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Dodatek 
wyborczy 

 
      Do bieżącego wydania „Gazety Krasnobrodz-
kiej” dołączony jest specjalny dodatek poświęcony 
wyborom samorządowym, które odbędą się w dniu 
27 października 2002r. 
    Dodatek zawiera m. in. nazwiska kandydatów na 
burmistrza Miasta i Gminy Krasnobród oraz listy i 
nazwiska kandydatów na radnych do rady gminy, 
powiatu i  sejmiku województwa. 
     Zapraszamy do lektury. 

Redakcja 
 

 

 

My pamiętamy 
Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Kaczórkach 

Patrz str. 7 
 
 

 

Szansa i wyzwanie 
 

Uroczystości związane z nadaniem Krasnobrodowi  
statusu miejscowości uzdrowiskowej 

  
 
 
 
 
 
 

 
Patrz str. 3 i 12 

 

Tradycja i 
teraźniejszość 

 

Święto Patrona ZSP 
 

Patrz. str .6 
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„Praca rozumna i wytrwała, 

która nie myśli o zbieraniu owoców  

w tydzień po siewie, przebija góry, 

nad przepaściami przerzuca mosty.” 

Bolesław Prus 
 

Nauczycielom i Katechetom 

obfitych owoców posiewu dobra i wiedzy 

w sercach i umysłach uczniów 

z okazji  Dnia  Edukacji 
życzy Redakcja 

 

WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

***** 
Dzięki staraniom władz samorządowych  Miasta i 
Gminy Krasnobród uzyskaliśmy pieniądze na 
gruntowny remont mogił Żołnierzy Września 1939r. 
znajdujących się na cmentarzu w Krasnobrodzie. Rada 
Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Warszawie 
przyznała na ten cel dotację w wysokości 42.000zł. Za 
przyznaną dotację zobowiązaliśmy się wyremontować 
dwanaście mogił zbiorowych i pięć mogił 
indywidualnych. Zaplanowane prace polegać będą na 
wykonaniu fundamentów żelbetonowych i ustawieniu 
na tym obramowań i obelisków z krzyżami. Na dwu 
płytach granitowych umiejscowionych po obu 
stronach pomnika głównego zostaną wykonane napisy 
z nazwiskami pochowanych żołnierzy. Wejście na 
teren kwatery ozdobione będzie dwoma orłami 
ustawionymi na cokołach. Cały teren pomiędzy 
mogiłami zostanie wyłożony kostką brukową. Prace 
zostaną wykonane do końca miesiąca listopada. 

 
***** 

W związku z informacjami mieszkańców Krasnobrodu 
o nieprawidłowościach związanych z czasem 
świecenia lamp ulicznych informujemy, że firmy 
zajmujące się obsługą urządzeń oświetlenia ulicznego 
przystąpiły do likwidacji nieprawidłowości. Z 
uzyskanych wyjaśnień wynika, że przyczyną części 
nieprawidłowości są zbyt czułe urządzenia włączające 
i wyłączające oświetlenie. Zainstalowane fotokomórki 
w przypadku dużego zachmurzenia i zamglenia 
powodują włączenie oświetlenia i przedłużają czas 
jego świecenia. W przypadku wystąpienia dalszych 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu oświetlenia 
ulicznego prosimy informować o tym fakcie UMiG w 
Krasnobrodzie tel. 660-76-91 w. 45 lub firmy 
odpowiedzialne za konserwację tj. „ELTAK” Pan 
Tadeusz Kurantowicz tel. 660-75-70 (teren osiedla 
Podzamek, ul. Partyzantów), Posterunek Energetyczny 
w Krasnobrodzie   tel.660-70-76 (teren Krasnobrodu i 
wszystkie miejscowości gm. Krasnobród).  

 

*****  

 

Święto  
Niepodległości 

 
W dniu 11 listopada 2002r. będziemy obchodzili  

84 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Obchody tego święta rozpoczną się Mszą św.  

w intencji ojczyzny.  
Potem, dla uczczenia tych, którzy polegli w obronie ojczyzny  

na cmentarzu zostaną złożone wieńce i wiązanki kwiatów. 
W godzinach popołudniowych w Centrum Kultury i Sportu 

 w Krasnobrodzie odbędzie się program artystyczny. 
Szczegółowy plan obchodów Święta Niepodległości zostanie 

przedstawiony na plakatach, ale już teraz w imieniu  
organizatorów zapraszamy do wzięcia w nich udziału. 

 
 

 
 
 
 

 

 

Zawiadomienie 
 
Zarząd Miasta i Gminy  

Krasnobród  
podaje do publicznej wiadomości, że na 

tablicy ogłoszeń  
Urzędu Miasta i Gminy  

Krasnobród został wywieszony  
na okres 21 dni  

wykaz nieruchomości 
 położonych w miejscowości Majdan Mały  

oznaczonych nr 1068 i 1471 
 stanowiących własność  

Miasta i Gminy Krasnobród przeznaczonych 
do sprzedaży w trybie przetargu. 

 

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie 
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Krasnobród ma szczęście 
 
 
uzdrowiska w Krasnobrodzie, 
współwłaściciele Spółki „Quincepol” 
      Cieszyliśmy się też przedstawicie-
lami władz wojewódzkich, powiato-
wych i gminnych.  
      Po uroczystościach w świątyni 
goście zwiedzili dwie inwestycje 
Krasnobrodu: budowę kościoła pod 
wezwaniem Świętego Ducha i 
rozbudowujące się Sanatorium 
Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza 
Korczaka. 
       Kolejnym punktem dnia 
wdzięczności była konferencja 
zatytułowana "Uzdrowisko Krasnobród 
- szansa i wyzwanie", podczas której 
wygłoszono pięć referatów. Autorem 
jednego z nich noszącego tytuł 
„Nadanie statutu  szansą dla rozwoju 
uzdrowiska Krasnobród” był profesor 
Andrzej Madeyski. Zanim wysłuchano 
tego referatu burmistrz Marek Pasieczny 
podziękował Panu Profesorowi za 
zaangażowanie i duży wkład pracy 
włożone w tworzenie uzdrowiska. 
Profesor Madeyski otrzymał również 
bukiet kwiatów. 

