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Wielkanoc 1982 
  
      Zwyczaj urządzania Bożego Grobu dla uczczenia pamiątki złożenia 
ciała Jezusa Chrystusa do grobu przez adorację Najświętszego 
Sakramentu przywędrował do Polski z Europy zachodniej i sięga XI w. 
       W historii dekoracja Bożego Grobu obok wymiaru religijnego – 
symbolicznego miały również wydźwięk społeczno-polityczny, w 
Polsce szczególnie nawiązywały do martyrologii narodu. Tak było w 
czasach okupacji hitlerowskiej w Kościele Akademickim w Warszawie 
i tak było w wielu kościołach naszego kraju w czasie stanu wojennego 
– okupacji komunistycznej. Symbolika zamysłu artystycznego 
korespondowała z odczuciami i nastrojami narodu – budziła nadzieję 
na odzyskanie niepodległości. 
       Na zdjęciu obok przedstawiamy krasnobrodzki wątek w 
szlachetnej historii polskich grobów patriotycznych. Zdjęcie pochodzi z 
Wielkanocy 1982r. i przedstawia ciemnicę, a w niej za kratami 
Chrystusa Frasobliwego i zwisającą flagę biało-czerwoną z napisem 
„Solidarność”. W samym Bożym Grobie monstrancja otoczona była 
trzema Gdańskimi Krzyżami. 
      Tym obrazem sprzed dwudziestu lat nazbyt wymownym Parafia 
Krasnobrodzka pięknie wpisała się w ciąg tamtych dramatycznych 
wydarzeń pokazując swoja odwagę i umiłowanie patriotycznych 
wartości. 
                                                                     Paweł Murdzek 
 

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów prywatnych ks. Kazimierza Wójtowicza, 
proboszcza Parafii Krasnobród w latach 1969-1982. 
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*****  
„Sięgnijmy po znaki Nadziei” – pod 
takim hasłem w dniu 15 marca 2002r. w 
Ulowie odbył się Wielkopostny Dzień 
Skupienia Rolników Dekanatu 
Tomaszów Płd. Spotkanie rozpoczęło 
się Mszą św. w intencji rolników. W 
południe odmówiono modlitwę „Anioł 
Pański”, a po południu uczestnicy Dnia 
Skupienia odprawili Drogę Krzyżową. 
Oprócz modlitwy w programie 
Wielkopostnego Dnia Skupienia 
Rolników zaplanowano wykłady. 
Autorem i prelegentem jednego z tych 
wykładów pt. „Samorząd lokalny w 
służbie ludziom – strategia rozwoju, 
atuty wsi” był burmistrz MiG 
Krasnobród Marek Pasieczny. 
 

***** 
Urząd Miasta i Gminy Krasnobród przy 
współudziale Rady Sołeckiej w Majda-
nie Wielkim rozpoczął prace związane 
z odmulaniem rowów na terenie 
Majdanu Wielkiego. Zadanie to ma na 
celu przeciwdziałanie ewentualnemu 
zalewaniu terenów w sąsiedztwie 
rowów. Pracami tymi zostanie objęte 
ok. 3 km. rowów. Koszt zadania 
wyniesie 6000 zł. Połowę tych kosztów 
pokryje Rada Sołecka w Majdanie 
Wielkim. 
 

***** 
Zarząd Miasta i Gminy Krasnobród 
przystąpił do wykupu gruntów od 
prywatnych właścicieli nieruchomości 
przy ul. Leśnej w Krasnobrodzie. 
Nabywane grunty zostaną przeznaczone 
na poszerzenie ulicy Leśnej. 

 
*****  

 

             Informacje zebrała:  
                      M. Czapla 
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***** 
Wiosną bieżącego roku Urząd Miasta i 
Gminy w Krasnobrodzie będzie 
kontynuował rozbudowę parku 
miejskiego. W tym etapie planowane 
jest zagospodarowanie ok. 0,2 ha terenu 
nieużytków roślinnością parkową. Po 
zrealizowaniu tego etapu powstanie 
zagospodarowany kompleks parkowy o 
łącznej powierzchni ok. 0,45 ha.  
 

***** 
 

Drugą inwestycją mającą na celu 
uatrakcyjnienie miasta Krasnobród 
będzie wybudowanie na szczycie 
jednego z największych wzniesień 
Krasnobrodu /314 m npm/ wzgórzu 
„Kamieniołom” – „punktu 
widokowego”. Z miejsca tego będzie 
widoczna panorama Krasnobrodu, 
dolina rz. Wieprz, zalew rekreacyjny i 
okoliczne kompleksy leśne. Realizacja 
tej i wyżej opisanej inwestycji odbywać 
się będzie przy wsparciu finansowym 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Lublinie. 
 

***** 
 
Od kwietnia 2002r. na terenie gminy 
Krasnobród planowane jest 
zatrudnienie 8 osób w ramach prac 
interwencyjnych. Pracownicy ci będą 
zatrudnieniu na okres 12 miesięcy, a ich 
głównym zajęciem będą prace związane 
z oczyszczaniem miasta. 

 
*****  

 
 

***** 
Po raz drugi Burmistrz Miasta i Gminy 
Krasnobród Marek Pasieczny przyznał 
stypendia dla dzieci i młodzieży 
osiągających bardzo dobre wyniki w 
nauce i będące jednocześnie w trudnej 
sytuacji materialnej. Stypendia otrzymało 
11 osób z terenu naszej gminy, w tym 6 
uczniów szkół podstawowych, 4 uczniów 
gimnazjum i jedna studentka. W sumie na 
stypendia przyznano 6.300zł. i będą one 
przekazane stypendystom w formie 
jednorazowej wypłaty, której Urząd 
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie dokona 
w terminie do końca marca br. 
 

***** 
Na zaproszenie wójta gminy Skierbieszów 
w sobotę 16 marca 2002r. reprezentacja 
Urzędu Miasta i Gminy Krasnobród 
wzięła udział w Halowym Otwartym 
Turnieju Piłki Nożnej zorganizowanym w 
nowo otwartej hali sportowej w 
Skierbieszowie. W wyniku sportowej 
rywalizacji drużyna naszego urzędu 
okazała się najlepszą i zajęła I miejsce w 
turnieju zdobywając okolicznościowe 
puchary i dyplomy. 
Podobny turniej piłki nożnej drużyn 
samorządowych planowany jest w 
Krasnobrodzie w okresie wakacyjnym, z 
tym że mecze będą rozgrywane na 
otwartym boisku. O dokładnym terminie 
turnieju sympatyków i kibiców piłki 
nożnej poinformujemy w odpowiednim 
terminie. 
 

