania
efektów działania tego programu podam,
że w jego ramach w ubiegłym roku z terenu gminy usunięto blisko 50 ton wyrobów
azbestowych.
Ważnym tematem dla gminy Krasnobród jest funkcjonowanie wysypiska
śmieci w Grabniku. By mogło ono funkcjonować, musieliśmy spełnić niezbędne
wymogi, dlatego koniecznym było wybudowanie kolejnego piezometru (studni
głębinowej do badania wody) oraz zakupienie wagi
Ciąg dalszy na str. 4
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Zgoda buduje…
do ważenia samochodów, które przywożą
i zrzucają odpady na wysypisko. Powyższe uzupełnienia dają nam możliwość do
korzystania z wysypiska przez najbliższe
kilka lat. W związku z tym, w tym czasie
nie powinna grozić nam jakaś radykalna
podwyżka usług związanych z wywozem
śmieci na inne, znacznie oddalone wysypiska, położone poza terenem gminy. Aby
ograniczyć ilość zrzucanych odpadów na
wysypisku gmina od wielu lat realizuje
program selektywnej zbiórki odpadów. W
tym celu zakupiono kilkadziesiąt pojemników do zbiórki opakowań szklanych i plastikowych. Aby zwiększyć częstotliwość
opróżniania tych pojemników, wystąpiła
potrzeba zakupu samochodu do opróżniania pojemników i przewozu odpadów
segregowanych. A związku z brakiem
odbiorców ze względu na małą opłacalność zakupiliśmy prasę, która powoduje
zmniejszenie objętości magazynowanych
odpadów plastikowych.
Dbanie o środowisko to nie tylko inwestycje czy zakupy, ale także edukacja
ekologiczna prowadzona wśród mieszkańców gminy. Począwszy od edukacji szkolnej dzieci i młodzieży poprzez akcje, np.
zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego
i baterii oraz popularne akcje sprzątania
świata, czy też udział w konkursach ekologicznych.
M. Cz. – Wspomniał Pan o edukacji ekologicznej, porozmawiajmy zatem o szerzej
rozumianej edukacji. Jakie zmiany zaszły
w krasnobrodzkiej oświacie w ostatnim
czasie?
J. Oś: Bardzo ważnym aspektem życia
społecznego jest – ogólnie rzecz ujmując
– działalność oświatowa w postaci funkcjonowania szkół, przedszkoli, świetlic.
Ważnym ze względu na wykształcenie
przyszłych pokoleń, ale także ze względu na to, że pochłania połowę rocznego
budżetu gminy, tj. ponad 8 milionów zł,
z czego subwencji oświatowej z budżetu
państwa otrzymujemy ponad 6 mln. Jak
widać, z porównania tych kwot jasno wynika, że z budżetu gminy dokładamy każdego roku ponad 2 miliony zł, aby szkoły
mogły normalnie funkcjonować.
W tym miejscu należy podkreślić, że
Rada nie oszczędza na oświacie w gminie Krasnobród, zdając sobie sprawę, że
są to najlepiej zainwestowane pieniądze.
Faktem jest, że nauczyciele pracujący w
naszych szkołach, w przeważającej większości posiadają najwyższy stopień awansu zawodowego, co oznacza, że są najlepiej wykwalifikowanymi pedagogami, a
tym samym trochę nas kosztują. Wyniki
z egzaminów są na poziomie zbliżonym
do wojewódzkiego, aczkolwiek myślę, że
mogłoby być znacznie lepiej. Kładziemy

duży nacisk na patriotyczne i chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży.
W roku 2009 zostały przeprowadzone
konkursy na dyrektorów 3 szkół: Zespołu
Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół
Podstawowych w Krasnobrodzie i Szkole
Podstawowej w Kaczórkach.
Do tego należałoby dodać wystaranie
się przez gminę o środki unijne na zajęcia dodatkowe z różnych przedmiotów w
ramach projektów „Mała szkółka – dużo
możliwości”. Inny projekt „Wsparcie na
starcie” umożliwił utworzenie dwóch
punktów przedszkolnych w Hutkowie i
Zielonym.
Z myślą o zorganizowaniu czasu wolnego po zajęciach szkolnych powołaliśmy
do życia świetlice wiejskie w Hutkowie i
Kaczórkach oraz pracownie komputerowe, np. w Dominikanówce, będące pod
merytoryczną opieką Krasnobrodzkiego
Domu Kultury.
Oprócz działalności edukacyjno-wychowawczej gmina prowadzi działania
mające na celu poprawę warunków bazy
edukacyjnej. Na uwagę zasługuje choćby
budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną trawą, dofinansowana
z pozyskanych środków z Ministerstwa
Sportu i Turystyki, czy też kolejny etap
wymiany okien w obiektach szkolnych.
M. Cz. – Panie Burmistrzu, porozmawiajmy teraz na temat szczególnie mi bliski,
na temat kultury. Jak Pan ocenia, to co
dzieje się w krasnobrodzkiej kulturze?
J. Oś: Wspomniany już, turystyczny i
uzdrowiskowy charakter naszej miejscowości powoduje, że bardzo ważną rolę
powinna odgrywać i odgrywa szeroko
pojęta działalność kulturalna. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
i turystów, staramy się poszerzać naszą
ofertę. Uwidacznia się to począwszy od
działalności Krasnobrodzkiego Domu Kultury z różnymi formami pracy z dziećmi
i młodzieżą, zespołami – poprzez bogaty
kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych.
W ostatnim czasie w kalendarzu kulturalnym pojawiło się kilka wydarzeń o randze
ogólnopolskiej, przykładem tego może
być nowa inicjatywa - Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per
Artem ad Astra” z towarzyszącymi mu imprezami czy też Ogólnopolskie Warsztaty
Ilustratorów, w których uczestniczą największe sławy polskiej ilustracji. Mówiąc
o ważnych wydarzeniach kulturalnych
nie sposób pominąć Międzynarodowych
Koncertów Organowych organizowanych
w Sanktuarium Maryjnym, które mają już
ponad 30-letnią tradycję. Na uwagę zasługują także interesujące wydawnictwa
albumowe, np. „Pieśń ujdzie cało” oraz
płyty. Gdy dodamy do tego prowadzone

działania, mające na celu poprawę bazy
kulturalnej w postaci choćby przebudowy
i aranżacji sali widowiskowej i zaplecza
technicznego, to zauważymy, że Krasnobród staje się również ważnym ośrodkiem
kulturalnym.
M. Cz. – Wspomniane wydarzenia kulturalne umożliwiają mieszkańcom dostęp
do kultury na ogólnopolskim i światowym
poziomie bez potrzeby wyjeżdżania z Krasnobrodu, ale z drugiej strony są też bardzo dobrą promocją naszego miasta?
J. Oś: Jestem przekonany, że tak. Dzięki
wymienionym wyżej wydarzeniom informacje o Krasnobrodzie wędrują po całej
Polsce. Oprócz wydarzeń kulturalnych organizujemy imprezy plenerowe takie, jak:
Majówka Roztoczańska, Powitanie lata,
Dni Krasnobrodu czy Pożegnanie wakacji, z udziałem znanych gwiazd estrady.
Staramy się promować też nasze miasto
poprzez wydarzenia o charakterze historycznym, mam tu na myśli odbywające się
rekonstrukcje bitew o Krasnobród czy też
wybicie własnej monety dla celów promocyjnych.
Mówiąc o historii warto wspomnieć,
że w ostatnim czasie upamiętniliśmy osoby i wydarzenia, mające duże znaczenie
dla naszej społeczności lokalnej, ale także
i wymiar promocyjny, myślę tu zarówno
o upamiętnieniu magistra Mieczysława
Siekluckiego, jak również poległych żołnierzy września 1939 roku pod Zielonem
w bitwach pod Krasnobrodem czy choćby upamiętnienie poległych powstańców
styczniowych z 1863 roku.
Od ponad roku, w promocji naszego
miasta korzystamy też z innowacji technologicznych, jakie daje nam telewizja
internetowa. Według statystyk codziennie
naszą stronę ogląda około 4 tys. osób z całego świata. Pamiętamy również o promocji tradycyjnej, polegającej na wydawaniu
folderów, przewodników oraz udziale w
targach turystycznych.
Podejmowanie tych wszystkich działań jest przemyślane i ma za zadanie
usytuowanie Krasnobrodu na wyższym
poziomie atrakcyjności wśród miast w
województwie lubelskim. Namacalnym
efektem tych działań jest zdobycie tytułu „Perły Lubelszczyzny 2008”. To wyróżnienie jest szczególnie cenne, gdyż o
jego nadaniu zdecydowali, ci którzy znają
Krasnobród i go odwiedzają – słuchacze
Radia Lublin i czytelnicy „Kuriera Lubelskiego”. Zdobywając ten tytuł znaleźliśmy
się w zaszczytnym gronie miejscowości
o największej atrakcyjności, obok Zamościa, Kazimierza i Nałęczowa.
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu „GK”.
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Sukcesy zespołu tańca
nowoczesnego „FART”

dniu 30.01.2010 r. ZESPÓŁ
TAŃCA NOWOCZESNEGO
„FART” działajacy przy Krasnobrodzkim Domu Kultury uczestniczył w MISTRZOSTWACH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO w Disco Freestyle, Disco
Dance i Hip-Hop pod patronatem Starosty Powiatu Wołomińskiego.
W turnieju uczestniczyło około 330
najlepszych tancerzy z całej Polski. Cały
dzień do późnych godzin wieczornych
trwały indywidualne prezentacje taneczne.
I MIEJSCE w kategorii solo hip
–hop zajął Patryk Kawka przedstawiciel Zespołu „Fart” z Krasnobrodu.
Podczas trwania tego turnieju odbyła się prestiżowa impreza taneczna
Związku Nowoczesnego Tańca Sportowego: OTWARTE MISTRZOSTWA
POLSKI W ELECTRIC BOOGIE i
BREAK DANCE, w których Patryk
Kawka pokonał uczestniczących w mistrzostwach tancerzy i odniósł wspaniałe zwycięstwo zdobywając tytuł MISTRZA POLSKI w kategorii tanecznej
ELECTRIC BOOGIE.
Patryk Kawka z ZTN „Fart” będzie
reprezentował Polskę z ramienia Związku Nowoczesnego Tańca Sportowego na