 
 
Jeżeli prace przygotowawcze będą 
przebiegały zgodnie z przyjętymi 
harmonogramami, to zakład powinien 
rozpocząć produkcję za około 18 do 24 
miesięcy.  Docelowo  zatrudniać będzie 
ok. 50 osób. W pierwszej kolejności 
będzie to produkcja wody mineralnej. 
Wstępne badania potwierdziły dobrą 
jakość wody z odwiertu wykonanego w 
Grabniku. Firma polsko-amerykańska 
chce też produkować soki z 
koncentratów owocowych 
sprowadzanych z zagranicy, będą 
zajmowali się również przetwarzaniem 
grzybów, czarnych jagód oraz 
rozlewaniem miodu. Planują sprowadzić 
do Polski  specjalną odmianę pigwy dla 
której są tu w okolicy wyśmienite 
warunki, a której owoce nadają się na 
soki i przetwory. W swoich 
wypowiedziach pan N. Trokki 
podkreślał duże zaangażowanie 
gminnych władzach samorządowych 
przy rozwiązywaniu bieżących 
problemów związanych z tworzeniem 
zakładu w Krasnobrodzie. 
      Widząc ogromną szansę, jaką daje  

 

Szansa i w yzw anieSzansa i w yzw anieSzansa i w yzw anieSzansa i w yzw anie    

 
 
      30 lipca br. Krasnobród został 
wpisany na listę polskich uzdrowisk. 
Długoletnie starania wielu ludzi zostały 
uwieńczone sukcesem. Gdy więc 
zamknięto pewien etap działań 
wypadało podsumować i podziękować 
tym, którzy przyczynili się do takiego 
sukcesu. Czy można mówić o sukcesie? 
Myślę, że tak! Jest to dopiero drugie 
uzdrowisko w województwie lubelskim, 
po Nałęczowie. 
      Władze samorządowe miasta i 
gminy Krasnobród na dzień 12 
października zaprosiły licznych gości, 
by wspólnie się radować i podziękować 
wszystkim za trud i wspólne działania. 
Uroczystości rozpoczęły się uroczystą 
Mszą św., której przewodniczył Pasterz 
Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej Bp 
Jan Śrutwa. Eucharystia sprawowana w 
Krasnobrodzkim Sanktuarium jakby od 
początku podpowiadała pewien rys 
uroczystościom. Podziękowanie 
bowiem na początku należy się Bogu 
Stwórcy, który tak wielkimi darami  nas 
obradował. W tym urokliwym miejscu 
Roztocza styka się bowiem niebo z 
ziemią. Tu doświadczamy darów 
nadprzyrodzonych i darów natury. 
Historia Krasnobrodu związana z 
cudowną obecnością Matki Bożej 
zapisała wiele uzdrowień - ot chociażby  
uzdrowienia  królowej Marysieńki 
Sobieskiej. Teraz dochodzi ten element 
naturalny - uzdrowiskowy. Ks. Biskup 
w swojej homilii podkreślił t ę harmonię 
i współbrzmienie pierwiastka Bożego i 
naturalnego. Krasnobród ma szczęście - 
mówił Arcypasterz - Krasnobród ma 
szczęście do ludzi. Do ludzi, którzy 
włączyli się w tworzenie dnia 
dzisiejszego naszego miasta. Należy 
jednak patrzeć w przyszłości i dołożyć 
starań, by ideę uzdrowiska 
krasnobrodzkiego rozgłosić jak najdalej. 
Trzeba więc mądrej reklamy, nie 
nachalnej i krótkowzrocznej, lecz 
reklamy mówiącej o realnych walorach 
Uzdrowiska i Sanktuarium, które w tym 
miejscu tworzą przedziwną jedność. 
      W uroczystościach uczestniczyło 
wielu znamienitych gości, min. Jan 
Danielczyk - honorowy Konsul Wielkiej 
Brytanii w Polsce, senator Kazimierz 
Pawełek i były senator Jerzy 
Chróścikowski. Nadto przedstawiciel 
Ministerstwa Zdrowia Włodzimierz 
Śliwi ński, prof. Andrzej Madeyski - 
były dyrektor Izby Gospodarczej 
"Uzdrowiska Polskie", który jest 
autorem koncepcji 
       

 
     Podczas konferencji wystąpili także 
przedstawiciele krasnobordzkiej spo-
łeczności: lek. med. Elżbieta 
Paszkowska, mówiła o działalności 
Sanatorium Rehabilitacyjnego dla 
Dzieci w Krasnobrodzie w pierwszym 
etapie funkcjonowania uzdrowiska, 
Mariusz Buzun – prezes Krasnobrodz-
kiego Stowarzyszenia Turystycznego o 
wpływie uzyskania statutu uzdrowiska 
na rozwój turystyki w Krasnobordzie. 
Natomiast Burmistrz Marek Pasieczny 
wygłosił referat pt. „Uzdrowisko 
Krasnobród – szansa i wyzwanie”.  
     Specjalnie na uroczystości związane 
z uzyskaniem przez Krasnobród statusu 
uzdrowiska ze Stanów Zjednoczonych 
przybyli współwłaściciele firmy 
Quincepol, którzy po wygłoszonych 
referatach zapoznali zebranych  ze 
szczegółami inwestycji jaką mają 
zamiar zrealizować w Krasnobrodzie. 
Jak poinformował Norbert Trokki 
prezes firmy Quincepol LLC, będzie to 
Ekologiczne Centrum Przetwórstwa 
Leśno-Rolno-Spożywczego.  

 
statut uzdrowiska mówcy zachęcali do 
wspólnego działania wszystkie 
zainteresowane instytucje i osoby - 
samorząd, władze powiatowe, struktury 
medyczne czy inwestorów prywatnych, 
gdyż razem możena dobrze wykorzystać 
dary natury. 
      Po dyskusji  i konferencji prasowej 
uczestnicy spotkania spotkali się na 
„Wieczorze  Krasnobrodzkim” podczas, 
którego dla zebranych gości przygry-
wały: zespół folklorystyczny „Wójto-
wianie” i kapela „Echo Roztocza” z 
Krasnobrodu. 
     Wszystkie referaty przedstawione 
podczas konferencji zostały 
opublikowane w specjalnym wydaniu 
„Gazety Krasnobrodzkiej”. 
      Fotograficzną dokumentację 
opisanej uroczystości prezentujemy na 
okładce bieżącego wydania naszego 
pisma. 
 
 
            x Jacek Rak i M. Czapla 
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Radio, telewizor, komputer,... 
A może jednak książka? 