***** 
Urząd MiG w Krasnobrodzie czyni 
starania, aby ułatwić osobom bezrobot-
nym bez prawa do zasiłku potwierdzanie 
gotowości do pracy. Działania prowa-
dzone przez urząd zmierzają do tego, aby 
osoby te nie musiały w tym celu jeździć 
do Powiatowego Urzędu Pracy w 
Zamościu, a sprawy te mogły załatwić na 
miejscu w Krasnobrodzie. O 
wprowadzonych zmianach zainteresowani 
zostaną poinformowani przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Zamościu po 
sfinalizowaniu wspólnych działań. 

***** 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Ogłoszenie 
 

Zarząd Miasta i Gminy  
Krasnobród 

    podaje do publicznej wiadomo ści,  
że sporz ądzony został wykaz  

  nieruchomo ści przeznaczonych  
  do sprzeda ży, dzier żawy i najmu  

poło żonych w: Krasnobrodzie,  
Grabniku, Majdanie Wielkim  

oraz Hutkach Namule.  
Wykaz przedmiotowych  

nieruchomo ści wywieszony  
został na tablicy ogłosze ń  

Urzędu Miasta i Gminy  
w Krasnobrodzie 

w dniu 8 marca 2002r.  

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie 
Wydawca: Centrum Kultury i Sportu  w Krasnobrodzie 
Skład redakcji Mariola Czapla (red. nacz.), Sabina Zdonek, Dorota Szwal,  

Marianna Olszewska   ks. Jacek Rak 
Współpracownicy 
wydania: 

Paweł Murdzek, Małgorzata Kawałek  

Adres redakcji: CKiS, ul. 3-go Maja 26, 22-440 Krasnobród, 
 tel. (0-84) 660- 75-23 

Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.   
Nie zwracamy materiałów nie zamówionych. Przedruk dozwolony za podaniem źródła. 
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„KLON” 

dla Krasnobrodu 
 
 
      „KLON”, a raczej liść klonu to symbol utożsamiany z Bankiem Ochrony 
Środowiska S.A. „KLON” to  również wyróżnienie, którym  corocznie, od początku 
lat 90-tych Bank Ochrony Środowiska wyróżnia swoich najlepszych klientów. 
 
      8 marca br. w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień „KLON 
2001”. Z przyjemnością informuję, że wśród czterech wyróżnionych podmiotów z 
terenu województwa lubelskiego znalazło się również Miasto i Gmina Krasnobród, 
które wyróżnienie to otrzymało za wybitne dokonania ekologiczne osiągnięte w 
2001r. we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie. 
Natomiast burmistrz Marek Pasieczny został wyróżniony za efektywność 
gospodarowania i za pierwszą w kraju emisję obligacji komunalnych z dopłatami 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.  
 
Pisaliśmy już o tym w „Gazecie Krasnobrodzkiej”, ale dla przypomnienia podam, że 
26 czerwca 2001r. w Lublinie została podpisana trójstronna umowa pomiędzy 
Bankiem Ochrony Środowiska S.A., Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Miastem i Gminą Krasnobród w 
sprawie dopłat (ze środków WFOŚiGW w Lublinie) do oprocentowania obligacji 
komunalnych wyemitowanych przez naszą gminę. Dopłaty do oprocentowania 
dotyczą pięcioletnich obligacji komunalnych serii III o łącznej wartości 300 tys. zł. 
Fundusz będzie dokonywał dopłat do oprocentowania w wysokości 60% za każdy  
 

 
okres odsetkowy. Łączna kwota dopłat 
w WFOŚiGW w Lublinie wyniesie 
maksymalnie do 150 tys. zł. 
 
Wyróżnienie „KLON 2001” burmistrz 
Marek Pasieczny odebrał w dniu 8 
marca 2002r. z rąk p. Barbary Kozal – 
dyrektora Departamentu Projektów 
Ekologicznych BOŚ w Warszawie i  
p. Stanisława Zielińskiego – dyrektora 
Oddziału BOŚ w Lublinie. 
 

M. Czapla  
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Turystyczna 
Koalicja Samorządowa 

 
 
      Na początku 2002 roku w 
Zwierzyńcu została utworzona 
Turystyczna Koalicja Samorządowa 
„Roztocze”, która jest porozumieniem 
samorządów i podmiotów gospodar-
czych z Zamościa i Roztocza, którego 
celem jest wspólne działanie na rzecz 
promocji i aktywności turystycznej 
regionu. 
      Koalicję utworzyły samorządy: 
Józefowa, Krasnobrodu, Suśća, 
Szczebrzeszyna, Zwierzyńca i Zamościa 
oraz Stowarzyszenie Kwaterodawców 
Miasta i Gminy Zwierzyniec Biuro 
turystyczne „Quand” z Tomaszowa 
Lub., Krasnobrodzkie Stowarzyszenie 
Turystyczne i „ATUT” Biuro Promocji 
z Zamościa. 
       Współpraca członków koalicji 
będzie polegała na wspólnych prezenta-
cjach podczas targów turystycznych, 
wydawaniu wspólnych materiałów 
promocyjnych, organizowaniu kampanii 
promocyjnych oraz zainteresowaniu 
mediów walorami turystycznymi i   
 
 

 
 
wypoczynkiem na Roztoczu. 
       Pierwszym efektem pracy 
utworzonej niedawno Turystycznej 
Koalicji Samorządowej „Roztocze” 
będzie kolorowy folder wydany w 
formacie A4 zatytułowany „Zamość i 
Roztocze”, który ukaże się w nakładzie 
30 000 egz. Folder przygotowany 
zostanie pod kątem targów 
turystycznych i adresowany zarówno do 
turystów indywidualnych i 
organizatorów turystyki. W folderze 
tym znajdą się też informacje o 
Krasnobrodzie, a zgodnie z umową 
dotyczącą partycypacji w kosztach 
wydania folderu Krasnobród otrzyma 
4500 egz. tego wydawnictwa. 
    Natomiast jeśli chodzi o udział 
koalicji w targach turystycznych, to 
spośród 18 imprez targowych 
zaplanowanych na wiosnę 2002r. 
koalicja planuje udział w następujących: 

II Mi ędzynarodowe Targi-Regiony 
Łódź 22-24 marca 2002r. 

 
 
 

 
 

IX Mi ędzynarodowe Targi Turystyki, 
Sprzętu Turystycznego i Sportowego 

„GLOB 2002”  
Katowice 5-7 kwietnia 2002r. 

 

XII Krakowski Salon Turystyczny 
„LATO 2002”  

Kraków 12-14 kwietnia 2002r. 
 

VII Targi Turystyki i Wypoczynku 
„LATO 2002” 

Warszawa 19-21 kwietnia 2002r. 
 

XI Mi ędzynarodowa Giełda Turystyki 
„Jarmark Agroturystyczny 2002” 

Warszawa maj 2002. 
 

Pozostaje mieć nadzieję, że współpraca 
prowadzona w ramach nowo utworzonej 
koalicji zaowocuje aktywizacją tury-
styczną regionu i przyniesie wymierne 
korzyści wszystkim osobom 
zajmującym się szeroko rozumianą 
turystyką na Roztoczu i w 
Krasnobrodzie. 
 