MISTRZOSTWACH ŚWIATA. Doskonała indywidualna prezentacja tancerza
przyczyniła się do promocji Krasnobrodzkiego Domu Kultury i miasta Krasnobród
w Polsce. (Rozmowę z Mistrzem Polski
publikujemy na str. 6-7 bieżącego wydania GK).
W tym samym dniu koleżanki Patryka, Anika Grela i Katarzyna Tarłowska
uczestniczyły w KARNAWAŁOWYM
TURNIEJU TAŃCA DYSKOTEKOWEGO OPEN CUP GMINY ŁABUNIE.
Były to kwalifikacje do MISTRZOSTW
TANECZNEGO OKRĘGU LUBELSKIEGO, tancerki znalazły się w finale i
również odniosły wspaniały sukces zdobywając I MIEJSCE w duetach disco
dance dorośli. W solo disco dance w tej
samej kategorii tanecznej Anika Grela
zaprezentowała swoje umiejętności taneczne i również ostatecznie zajęła I
MIEJSCE.
Wspaniałe sukcesy Zespołu Tańca
Nowoczesnego „FART” z Krasnobrodu to
wynik wytrwałej pracy tancerzy i ich nauczyciela tańca Pani Anny Antoszczak.
Tancerzom i Pani Annie Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Mariola Czapla

Koncert kolędowo-jasełkowy
Kolęda hej kolęda!...
Czas świętowania Bożonarodzeniowego, jasełek i śpiewania kolęd już za nami.
Niedługo zaczniemy przygotowywać się
do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
ale zanim to nastąpi warto wspomnieć o
koncercie, który miał miejsce w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu Kultury w niedzielę 31 stycznia 2010 roku.
To już tradycja, że pod koniec stycznia
KDK organizuje koncert, podczas, którego
można obejrzeć jasełka - przedstawienia
nawiązujące do tradycji najpiękniejszych
polskich świąt oraz wysłuchać kolęd i pastorałek.
Tegoroczny koncert rozpoczął się kolędą „Gdy śliczna Panna” w wykonaniu
Aleksandry Gawron, która towarzyszyła
również uczestnikom Warsztatu Terapii
Zajęciowej z Dominikanówki, którzy tuż
po występie solistki pojawili się na scenie.
W ich wykonaniu można było obejrzeć piękne jasełka, które przygotowane
zostały pod czujnym okiem instruktora
- pani Iwony Gawron. Oprócz pięknych
treści, oprawy muzycznej można było podziwiać stroje aktorów, które sprawiały, że

odbiór prezentowanych jasełek był bardzo
czytelny.
Po jasełkach na scenie znów rozbrzmiały kolędy. Małgorzata Dąbrowska
zaśpiewała „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, akompaniował jej Robert Korzeniowski, zaś pastorałkę pt. „Nadmorska kolęda” usłyszeliśmy w wykonaniu Krzysztofa
Ujmy - laureata wielu przeglądów i konkursów.
Następnie zgromadzona publiczność
obejrzała „Jasełka trochę inaczej...” w
wykonaniu dziewczynek z Kółka Różańcowego działającego przy Parafii
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
w Krasnobrodzie, którym towarzyszyli
uczniowie klasy II b z krasnobrodzkiej
szkoły podstawowej. To wesołe i bogate
w humorystyczne teksty przedstawienie
najmłodszych uczestników koncertu zdobyło sympatię zgromadzonej publiczności,
co okazała wielkimi brawami. Program
został przygotowany przez ks. Macieja
Lewandowskiego, który aktywnie w nim
uczestniczył grając na gitarze i śpiewając
wraz z dziećmi.
Kolejnym punktem programu był
występ Marty Czapli, która przy akompa-

niamencie pana Jarosława Derkacza – instruktora muzyki w KDK zagrała na flecie
kolędę „Gdy Śliczna Panna”.
Na koniec publiczność mogła zobaczyć
bardzo humorystyczny występ młodzieży
z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
działającego przy Krasnobrodzkiej Parafii
N.N.M.P.
Wesołe teksty i bardzo pomysłowe
stroje sprawiły, że widownia podczas tego
przedstawienia często wybuchała głośnym
śmiechem, a na koniec nagrodziła artystów gromkimi brawami.
Ostatnim punktem tego niedzielnego
koncertu był występ młodych artystów
z kółka muzycznego działającego przy
KDK, Aleksandry Gawron i Małgorzaty
Dąbrowskiej, które wspólnie ze swoim
akompaniatorem Robertem Korzeniowskim zaśpiewały „Przybieżeli do Betlejem”. Do wspólnego śpiewania zaproszono także publiczność.

Fotoreportaż – str. 10-11

M.K.
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Taniec jest dla mnie drugim światem...

Rozmowa z Patrykiem Kawką, Mistrzem Polski w tańcu electric boogie
Imię i nazwisko: Patryk Kawka
Wiek: 17 lat
Miejsce zamieszkania: Krasnobród
Szkoła: I LO im. Jana Zamoyskiego w
Zamościu, profil biol-chem
Zainteresowania, hobby: taniec, siatkówka, grafika komputerowa, muzyka,
biologia
Mariola Kawecka: Patryk, powiedz proszę od jak dawna tańczysz?
Patryk Kawka: Zacząłem tańczyć około
4 lat temu.
M.K:. Czyli przyznasz, że Twoje zainteresowanie tańcem przyszło dość późno?
P.K.: Można to interpretować na różne
sposoby. Już od najmłodszych lat lubiałem chodzić na szkolne dyskoteki czy
różne imprezy, lecz nie patrzyłem na to w
ten sposób, że taniec może być jakiegoś
rodzaju sportem. Gdy dowiedziałem się,
że w KDK odbywają się zajęcia taneczne
prowadzone przez Panią Annę Antoszczak, nie zwróciłem na to większej uwagi.
Po jakimś czasie moja siostra Agnieszka
zaczęła na nie uczęszczać i pewnego razu
poprosiła mnie żebym poszedł z nią i zobaczył jak jest na zajęciach. Po
pierwszym razie bardzo mi się
spodobało i już od tamtej pory
starałem się przychodzić regularnie, poznawać nowe kroki i
szkolić technikę.
M.K.: Jakie były początki
Twojej przygody z tańcem?
P.K.: Z tego, co pamiętam początki nie były łatwe. Nie mogłem nauczyć sie prostych kroków (śmiech). W opanowaniu
tanecznych podstaw pomagała
mi trenerka Pani Anna Antoszczak. Oprócz tego Jej mąż
Andrzej - również nauczyciel
tańca, starał się wyrobić u
mnie własną technikę. Pomoc
otrzymałem też od starszych
dziewczyn z zespołu, które
uczestniczyły niejednokrotnie
w różnego rodzaju turniejach i zawodach.
To nie było tak, że wskoczyłem na parkiet i
zacząłem tańczyć... Zanim wziąłem udział
w pierwszym publicznym występie kosztowało to wiele pracy, czasu i poświęcenia
nie tylko z mojej strony, ale także ludzi,
którzy ze mną trenowali.
M.K.: Co skłoniło Cię do tego, by spróbować swych sił na parkiecie?
P.K.: Chęć przeżycia nowych przygód...

Wtedy nawet nie myślałem o tym, że w
tańcu mogę tyle osiągnąć.
M.K. Co sprawiło, że zacząłeś tańczyć do
muzyki nowoczesnej i hop-hopu?
P.K.: Jeśli chodzi o muzykę, to na początku słuchałem głównie techno, ale z tego,
co się dowiedziałem ta muzyka to pod taniec disco-dance/disco-freestyle, więc nie
było mi łatwo przerzucić się od razu na
hip-hop. Pamiętam jak zbliżał się pierwszy występ i powiedziałem trenerce, że
chcę tańczyć do muzyki disco, ale kiedy
dowiedziałem się, o co dokładnie chodzi w
tym tańcu to od razu zmieniłem na h-h .
Z biegiem czasu słuchałem coraz częściej tego rodzaju muzyki, co sprawiało,
że bardziej wczuwałem się w rytm.
Dzisiaj natomiast nie wyobrażam sobie słuchania czegokolwiek innego.
M.K.: Kto jest Twoim ulubionym tancerzem albo tancerką?
P.K.: Akurat, jeśli chodzi o moje ideały to
takich nie mam. Staram się czasami obserwować różnych sławnych tancerzy jak np.
Salah, jednak nie daje mi to większych korzyści, gdyż prawdziwy tancerz sam musi
wykształcić własną technikę tańca.

M.K.: Co dał Ci udział w ostatnich tak
znaczących dla Ciebie Mistrzostwach w
Wołominie (oprócz tytułu oczywiście), czy
po tym zdarzeniu zmieniło się w jakiś sposób Twoje życie?
P.K.: Prawdę mówiąc zmieniło się i to w
dużym znaczeniu. Już przed mistrzostwami spotkałem nowych ludzi, zaprzyjaźniłem się z nimi, co dało mi większą pewność siebie w tym, co robię. Jeśli chodzi o