 
      Nie ulega wątpliwości, że coraz 
więcej czasu spędzamy przed szklanym 
ekranem, który nie zawsze pozytywnie 
wpływa na rozwój osobowości i 
psychiki, szczególnie tych 
najmłodszych czyli dzieci. Rozwój 
techniki pozwala na to, że nie 
wychodząc z domu możemy obejrzeć i 
usłyszeć wszystko co dzieje się na 
świecie, a to dzięki telewizji i 
internetowi, który staje się bardziej 
powszechniejszym źródłem informacji z 
każdej dziedziny wiedzy. Z drugiej 
jednak strony istnieje ogromne 
niebezpieczeństwo negatywnego 
wpływu na każdego młodego odbiorcę. 
      Rozwoju techniki nikt nie zatrzyma 
ale nauczmy młodych ludzi mądrego i 
trafnego wyboru. Przecież jak pisała 
Maria Dąbrowska „Książka i możność 
czytania to jeden z największych cudów 
cywilizacji”. 
      Spytajmy kogokolwiek z naszych 
znajomych, co może powiedzieć o 
książkach swojego dzieciństwa. Jeśli 
tylko wychował się w takich 
warunkach, że miał kontakt z 
książkami, zadziwi  nas  żywość  
reakcji.  Posypią się wspomnienia,  
fragmenty cytowane  z 

 
pamięci, opisy ilustracji tak dokładne, 
jakby mówiący widział je przed sobą. 
Książki dzieciństwa naprawdę głęboko 
zapadają w psychikę, a niekiedy 
utrwalają się w niej jak na kliszy 
fotograficznej. Odkrywają przed 
zdumionymi oczami dziecka nieznane i 
nieprzeczuwane światy, pełne piękna, 
prawdy i niezwykłych przeżyć. 
Rozszerzają granicę serc i umysłów 
dziecięcych, pozwalają przeżyć więcej, 
niż może dać prawdziwe życie. Rola 
książki w każdym wieku jest bardzo 
ważna i istotna, gdyż wiąże się ona z 
zadowoleniem i radością. Często ma 
ona wpływ na treść i organizację zabaw 
dzieci, ich rozwój psychofizyczny i 
społeczny oraz na kształtowanie 
odpowiedniego nastroju i atmosfery. 
     We współczesnym świecie pierwsze 
zetknięcie  dziecka z książką odbywa 
się bardzo wcześnie. Na początku jest to 
czynność wyłącznie naśladowcza, z 
której największą przyjemnością jest 
przewracanie kartek. Nadchodzi jednak 
czas, gdy zaczyna ono śledzić układ 
barwnych plam i nagle odkrywa że z 
tych plam wyłaniają się dobrze znane 

 
kształty. Właściwości danego wieku, jak 
również cechy indywidualne dziecka 
muszą być znane rodzicom, 
bibliotekarzom, wychowawcom oraz 
tym wszystkim, którzy kierują lekturą 
młodych czytelników. Chcąc do nich 
trafić trzeba wywołać w nich przeżycie, 
apelować do ich zainteresowań i 
potrzeb. Opanowanie przez dziecko 
sztuki czytania wcale nie oznacza, że od 
tej chwili będzie ono samowystarczalne 
w zakresie lektury. Jeszcze przez długi 
okres będzie wymagało pomocy 
dorosłych, aby móc przeżyć coś więcej 
niż to co może zdobyć o własnych 
siłach. Dorośli zwracają uwagę na 
wartość wychowawczą książki. Dla 
dzieci jedynym powodem skłaniającym 
do czytania jest zainteresowanie, które 
budzi dana książka i przyjemność, którą 
daje lektura. Zarówno rodzice jak i 
nauczyciele nie mogą zmusić dziecka 
do czytania wbrew ich zamiłowaniom i 
potrzebom. Zachęcajmy więc nasze 
dzieci do czytania i czytajmy razem z 
nimi.   
                    mgr  Grażyna Borkowicz 
 
 
 

 

Aktywni krwiodawcy 
  
     Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tomaszowie 
Lubelskim wspólnie z Miejsko-Gminnym Klubem SHDK RP w Krasnobrodzie 
zorganizowało po raz piąty akcję honorowego oddawania krwi. Akcja ta nazwana 
„Jesienną Akcją Honorowego Oddawania Krwi” odbyła się w dniu 15.10.2002r. w 
Niepublicznym ZOZ „TERAPIA” w Krasnobordzie. 
      Na apel organizatorów odpowiedzieli: Górnik Joanna, Szpyra Bożena, 
Korabiewska Małgorzata, Sadło Katarzyna, Pol Ryszard, Kostrubiec Jan, Szpyra 
Antoni, Murzacz Tadeusz, Gałan Wojciech, Gałan Sławomir, Skrzyński Sylwester, 
Skrzyński Mirosław, Czapla Krzysztof, Bucior Mariusz, Kurantowicz Piotr, Żuk 
Adam, którzy  oddali łącznie 7 litrów 200 mililitrów krwi. 
      Ze względu na trudności lokalowe akcja pobierania krwi zakończyła się o godz. 
12, a więc wcześniej niż było planowane. Bardzo przepraszamy tych, którzy zgłosili 
się później chcąc oddać krew i nie zostali obsłużeni. 
     Chcąc uniknąć podobnej sytuacji rozważamy możliwość organizowania następnej 
akcji w dniu wolnym od pracy, najprawdopodobniej w niedzielę. Jeżeli nie zajdą 
nieprzewidziane okoliczności to następną akcję planujemy zorganizować w styczniu 
2003 roku. O dokładnym terminie poinformujemy poprzez plakaty i ogłoszenia. Już 
teraz zachęcamy do wzięcia w niej udziału. 
       Tradycyjnie już, za pośrednictwem „Gazety Krasnobordzkiej” dziękuje Pani 
doktor Elżbiecie Paszkowskiej za udostępnienie pomieszczeń niezbędnych do 
przeprowadzenia akcji.  
      Szczególne podziękowania składam na ręce księdza prałata Romana Marszalca 
za osobiste włączenie się w propagowanie akcji oraz dla księży wikariuszy za Mszę 
św. i Różaniec odprawione w intencji honorowych dawców krwi. Dziękuję również 
wszystkim, którzy nie szczędzą oddając najcenniejszy lek jakim jest krew. 