M. Czapla 

 
 
 

     Zdrowych, radosnych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych 

 
Obecnym i Przyszłym  

Klientom 
 

Życzą 
Właściciele i Pracownicy 

 
Krasnobrodzkiego Centrum 

Handlowo-Produkcyjno-Usługowego AMC 
Market Spożywczy w Krasnobrodzie 
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      W roku ubiegłym, mój brat cioteczny 
z Krakowa dostarczył mi kwartalnik o 
tytule „Cracovia Leopolis” Nr 
23a/2001r. Dla wyjaśnienia podaję, że 
jest to czasopismo Oddziału Krakow-
skiego Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo 
wschodnich.  
      Ten kwartalnik w całości poświę-
cony jest tragedii ludności polskiej na 
Wołyniu w latach 1939-45r. Ta tragedia 
– to po prostu rzeź Polaków na Ukrainie 
dokonywana przez nacjonalistów ukraiń-
skich spod znaku Tryzuba. Oprócz tego 
kwartalnika przysłano mi jedną stronicę 
gazety „Nasza Polska” Nr 13 (286) z 
dnia 27 marca 2001r. z umieszczonym 
na górze nagłówkiem „Historia 
najnowsza”. W rozdziale – „rozmowa o 
książce dokumentującej” dojrzałem 
napis wykonany wielkim tłustym 
drukiem, który brzmiał: „Rzezie 
Polaków na Wołyniu, a pod tym wywiad 
dziennikarza Jerzego Biernackiego z 
Ewą i Władysławem Siemiaszko, 
autorami monumentalnej  
 

 
 
wyjazdu powrotnego do Polski 1944 
roku) mieszkałem w Kostopolu na 
Wołyniu, gdzie mój ojciec, wcześnie j 
zawodowy podoficer 3 pułku artylerii 
lekkiej Leg. w Zamościu, pracował w 
Nadleśnictwie Państwowym. 
W wołyńskim numerze „Cracovia-
Leopis” jest mnóstwo interesującego 
materiału, ale wielka szkoda, że została 
pominięta przepiękna osada robotnicza 
w Janowej Dolinie, odległa w linii 
prostej od Kostopola około 10 km. Była 
to kilkutysięczna osada robotnicza 
zamieszkała przez Polaków. Polscy 
robotnicy pracowali tam przy kruszeniu 
skał bazaltowych (bazalt – czarna 
magmowa skała wulkaniczna – cenny 
materiał drogowy). Sam bazalt 
wywożono do specjalnych zakładów, 
gdzie cięto go na kostki brukowe. 
Osada miała bajeczne usytuowanie. 
Ulice i domki położone w pięknym 
kilkudziesięcioletnim lesie sosnowym.  
Wyglądało to mniej więcej tak: 
 

 
 
żywcem i dusili się w piwnicach. 
W tej osadzie mieszkał z żoną i 8-letnim 
synem mój stryj, który zatrudniony był 
tam na stanowisku mechanika-
specjalisty. Cała ich trójka ocalała po 
prostu cudem, a to dlatego, że dwa dni 
wcześniej przyjechali do nas na wspólne 
Święta Wielkanocne. Stracili wszystko 
co mieli, zostało im tylko to, co mieli 
przy sobie. Po tej tragedii zamieszkali u 
nas aż do wkroczenia Sowietów w 
styczniu 1944 roku. 
      Będąc z żoną kilka lat temu w 
Kostopolu, zagadnąłem dwóch starszych 
Ukraińców – Co się dzieje obecnie w 
janowej Dolinie? Byli mocno zaskoczeni  
i przerażeni. W ogóle na ten temat nic 
nie chcieli rozmawiać. Powiedzieli mi 
krótko: „Tam teper nachoditsa tiurma” 
(tam obecnie znajduje się więzienie). Jak 
widać z zaskoczenia tych ludzi, to do tej 
pory nie mogą się uwolnić od sadyzmu i 
przemocy sowieckiej. 
Podobne tragedie przeżyły inne polskie 
 

Pogrom w Janowej Dolinie 
 

Tragiczne wspomnienia z Wołynia z lat 1939-1945 
 

pracy pt.: „Ludobójstwo dokonane przez 
nacjonalistów ukraińskich na ludności 
polskiej Wołynia w latach 1939-1945”. 
Ta książka ma 1450 stron, dwa tomy w 
twardej oprawie. Książka zawiera szcze-
gółowe opisy zbrodni z lat 1939-45 do-
konanych przez nacjonalistów ukraiń-
skich na ludności polskiej w ponad 1700 
miastach, miasteczkach, wsiach, kolo-
niach, futorach, osadach, majątkach 
ziemskich itp. Znajdują się tam wykazy 
zamordowanych – 19379 zidentyfiko-
wanych ofiar spośród 60.000 pomordo-
wanych Polaków. Znajdują się tu pierw-
szy raz publikowane dokumenty w tym 
relacje świadków, raporty i sprawozda-
nia struktur polskiego podziemia, doku-
menty kościelne, dokumenty ukraińskich 
organizacji nacjonalistycznych, wstrzą-
sająca dokumentacja fotograficzna, 
mapy 11 powiatów z zaznaczonymi 
miejscowościami, w których zostali za-
mordowani Polacy, a także imienne listy 
nacjonalistów ukraińskich odpowie-
dzialnych za ludobójstwo Polaków. 
       Państwo Ewa i Władysław 
Siemaszkowie są rodziną. Pani Ewa jest 
córką pana Władysława Siemaszko. 
Oboje są pasjonatami polskiej historii 
współczesnej. 
Dlaczego tak mocno zainteresował mnie 
ten temat? Otóż wyjaśniam, że zostałem 
sprowokowany, aby włączyć się do tego 
tematu, a to dlatego, że na rok przed 
wybuchem wojny, od 1938 roku (aż do 

brukowane ulice dzielone były 
kilkumetrowymi pasami leśnymi. Przy 
każdej z nich po jednej stronie stały 
jednorodzinne drewniane domki 
robotnicze z pięknymi zadaszonymi 
werandami. Takich ulic w osadzie było 
kilkanaście. Prostopadle do tych uliczek 
i domków biegła szersza ulica, a przy 
niej dwurodzinne, piętrowe, drewniane 
domy urzędników. Posiadały one 
również werandy i balustrady. Wszystkie 
domy kryte były gontem. Natomiast 
nieco dalej, przy kopalni znajdowały się 
dwa, czy trzy bloki murowane, piętrowe 
– biurowce ze sklepami i magazynami 
na parterze. 
       W Wielki Piątek 1943 roku 
ogromna banda ukraińska złożona m. in. 
z 16-17 letnich chłopców i dziewcząt 
dowodzona przez starszych „rezunów 
siczowych” bestialsko mordowała 
naszych rodaków w osadzie Janowa 
Dolina. Dziewczęta oblewały domki 
benzyną i ropą  przynoszoną w 
wiadrach, a te wyrostki goniły z 
wiechciami płonącej słomy i podpalały 
domki z ludźmi. Kto próbował ratunku 
w ucieczce to dostawał serie z 
karabinów maszynowych od „striłców”. 
Strzały, krzyki i lament ludzi 
wzywających pomocy słychać było u nas 
w Kostopolu. Nad osadą widoczna była 
ogromna czerwona łuna! W tej okropnej 
rzezi ocalała tylko znikoma część 
naszych rodaków. Pozostali płonęli 