ten Turniej, to jadąc do Wołomina liczyło
się tylko jedno – dobra zabawa. Wydawało mi się, że z powodu dłuższej przerwy
w treningach (jaką miałem ze względów
zdrowotnych), nie jestem za bardzo przygotowany do rywalizacji. Ci, którzy mnie
tam widzieli mogą potwierdzić, że się
świetnie bawiłem, bo właśnie to było dla
mnie najważniejsze. Kiedy wreszcie nadeszła moja kolej i musiałem wyjść na parkiet, stanąć przed sędziami i zmierzyć się
z konkurencją w Electric Boogie, zrobiłem
to co miałem zrobić: wyjść... zatańczyć... i
świetnie się przy tym bawić.
Najgorszy był moment ogłaszania werdyktu sędziów. Cieszyłbym się z każdego
miejsca, gdyż samo uczestnictwo w tak
wysokiej rangi turnieju było dla mnie dużym osiągnięciem. Mimo wszystko zostałem zwycięzcą w tej kategorii, zdobyłem
tytuł Mistrza Polski. Później nadszedł czas
na mistrzostwa powiatu Wołomińskiego w
kategorii hip-hop, w której całkowicie dałem ponieść się muzyce, co również przyniosło mi zwycięstwo.
Co do zmian w moim życiu, to wydaje
mi się, że nie zmieniło się moje wnętrze
ani pogląd na ludzi. Może bardziej to, że
zaczynam wierzyć w swoje możliwości.
Oprócz tańca mam jeszcze
szkołę, rodzinę i znajomych,
więc zabawa jest zabawą, a
obowiązki obowiązkami. To,
że zostałem mistrzem, nie
oznacza, że mam spocząć na
laurach. Co prawda spędzam
teraz więcej czasu poza domem, gdyż staram się nie
zaniedbywać relacji ze znajomymi. Teraz także doszły mi
dodatkowe treningi w MDK
w Zamościu, ale jak to mówią
„Trening czyni mistrza”.
M.K. Co jest dla Ciebie najważniejsze w tańcu?
P.K.: Taniec jest dla mnie tak
jakby drugim światem. Traktuję go jak zabawę, gdyż właśnie
to jest najważniejsze. Czasami
widzę jak tancerze stresują się
przed wyjściem na scenę czy na parkiet
w czasie występu lub zawodów i dla mnie
jest to trochę dziwne, bo wychodzi na to,
że zależy im tylko na tym, aby dostać się
do kolejnej rundy i zająć jak najwyższe
miejsce. Widziałem takie akcje jak rywalki
nawzajem sobie przeszkadzały, ale to już
było naprawdę poniżej krytyki. W tańcu
najważniejszy jest luz, bo jeśli ktokolwiek
spostrzeże stres i spięcie u tancerza to już
nie to samo.
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M.K. Czy Twoje marzenia, te najbardziej
skryte związane są z tańcem?
P.K.: Co prawda jedno z moich marzeń
już sie spełniło, osiągnąłem tytuł Mistrza
Polski, ale nie to jest najważniejsze.
Czasami oglądając filmy typu „Step Up”
zastanawiałem się jakby to było wystąpić
w teledysku lub zagrać w filmie, lecz to jak
na razie jest nieosiągalne ;)...
Każdy ma swoje marzenia. Czasami
są one większe czasami mniejsze. Najważniejsze jest jednak to, żeby dążyć do ich
spełnienia. Często ludzie nie zdają sobie
sprawy z tego, że brnąc przez trudne życie
oni sami mogą je odmienić. Wystarczy tylko trochę poświęcenia i zaufania. Ja cieszę
się z tego, że znalazłem nowych przyjaciół, gdyż to właśnie oni we mnie wierzyli,
dopingowali i byli przy mnie w tych trudnych chwilach na mistrzostwach.
M.K.: Czy oprócz przyjaciół, którzy tak
bardzo wierzyli w Ciebie, w Twój sukces
jest jeszcze ktoś, komu chciałbyś podziękować za wsparcie?
P.K.: Szczególnie chciałbym podziękować mojej trenerce Ani Antoszczak, gdyż
to właśnie ona odkryła mój talent. Podziękowania należą się również dziewczynom
z zespołu „Fart Krasnobród” i „Raptis
Zamość”, które wierzyły we mnie, w to,
że mogę coś osiągnąć. Oczywiście słów
wdzięczności nie zabraknie również dla
rodziny i dla Pani dyrektor KDK Marioli

Luty 2010
Czapli, która udostępniła salę do ćwiczeń
dla naszego zespołu.
M.K.: Na koniec jeszcze pytanie, które
związane jest ze zdobytym przez Ciebie
tytułem. Mistrz Polski w Electric Boogie,
to wielkie osiągnięcie, które daje wiele satysfakcji, ale i stawia mnóstwo wymagań.
Czy myślisz o starcie w Mistrzostwach
Świata?

7
P.K.: Jeśli chodzi o start w Mistrzostwach
Świata to będę starał się godnie reprezentować Polskę w miarę moich możliwości.
Zdobyty przeze mnie tytuł jeszcze bardziej
skłonił mnie do treningu, gdyż nie sądziłem, że mogę zajść tak daleko. Teraz chodzi o reprezentację Polski, z czego jestem
bardzo dumny.
M.K.: Czy do tych mistrzostw będziesz
przygotowywał się w jakiś szczególny sposób?
P.K.: Oczywiście poza treningami w zespole pozostaje mi trening w domu. Ale
nie mogę przecież zapomnieć o tym, że
taniec to drugorzędna sprawa, gdyż na
pierwszym miejscu stoi rodzina i szkoła.
W sumie Mistrzostwa Świata to nie jest
zwykły turniej, więc zawsze znajdzie się
dodatkowy czas na dalszy rozwój własnej
techniki tańca.
M.K:. Dziękując za rozmowę życzę Ci,
kolejnych sukcesów tanecznych, tego, by
Twoje marzenia i te małe i te wielkie jak
występ na dużym ekranie stały się rzeczywistością i oczywiście tego, by nadal otaczali Cię ludzie, którzy w Ciebie wierzą i
dobrze Ci życzą.
Dziękuje bardzo za rozmowę.
P.K.: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich
mieszkańców miasteczka Krasnobród oraz
moją szkołę I LO im. Jana Zamoyskiego w
Zamościu :).
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,,Tyle razem dróg przebytych...”
Uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia
Pożycia Małżeńskiego

5

czyński. W koncelebrze wzięli również
udział Ks. Prałat Roman Marszalec oraz
Ks. Paweł Słonopas – proboszcz Parafii
Opatrzności Bożej w Bondyrzu.
Ks. Biskup w homilii zwracając się
do dostojnych jubilatów rozważał poszczególne przymioty miłości, które św.
Paweł zawarł w Hymnie o Miłości. Ks.
Biskup mówił: „że św. Paweł oddaje najgłębszą prawdę o miłości. I to jest zadanie dla Was do końca Waszych
dni. (…) w miłości potrzebna
jest cierpliwość – mówił dalej
- która pomoże przetrwać różne życiowe burze (…). W dzisiejszym świecie pokazuje się
inną miłość, często wypaczoną.
Tymczasem św. Paweł i Chrystus uczy nas miłości, która nie
szuka swego, ale ofiaruje się z
miłości do drugiego człowieka. Miłości, która szuka dobra
drugiego człowieka, i która jest
zdolna powiedzieć bliźniemu:
Jubilaci podczas uroczystej Eucharystii
dziękuję Tobie że jesteś”. Dodał również że: „miłość musi

coraz doskonalszego wypełniania swoich
świętych zobowiązań. Ks. Biskup dokonał
również poświęcenia krzyży, które wręczył Jubilatom, by wpatrzeni w Zbawiciela, dążyli wytrwale do wyznaczonego
kresu, którym jest Jezus Chrystus.
Po komunii świętej zabrzmiało uroczyste „Te Deum”, w którym wszyscy
jeszcze raz wyrazili Bogu wdzięczność za
przeżyte lata w małżeństwie. Następnie
Ks. Biskup dokonał poświęcenia przygotowanych pamiątek, które na zakończenie
zostały wręczone Jubilatom.
Po Mszy św. dalsza część uroczystości
miała miejsce w Krasnobrodzkim Domu
Kultury, gdzie dostojni Jubilaci zostali odznaczeni Medalami za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Wręczenia odznaczeń dokonał
Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś. Był
również czas przyjmowania życzeń jak i
okazja do obejrzenia okolicznościowej
części artystycznej w wykonaniu uczniów
krasnobrodzkich szkół. Młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących przedstawiła montaż słowno muzyczny pt.
„Złote Gody”, a uczniowie Zeistoty sakramentu małżeństwa, to
społu Szkół Podstawowych prowzór i piękny przykład dla młogram z okazji przypadającego w
dych pokoleń wstępujących w
związki małżeńskie.
najbliższych dniach święta Babci
i Dziadka.
Dnia 21 stycznia 2010 roku w
Nie zabrakło również miejsca
Krasnobrodzie odbyła się uroczyna słodki poczęstunek, podczas
stość z okazji Jubileuszu 50-lecia
którego grał i śpiewał Zespół
zawarcia związku małżeńskiego.
Na tę uroczystość zaproszone
Folklorystyczny „Wójtowianie”
działający przy Krasnobrodzkim
zostały 62 pary z terenu miasta i
Domu Kultury.
gminy Krasnobród, które przeżyły
Przeżywać tak piękny jubilewspólnie pół wieku. Wśród nich
usz to wielka rzecz. Nasi Jubilaci
były również pary, które mają nieco większy staż małżeński.
mogą się już cieszyć z faktu, że
wytrwali na drodze małżeńskiej
Uroczystości rozpoczęły się o
miłości. Dlatego właśnie oni pogodz. 10.00 Mszą św. w Kościele
Uroczystościom przewodniczy Ks. Bp Mariusz Leszczyński
winni być dla nas wzorem i przypw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrokładem, jak właściwie zrozumieć
dzie. Mszy świętej przewodniczył i
homilię wygłosił Ks. Bp Mariusz Lesz- być próbowana jak złoto w ogniu. Wtedy dar małżeństwa. Bo nie sztuka pokochać,
ta miłość przetrzyma wszystko, ale sztuką jest wytrwać. Należy traktować
a wszelkie niepowodzenia, któ- małżeństwo jak dar, który ofiaruje sobie
re się pojawią, będą tę miłość mąż i żona, szczęśliwi, że mogą sobie zaufać, że mogą się wspierać i uzupełniać.
tylko umacniać”.
Po homilii z głębi serc po- Każdego dnia na nowo podejmując decypłynęła gorąca modlitwa Hym- zję, że chcą być ze sobą – na dobre i na złe,
nem do Ducha Świętego, w w zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej doli,
której jubilaci dziękowali za aż do końca życia.
otrzymane łaski udzielone w
ciągu ich życia, jak i prosili by
Tekst i foto:
Duch Św. umocnił ich miłość na
Ks. Sławomir Skowroński
dalsze lata. Następnie małżonkowie podając sobie prawe dłonie odnowili ślubowania małKs. Biskup wręcza Jubilatom okolicznościowe obrazki
żeńskie, wyrażając pragnienie
0 lat i więcej wspólnego życia w
małżeństwie to czas obfitujący zarówno w piękne i szczęśliwe chwile, ale i
niepozbawiony trosk i problemów. To czas
w którym Jubilaci wspominając minione
lata dziękują sobie wzajemnie za miłość,
oddanie, szacunek.
Jest to wyjątkowe święto, bo te wspólne
lata to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i
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Złoci Jubilaci

z terenu miasta i gminy
Krasnobród

W

dniu 21 stycznia 2010r. odbyła
się uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego zorganizowana
przez Burmistrza Krasnobrodu. Na uroczystość zaproszone były 62 pary małżeńskie z terenu miasta i gminy Krasnobród,
które przedstawiamy poniżej.