A.Żuk 

 

Sportowe 
sukcesy 

uczestników 

WTZ w Dominikanówce 
 

    Z radością informujemy, że 
uczestnicy z Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Dominikanówce osiągają 
znakomite wyniki w sporcie. 
    Na szczególne wyróżnienie i uznanie 
zasługuje Krzysztof Kusy - medalista 
Ogólnopolskich Biegów Przełajowych 
Osób Niepełnosprawnych w Łodzi, 
które miały miejsce w dniach 4-6 
października 2002r. Nasz uczestnik 
zajął tam II miejsce na dystansie 800m 
     Wpomnieć należy również sukces w 
tenisie stołowym Renaty Boryło i 
Andrzeja Pliżgi podczas VII 
Ogólnopolskich Letnich Igrzysk 
Olimpiad Specjalnych w Poznaniu, 
które odbyły się w dniach 6-9 czerwca 
2002r. W końcowej klasyfikacji nasi 
uczestnicy zajęli II miejsca w grach 
indywidualnych i podwójnych. 

Kierownik WTZ 
 Urszula Czapla 
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XXXIV sesja 
Rady Miasta i Gminy 

w Krasnobrodzie 

 
 
      W dniu 10 października 2002r. odby-
ła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady 
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie. Zanim 
jednak przystąpiono do tradycyjnego po-
rządku obrad burmistrz Marek Pasieczny 
wręczył nagrody i wyróżnienia przyby-
łym na sesję laureatom konkursu na 
najestetyczniejszą posesję (nazwiska 
laureatów zostały opublikowane w 
sierpniowej „G.K.”). 
      Podczas sesji podjęto 8 uchwał. 
Dyskusję nad projektami uchwał rozpo-
częto od uchwały dotyczącej zmian w 
Miejsko-Gminnym Programie Przeciw-
działania i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Proponowane zmiany 
dotyczyły zabezpieczenia w ramach tego 
programu środków finansowych na 
zakup paliwa dla Posterunku Policji w 
Krasnobordzie w kwocie 4.000zł oraz 
zmniejszenia ogólnej kwoty programu o 
1600 zł. ze względu na mniejsze niż 
planowano wpływy z opłat za 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 
      Druga uchwała dotyczyła zaciągnię-
cia kredytu długoterminowego na finan-
sowanie modernizacji kotłowni gazowej 
w ZSP w wysokości 100 tys. zł. Skarb-
nik UMiG J. Niedźwiedź poinformo-
wała, że zaciągnięcie tego kredytu 
związane jest ze zwiększeniem kosztów 
modernizacji kotłowni.  
      W dalszej części sesji przedstawiona 
i omówiona została uchwała w sprawie 
zmian w budżecie MiG Krasnobród. 
      Kolejna uchwała podjęta na ostatniej 
sesji rady MiG Krasnobród dotyczyła 
zmian w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego. Komentarza do projektu 
tej uchwały udzieliła obecna na sesji p. 
Anna Muzyka – Kierownik Pracowni 
Urbanistyczno-Planistycznej „Widok” z 
Lublina. Konieczność dokonania zmiany 
w planie jest związana z planowanym 
utworzeniem w miejscowości Grabnik 
Ekologicznego Centrum Przetwórstwa 
Leśno-Rolno-Spożywczego przez 
Spółkę „Quincepol”. Zmiany planu były 
udostępnione do publicznego wglądu.  
Uwag nie wniesiono. Wojewoda i 
Ministerstwo Rolnictwa wyrazili zgodę 
na wyłączenie tej części gruntów z 
produkcji rolnej i przeznaczenie na cele 
nierolnicze. 
      Następna, to chwała w sprawie zmia-
ny uchwały rady MiG w Krasnobrodzie 
z dnia 31 maja 2001r. ws. utworzenia 
środków specjalnych w Warsztacie Tera-
pii Zajęciowej w Dominikanówce.  
Pierwsza zmiana dotyczyła zwiększenia 
źródeł dochodów Druga natomiast 
możliwości przeznaczania pozyskanych 
środków na: dofinansowanie płytach 
zabiegów rehabilitacyjnych dla 
uczestników WTZ, zakup wyposażenia 
WTZ oraz organizację  imprez  
okolicznościowych 

 
 
połączonych z aukcją prac uczestników 
WTZ. 
      Następne dwie uchwały omówione i 
podjęte na tej sesji dotyczyły spraw 
kultury. Pierwsza z nich to uchwała w 
sprawie utworzenia Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie, 
druga w sprawie zamian w Statucie 
Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie. Podjecie uchwały w 
sprawie utworzenia nowej instytucji 
kultury o nazwie Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie 
związana jest z nowelizacją ustawy o 
bibliotekach.  Nowelizacja ta wprowadza 
przepis, który mówi, że biblioteki 
publiczne nie mogą być łączone z 
innymi instytucjami oraz bibliotekami 
szkolnymi i pedagogicznymi. Dlatego 
też od 1 stycznia 2003r. biblioteka w 
Krasnobrodzie i jej filia w Hutkach, 
które dotychczas funkcjonowały w 
strukturze organizacyjnej Centrum 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie, będą 
działać jako odrębna instytucja. Wraz z 
tą uchwałą został przyjęty statut nowo 
tworzonej instytucji, który określa cele i 
zakres jej działalności. Podjecie tej 
uchwały i statutu spowodowało 
konieczność dokonania zmian w statucie 
CKiS. Zmiany polegały przede 
wszystkim na wykreśleniu z zadań CKiS 
działalności bibliotecznej i prowadzenia 
punktu informacji turystycznej. Od 1 
stycznia 2003r. tymi zadaniami 
zajmować się będzie MGBP w 
Krasnobrodzie. 
       Kolejne dwie uchwały dotyczyły  
Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Krasnobrodzie. Uchwały te omówił 
dyrektor ZGK Jacek Gmyz. 
Poinformował, że pierwsza z nich 
dotyczy zmian w statucie ZGK, które 
wynikają głównie ze zmiany siedziby 
zakładu. Poprzednio był ZGK w 
Krasnobrodzie z siedzibą w Hutkach, a 
obecnie z siedzibą w Majdanie Wielkim. 
Druga uchwała dotyczyła ustalenia 
regulaminu zasad korzystania z usług 
publicznych świadczonych przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej z/s w Majdanie 
Wielkim. 
      Przez cztery lata tylko „Gazeta 
Krasnobrodzka” przedstawiała relacje z 
obrad rady, dlatego też zaskoczeniem dla 
większości uczestników sesji było 
pojawienie się na ostatniej sesji  