wsie i osady. Kilkadziesiąt kilometrów 
od Kostopola w kierunku miasta Sarny 
znajdowały się dwie polskie wioski: 
Stepań i Huta Stepańska. Te 
miejscowości były kilkakrotnie 
atakowane przez banderowców. 
Okupanci, czyli Niemcy w ogóle nie 
reagowali na te morderstwa, nie udzielali 
żadnej pomocy katowanym Polakom. Z 
ich strony było ciągłe podjudzanie i 
nastawianie Ukraińców przeciw 
Polakom. 
        Po tych morderczych napadach na 
wymienione wioski Niemcy 
„wspaniałomyślnie” podstawili bydlęce 
wagony na najbliższą stację i resztki 
niedobitków wywieźli do Rzeszy. 
         Wkrótce jednak w niektórych 
polskich wioskach i osadach zaczęto 
poważnie organizować samoobronę, a 
wówczas „striłcom” zabrakło odwagi, a 
jak próbowali to dostawali solidny 
odpór. 
 

Janusz Żurakowski 
 
 
     Drogi Czytelniku!  
Jeśli chcesz podzielić się swoimi 
wspomnieniami i przeżyciami sprzed 
kilku, czy kilkudziesięciu lat – napisz. 
Postaramy się opublikować je na łamach 
„Gazety Krasnobrodzkiej”. 
 

Redakcja 
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Misja i cele  
strategiczne 

 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krasnobród (cz.7) 
 
Misja – cele nadrzędne 
      Misją strategii jest osiąganie coraz 
wyższego poziomu życia we wszystkich 
jego aspektach a także osiąganie 
powszechnie uznawanych wartości, 
które są uzależnione od polityki 
wspomagania rozwoju lokalnego. Wśród 
najważniejszych celów nadrzędnych 
określających misję strategii są takie jak: 
1) poprawa zamożności mieszkańców 
miasta i gminy; 
2) poprawa standardów życia w 
otoczeniu zamieszkania, pracy i rozwoju 
działalności gospodarczej w mieście i w 
gminie; 
3) pełny i sprawny dostęp mieszkań-
ców miasta i gminy do wszelkich dóbr 
cywilizacyjnych; 
4) stała poprawa ładu przestrzennego 
w mieście i w gminie; 
5) stała poprawa stanu środowiska 
przyrodniczego, w tym umacnianie 
kondycji ekologicznej Krasnobrodzkiego 
Parku Krajobrazowego; 
6) ochrona i rozwój dóbr dziedzictwa 
kulturowego. 
      Wymienione cele wraz z 
uwarunkowaniami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi tworzą postawę wyboru 
celów strategicznych stanowiących istotę 
strategii rozwoju miasta i gminy 
Krasnobród. Przedstawiony układ 
nadrzędnych celów strategii rozwoju 
miasta i gminy jest spójny z tymi, które 
stanowią misję strategii rozwoju 
województwa lubelskiego. 
 

Generalny cel strategiczny 
     Generalny cel strategiczny wytycza 
główny kierunek wspomagania rozwoju 
miasta i gminy. Ma bezpośrednio lub 
pośrednio wywoływać rozwój 
wszystkich oczekiwanych funkcji o 
znaczeniu zewnętrznym i lokalnym. Jako 
generalny cel strategiczny wskazuje się: 

Wspomaganie rozwoju oraz wzrostu 
rangi miasta i gminy Krasnobród jako 
regionalnego ośrodka obsługi ruchu 

turystyczno rekreacyjnego. 
       Warunkiem osiągania celu general-
nego jest spełnienie wielu oczekiwań 
społecznych i gospodarczych wynikają-
cych z obowiązków samorządu 
lokalnego, mieszkańców tego terenu, 
partnerskiego samorządu wojewódz-
kiego i obejmujących swoim działaniem 
instytucji oraz organizacji pozarządo-
wych (agencji, fundacji, stowarzyszeń i 
innych. W szczególności osiąganie celu  

 
generalnego jest warunkowane 
rozwojem bazy ekonomicznej gminy i 
aktywizacją rynku pracy, restrukturyza-
cją terenów wiejskich, dalszym 
rozwojem zaplecza turystyczno-
wypoczynkowego i uzdrowiskowego, 
umacnianiem walorów środowiska 
przyrodniczego i rozwojem lokalnych 
oraz ponadlokalnych systemów 
infrastruktury technicznej. Wśród tych 
oczekiwań należy więc wskazać cele 
strategiczne drugiego poziomu, czyli 
cele warunkujące osiąganie celu 
generalnego. Są to priorytetowe kierunki 
rozwoju. 
 
Priorytety rozwojowe 
      Priorytety rozwojowe są wypadkową 
uwarunkowań wewnętrznych rozwoju, 
wskazanych w analizie SWOT i 
uwarunkowań zewnętrznych zawartych 
w celach strategicznych województwa 
lubelskiego, Narodowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego i funduszy 
pomocowych Unii Europejskiej. 
Uwzględniono także priorytety 
narodowych strategii sektorowych 
opracowanych jako projekty przez Rząd 
RP.  
      Są to następujące priorytety rozwoju 
miasta i gminy Krasnobród: 
1. wspomaganie rozwoju i 
urozmaicania struktury bazy 
ekonomicznej miasta i gminy; 
2. wspomaganie rozwoju zaplecza 
turystyczno-wypoczynkowego i 
uzdrowiskowego; 
3. poprawa stanu infrastruktury 
technicznej w mieście i w gminie; 
4. wspomaganie rozwoju 
proekologicznej produkcji rolnej i 
wielofunkcyjności wsi; 
5. umacnianie walorów środowiska 
przyrodniczego. 
      Pięciu wyodrębnionym priorytetom 
odpowiada układ celów operacyjnych, 
stanowiących podstawę określenia zadań 
wdrożeniowych. 
 