Dominikanówka

* Kazimiera i Roman Gancarzowie
* Teresa i Władysław Gontarzowie
* Teresa i Jan Krzeszowscy
* Janina i Wacław Nowakowscy
* Leokadia i Jan Szponarowie

* Teresa i Tadeusz Czekirdowie

Malewszczyzna

* Czesława i Franciszek Kawkowie
* Władysława i Leon Lalikowie
* Emilia i Bolesław Łuszczakowie
* Genowefa i Jan Wróblowie

Majdan Mały

* Cecylia i Franciszek Buciorowie

Majdan Wielki

Grabnik

* Krystyna i Nikodem Buczakowie
* Józefa i Antoni Kawalcowie
* Henryka i Józef Kawalcowie
* Helena i Wawrzyniec Kostrubcowie
* Kazimiera i Jan Ścirkowie

Hucisko

* Marianna i Antoni Bojarowie

Hutki

* Joanna i Paweł Cieplakowie

* Emilia i Bolesław Kurantowiczowie

* Kazimiera i Roman Wiatrzykowie

* Stanisława i Józef Borycowie
* Krystyna i Henryk Mielniccy

Hutków

* Marianna i Tadeusz Zawiślakowie

Kaczórki

* Helena i Kazimierz Głąbowie
* Anna i Józef Kukułowiczowie
* Czesława i Bolesław Nędzyńscy
* Czesława i Jan Podolakowie

Krasnobród

* Krystyna i Jan Buciorowie
* Jadwiga i Jan Gębkowie
* Jadwiga i Roman Gontarzowie
* Marianna i Jan Hulakowie
* Krystyna i Mieczysław Kawkowie
* Marianna i Władysław Kawkowie
* Izabela i Andrzej Korniewscy
* Krystyna i Franciszek Maciukiewicz
* Krystyna i Edward Maruszakowie
* Czesława i Jan Michalscy
* Władysława i Józef Mielniczkowie
* Irena i Stefan Moskalowie
* Stefania i Stefan Nawojowie
* Bogumiła i Antoni Olszewscy
* Janina i Kazimierz Parniccy
* Adela i Tadeusz Polowie
* Marianna i Mieczysław Radlińscy
* Irma i Jan Roczkowscy
* Czesława i Stanisław Roczkowscy
* Helena i Stanisław Truszkowscy
* Zofia i Antoni Zubowie

Nowa Wieś

* Teresa i Jan Adamczukowie

Podklasztor

Potok Senderki
Stara Huta

* Krystyna i Marian Holkowie
* Stanisława i Kazimierz Lalikowie
* Helena i Piotr Szponarowie

Wólka Husińska

* Genowefa i Edward Górnikowie
* Genowefa i Julian Kostrubcowie
* Emilia i Stanisław Osuchowie
* Zofia i Józef Wołowcowie

Zielone

* Emilia i Władysław Borkowie
* Regina i Czesław Budzyńscy
* Wiesława i Jan Dziurowie
* Janina i Stanisław Kusiakowie
* Bronisława i Władysław Niziowie
* Emilia i Jan Piwkowie
Większość z wymienionych par ma
za sobą już ponad pięćdziesięcioletni staż
małżeński. Rekordzistami są Państwo
Krystyna i Nikodem Buczakowie, którzy
wspólnie przeżyli 61 lat, czy też Państwo
Józefa i Antoni Kawalcowie z 59-letnim
stażem małżeńskim. Obie pary to mieszkańcy Majdanu Wielkiego.
Do wszystkich życzeń złożonych
Szanownym Jubilatom dołącza się również Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej”
życząc dużo zdrowia, radości i wszelkiej
pomyślności oraz doczekania wspólnie
kolejnych jubileuszy.
Mariola Czapla
Fotoreportaż str. 10-11
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AKTYWNI
EMERYCI

W

ychodząc naprzeciw oczekiwaniom dorosłej części naszego
społeczeństwa, w dniu 18.02.2010r. w
Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyło
spotkanie dotyczące reaktywowania działalności „Klubu Seniora” zrzeszającego
aktywnych mieszkańców naszego miasta
i gminy.
W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Krasnobrodu: Zofia Kleniewska
– przewodnicząca Klubu Seniora, Zofia
Piela i Stanisław Kawka – członkowie
Klubu, Piotr Macikiewicz – przewodniczący Osiedla Krasnobród Centrum i niżej podpisana Mariola Czapla – dyrektor
KDK.
Obecni na spotkaniu zgodnie stwierdzili, że jest potrzeba wznowienia działalności Klubu, który zrzeszałby osoby
w wieku emerytalnym. Jego celem byłoby organizowanie dla członków różnych
form spędzania wolnego czasu. Klub będzie działał przy Krasnobrodzkim Domu
Kultury.
W związku z tym, że wśród potencjalnych członków Klubu może być wiele
młodych osób, których niezręcznie byłoby nazywać seniorami zaproponowano wstępną nazwę klubu: Klub Emeryta.
Ustalono także termin spotkania organizacyjnego Klubu i propozycje tematów do
omówienia i realizacji podczas tego spotkania. Spotkanie organizacyjne odbędzie
się w niedzielę 21 marca 2010r. o godz.
16.30 w KDK. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
Mariola Czapla

Krasnobrodzki
Dom Kultury
serdecznie zaprasza na
Spotkanie organizacyjne

KLUBU EMERYTA
które odbędzie się
w niedzielę 21 marca 2010r.
o godz. 16.30
w Krasnobrodzkim Domu
Kultury
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JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE
w wykonaniu dzieci i młodzieżyz Wólki Husińskiej
łodzi wykonawcy z Wólki Husińskiej tradycyjnie, jak od
wielu lat przedstawili „Jasełka Bożonarodzeniowe” najpierw 24 stycznia b.r. w kościele parafialnym Nawiedzenia Najświęt-

M

szej Maryi Panny w Krasnobrodzie, a
tydzień później 31 stycznia w kaplicy
pw. Św. Jana Chrzciciela w Wólce Husińskiej.
Swoje jasełka dzieci rozpoczęły od
przedstawienia sceny zwiastowania,
gdy Anioł Pański przyszedł do Maryi z
nowiną, że została wybrana przez Boga
na Matkę Jego syna Jezusa. Następnie
przedstawiono scenę jak Maryja i Józef udali się w podróż na spis ludności
do Betlejem, jak tułali się po mieście
po tym jak zły gospodarz odmówił im
miejsca w gospodzie ponieważ byli
biedni, zatroskanie Józefa o Maryję, jak
aniołki pocieszały Maryję w jej zmartwieniu i wskazały jej stajenkę, w której
miał się narodzić Pan Jezus. Kolejną sceną
było ukazanie się anioła pastuszkom, który przekazał im wieść o narodzeniu dzieciątka Jezus, jak poszli do stajenki, aby je
zobaczyć i ofiarować „z serca” dzieciątku

i Maryi swoje podarunki. Następnie dzieci
przedstawiły podróż Trzech Króli do Jerozolimy do pałacu Heroda, aby go zapytać
gdzie się narodził Król żydowski, gdyż ujrzeli jego gwiazdę na niebie i chcieli oddać
mu hołd. Król Herod bardzo uprzejmie ich przyjął i
odpowiedział, że
uczeni w piśmie
mędrcy donieśli
mu, że w Betlejem ma narodzić
się król – władca
świata i gdy odnajdą
narodzonego króla niech
przyjdą do pałacu
i powiedzą mu
gdzie on jest, aby i
on mógł oddać mu
cześć.

że ominą pałac Heroda i inną drogą wrócą
do domu. Król Herod w swej złości, trwodze i strachu o swój tron rozkazał wymordować wszystkie niemowlęta w Betlejem,
za który to czyn śmierć ścięła Herodowi
głowę, a diabeł przygotował w piekle kocioł i smołę na jego duszę.
W dalszej części przedstawienia dzieci
wykonały kolędę „Niech Bóg obdarzy nas
pokojem”, po czym za kolędę nam podziękowali, zdrowia, szczęścia życzyli na ten
Nowy Rok i pięknie nam się pokłonili.
Wszyscy z wielkim zainteresowaniem
obejrzeli przedstawione przez młodych
artystów jasełka podziwiając odgrywane
scenki, wygłaszane dialogi, monologi,
piękne wierszyki, śpiewane kolędy i oczywiście wykonane własnoręcznie przez
dzieci pomysłowe stroje, a gdy przedstawienie dobiegło końca młodzi artyści zostali przez nas nagrodzeni wielkimi brawami gdyż jasełka bardzo się wszystkim
podobały.
Podziękować
należy
wszystkim
młodym wykonawcom występującym
w jasełkach, a przede
wszystkim Agnieszce
Kozłowskiej,
która
pomimo swej choroby tak aktywnie zaangażowała się w ich
zorganizowanie, rodzicom dzieci występujących w jasełkach
za okazaną pomoc,
zrozumienie i wsparcie.

Królowie przybywszy do stajenki, po
złożeniu złota, mirry i kadzidła zostali poproszeni przez Józefa, aby nie wracali do
pałacu Heroda, gdyż chce on dziecię zamordować. Szlachetni Królowie obiecali,

Wykonawcy jasełek:
Prowadzący – Agnieszka Kozłowska
Maryja – Ilona Szymańska
Józef – Szymon Czapla
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Posłaniec – Paulina Szopa
Gospodarz – Maciej Górnik
Aniołowie – Dorota Czapla, Julia Szymańska, Julia Górnik, Magdalena Gomułka, Katarzyna Kostrubiec
Narratorzy – Aldona Szymańska, Karolina Berdzik, Agnieszka Prus
Pastuszkowie – Kacper Osuch, Robert
Michoński, Marcin Michoński
Herod – Paulina Działa
Śmierć – Michał Kozłowski
Królowie – Karol Czapla, Kacper Górnik, Adrian Surmacz
Straż Heroda – Kamila Surmacz
Diabeł – Agnieszka Gomułka
Okres tak radosny dla nas wszystkich zmąciła wiadomość, że we włoskim
mieście Cremona zakazano wystawiania
szopki Bożonarodzeniowej w szkole publicznej, gdyż do tej szkoły uczęszcza troje muzułmańskich uczniów na ponad stu
chrześcijańskich. Jakże smutne były tam
dzieci z tego powodu, ponieważ one nie
rozumiały tej decyzji. Bądźmy tolerancyjni, ale naprawdę bez przesady.
Ja natomiast bardzo się cieszę, że u
nas nie ma takiej sytuacji oraz, że młodzież z mojej miejscowości tak aktywnie
włączyła się w zorganizowanie i wystawienie „jasełek bożonarodzeniowych” i
odważnie uczestniczy w życiu Kościoła,
w którym i my powinniśmy równie aktywnie uczestniczyć.
Kończąc również chciałbym dołączyć się do życzeń złożonych mieszkańcom przez wykonawców jasełek. Życzę
wszystkim dużo zdrowia, spełnienia marzeń, dzieciom i młodzieży sukcesów w
nauce, sukcesów w życiu osobistym jak
i tym naszym rolniczym – wysokich plonów i godziwej zapłaty za nie oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2010 Roku.
Wszystkim Szczęść Boże! A na koniec
wiersz:
Nagle gwiazda rozbłysła na niebie
I chór Aniołów zawołał:
„Gloria In Exelsis Deo
Oto narodził się wam Zbawiciel
W lichej stajence-w mieście Betlejem”
Nad dzieciątkiem Matka Boża
wraz z Józefem się pochyla
Pokornie przed nim skłania głowę
gdyż to dziecię narodzone
to syn Boży-Bóg człowiek
Pójdźmy i my wszyscy do stajenki
Z miłością i radością
przywitać dziecię Jezus
wraz z Maryją i Józefem
Bo Boża Dziecina raduje się wielce
gdy wie, że je kocha
także twoje serce.