 
 
dziennikarza „Dziennika Wschodniego” 
Dopiero wystąpienie radnego Tadeusza 
Grzybkowskiego i odczytanie pisma, 
które jak sam radny stwierdził otrzymał 
od „pana w kapeluszu z Krasnobrodu” 
wyjaśniło zaskakującą obecność 
przedstawiciela prasy regionalnej. 
      Zanim jednak zostało odczytane to 
pismo, radny Andrzej Serafin, któremu 
radny T. Grzybkowski umożliwił w 
czasie sesji wcześniejsze zapoznanie się 
z treścią pisma, wystąpił z wnioskiem i 
prośbą do radnego T. Grzybkowskiego o 
wycofanie się z zamiaru odczytywania 
go, gdyż zawiera ono szereg pomówień, 
nieprawdziwych stwierdzeń i ma 
charakter napastliwy. Radny A. Serafin 
zaapelował o spokój i rozwagę, która 
powinna cechować radnych, a 
szczególnie teraz u progu kampanii 
wyborczej. 
      Pomimo wielu próśb o 
nieodczytywanie pisma radny 
T.Grzybkowski zabrał głos i odczytał je.  
Pod jego treścią podpisało się czterech 
radnych:  Tadeusz Grzybkowski, 
Zdzisław Kozyra, Stanisław Teterycz i 
Stanisław Dziura. Pismo zawierało 
szereg pytań i komentarzy dotyczących 
działalności rady i zarządu. Na pierwsze 
z pytań obecni na sali zareagowali 
śmiechem. Kolejne pytania i komentarze 
wywołały oburzenie większości radnych. 
Sprowokowało to burzliwą dyskusje, 
podczas której głos zabrał również 
burmistrz Marek Pasieczny, który starał 
się odpowiedzieć na przedstawione w 
piśmie  pytania i zarzuty. Odpowiedzi 
burmistrza nie usatysfakcjonowały 
części radnych. Dyskusja stawała się 
coraz bardziej burzliwa. Poruszano coraz 
to nowe tematy. Emocje zaczęły brać 
górę. Przewodniczący rady  miał duże 
problemy z utrzymaniem porządku 
wśród dyskutujących. Kiedy niektórzy z 
radnych zaczęli opuszczać salę obrad 
padł wniosek o zamkniecie dyskusji. 
Wniosek został przyjęty, a potem po 
wyczerpaniu porządku obrad 
Przewodniczący rady zakończył ostatnią 
sesję Rady Miasta i Gminy Krasnobród 
III kadencji. 
     Kończącym kadencję radnym zostały 
wręczone podziękowania za czteroletnią 
pracę na rzecz społeczności lokalnej.  
 

M. Czapla 
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Tradycja i  
teraźniejszość 

  
     Święto 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie – patrona miejscowej 
szkoły podstawowej - ma już 15-letnią tradycję. Tegoroczne obchody trwały prawie 
dwa tygodnie. W tym obszernym programie znalazły się m.in.: mecze piłki nożnej, 
III Wielobój Ułański (patrz str. 11), wystawy, ogniska, dyskoteka. 
      Tradycyjnie głównym dniem obchodów był 23 września  - rocznica bitwy 
stoczonej przez 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich pod Krasnobrodem. Uroczystości w 
tym dniu rozpoczęły się Mszą św. w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie, 
sprawowaną przez  ks. Romana Marszalca, w której uczestniczyli: poczty 
sztandarowe organizacji kombatanckich i szkół, poczet sztandarowy Roztoczańskiej 
Straży Ochrony Przyrody oraz poczet sztandarowy i kompania reprezentacyjna 3 
Brygady Obrony Terytorialnej w Zamościu, kombatanci, władze samorządowe 
Krasnobrodu z burmistrzem Markiem Pasiecznym na czele oraz społeczność szkolna. 
     Podczas Mszy św. został poświęcony nowy sztandar szkoły, na którym widnieją, 
oprócz pełnej nazwy szkoły, godło państwowe, herb Miasta i Gminy Krasnobród oraz 
odznaka 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich – symbol patrona szkoły. 
      Po Mszy św. na cmentarzu  przy pomniku Żołnierzy Września modlono się  za 
spoczywających na nim żołnierzy. Potem Krasnobrodzka Orkiestra Dęta odegrała 

 
 
Hymn Narodowy, a następnie odbył się 
apel poległych i kompania wojskowa 
oddała salwę honorową. Po złożeniu 
wieńców i wiązanek uczestnicy tej części 
uroczystości pośpiesznie, ze względu na 
deszczową pogodę, udali się do szkoły. 
Tam odbyło się ślubowanie klas 
pierwszych na nowy sztandar szkoły i 
pasowanie pierwszoklasistów na ucznia 
ZSP. Następnie została przedstawiona 
patriotyczna część artystyczna, której 
finałem był „Mazur” pięknie 
zaprezentowany przez wspaniałych 
tancerzy - uczniów klas trzecich. 
      W dalszej części programu 
tegorocznych obchodów Święta Patrona 
ZSP było jeszcze: zwiedzanie Szkolnej 
Izby Pamięci oraz wystaw: „Polskie 
symbole narodowe i wojskowe” i 
„Obchody Święta Szkoły w obiektywie” 
oraz biesiada ułańska, którą zakończono 
tegoroczne święto. 
 

M. Czapla 

 
 

 
 

Podziękowanie 
 

      Dyrekcja Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 
Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie 
składa serdeczne podziękowanie za okazaną pomoc w 
organizacji i udział w obchodach Święta Patrona 
Szkoły: 
 
� ułanom, ich rodzinom i sympatykom 25 Pułku 

Ułanów Wielkopolskich, 
� władzom samorządowym na czele z Burmistrzem 

p. Markiem Pasiecznym, 
� ks. Prałatowi Romanowi Marszalcowi i ks. 