Cele operacyjne w wybranych 
dziedzinach działań 
strategicznych. 
       Cele operacyjne skupiają się w 
wybranych dziedzinach priorytetowych. 
Stanowią operacyjne rozwinięcie 
priorytetów. Są to następujące cele: 
ad.1. w dziedzinie wspomagania 
rozwoju i urozmaicania struktury bazy 
ekonomicznej miasta i gminy; 

 
1. przygotowanie grupy liderów 
aktywności rozwoju miasta i gminy oraz 
współpracy w tym zakresie z powiatami 
grodzkim i ziemskim Zamość; 
2. tworzenie systemu edukacyjnego 
młodych przedsiębiorców i  tworzenie im 
wielostronnej  pomocy w zakładaniu i 
prowadzeniu firm (inkubacja, szkółki, 
mikropożyczki, marketing, inne); 
3. tworzenie systemu szkolenia kadr 
dla firm rozwijających działalność 
gospodarczą na terenie gminy; 
4. tworzenie lokalnego systemu 
informacyjnego o dokształcaniu i 
przekwalifikowaniu  zawodowym; 
5. przygotowanie terenów rozwoju 
przedsiębiorczości pod względem 
infrastruktury technicznej, informacji o 
warunkach rozwoju firm, w tym 
zabudowy, istniejących rezerw majątku 
produkcyjnego itp.; 
6. tworzenie miejscowych lub 
powiatowych jednostek organizacyjnych 
obsługujących przedsiębiorczość w 
zakresie poręczeń kredytowych i 
zabezpieczających firmy przed ryzykiem 
inwestycyjnym; 
7. organizacja lokalnego marketingu 
miasta i gminy wobec potencjalnych 
inwestorów w sferze rynkowej. 
       Cele tej grupy odnoszą się w 
strategii rozwoju województwa 
lubelskiego do zespołu programowego 1: 
Rozwój gospodarczy i infrastruktura 
ekonomiczna. Przedsięwzięcia strate-
giczne mogą być współfinansowane z 
funduszu przedakcesyjnego PHARE a w 
okresie przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej z funduszy strukturalnych: 
Europejskiego Funduszu rozwoju 
Regionalnego oraz z Europejskiego 
Funduszu Socjalnego. 
ad.2 w dziedzinie wspomagania rozwoju 

zaplecza turystyczno - 
wypoczynkowego 
i uzdrowiskowego; 

1. Organizacja i budowa strefy 
turystycznej na terenie gminy – 
przebudowa bazy pod kątem standardów 
obsługi i wydłużenia sezonu; 
2. Budowa sieci parkingów 
obsługujących ruch turystyczny i 
pielgrzymkowy w dostosowaniu do strefy 
uzdrowiskowej; 
3. Rozbudowa systemu informacji 
turystycznej, szczególnie o miejscach do 
parkowania pojazdów i możliwościach 
zakwaterowania; 
4. podnoszenie standardów obsługi 
ruchu turystyczno – wypoczynkowego, 
szczególnie turystyki wyspecjalizowanej 
(naukowej, religijnej, sportowej, 
biznesowej); 
5. udostępnianie walorów  
przyrodniczych i kulturowych ruchowi 
turystycznemu; 
 

ciąg dalszy na str. 12 
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Święto Kobiet 
        W dniu 8 marca 2002r. w kasynie wojskowym w Zamościu 
odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet  
zorganizowane przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi 
RP – Klub Honorowych Dawców Krwi Ziemi Zamojskiej z myślą 
o paniach, które dzielą się z potrzebującymi tak cennym darem 
jakim jest krew.  
Na spotkanie to zostały też zaproszone panie należące do Klubu 
Honorowych Dawców Krwi, które od ponad roku działa w 
Krasnobrodzie. 
      Spotkanie z okazji Dnia Kobiet swoją obecnością zaszczycili 
też m.in.: wicestarosta Adam Bąk, przedstawiciel wojewody 
lubelskiego Zbigniew Bełz, dyrektor Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie p. Eugeniusz Toruń 
oraz władze KHDK Ziemi Zamojskiej. 
     Podczas spotkania padło wiele miłych słów skierowanych do 
pań, wiele życzeń. Były też kwiaty, dyplomy i upominki. Z 
przyjemnością informuję, że wśród wyróżnionych były też panie z 
Krasnobrodu: p. Marta Szpyra, p. Małgorzata Szpyra oraz p. Beata 
Maruszak, które za zasługi w Honorowym Krwiodawstwie 
otrzymały pamiątkowe dyplomy uznania (jeden z nich 
publikujemy obok). 
      Po oficjalnej części spotkania symboliczną lampką wina 
wzniesiono toast za zdrowie pań i odbył się wspólny obiad, a 
potem czas na kawę, ciasto i wspólne rozmowy. 
      Specjalnie dla pań przygotowano też stoisko z kosmetykami 
firmy „AVON”, gdzie można było kupić kosmetyki, skorzystać z 
bezpłatnych porad kosmetyczek, a nawet zrobić sobie bezpłatny 
profesjonalny makijaż. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej 
atmosferze. 
      Kończąc relację ze spotkania, chciałabym w imieniu własnym 
(miałam przyjemność być na tym spotkaniu) i pozostałych pań z 
Krasnobrodu, które uczestniczyły w tym wyjeździe podziękować p. Adamowi Żukowi z Krasnobrodu, który zorganizował wyjazd 
do Zamościa oraz  Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pokrycie kosztów przejazdu do 
Zamościa i powrót do Krasnobrodu. 

M. Czapla 
 

 
 

Z aproszenieZ aproszenieZ aproszenieZ aproszenie    
 

      W dniu 16 kwietnia 2002r. o godz.1 700 

Mszą Św. w kościele parafialnym w 
Krasnobrodzie zostaną zainaugurowane 
spotkania formacyjne mające na celu 
przybliżenie nauki Papieża Jana Pawła II, 
którego imię nosi Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie. 
    Pierwszy wykład pt. „Koncepcja osoby w 
ujęciu Jana Pawła II”  bezpośrednio po 
Mszy Św. wygłosi ks. Jacek Rak. 
    Na tę uroczystość zapraszamy serdecznie 
nauczycieli, rodziców, uczniów i wszystkich 
zainteresowanych. 
 

       Dyrekcja  
                Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
                             w Krasnobrodzie 

 
 

OGŁOSZENIE 
 
Zarząd Miasta i Gminy Krasnobród ogłasza przetarg nieograniczony na 
świadczenie usług w zakresie: 

„wywozu śmieci z koszy ulicznych rozstawionych na terenie m. 
Krasnobród  w roku 2002/2003”. 

 
Dane do opracowania oferty: 

1. Aktualna ilość koszy – 81 szt. 
2. Ilość koszy które będą dostawione – 35szt. 
3. Częstotliwość opróżniania koszy - w zależności od potrzeb jednak 

w miesiącach letnich /od maja do września/ nie rzadziej jak trzy 
razy w tygodniu.  