Mieczysław Dziura
Zdjęcia dzięki uprzejmości Sebastiana i
Piotra Trześniowskich
oraz Fabiana Górnika.
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Uroczystości religijno-patriotyczne
w Lasowcach
4 luty to dzień szczególny dla mieszkańców niewielkiej miejscowości Lasowce położonej na zachodnich obrzeżach
gminy Krasnobród. W tym dniu, w 1943
roku oddziały Armii Krajowej stoczyły tu
bitwę z niemieckim okupantem. O wydarzeniach tych przypomina pomnik ku czci
poległych partyzantów i mieszkańców wsi
znajdujący się w tej miejscowości.
Co roku, w rocznicę tej bitwy przy pomniku w Lasowcach
odbywają się uroczystości religijno-patriotyczne, które mają na
celu uczczenie pamięci walczących o wolność naszej Ojczyzny
i przypominanie ich
bohaterskich postaw
i czynów młodym pokoleniom.
Uroczystości te
odbywają się z udziałem
kombatantów,
wojska,
pocztów
sztandarowych oraz
gości reprezentujących różne urzędy i
instytucje.
Tak też było i w
tym roku, w 67 rocznicę bitwy pod Lasowcami. W piękny,
zimowy, słoneczny
poranek do tej otoczonej lasami miejscowości
przybyli
uczestnicy uroczystości: Wojsko Polskie,
orkiestra wojskowa,
poczty sztandarowe,
uczniowie z okolicznych szkół. Swoją
obecnością uroczystości uświetnili parlamentarzyści – posłowie na sejm RP Sławomir Zawiślak i Wojciech Żukowski,
władze samorządowe zaprzyjaźnionych
gmin, a także przedstawiciele Policji, Roztoczańskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa Zwierzyniec, Straży Miejskiej w
Zamościu, Ochotniczej Straży Pożarnej w
Starej Hucie oraz dyrektorzy i kierownicy
jednostek samorządowych gminy Krasnobród. Do Lasowiec przybył także ks. biskup Mariusz Leszczyński oraz księża, a
wśród nich kapelani Wojska Polskiego i
Armii Krajowej. Nie zabrakło też gospodarzy uroczystości, czyli władz samorządowych Krasnobrodu – burmistrza Janusza Osia, zastępcy burmistrza Zbigniewa
Michalskiego przewodniczącego Rady
Miejskiej Adama Kałuży, oraz sekretarza
Kazimierza Gęśli.

Uroczystości rozpoczęły się od ceremoniału wojskowego, następnie wszystkich przybyłych powitał burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś. Historyczne wydarzenia
sprzed 67 lat przybliżył zebranym prezes
Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej Okręg Zamość, poseł na Sejm
RP Sławomir Zawiślak. W dalszej części
uroczystości patriotyczny program słowno-muzyczny przedstawili uczniowie

Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
w Kaczórkach, a po nim rozpoczęła się
Msza św., której przewodniczył i homilię
wygłosił ks. biskup Mariusz Leszczyński.
Po mszy św. oddano hołd poległym w
walce pod Lasowcami poprzez odczytanie
apelu poległych, oddanie salwy honorowej i złożenie wiązanek pod pomnikiem
znajdującym się w tej miejscowości upamiętniającym poległych partyzantów i
mieszkańców wsi.
Kiedy oficjalna cześć uroczystości
religijno-patriotycznych w Lasowcach dobiegła końca wszyscy jej uczestnicy spotkali się przy ognisku.
M. Czapla
Fotoreportaż – str. 20
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Radio Maryja
katolicki głos w naszych domach

K

tóregoś dnia polski duchowny,
którego bardzo cenię i szanuję na
spotkaniu z wiernymi zapytał, czy mamy
w Polsce jeszcze coś polskiego. Mówiono,
że nie ma już polskich mediów, banków,
polskiego przemysłu, cukrownictwa, a
polska sieć handlowa wypierana jest przez
zagraniczne molochy. Wierni doszli do
wniosku, że polski jest tylko Kościół i Radio Maryja oraz Dzieła przy nim powstałe. Zgadzam się z tą wypowiedzią w całej
rozciągłości. Kościół w Polsce był, jest i
będzie, ponieważ zbudowany jest na mocnym fundamencie, którego nie zwyciężą
nawet bramy piekielne. Czysto polskie są
także katolickie media, których jest jednak znikomy procent. Można tu wymienić
Radio Maryja, Telewizję Trwam, radia
diecezjalne oraz katolicką prasę: ,,Nasz
Dziennik”, „Niedzielę”, a także czasopisma dla dzieci, młodzieży i osób starszych
np. „Anioł Stróż”, ,,Promyczek Dobra”,
„Miłujcie się”, „Droga”, „Rodzina Radia
Maryja”, ,,Nasza Arka”, „Rycerz Niepokalanej”.
W swojej wypowiedzi zwrócę uwagę
na Radio Maryja. Jest to katolicki głos
w naszych domach – bardzo uwielbiane
przez jednych i krytykowane przez innych. Mało jest ludzi obojętnych wobec tej
rozgłośni. Dla mnie Radio Maryja jest najwartościowszym uniwersytetem, oknem
na świat, wielką miłością i radością. Słucham go już osiemnaście lat i nie wyobrażam sobie życia bez niego. Z nim modlę
się od wczesnych godzin porannych, pogłębiam swoją wiarę i wiedzę teologiczną
słuchając katechez, czerpiąc prawdziwe
wiadomości o tym co dzieje się w kraju i
na świecie. Słucham „Rozmów niedokończonych” na tematy religijne, społeczne,
kulturalne, biorę też udział w dyskusji na
antenie. W czasie minionych Świąt Bożego Narodzenia słuchałam pięknych życzeń
i pozdrowień, jakie skierowali do nas prawie wszyscy polscy biskupi, arcybiskupi i
kardynałowie.
Wzajemne życzenia i pozdrowienia
składała na antenie Rodzina Radia Maryja. Tłem tych serdeczności były piękne kolędy oraz pastorałki. Były także życzenia
ze wszystkich kontynentów, gdzie również
dociera ta wspaniała rozgłośnia. Często
myślę sobie ile tracą ludzie, którzy nie
słuchają Radia Maryja, a nie czynią tego,
gdyż polskojęzyczne media typu „Gazeta Wyborcza”, czy telewizja TVN snują
kłamstwa, oszczerstwa, głównie na temat
Ojca Założyciela oraz katolickiego głosu
w naszych domach. Ich cel - to zniszczyć
jedyne polskie katolickie media. Niektó-

rzy Polacy podchwytują te niesprawdzone
wiadomości i jak papugi przekazują innym. Nie mogę zrozumieć dlaczego ludzie
Ci nie szukają prawdy u źródła. Ci, co dla
sprawdzenia zaczęli słuchać Radia Maryja, przekonali się o Jego wielkich wartościach, słuchają do chwili obecnej i są
w rodzinie Radia Maryja, która ciągle się
powiększa.
Bardzo zachwyca mnie i cieszy muzyka, która płynie z tego Radia. Jest balsamem dla mojej duszy. Mogę jej słuchać
zawsze. Kiedy podróżuję do Warszawy,
najczęściej busami, muszę słuchać „blaszanej muzyki” płynącej z ,,Radia ZET”
czy „RMF FM”. Przyznaję, że jestem nią
tak umęczona, że kiedy dojadę do celu,
kręci mi się w głowie i uginają się nogi.
Moja wnuczka podsunęła mi pomysł, by
w podróż zabierać małe radyjko i przez
słuchawki słuchać mojego ulubionego Radia Maryja. Podziwiam młodych, którzy
przeważnie słuchają tych „blaszanych rytmów”. Chyba już przez to zatracili poczucie piękna dobrej muzyki.
W swojej wypowiedzi przedstawiłam
prawdę o Radiu Maryja, które nie tylko
ewangelizuje, niesie Chrystusa Polakom
na całym świecie, ale przedstawia prawdę.
Nie sieje nienawiści, jak to mówią Jego
wrogowie, lecz niesie miłość i pokój.
Kształtuje u słuchaczy najwyższe wartości: miłość do Boga, ludzi i Ojczyzny. Jest
źródłem prawdziwej niewyczerpanej wiedzy, zachwyca i cieszy. Można się o tym
przekonać, wystarczy posłuchać przynajmniej jedną dobę.
Teraz napiszę o tym co dzieje się w naszej Krasnobrodzkiej Rodzinie Radia Maryja. Wprawdzie ostatnio o nas mało słychać, ale trwamy i pracujemy jak mrówki.
Dzieci z PKRD modlą się codziennie,
młodzież bierze udział w naszych uroczystościach, a starsi są jak Ewangeliczni
Siewcy. Prowadzimy „Pierwsze soboty
miesiąca”, czynnie włączamy się do Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w trzecią sobotę miesiąca.
Musimy pamiętać, że Radio Maryja
utrzymuje się wyłącznie z naszych „wdowich groszy”, dlatego jest niezależne i nie
musi podporządkować się możnowładcom. Potrzeby są wielkie, tak mało słuchaczy to rozumie. Ostatnio Ojciec Dyrektor
Tadeusz Rydzyk na falach Radia Maryja
powtórzył: ,,Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Tylko jedna setna słuchających
Radia Maryja i oglądających Telewizję
TRWAM wspomaga te media darem serca.” Musimy to rozważyć.
W miesiącu styczniu przedstawicie-