Krzysztofowi Maj, 
� dowódcy 3 Brygady Obrony Terytorialnej płk 

dypl. Zbigniewowi Winiarskiemu, 
� prezesowi ZO Lublin płk Janowi Kawa, 
� Roztoczańskiej Straży Ochrony Przyrody, 
� Radzie Rodziców na czele z Przewodniczącą 

Alicj ą Lewandowską, 
� nauczycielom rencistom i emerytom, 
� pocztom kombatanckim z terenu MiG 

Krasnobród, 
� dyrektorom i kierownikom placówek 

oświatowych, 
� dyrektorom i delegacjom instytucji i zakładów 

pracy, 
� dyrektorowi Centrum Kultury i Sportu p. Marioli 

Czapla, 
� dyrektorowi DPS p. Wiktorowi Juszczakowi za 

organizację noclegów Roztoczańskiej Straży 
Ochrony Przyrody, 

� zespołom wokalno-instrumentalnym 
„Wójtowianie” i „Echo Roztocza” oraz 
krasnobrodzkiej orkiestrze dętej, 

� społeczności lokalnej. 
                                                       Dyrektor ZSP      
                                           mgr Roland Wyrostkiewicz 
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My pamiętamy... 
Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Kaczórkach 

 
      W pierwszą rocznicę nadania imienia Armii Krajowej 
Szkole Podstawowej w Kaczórkach, w dniu 29 września 
odbyły się uroczystości Święta Patrona Szkoły. 
      Na uroczystość tą przybyli do Kaczórek: władze 
samorządowe Miasta i Gminy Krasnobród – burmistrz 
Marek Pasieczny, z-ca burmistrza Janusz Oś, sekretarz 
Kazimierz Gęśla, dyrektor ZSP w Krasnobrodzie Roland 
Wyrostkiewicz, dyrektor SP w Majdanie Wielkim 
Małgorzata Kawałek, Kierownik Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Dominikanówce Urszula Czapla, płk 
Marek Kwiecień, prezes Światowego Związku Żołnierzy  
Armii Krajowej Okręgu Zamość 
major Teofil Niemczuk, poczty 
sztandarowe związków 
kombatanckich i szkół. 
      Uroczystości rozpoczęły się 
Mszą św. odprawioną przez 
proboszcza Parafii Bondyrz ks. 
Pawła Słonopasa. Po Mszy św. 
pierwszoklasiści zaprezentowali 
krótki program artystyczny, a 
następnie odbyło się ślubowanie  

 

klas pierwszych i pasowanie na ucznia, którego dokonał 
dyrektor SP w Kaczórkach Krzysztof Szkałuba.  
      W dalszej części uroczystości zaproszeni gości i 
licznie zgromadzone społeczeństwo obejrzeli akademię 
patriotyczną w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły. 
Po akademii przyszedł czas na okolicznościowe 
wystąpienia zaproszonych gości. Jako pierwszy głos 
zabrał burmistrz Marek Pasieczny, a następnie prezes 
Teofil Niemczuk i dtrektor SP w Kaczórkach Krzysztof 
Szkałuba. 
      Po oficjalnej części uroczystości odbył się pokaz 
karate w wykonaniu sekcji karate działającej przy 
Zespole Szkół Podstawowych w Krasnobnrodzie pod 
kierunkiem trenera Radosława Niziołka. Program 
artystyczny prezentowany na scenie zakończył się 
występem zespołu folklorystycznego „Wójtowianie” z 
Krasnobrodu. 
      Podczas Święta Patron Szkoły został rozstrzygnięty 
konkurs na najładniejszy różaniec zorganizowany przez 
samorząd uczniowski. Komisja w składzie: Janusz Oś, 
Urszula Czapla i Andrzej Serafin za najładniejszy i 
najciekawszy różaniec uznała pracę wykonaną przez 
Beatę Dziuba z kl. VI. Różaniec tenzostał wysłany wraz z 
życzeniami do Ojca Świętego Papieża Jana Pawła II. 
      Całej uroczystości towarzyszył kiermasz prac 
wykonanych przez uczniów Szkoły Podstawowej w 
Kaczórkach. Dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony 
na potrzeby szkoły. 
      Po uroczystości uczestnicy Święta Patrona Szkoły 
zostali zaproszeni na poczęstunek w postaci chleba z 
bardzo smacznym smalcem ze skwarkami oraz ogórkiem. 

 
M. Czapla 
 

PodziPodziPodziPodziękow aniakow aniakow aniakow ania     
D yrektor Szkoły P odstaw ow ej w  K aczórkachD yrektor Szkoły P odstaw ow ej w  K aczórkachD yrektor Szkoły P odstaw ow ej w  K aczórkachD yrektor Szkoły P odstaw ow ej w  K aczórkach     

Serdecznie dziSerdecznie dziSerdecznie dziSerdecznie dzięku je w szystkim , którzy w  jakku je w szystkim , którzy w  jakku je w szystkim , którzy w  jakku je w szystkim , którzy w  jak iiiikolw iek kolw iek kolw iek kolw iek 

sposób w łsposób w łsposób w łsposób w łączyli siczyli siczyli siczyli się do organizacji do organizacji do organizacji do organizacji     

Św iw iw iw ięta  P atrona Szkołyta P atrona Szkołyta P atrona Szkołyta P atrona Szkoły  
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EKSPOZYTURA W KRASNOBRODZIE 

UL. 3-GO MAJA 26 
22-440 KRASNOBRÓD 

TEL. 660 79 17 
 

Zapraszamy do placówki PKO Banku Polskiego w Krasnobrodzie, która 
oferuje Państwu: 

• dokonywanie wpłat i wypłat, 

• skup i sprzedaż walut, 

• zakładanie i obsługa SUPERKONTA, 

• lokaty terminowe, 

• przyjmowanie wniosków kredytowych, 

• zakładanie i obsługa książeczek obiegowych, terminowych  

i mieszkaniowych 

Ekspozytura czynna 
poniedziałek – piątek 8.30. – 15.30. 

 
Najbliższe bankomaty PKO BP SA 

 
 

Zamość 
ul. Partyzantów 15 
ul. Orzeszkowej 26 
ul. Wyszyńskiego 50 b 
ul. Kołłątaja 2/4/6 (Hotel Orbis) 
ul. Legionów 10 (Szpital Wojewódzki) 

 
Szczebrzeszyn 

ul. Kościuszki 45 

 

Tomaszów Lubelski 
ul. Lwowska 24 (Sklep)  
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To już 10-ty raz 
 
 

Kącik  

Poetycki 
 
 

  
 

Z dumą wchodzimy nową bramą 
na stare cmentarze. 

One ciągle przypominają mi 
zabytkowe ołtarze. 

 
Stare nagrobki, 
płyty kamienne,  

które kryją w sobie  
stare dzieje tajemne 

Rozmyślam nad pomnikiem, 
Jezus pochylony, dźwiga 

krzyż ogromny. 
Jezus wykuty z kamienia, 
ciągle jednak dostojny. 

 
Jezus co roku jakby, 
bardziej pochylony. 

Myślę – tym dźwiganiem 
jest już na pewno zmęczony. 

 
Chciałbym mu pomóc, 

dźwigać choć przez chwilę, 
by ulżyć mu w tej męce. 
A stoją wszyscy wokół 
czyż głusi? czyż niemi? 