4. Obowiązkowe opróżnianie koszy /po południu/ w przeddzień 
świąt kościelnych i państwowych.  

Oferty z podaną ceną brutto należy składać w sekretariacie UMiG w 
Krasnobrodzie do dnia 29 marca 2002 r. do godz.1500. Otwarcie ofert 
nastąpi w dniu 29 marca 2002 r. o godz. 15 10 w pokoju nr 4. 
Szczegółowych informacji na temat realizacji w/w zadania można uzyskać 
w UMiG w Krasnobrodzie, Ref. BGKiOŚ pokój nr 5 w godz. od 800–1500. 
Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami ze strony UMiG 
jest pan Stanisław Hejzner. 
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       Powoli dobiega końca czas Wielkiego Postu. Jest to dla 
wierzących okres rezygnacji z wielu rzeczy. Podjęliśmy 
zobowiązania i postanowienia wielkopostne. Ciekawe, czy 
będziemy mogli powiedzieć, że mamy silną wolę i 
wytrwaliśmy? Ten czas jest dla każdego darem - darem 
trudnym ale bardzo pięknym. Bowiem Bóg chce dotrzeć do 
naszych serc. Kto więc jest gotów otworzyć się na ludzi i na 
Boga i dać samego siebie w darze, stanie się bogatszym, a 
nie uboższym.  
      Spróbujmy zatrzymać się nad tajemnicą poszczególnych 
dni Wielkiego Tygodnia, aby dojść do Niedzieli 
Zmartwychwstania. 

 

Tajemnice  
pełne  

życia i radości 

 
 

NIEDZIELA PALMOWA  
- entuzjazm i kłamstwo 

 

Uczniowie przyprowadzili 
osiołka i wsadzili nań Jezusa. 
Gdy zaczęli zjeżdżać z Góry 
Oliwnej pojawili się mieszkańcy 
Jerozolimy i powitali Jezusa z 
Nazaretu jak Króla. Jezus jeszcze 
raz daje dowód, iż jest posłanym 
przez Ojca Mesjaszem. 
Przychodzi do człowieka jako 
Zbawiciel. Wydaje się, że ludzie 

to rozumieją i przyjmują Go z entuzjazmem. Jednakże 
radość ta przypomina słomiany zapał; czerwony dywan, 
który chcieli rozwinąć przed Zwycięskim Królem stał się 
purpurowym płaszczem drwiny i szyderstwa w Wielki 
Piątek. Izraelici obwołują Chrystusa Królem. Za kilka dni 
odrzucają Go i wybierają złoczyńcę Barabasza. 
 

 
WIELKI CZWARTEK  
- ofiara i pożegnanie 

  
    Z nastaniem wieczoru 
Jezus z uczniami zasiedli 
do paschalnego posiłku. 
Tak nakazywały przepisy 
Starego Prawa. Uroczysta 
wieczerza, która stała się 
posiłkiem pożegnalnym. 
Uczniowie pojęli to 
dopiero w piątek, gdy 
Mistrza już nie było. 
Jednocześnie to pożegnanie stało się nowym początkiem. 
Dowiedzieli się o tym dopiero w poranek wielkanocny, gdy w 
swych sercach odczytali: „To czyńcie na Moją pamiątkę.” 
Dlaczego Jezus wziął chleb i połamał go; dlaczego jeszcze 
kielich z winem? Jest tylko jeden dobry powód łamania chleba 
- aby się nim podzielić. Jest tylko jeden dobry powód jednego 
kielicha dla wielu - aby poczuli się jednością, wspólnotą. Po 
czasie pojęli głębię tej uczty - oto Mistrz dał im Siebie w darze. 
To Ciało Moje, to Krew… Bezcenny dar dla nich i dla każdego, 
kto uwierzy. Dar nowego życia. 

 
WIELKI PIĄTEK 

- śmierć i zbawienie 
 

„Oto Człowiek” - mówi Piłat 
pokazując Jezusa w koronie 
cierniowej i ubiczowanego. 
Oto Człowiek krzyżowany, a 
nadal żyje. Zmuszony do 
milczenia, a nadal mówi 
ustami wielu. Zdradzony, a 
uczy miłosierdzia. Syn Boży, 
a nasz Brat. Poprowadzony ku 

śmierci. Oskarżycielom wydawało się, że Jego śmierć 
będzie rozwiązaniem ich niepokojów i problemów. Tak, 
śmierć jest granicą życia, ale nie miłości. Miłość przełamała 
strach, zdradę, śmierć. Z miłości wyrasta zmartwychwstanie; 
przekracza granice śmierci. Bowiem prawdziwe życie ma 
dwa  
oblicza: śmierć i zmartwychwstanie. Ale zmartwychwstanie 
ma oczy otwarte na niebo. 
 
 

 
 

 
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 

- nadzieja i życie 
 
Skoro pierwsze promienie 
słońca dotknęły ziemi 
niewiasty poszły do grobu. 
One nie pozwoliły, by 
sparaliżował je smutek, lecz 
wybrały się w drogę ku 
nadziei, ku życiu. Szukać 
żyjącego wśród umarłych - to 
mieć niezniszczalną nadzieję 
życia. Paschał, świeca 
wielkanocna będzie płonął daremnie, jeśli w naszych sercach 
nie stanie się jaśniej i cieplej, jeśli w bliźnich nie dostrzeżemy 
Zmartwychwstałego. Odnaleźć w sobie płomyk wiary i nadziei, 
płomień Chrystusa żyjącego wiecznie - oto prawdziwy owoc 
Wielkiego Postu o Wielkanocy. Rekolekcje, nabożeństwa, 
sakramenty - droga dla Chrystusa do naszych serc. Czy On tam 
jest? 
Zanim poznamy światło, musimy przejść przez ciemność. 
Zanim dojdziemy do nieba, musimy przejść przez ziemię. 
Zanim powitaliśmy świat, nasze matki cierpiały. 
Zanim zostaliśmy zrodzeni dla nieba, Chrystus musiał 
cierpieć na krzyżu. 
Alleluja - On żyje - a my w Nim zmartwychwstaniemy.  
Życzmy sobie prawdziwej Radości z Życia.  
 

        x. Jacek 
 

Droga Krzyżowa 
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K rasnobród K rasnobród K rasnobród K rasnobród ––––  W ielkanoc 2002 W ielkanoc 2002 W ielkanoc 2002 W ielkanoc 2002 
 
Paschał,Paschał,Paschał,Paschał,    

św ieca w ielkanocna,w ieca  w ielkanocna,w ieca  w ielkanocna,w ieca  w ielkanocna,    

która jest sym bolem  która jest sym bolem  która jest sym bolem  która jest sym bolem      

Chrystusa,Chrystusa,Chrystusa,Chrystusa,    

płonie nadarem no,płonie nadarem no,płonie nadarem no,płonie nadarem no,    

jejejejeśli od  jej li od  jej li od  jej li od  jej św iatła w iatła w iatła w iatła     

n ie staje sin ie staje sin ie staje sin ie staje się ja ja ja jaśnnnniejiejiejiej    

w  naszych głow achw  naszych głow achw  naszych głow achw  naszych głow ach     

i sercach ,i sercach ,i sercach ,i sercach ,    

i jei jei jei jeśli w  blili w  blili w  blili w  bliźnichnichnichnich     

n ie dostrzegam ynie dostrzegam ynie dostrzegam ynie dostrzegam y    

Z m artw ychw stałego.Z m artw ychw stałego.Z m artw ychw stałego.Z m artw ychw stałego.    