le Koła Przyjaciół Radia Maryja w Krasnobrodzie wyjeżdżali do Biłgoraja, by
wziąć udział w Regionalnym Spotkaniu
Opłatkowym. Było tam wielu wspaniałych gości. Radio Maryja reprezentował
Ojciec Jan Król. Obecny był także Pasterz
Diecezji Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Wacław Depo. Serdecznymi słowami
przywitał i pobłogosławił zgromadzonych
uczestników spotkania. Był z nami krótko,
ponieważ musiał odjechać do wcześniej
zaplanowanych obowiązków. Byliśmy
wzruszeni i wdzięczni Jego Ekscelencji za
przybycie.
10 stycznia w naszej Rodzinie Radia
Maryja odbyło się Spotkanie Opłatkowe
z udziałem ks. Macieja Lewandowskiego.
Była cała rodzina: dzieci, starsi, a nawet
babcie i prababcie. Wspaniała atmosfera
towarzyszyła nam przez cały czas. Występ
dzieci z PKRD, śpiew kolęd w wykonaniu
młodzieży z gitarowym akompaniamentem
ks. Macieja, wspólne kolędowanie, zajęły
wiele miejsca w naszym spotkaniu. Był
także poczęstunek przygotowany przez
starszych. Dzieci otrzymały bogate paczki, a młodzież różne łakocie. Nie przygotowaliśmy w tym roku dla nich Mikołaja,
ponieważ w tym czasie chorowałam.
Słodycze, owoce i napoje dostarczyli
nam sponsorzy. Byli nimi: Państwo Jolanta, Kazimierz i Wacław Adamczukowie –
właściciele „Marketu”,
Państwo Krystyna i Stanisław Borkowie –
właściciele sklepu „Groszek”, moje dzieci
oraz jedna osoba anonimowa.
Chciałam jeszcze wymienić Państwa
Barbarę i Józefa Kłyżów, którzy na uroczystość rocznicową w październiku dostarczyli nam wspaniałe, drobne pieczywo.
Wszystkim darczyńcom, dzieci i młodzież składają tą drogą serdeczne podziękowanie i obiecują modlitwę w Ich intencji. Dziękuję także i ja.
Józefa Kusz

Ferie w KDK

J

ak co roku, Krasnobrodzki Dom
Kultury przygotował program zajęć w ramach ferii w KDK. Serdecznie
zapraszamy dzieci i młodzież do udziału
w planowanych zajęciach. Szczegółowy
program podany jest na plakatach informacyjnych oraz na stronie internetowej
www.krasnobrod.pl.
M. Czapla
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Figura św. Wincentego Ferreriusza
W

ołtarzu głównym podominikańskiego kościoła w Krasnobrodzie, w zwieńczeniu fasady tego kościoła, oraz przy ulicy 3 Maja stoją figury
św. Wincentego Ferreriusza. Wykonał je
warsztat Jana i Jakuba Maucherów pod
koniec lat 70-tych XVIII wieku.
Św. Wincenty Ferreriusz jest jednym
z popularniejszych kaznodziejów pokutnych średniowiecza. Urodził się w Walen-

(nieczytelnie)/ ORDI PREDICATO RU
TEMPORE/ MISSIONIS 1779.
Dzieje powstania figury można łączyć
z historią Ordynacji Zamojskiej. Od 1755
do 1782 r. pod patronatem ordynata Jana
Jakuba Zamoyskiego trwały tutaj misje religijne prowadzone przez o.o. bazylianów
i o.o. reformatów z Zamościa. Z zapisów
kronikarskich wynika, że „w dobrach ordynackich, w należących do niej miastach,
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Kącik Poetycki
Poem
Spróbuj mnie.
Gdy zamkniesz oczy,
ujrzysz.
Łany zboża lekko się ugną,
na Twe życzenie wszystko.
Lasy cicho zaszumią,
z rzeki woda pluśnie,
tylko mnie spróbuj,
przed snem.
Łuna księżyca niebo obejmie,
blask gwiazdy zsunie się,
i na ziemię posypie.
Tylko mnie spróbuj,
przecież to nic nie boli,
zamknąć oczy i siłą woli
pomarzyć…

Katarzyna Cybulska

Łowienie
pod
lodem
Krasnobród, ul. 3-go Maja, św. Wincenty Ferreriusz,
warsztat Jana i Jakuba Maucherów?, lata 70-te XVIII wieku

cji w 1357 roku. W wieku 17 lat wstąpił
do wspólnoty dominikańskiej. Studiował
filozofię w uniwersytecie w Leridzie, a
po ukończeniu tego kierunku rozpoczął
dalsze studia. Po kilu latach zrezygnował
z nauki i zaangażował się w działalność
duszpasterską i misyjną. Głosił Słowo
Boże w wielu krajach Europy Zachodniej,
wśród Żydów i muzułmanów. Jego kazania gromadziły wielu wiernych. W przekazach źródłowych zapisano, że wraz z
Wincentym wędrowało wielu pokutników
i nawróconych chrześcijan, a dominikanin
już za życia zdobył opinię cudotwórcy.
Jego kult promieniował z zakonów dominikańskich od XIV wieku.
Św. Wincenty Ferreriusz jest przedstawiany podczas wygłaszania kazania, w
stroju dominikańskim, z krzyżem w wysoko uniesionej ręce.
Figura z ulicy 3 Maja w Krasnobrodzie stoi na trójkątnej kolumnie. Chociaż
baza i rzeźba powstały w tym samym czasie, między tymi elementami nie zachodzi
pełna spójność. Baza sprawia wrażenie za
dużej.
W ustaleniu historii powstania rzeźby
podpowiedzią może być inskrypcja zapisana na bazie. Wyryty w kamieniu napis
czyta się od strony wschodniej. W dwóch
rzędach wyryto: S. VINCENTIYO FERRERYO / THAMUATUI COAPOSTOLO

oraz na obszarach Jana Jakuba Zamoyskiego urządzono 58 misji ludowych z
udziałem tysięcznych rzesz wiernych”.
Można zatem przypuszczać, że jedną z
motywacji do powstania rzeźby św. Wincentego Ferreriusza, były misje prowadzone w 1779 roku na terenie Krasnobrodu.
Na terenie Ordynacji kult tego świętego
ogniskował się właśnie przy zgromadzeniach o.o. dominikanów w: Krasnobrodzie, Janowie i Hrubieszowie.
Św. Wincenty Ferreriusz został ukazany jako misjonarz - z gestem uniesionej
ręki sugerującym, że przemawia. Przedstawiono go być może jako patrona misji
przeprowadzanych w Ordynacji. Rzeźba
św. Wincentego Fereriusza - dominikanina
usytuowana przy ulicy 3 Maja byłaby zatem pomnikiem upamiętniającym misje.
Według przekazów najstarszych
mieszkańców Krasnobrodu w miejscu,
gdzie jest umieszczona figura niegdyś stał
kościół, przy którym znajdował się cmentarz. Hipotezę tę potwierdza obecność
szczątków ludzkich w miejscu kopca, na
którym stoi figura. Brak jednak informacji
o kościele w dokumentach źródłowych.
Tekst i foto
Agnieszka Szykuła-Żygawska

W

dniu 6 lutego 2010 roku, w Krasnobrodzie odbyły się Podlodowe Zawody Wędkarskie o Mistrzostwo
Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego.
Mimo bardzo trudnych warunkach
pogodowych - było mroźno i wiał silny,
porywisty wiatr - to chętnych do wzięcia
udziału w zawodach nie zabrakło.
Puchar i Mistrzostwo KTW zdobył
Janusz Oś, II miejsce zajął Tadeusz Gradziuk, a III Marek Olszewski.
Najlepsi zawodnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy.
Gratuluję zwycięstwa.
M. Czapla

Podziękowanie
Wolontariusze
ze Szkolnego Klubu Wolontariusza
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Krasnobrodzie
bardzo serdecznie dziękują

Panu Burmistrzowi
Januszowi Osiowi

za ufundowanie biletów na występ
Kabaretu OTTO.