 
Jakby nie był między swemi. 

Lecz zaduma mija 
i powrócić do siebie czas, 

bo tu też krzyże 
czekają nas. 

 
                  Danuta Kargol                                                                                                                              
 

 
      W dniu 9 października 2002r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim odbyły się już X Biegi 
przełajowe o Puchar Szkoły. 
     Na początku zawodów pani dyrektor mgr Małgorzata Kawałek 
serdecznie powitała przybyłych gosci, sponsorów, uczniów, rodziców, 
nauczycieli i dokonała uroczystego otwarcia  biegów. 
     W zawodach tych startowali uczniowie z 6-ciu szkół podstawowych z 
terenu byłego województwa zamojskiego, a mianowicie: SP Hulcze, SP 
Suchowola, SP Paary, SP Kaczórki, ZSP Krasnobród, SP Majdan Wielki. 
    Rywalizacja przebiegała w 4 kategoriach: 

- Dziewczęta z kl. IV-V – dystans 400m 
- Chłopcy z kl. IV-V – dystans – 700m 
- Dziewczęta z kl. VI – dystans – 700m 
- Chłopcy z kl. VI – dystans 1000m. 

     Po uroczystym otwarciu zawodów sędzia główny zawodów mgr Jacek 
Kowalik zapoznał startujących z trasami biegów w w/w kategoriach i 
zasadami kulturalnego współzawodnictwa. O godz. 12 rozpoczęły się 
zmagania startujących zawodników z w/w szkół. Choć było chłodno, to 
imprezę rozgrzewała wspaniała atmosfera i gorąca herbata. Nad 
bezpieczeństwem uczniów czuwała pielęgniarka pani Danuta Gielmuda. 
      Po zakończeniu biegów wszystkich przybyłych zaproszono na 
tradycyjny, gorący bigos, a sędzia przystąpił do analizy wyników biegów 
w poszczególnych kategoriach. Oto wyniki: 
W klasyfikacji indywidualnej: 
Dziewczęta z kl. IV-V 

I miejsce – Katarzyna Ważna – SP Paary 
II miejsce – Agnieszka Cieplak – SP Kaczórki 
III miejsce – Żaneta Buczek – SP Paary 

 

Chłopcy z kl. IV-V 
I miejsce – Mateusz Romaniszyn – SP Paary 
II miejsce – Patryk Gontarz – SP Majdan Wielki 
III miejsce – Damian Tyrka ZSP Krasnobród 

 

Dziewczęta z kl. VI 
I miejsce – Anna Cieplak – SP Kaczórki 
II miejsce – Natalia Gontarz – SP Majdan Wielki 
III miejsce – Monika Galant – ZSP Krasnobród 

 

Chłopcy z kl. VI 
I miejsce – Marcin Palak – ZSP Krasnobród 
II miejsce – Piotr Michalik  – SP Suchowola 
III miejsce – Piotr Rybak – SP Suchowola 

 

W klasyfikacji drużynowej kolejne miejsca zajęły: 
I   – Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie,  
       który stał się dzięki temu właścicielem Pucharu. 
II  – Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim 
III – Szkoła Podstawowa w Kaczórkach 
IV – Szkoła Podstawowa w Paarach 
V  – Szkoła Podstawowa w Suchowoli 
VI – Szkoła Podstawowa w Hulcze. 

 

     Po podziękowaniu za sportową rywalizację pani dyrektor Małgorzata 
Kawałek i sędzia zawodów mgr Jacek Kowalik wręczyli nagrody i 
dyplomy dla wszystkich szkół i zawodników, którzy zajęli miejsca od 1 do 
3, ale to nie wszystko, nagrody otrzymali również uczniowie, którzy zajęli 
miejsca od 4 do 8. 
    Podsumowaniem zawodów był III Bieg Rodziców, Nauczycieli i 
Sponsorów.  
Na zakończenie Dnia Sportu w Majdanie Wielkim p. dyrektor 
podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła na dyskotekę. 
     I tak X Biegi Przełajowe o Puchar Szkoły w Majdanie Wielkim 
dobiegły końca. Do zobaczenia za rok! 

Jacek Kowalik 
 

 

Podziękowania 
 
      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Majdanie 
Wielkim dziękuje sponsorom za uatrakcyjnienie     
biegów.  
      Podziękowania otrzymują: 
 

Stacja Paliw PET-SUL w Majdanie Wielkim 
Stacja Paliw KRAS-TANK w Krasnobrodzie 
AMC Market Spożywczy w Krasnobrodzie 
Józef Kłyż – Piekarnia w Krasnobrodzie 
Polisa-Życie – Firma Ubezpieczeniowa 
     
      Dziękuję także rodzicom i nauczycielom za 
organizację biegów. 
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Podziękowania   
 

Serdecznie dziękuje 
Właścicielom  

Krasnobrodzkiego Centrum  
Handlowo-Produkcyjno-

Usługowemu AMC,  
a w szczególności panu  

Kazimierzowi Adamczukowi 
za dotychczasową współpracę. 

 
Agent  

ubezpieczeniowy  
Czesław Tys 

 
 

Ubezpieczenia 
                    

OFERUJEMY PROMOCJĘ W UBEZPIECZENIACH:  

 

 

- OC – nawet do 80% obniżki + zielona karta + assistance gratis 
- AC – obniżka do 40% dla klientów nie posiadających żadnych obniżek 
(zawierających po raz pierwszy ubezpieczenie AC) 
- NW KOM (nieszczęśliwe wypadki) – 20 zł. 
- mienie od ognia i kradzieży – obniżka do 50% 
- kompleksowa ochrona małych i średnich przedsiębiorstw – obniżka do 30% 

 

 
Ciągniki i przyczepy – od 21zł 
Sam. Ciężarowe do 2,5 Ton – od 288zł 
Sam. Ciężarowe pow. 2,5 ton – od 448zł. 

 

PRZEDMIOT  UBEZPIECZENIA WARIANTY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ CENY 

1. Zdarzenia losowe, akcja ratownicza, OC 48zł 
2. Zdarzenia losowe, akcja ratownicza, OC, kradzież z 

włamaniem, rabunek. 
72zł 

DOM JEDNORODZINNY 
Jako budynek murowany  
na  przykładową kwotę 

100.000zł. 3. Zdarzenia losowe, akcja ratownicza, OC, kradzież z 
włamaniem, rabunek, dewastacja. 