   (zasłyszane) 
 
 

Zmartwychwstanie to narodziny... 
narodziny Radości, co rozprasza każdy smutek, 
narodziny Światła, co rozświetla każdą ciemność, 
narodziny Nadziei, co roznieca nową nadzieję, 
narodziny Życia, co przeniknęło grobowy kamień. 

 
Zmartwychwstały Chrystus niech obdarzy nas  

radością, światłością, nadzieją i pełnią życia na każdy dzień. 
 

Sam orzSam orzSam orzSam orządow i, M ieszkadow i, M ieszkadow i, M ieszkadow i, M ieszkańcom  G m iny i Parafii K rasnobródcom  G m iny i Parafii K rasnobródcom  G m iny i Parafii K rasnobródcom  G m iny i Parafii K rasnobród     

w  im ieniu  K siw  im ieniu  K siw  im ieniu  K siw  im ieniu  K sięży pracu jy pracu jy pracu jy pracu jących w  parafiicych w  parafiicych w  parafiicych w  parafii    
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XXX sesja  
Rady Miasta i Gminy  

w Krasnobrodzie 
 
      W dniu 25 lutego 2002r. w Centrum 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 
odbyła się XXX Sesja Rady Miasta i 
Gminy w Krasnobrodzie.  
     Przedstawiony radnym program sesji 
został na wniosek Zarządu rozszerzony 
o projekt uchwały ws. przyjęcia do 
realizacji zadań szkoleniowo-
dydaktycznych w gminie Krasnobród w 
roku 2003. 
Po wprowadzonych do porządku obrad 
zmianach podczas XXX sesji podjęto 
uchwały w następujących  sprawach:  
1. Uchylenia uchwały Nr 
XXI/173/2000 Rady MiG w 
Krasnobrodzie z dnia 29 grudnia 
2000r w sprawie określenia stawek 
opłaty administracyjnej za czynności 
wykonywane przez organy podległe 
Radzie Miasta i Gminy. 
Komentując projekt tej uchwały 
Kazimierz Gęśla poinformował, że 
opłata administracyjna stosowana jest 
wówczas, gdy z innych przepisów nie 
wynika obowiązek uiszczania innej 
opłaty. W grudniu 2000r podjęto 
uchwałę w sprawie określenia stawek 
opłaty administracyjnej za wpis do 
działalności gospodarczej. Wynikało to 
z faktu, że wprowadzając w życie 
ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym 
pominięto sprawy opłat za wpis do 
ewidencji działalności gospodarczej. 
Twórcy nowej ustawy przeoczyli ten 
fakt. Wówczas Rada MiG podjęła 
uchwałę o opłacie administracyjnej. 
Ewidencja działalności gospodarczej w 
dalszym ciągu pozostaje w gminach do 
końca roku 2003 w związku z tym 
opłaty nadal należy pobierać, z tym, że 
obecnie ustawodawca w ustawie prawo 
działalności gospodarczej określił, że 
wniosek o wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej podlega 
opłacie w wysokości 100zł, natomiast 
zmiana – 50 zł. W związku z tym, że 
ustawa mówi wprost o opłatach nasza 
uchwała staje się bezprzedmiotowa. 
Uchwała została podjęta. 
 
2. Przekształcenia Liceum Ogólno-
kształcącego w Krasnobrodzie 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II 
w Krasnobrodzie. 
Również projekt tej uchwały omówił 
Sekretarz MiG Kazimierz Gęśla, który 
wyjaśnił, że uchwała ta ma związek z 
nowelizacją ustawy i przepisów  

 
wprowadzających reformę ustroju 
szkolnego. W myśl nowych przepisów 
organy prowadzące dotychczasowe 
szkoły średnie przekształcą je w szkoły 
ponadgimnazjalne. W przypadku naszej 
gminy to przekształcenie ma charakter 
formalny i nie powodujące żadnych 
zmian merytorycznych. Z dniem 1 
września 2002 ponadpodstawowa szkoła 
średnia o nazwie Liceum Ogólnokształ-
cące w Krasnobrodzie przekształcona 
zostanie w ponadgimnazjalne trzyletnie 
Liceum Ogólnokształcące. Uchwała 
została podjęta. 
 
3. Zmiany uchwały Nr XVI/142/2000r 
Rady MiG w Krasnobrodzie z dnia 16 
maja 2000r o ustaleniu bonifikat oraz 
trybu przydzielania przy sprzedaży 
komunalnych lokali mieszkalnych. 
Komentarza do projektu uchwały 
udzieliła E.Borowicz kier. referatu 
GGMiR Urzędu MiG, która 
poinformowała, że na ostatnim 
spotkaniu mieszkańcy domu nauczyciela 
w Majdanie Wielkim wyrazili 
zainteresowanie nabyciem lokali pod 
warunkiem zastosowania 50% bonifi-
katy bez względu na to czy wszyscy 
jednocześnie przystąpią do wykupu. 
Ponieważ pozostał, na terenie gminy 
Krasnobród, tylko jeden dom 
nauczyciela w Majdanie Wielkim, w 
którym nie uregulowano spraw 
własnościowych  oraz by pomóc ich 
mieszkańcom przygotowano uchwałę 
zmieniającą. Po zmianie pkt.7 
załącznika do uchwały  z 16 maja 2000r 
otrzyma brzmienie „ W przypadku 
sprzedaży lokalu mieszkalnego w domu 
mieszkalnym wraz z przypadającym 
udziałem w działce dotychczasowemu 
najemcy przy jednorazowej wpłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia aktu 
notarialnego zastosować bonifikatę w 
wysokości 50% ceny szacunkowej 
rzeczoznawcy majątkowego”. Pozostałe 
zapisy uchwały i bonifikat w przypadku 
rozłożenia na raty pozostają bez zmian. 
Uchwała została podjęta. 
 