16

WIEŚCI
Z PRZEDSZKOLA
WIELKI BAL KSIĘŻNICZEK 2010
30 stycznia w Przedszkolu Samorządowym w Krasnobrodzie odbył się Wielki
Bal Księżniczek.
Po zarejestrowaniu naszego przedszkola
w tej ogólnopolskiej imprezie otrzymaliśmy paczkę z elementami do dekoracji
Sali Balowej: balony, serpentyny, plakaty,
girlandy i obrusiki.
Bal rozpoczął się polonezem. Pod kierunkiem wychowawców wszystkie grupy
zaprezentowały się przed publicznością i
zaśpiewały piosenkę. Dziewczynki w strojach księżniczek, chłopcy w stroju księcia,
pirata, rycerza bądź muszkietera bardzo
pięknie prezentowali się w Sali Balowej.
Zabawa taneczna odbyła się przy muzyce,
którą bawił nas p. A. Ujma. Dzieci były w
swoim żywiole. Spełniły się ich marzenia
o prawdziwym balu. Nawet panie wychowawczynie przybrały balowe kreacje.
Ważnym punktem balu było rozstrzygniecie konkursu plastycznego „Książę i
Księżniczka’, który zorganizowała p. M.
Domańska przy współpracy z MGBP w
Krasnobrodzie.
Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe (malowanki, kredki i flamastry), które ufundowała MGBP
w Krasnobrodzie. Podczas balu odbyły się
również konkursy przeprowadzone przez
wychowawców: taniec z balonami, taniec
z krzesełkami i konkurs na najlepszą parę
taneczną. Zwycięzcy otrzymali słodycze.
Do organizacji balu włączyli się Rodzice, którzy przygotowali dzieciom stroje
i poczęstunek w salach. Rada Rodziców
przekazała dzieciom paczki noworoczne.
Wrażenia z balu na długo pozostaną dzieciom w pamięci.
A przede mną jest jeszcze przygotowanie kroniki z balu i przesłanie jej do
organizatorów w Lubaczowie. Poprzez
zorganizowanie Wielkiego Balu Księżniczek wzięliśmy udział w biciu rekordu
Disneya.
Inicjatorka i organizatorka: Maria Domańska.
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
Urodziny Książkowego Misia
Impreza ta odbyła się przy współpracy
p. M. Domańskiej i MGBP w Krasnobrodzie z udziałem grupy IV „Przyjaciele Kubusia Puchatka”. Dyrektor MGBP pani B.
Włodarczyk czytała dzieciom bajki o misiach. Zostały przeprowadzone konkursy
na temat bajek. Prawidłowe odpowiedzi
nagradzane były lizakami. Dzieci bawiły
się przy muzyce w strojach grupowych
– Kubusie Puchatki. Następnie dzieci
wykonały prace plastyczne o misiach. Z
wykonanych prac została zorganizowana
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w bibliotece wystawka. Na koniec panie
bibliotekarki zaprosiły wszystkie dzieci
na poczęstunek.
Urodziny Kubusia Puchatka
W Przedszkolu Samorządowym w
Krasnobrodzie są 4 oddziały: Smerfy,
Słoneczka, Krasnale i Przyjaciele Kubusia Puchatka. Nazwa grupy „Przyjaciele
Kubusia Puchatka” obliguje nas do tego,
by obchodzić urodziny Kubusia Puchatka.
Tak też czynimy. Zapraszamy również pozostałe grupy do uczestnictwa w tej uroczystości. W tym roku p. M. Domańska
zgłosiła przedszkole do obchodów Ogólnopolskich Urodzin Kubusia Puchatka i
według podanego scenariusza przeprowadziła daną uroczystość. O godzinie 10.00
wszystkie grupy zaśpiewały Kubusiowi
tradycyjne 100 lat. Nasz ulubieniec Kubuś
Puchatek dostał tort urodzinowy i wielkiego lizaka – Misiaka. Pani dyrektor D.
Umińska przeczytała dzieciom opowiadanie o przygodach misia. Następnie wypuściliśmy przez okno balon z życzeniami
dla Kubusia Puchatka. Wszystkie dzieci
uczestniczyły w poczęstunku z okazji urodzin misia. Małe co nieco (wafle z miodem) było pyszne. Kubuś Puchatek swoje
urodziny obchodził wśród pluszowych
przyjaciół. Pamiątką z urodzin Kubusia
był dyplom dla przedszkola od organizatorów za udział w tej uroczystości.
Dzień Postaci Bajkowych
Jest to uroczystość organizowana
przez p. M. Domańską i bardzo lubiana
przez dzieci, gdyż mogą przebrać się za
ulubione postacie z bajek. Na początku
dzieci wysłuchały bajki czytanej przez p.
B. Włodarczyk – dyrektora MGBP w Krasnobrodzie. Odpowiadały na zadawane
pytania. Następnie p. M. Domańska przeprowadziła konkurs znajomości bajek, za
co grupy dostały malowanki do pokolorowania i lizaki. Wszystkie grupy bawiły się
przy muzyce wśród bajkowych dekoracji.
Uroczystość zakończyła piosenka kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.
Lider programu - „Czytające szkoły”:
mgr Maria Domańska
MIĘDZY NAMI
PRZEDSZKOLAKAMI
Święto Niepodległości
Od najmłodszych lat kształtujemy u
dzieci postawy patriotyczne. Dzieci poznają symbole narodowe i barwy ojczyste.
Znają hymn narodowy. Aby uczcić Rocznicę Odzyskania Niepodległości grupa
4-5 latków - „Słoneczka” pod kierunkiem
p. W. Dąbrowskiej przygotowała krótką
akademię. Dzieci zaśpiewały piosenki i
recytowały wiersze patriotyczne. Myślę,
że po tych występach żaden przedszkolak
nie będzie miał problemów z odpowiedzią
na pytanie; „Kto Ty jesteś?” - bo przecież
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wiadomo, że „Polak mały”.
Światowy Dzień Pluszowego Misia
Impreza ta została zorganizowana
przez panie W. Sachajko i A. Gancarz.
Wszystkie grupy pod kierunkiem wychowawców przygotowały „misiowe maski”
. Organizatorki zorganizowały wystawkę
misiów i przeprowadziły szereg konkursów i zabaw dla dzieci. Dzieci świetnie
bawiły się przy muzyce. W nagrodę dostały pyszne pierniczki ufundowane przez
sklep „Market”
W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście; p. dyrektor ZSP D. Umińska,
p. K. Gancarz (n-l emeryt) oraz dzieci z
Oddziału Przedszkolnego w Hutkowie z
opiekunką p. Katarzyną Dziura.
Mikołajki z mikołajem
Jak co roku nasze przedszkole odwiedza Święty Mikołaj. Tak i w tym roku na
zaproszenie pań A. Gancarz i B. Gmyz odwiedził nas Mikołaj. Przedszkolaki z niecierpliwością czekają na przyjście gościa,
a jak już się pojawi to…
Aby wykupić prezenty, dzieci musiały zaśpiewać piosenkę o Mikołaju. Muszę
przyznać, że bardzo się starały by zasłużyć na podarki. Było o co się starać. Do
pomocy Mikołajowi włączyła się Dyrekcja ZSP i przekazała do grup zabawki – za
co serdecznie dziękujemy. Indywidualne
paczki Mikołaj rozdał dzieciom w salach.
Były w nich książeczki, malowanki, słodycze i owoce. Dzieci śpiewały piosenki
i recytowały wiersze. W grupie „Przyjaciele Kubusia Puchatka” Święty Mikołaj
nawet przeczytał dzieciom bajkę o przygodach Mikołaja. Dzieci obiecały, że będą
grzeczne i zaprosiły Mikołaja za rok.
I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem
W miesiącach IX – XI 2009 roku 6 latki z grupy „Przyjaciele Kubusia Puchatka”
prowadziły zbiórkę „grosiaków”. Do akcji włączyły się panie: M. Domańska i G.
Krzeszowska. Łącznie zebrano 200 złotych. Pozyskane fundusze przeznaczono
na Mikołajki dla dzieci z Domu Dziecka
nr 2 w Zwierzyńcu. Zakupiono kosmetyki
i czekolady do paczek. Do akcji dołączyła
się pani Jolanta Adamczuk, która przekazała słodycze i zabawki. Paczki przekazaliśmy 10 grudnia podczas spotkania Mikołajkowego zorganizowanego w Domu
Dziecka. Podziękowaniem za nasze dary
są piękne ręcznie wykonane podziękowania dla: grupy „Przyjaciele Kubusia
Puchatka”, dla pań: M. Domańskiej i G.
Krzeszowskiej oraz dla p. Jolanty Adamczuk od mieszkańców Domu Dziecka.
Opracowała:
Przewodnicząca Nauczycieli
Zespołu Wychowania Przedszkolnego:
mgr Maria Domańska
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Z wizytą w Redakcji„Gazety Krasnobrodzkiej”
W

dniu 10 lutego 2010r. odbyło
się spotkanie z panią Mariolą
Czaplą redaktor naczelną „Gazety Krasnobrodzkiej” zorganizowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Krasnobrodzie przy współpracy z Biblioteką
Szkolną Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie.
W spotkaniu z okazji obchodzonego 24 stycznia Światowego
Dnia Środków Masowego Przekazu, uczestniczyli uczniowie
ZSO im. Jana Pawła II: Katarzyna Cybulska, Liliana Mazur,
Adam Malinowski, i ZSP im. 25
Pułku Ułanów Wielkopolskich:
Karolina Buryło, Patrycja Czapla, Dominika Leśniak, Katarzyna Palikot, Katarzyna Wnuk.
Celem spotkania było poznanie pracy redakcji oraz historii
„Gazety Krasnobrodzkiej”, która w tym roku obchodzić będzie
jubileusz 20-lecia. Pani Mariola
Czapla przywitała wszystkich i
przedstawiła prezentację multimedialną zawierającą najważniejsze fakty z życia „Gazety
Krasnobrodzkiej”.
Mówiła między innymi o początkach Gazety, jej pierwszym
numerze, osobach pełniących
funkcje redaktorów, o roli Gazety, która jest informatorem i kroniką życia gminy. Pani Redaktor

mówiła też o nadaniu „Gazecie Krasnobrodzkiej” numeru ISSN oraz związanym
z tym obowiązkiem wysyłania egzemplarza obowiązkowego G.K. do Biblioteki
Narodowej w Warszawie i Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, o zmieniającej
się szacie graficznej Gazety, nakładzie w

jakim się ukazuje. Uczestnicy spotkania
dowiedzieli się również o specjalnych
wydaniach pisma, które poświęcone były
ważnymi osobom lub wydarzeniom, oraz
o dodatkach do GK, które redakcja przygotowuje z okazji świąt Wielkanocnych i
Bożego Narodzenia.
Podczas spotkania była również mowa o imprezach i różnego
rodzaju uroczystościach, którym
patronuje G.K. i z których relacje
są publikowane na łamach G.K.
W dalszej części spotkania
był czas na pytania i refleksje,
uczniowie ZSP redagujący Gazetkę Szkolną pytali panią Mariolę o warsztat pracy redaktora.
Pani Mariola zachęcała młodzież
do rozwijania swoich zainteresowań, pasji, talentów oraz do
współpracy z redakcją G.K poprzez zamieszczanie swoich artykułów oraz twórczości poetyckiej i literackiej na łamach G.K.
Spotkanie z redaktorem naczelnym G.K. przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze.
Dziękujemy za spotkanie,
za cenne rady i wskazówki, życzymy P. Redaktor pomyślności,
wytrwałości.
Uczniowie ZSP i ZSO
z opiekunem
p. Marzeną Tarłowska

Zaproszenie
na Finał „TAURON FAMILY CUP”
Krasnobrodzki Dom Kultury jako
organizator eliminacji regionalnych dla
województwa lubelskiego XV Ogólnopolskich Amatorskich Mistrzostw Polski
w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie
„TAURON FAMILY CUP” przyjmuje
zgłoszenia do udziału w finale tych zawodów.
Finał, na którym spotkają się najlepsi zawodnicy z wszystkich 17 eliminacji
regionalnych organizowanych na terenie
Polski odbędzie się w dniach 5 - 7 marca
2010 w Wierchomli.
Prawo udziału w finale mają zawodnicy, którzy uczestniczyli w Mistrzostwach
Województwa Lubelskiego, które odbyły
się w dniu 10 stycznia 2010 r. w Jacni i
zajęli tam miejsca 1-3 w każdej konkurencji i w każdej grupie wiekowej. Do udziału
mają również prawo 4 najlepsze rodziny,

zarówno narciarskie jak i snowboardowe.
W przypadku braku możliwości wyjazdu na finał najlepszych zawodników lub
gdy dana konkurencja i kategoria wiekowa
nie była obsadzona podczas eliminacji regionalnych, wówczas w finale mogą wziąć
udział zawodnicy zajmujący dalsze pozycje, a nawet ci, którzy nie uczestniczyli w
eliminacjach regionalnych. Warunkiem
udziału w Finale jest potwierdzenie udziału u organizatora regionalnego, czyli w
Krasnobrodzkim Domu Kultury w terminie do 28 lutego 2010r. Kontakt: tel. (84)
660 71 17, fax. (84) 660 70 46, e-mail: kradomkul@o2.pl.
Relację z tych zawodów opublikujemy
w kolejnym wydaniu G.K.
M. Czapla
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Ubiegłoroczne inwestycje w Samodzielnym Publicznym
Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci
im. J. Korczaka w Krasnobrodzie
ok 2009r w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci im. J. Korczaka w Krasnobrodzie przebiegł pod znakiem wielu
realizowanych zadań inwestycyjnych. Oto
najważniejsze z nich:

R

I. Oddymianie w budynku
pawilonu
Dokonano wymiany stolarki okiennej, a także montażu kompletu urządzeń systemu
oddymiania na dwóch klatkach
schodowych w budynku pawilonu. Wymiany stolarki okiennej (na aluminiową) dokonała
firma BORAM z Adamówki,
zaś wykonawcą montażu urządzeń systemu oddymiania był
Zakład Usługowo – Handlowy Konspoż S.j. z Elizówki.
Wartość zadania wyniosła
29.273,90 zł.. Obowiązek posiadania systemu oddymiania
wynika z przepisów p.poż.
W przypadku pojawienia się
dymu w budynku, włącza się
alarm i automatycznie otwierają się okna w dwóch klatkach schodowych na najwyższej kondygnacji, którymi dym
wydostaje się na zewnątrz.
II. Budowa łącznika pomiędzy budynkiem oficyny
a budynkiem pawilonu na
poziomie I piętra
Łącznik o długości 18m,
wykonano z profili aluminiowych, oszklonych. Podłoże
wyłożone zostało terakotą
antypoślizgową, na ścianach
zamontowano odbojnice, pomocne przy przemieszczaniu
się osobom niepełnosprawnym. Dokonano też adaptacji
pomieszczeń
bezpośrednio
przyległych do łącznika w obu
budynkach. Po stronie oficyny
powstały 3 pokoje sypialne
jedno i dwu osobowe. Wykonawcą zadania była firma
Usługi Budowlane Małgorzata
Nakapała z Kalinowic. Dotację na realizację inwestycji
w wysokości 123.941,82 zł
przekazało Starostwo Powiatowe w Zamościu. Budowa
łącznika przyczyniła się do poprawy komunikacji pomiędzy

budynkami, w szczególności umożliwiła
kuracjuszom zamieszkującym w pokojach
zlokalizowanych w budynku oficyny, dostęp do windy znajdującej się w budynku
pawilonu.

III. I etap budowy Zakładu
Przyrodoleczniczego z basenem
rehabilitacyjnym
Projekt budowy Zakładu Przyrodoleczniczego z basenem rehabilitacyjnym,
opracowany został w 2007r.
przez firmę MEGAM Janusz
Malinowski z Chełma. Zaprojektowano obiekt kubaturowy
o długości 42,63m, szerokości
14,89m i wysokości 11,04m,
trzykondygnacyjny, połączony za pomocą łącznika z budynkiem pawilonu (od strony
sadu). Wewnątrz budynku usytuowany będzie basen o wymiarach 15,96m x 8,05m oraz
brodzik dla dzieci z grzybkiem
i zjeżdżalnią. Powstaną także
gabinety zabiegowe w ramach
Zakładu Przyrodoleczniczego
( w tym m.in. hydroterapia, borowiny, masaże). Koszt realizacji całego zadania kształtuje
się na poziomie 10 mln. zł.
Z uwagi na wysokie nakłady finansowe, istnieje konieczność etapowania tego zadania.
W IV kwartale 2009r wykonawca Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z
o.o., wyłoniony w trybie przetargu ograniczonego, rozpoczął realizację I etapu budowy
Zakładu Przyrodoleczniczego
z basenem rehabilitacyjnym.
Wykonanie zadania w I
etapie będzie między innymi
polegało na:
a) budowie obiektu kubaturowego w poziomie podziemia
(poziom 0,00 do -3,30), przylegającego do istniejącego budynku pawilonu, wraz z instalacjami i urządzeniami
b) robotach zewnętrznych
(sieci i przyłącza wod. – kan,
gazowe) dotyczących pierwszego etapu
Po zrealizowaniu I etapu
powstaną gabinety borowinowe (5 szt), z kuchnią borowinową oraz częścią gabinetów do hydroterapii, wraz z
pomieszczeniami socjalnymi
dla tych zabiegów. Łączna
powierzchnia
pomieszczeń
podziemia I etapu wyniesie
157,26 m2.
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Cena ofertowa zaproponowana przez
wykonawcę za wykonanie I etapu to
899.392,54 zł. Zakończenie realizacji tego
etapu planowane jest w 2011r. Czynimy
starania, aby sfinalizować tę inwestycję
wcześniej, tj. w IV kwartale bieżącego
roku.
Świadczenia leczniczo-rehabilitacyjne
Sanatorium zostaną poszerzone o zabiegi
borowinowe, cieszące się dużym zainteresowaniem zwłaszcza u osób dorosłych.
Zdaniem autora projektu, II etap winien obejmować wykonanie pozostałej
części tego przedsięwzięcia. Na dzień dzisiejszy brak środków uniemożliwia jego dalszą realizację.
IV. Roboty
remontowo – budowlane oraz
roboty remontowe instalacji
sanitarnych i elektrycznych
w budynku pawilonu na I
piętrze oraz na parterze w
budynku głównym
(d. oficyna), w ramach
przystosowania pomieszczeń
do wymogów lecznictwa
uzdrowiskwego.
W celu realizacji, zatwierdzonego w 2007r, Programu
dostosowania obiektów Sanatorium do wymogów stawianych zakładom opieki zdrowotnej oraz zakładom lecznictwa
uzdrowiskowego, co roku prowadzone są w Sanatorium prace
remontowe, w oparciu o przygotowaną dokumentację projektowo – kosztorysową. W 2007r.
dostosowano do obowiązujących normatywów pomieszczenia na II piętrze pawilonu (m.in.
sale sypialne, łazienki), w 2008r
wyremontowano część pomieszczeń zlokalizowanych na parterze pawilonu.
W IV kwartale 2009r wykonano prace dostosowawcze na I piętrze pawilonu oraz
na parterze w budynku głównym (d. oficyna).
Na I piętrze pawilonu w 5 pokojach
sypialnych wykonano węzły sanitarne,
w 8 pokojach zamontowano umywalki,
dokonano adaptacji pomieszczeń na: WC
chłopców, WC personelu, pomieszczenie
porządkowe, przystosowano WC dla osoby niepełnosprawnej. Wszystkie pokoje
sypialne zostały pomalowane na różne ciekawe kolory, co z pewnością umili pobyt
dzieciom i stworzy im bardziej komfortowe warunki do odpoczynku i nauki.
Ze względów bezpieczeństwa we wszystkich pokojach sypialnych (przy łóżkach)
i w łazienkach, zamontowano przyciski
działające w ramach systemu sygnalizacji
przywoławczej. Zakupiono też nowe wyposażenie do części pomieszczeń.
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Z kolei na parterze budynku głównego (d.
oficyny) w ramach remontu wykonano
pomieszczenie szatni dla personelu kuchni, dokonano adaptacji pomieszczenia na
socjalno – szatniowe dla personelu sprzątającego, przystosowano pomieszczenie
gospodarcze na szatnię depozyt. W/w
pomieszczenia zostały też zaopatrzone w
niezbędne wyposażenie.
Wykonawcą prac remontowych była
firma Usługi Remontowo - Budowlane
Dariusz Pogorzelski z Kolonii Sitaniec,
zaś system sygnalizacji przywoławczej
wykonany został przez Biuro Karczewski

Jacek Karczewski z Bydgoszczy. Koszt
realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł
206.081,29 zł.
Program dostosowawczy będzie musiał być zrealizowany do 2012r. Do pełnej
realizacji Programu brakuje jeszcze dostosowania pozostałych pomieszczeń zlokalizowanych na parterze pawilonu oraz w
budynku przychodni uzdrowiskowej.
V. Remont wieży ciśnień w obszarze
zespołu pałacowo-parkowego
Wieża ciśnień, to zabytkowa budowla
zlokalizowana w parku na terenie Sanatorium. Wzniesiona została w latach międzywojennych XX wieku. Niegdyś wykorzystywana była do zasilania obiektów
w wodę. Obecnie nie wykorzystywana w
żaden sposób, z uwagi na zły stan techniczny stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa kuracjuszy przebywających w
Sanatorium.
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Remont został przeprowadzony przez
firmę usługi Budowlane Małgorzata Nakapała z Kalinowic, za cenę 39.605,88 zł.
W ramach remontu doszło do rekonstrukcji
części drewnianej dawnej wieży ciśnień z
przeznaczeniem na wieżę widokową. Rozebrano elementy drewniane wieży, wykonano płytę stropową żelbetową oraz nową
konstrukcję drewnianej wieży oszalowanej dwustronnie deskami, z pokryciem dachu blachą. Wewnątrz wykonano schody
stalowe kręte oraz 4 okienka na szczycie
wieży. Obiekt wygląda ciekawie, będzie
służył kuracjuszom jako punkt widokowy
i miejsce odpoczynku.
W/w zadania sfinansowane
zostały ze środków dotacji Organu Założycielskiego Sanatorium
– Starostwa Powiatowego w Zamościu.
VI. Ogrodzenie
Po uporządkowaniu terenu
przy ul. Młyńskiej, wykonane
zostało ogrodzenie, nawiązujące
formą do ogrodzenia istniejącego, tj. gotowe elementy z siatki
ocynkowanej w ramach metalowych z kątownika, zamocowano
na słupkach. Prace zostały wykonane systemem gospodarczym,
przez pracowników obsługi gospodarczej Sanatorium, a także
osoby zatrudnione w ramach
umowy z Powiatowym Urzędem
Pracy w Zamościu. Wpłynie to
z pewnością na poprawę właściwego zabezpieczenia zespołu
pałacowo – parkowego i zwiększy estetykę otoczenia.
VII. Budynek gospodarczy
z przeznaczeniem dla
hipoterapii
Wznoszony jest na terenie
Sanatorium, w kompleksie budynków gospodarstwa. Powstanie obiekt
kubaturowy o wymiarach: 9,51 x 21,50m,
wyposażony w ring, 4 boksy dla koni, siodlarnię, zasieki na zboże, pomieszczenie
gospodarcze. W 2009r wykonano fundamenty. Wiosną planowane są dalsze prace.
Jak do tej pory obiekt budowany systemem gospodarczym, z wykorzystaniem
darowizn w postaci materiałów budowlanych. Jest to bardzo ważna inwestycja,
biorąc pod uwagę jak wielkie znaczenie i
powodzenie ma prowadzona w Sanatorium
hipoterapia. Sanatorium jest w posiadaniu
4 koni, którym należy zapewnić godziwe
warunki bytowe. Istotną sprawą jest także umożliwienie prowadzenia zabiegów z
hipoterapii w okresie opadów deszczu, a
także zimą. Projektowany obiekt zapewni
taką możliwość.
M. Lizut
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