96zł 

 
1. Zdarzenia losowe, akcja ratownicza, OC 42zł 
2. Zdarzenia losowe, akcja ratownicza, OC, kradzież z 

włamaniem, rabunek. 
72zł RUCHOMOŚCI DOMOWE 

na kwotę 10.000zł. 
3. Zdarzenia losowe, akcja ratownicza, OC, kradzież z 

włamaniem, rabunek, dewastacja. 
90zł 

 
GARAŻ, BUDYNEK GOSPODARCZY, 
OGRODZENIE na kwotę  100.000zł. 

1. Zdarzenia losowe, akcja ratownicza, OC 72zł 

 

OFERUJEMY RÓWNIEŻ PEŁNY ZAKRES UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I EMERYTALNYCH TAKŻE DLA ROLNIKÓW 
Zapraszam we wtorki i soboty w godz. 900-1600 do nowej siedziby - Krasnobród, ul. Lelewela 36 

 

Agent Ubezpieczeniowy CZESŁAW TYS  tel. 662-22-62, tel. kom. 0-604-067-149 
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Sportowe akcenty  
Święta Patrona ZSP 

 
      Sportowy wymiar uroczystości Święta Patrona Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie otwierał 16 września 2002r. W tym dniu miały miejsce 
dwa mecze piłkarskie. W pierwszym spotkały się  połączone reprezentacje  klasy VIA i VIB z kl. 
VIC. Lepiej zaprezentowały się siły łączone klas A i B pokonując C. W przerwie mogliśmy obejrzeć 
pokaz karate z sekcji działającej przy naszej szkole. 
      W drugiej odsłonie piłkarskiej na boisko wybiegli reprezentanci ZSP/ZSO i samorządu lokalnego  
oraz wojska  z 3 BOT z Zamościa. Mecz sędziował Sławomir Gancarz (OKS Zamość). Łączne siły 
nauczycieli i samorządu musiały uznać wyższość wojskowych ulęgając 1:3 (do przerwy 1:0). Po 
meczu miało miejsce spotkanie przy „lokalnym” bigosie i wojskowej grochówce, którą 
konsumowano w gronie nauczycielskim i nazajutrz. 
      Sportowy akcent Święta Patrona Szkoły to także dzień 1 października 2002r. i organizowany w 
tym dniu III Wielobój Ułański w postaci masowych biegów przełajowych dla całej szkoły. Wyniki 
indywidualne przedstawiamy poniżej:  

 
Klasy I a, b 
 
Dziewczyny 
I - Maruszak Aleksandra - Ia 
II Lizut Magda -Ib  
III Sawiak Ola -Ia 
 
Chłopcy  
I -Kowalczuk Tomasz -Ia 
II -Dudek Kordian - Ib 
III - Korzeniowski Piotr - Ia 
 

Klasy II a, b  
 
Dziewczyny 
I -Borek Ania - IIb 
II -Buczak Monika - IIa 
III - J ędruszczak Aneta -IIa 
 
Chłopcy  
I - Łubiarz Kuba - IIa 
II - Kawka Bartek - IIa 
III - G ębala Kamil- IIa 

 Klasy III a, b, c  
 
Dziewczyny  
I - Sadło Andżelika -IIIb 
II - Dudek Marlena -IIIa 
III - Maruszak Kasia -IIIa 
 
Chłopcy  
I - Rębisz Łukasz -IIIb 
II - Siemko Krystian IIIc 
III - Piechnik Tomasz - IIIb 
 

 
  

Klasy IV a, b, c  
     Dziewczyny 
     I - Palak Patrycja - IVb 
     II - Góra Iwona – IVa 
     III - Rębisz Marta – IV a 
 

     Chłopcy 
     I - Palak Mateusz - IVb 
     II - Tarłowski Tomek – IVa 
     III - Maruszak Szymon – IVb 
 

Klasy V a, b, c 
     Dziewczyny  
     I - Kowalczuk Małgosia - Vc 
     II - Czubat Patrycja -Vc 
     III - Kostrubiec Beata - Vb 
  

     Chłopcy  
     I - Pol Paweł - Va 
     II - Tyrka Damian - Vb 
     III - Kostrubiec Grzegorz - Vb 
 
Klasy VI a, b, c  
    Dziewczyny  
    I - Galant Monika - VIb 
    II - Łasocha Ola - VIb 
    III - Nowak Patrycja –VIa 
 

    Chłopcy  
    I - Palak Marcin - VIc 
    II - Budzyński Emil - VIc 
    III - Prus Mateusz - VIc 

 

oprac. S.Radliński 

 
Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 19 utworzą rozwiązanie Krzyżówki  Nr 34, które 
wraz z naklejonym na karcie pocztowej kuponem prosimy przesłać na adres Redakcji w 
terminie do 10 listopada 2002r. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi rozlosu-
jemy nagrodę ufundowaną przez Centrum Kultury i Sportu w Krasnobordzie.  

Rozwiązanie  Krzyżówki Nr 33:  „Udanych zakupów”.  Za prawidłowe rozwiązanie tej 
krzyżówki nagrodę – EKSPRES DO KAWY – ufundowaną przez  

Krasnobrodzkie Centrum Handlowo-Produkcyjno-Usługowe  
AMC Market Spożywczy w Krasnobrodzie 

otrzymuje:  Pani Zofia Smalera zam. Majdan Wielki 42 
Gratulujemy. Nagroda do odebrania  w Redakcji 

 
 

Co słychać 
w kulturze? 

 
 

Klub szachowy 
 

Przy Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie rozpoczął działalność 
„Klub szachowy”. Spotkania w ramach 
klubu odbywać się będą raz w tygodniu 
we wtorki o godz. 1600 w świetlicy CKiS. 
Zajęcia prowadzić będzie instruktor 
Andrzej Czochra. Zapraszamy wszystkie 
osoby, niezależnie od wieku, które lubią 
grać w szachy lub chcieliby poznać tajniki 
tej gry na kolejne spotkania.  
 

Rajd odwołany 
 

Zaplanowany na sobotę 19 października 
2002r III Rajd Pieszy Doliną św. Rocha 
ze względu na zapowiadane 
niesprzyjające warunki atmosferyczne 
został odwołany. Jeżeli aura na to pozwoli 
rajd zorganizujemy w innym terminie, o 
czym poinformujemy współorganizatorów 
rajdu, którymi są dyrektorzy szkół. 
 

Informacje zebrała: 
      M. Czapla 
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