4. Ustalenia Miejsko-Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwi ązywa-
nia Problemów Alkoholowych na rok 
2002. 
Komentarza do projektu uchwały 
udzielił Sekretarz MiG Kazimierz Gęśla, 
który poinformował, że Zarząd MiG 
przyjął projekt uchwały przygotowany  

 
 
przez Miejsko-Gminną Komisję ds. Pro-
filaktyki i Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym. Komisja zaś opracowała 
projekt uchwały w oparciu o rekomen-
dację Państwowej Agencji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. Prze-
gotowany program jest bardziej ogólny 
w porównaniu z programami z lat 
poprzednich. Za realizację uchwały 
odpowiada zarząd, który rozpatruje 
wnioski opiniowane przez komisję. 
W dalszej części swojej wypowiedzi 
Sekretarz omówił program, który składa 
się z następujących punktów: 
1) Zwiększanie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu. 
2) Udzielanie rodzinom, w których 
występują problemy alkoholowe,  
pomocy psychospołecznej i prawnej a w 
szczególności ochrony przed przemocą 
w rodzinie. 
3) Prowadzenie profilaktycznej dzia-
łalności informacyjnej i edukacyjnej, w 
szczególności dla dzieci i młodzieży. 
4) Ustalenie szczegółowych zasad 
wydawania i cofania zezwoleń na 
prowadzenie sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia na miejscu lub poza miejscem 
sprzedaży oraz kontrola przestrzegania 
zasad obrotu tymi napojami. 
5) Wspomaganie działalności instytucji, 
stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych. 
Uchwała została podjęta. 
 
5. Określenia zasad zwrotu wydatków 
na świadczenia w formie dożywiania 
dzieci w szkołach. 
Omawiając projekt uchwały kierownik 
MGOPS w Krasnobrodzie Mirosława 
Konopka, poinformowała, że z dniem 
01.01.2002 zmieniły się kryteria 
udzielania pomocy w formie dożywiania 
dzieci w szkołach. Zgodnie 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
15.01.2002 do pomocy kwalifikują się 
rodziny, których dochód na jedną osobę 
w  rodzinie nie przekracza 200% 
dochodu uprawniającego do świadczeń z 
pomocy społecznej. Podjęcie tej 
uchwały jest niezbędne do uzyskania 
dotacji z budżetu Wojewody na 
dofinansowanie do dożywiania uczniów. 
Uchwała została podjęta. 
 

6. Zmian w budżecie gminy na 2002 r. 
Zmiany w budżecie na 2002r. omówiła 
skarbnik MiG Jadwiga Niedźwiedź. 
Zmiany polegały na zwiększeniu 
dochodów o kwotę 7.320zł  pochodzącą 
z wynajmu pomieszczeń szkolnych i 
organizacji wypoczynku zimowego dla  

 

Ciąg dalszy na str.11 
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Dobre rady 
 

Czym czyścić dywany? 
 
Sposoby na uporczywe plamy: 
� Kolorowe drinki 

Proszek do prania (łyżeczka na 
szklankę wody) 
� Czerwone wino 

Zimna woda i kwasek cytrynowy 
� Guma do żucia 

Kostki lodu i spirytus 
� Kawa 

5-procentowy roztwór wodny kwasu 
cytrynowego  
� Tusz z długopisu 

Spirytus salicylowy lub inny 
bezbarwny alkohol. 
� Farba olejna 

Bezbarwny alkohol.  
 

Lepkie ślady po taśmie  
samoprzylepnej 

 
Na kleju, który został po usunięciu 
taśmy samoprzylepnej szybko osadza 
się kurz i brud. Szpecące ślady na szkle, 
glazurze lub terakocie usuniesz, 
delikatnie pocierając je szmatką 
zwilżoną zmywaczem do paznokci. 
Jeśli chcesz usunąć zabrudzenia z 
lakierowanych mebli, zrób najpierw 
próbę na mało widocznej powierzchni. 
 
      Zapraszam Czytelniczki „G.K.” do 
dzielenia się podobnymi radami na 
łamach naszego pisma. 

M. Czapla 

 

Świąteczne przysłowia 
 
 Wielki Pi ątek 

� Gdy Wielki Piątek ponury, Wielkanoc będzie bez chmury.  

� Jeśli w Wielki Piątek deszcz kropi, radujcie się chłopi. 

� Deszcz na Wielki Piątek napcha każdy kątek. 

� W piątek przed Wielkanocą, gdy deszczyk przerosi, pospólstwo urodzaje 
tego roku wnosi. 

� Jak w Wielki Piątek jest rosa, będzie obfity plon prosa. 

� Kiedy w Wielki Piątek pada, suche lato deszczyk nam ten przepowiada. 

� Jak w Wielki Piątek rosa, to dosiewać prosa, a jak mróz, to kamieniem 
proso przyłóż.  

� W Wielki Piątek deszcz, nieurodzaju wieszcz. 

� Kto w Wielki Piątek sieje, ten się w żniwa śmieje.  

� W Wielki Piątek dobry zasiewu początek. 

� W Wielki Piątek rób początek, a w sobotę kończ robotę.  

Wielkanoc 

� W Wielką Niedzielę pogoda, duża w polu uroda. 

� Zielone Boże Narodzenie. a Wielkanoc biała, w polu uciecha mała.  

� Pogodny dzień wielkanocny grochowi wielce pomocny. 

� Gdy na dzwony wielkanocne pada, suchość nam przez całe lato włada. 

� Jeżeli w wielkanocną niedzielę deszcz, między Wielkanocą i Świątkami 
więcej słoty niż pogody.  

� Od Wielkanocy do Zielonych Świątek może lać i w piątek. 

� Lepszy by jeden mądry w piątek niżeli błaznów w Wielką Niedzielę 
dziesiątek.  

� Na Zmartwychwstanie dziadek przy plocie stanie. 
 

 

XXX sesja Rady Miasta i Gminy 
w Krasnobrodzie 

 

Ciąg dalszy ze str. 11 
młodzieży. Poza tym zwiększa się 
dochody w budżecie gminy na zadania 
własne o kwotę 225.253 zł, na którą 
składają się m.in. następujące dotacje: 
dotacja Wojewody Lubelskiego na 
dożywianie uczniów (1700zł), dotacja z 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego na budowę 
drogi gminnej w Krasnobrodzie przy ul. 
Partyzantów, która planowana była w 
budżecie roku ubiegłego, a która nie 
wpłynęła i planowane jest otrzymanie 
jej w roku bieżącym (194.633.00zł), 
dotacja Wojewody Lubelskiego na 
odpis na ZFŚS dla nauczycieli 
emerytów i rencistów (1.000.00zł). 
Pani Skarbnik poinformowała też, że w 
związku ze zmniejszeniem dotacji 
Wojewody Lubelskiego na oświetlenie 
dróg oraz budowę nowych punktów  

świetlnych zmniejszone zostały 
planowane na ten cel wydatki w 
budżecie gminy. 
Uchwała została podjęta. 
 
7. Przyjęcia do realizacji zadań 
szkoleniowo-dydaktycznych w gminie 
Krasnobród w roku 2003. 
Uzasadniając podjęcie tej uchwały 
Sekretarz MiG Krasnobród Kazimierz 
Gęśla poinformował, że uchwała jest 
uchwałą intencyjną i otwiera drogę do 
składania wniosków o dofinansowanie 
zadań szkoleniowo-dydaktycznych w 
gminie. Jest to kolejny etap aktywizacji 
obszarów wiejskich opracowany przez 
Bank Światowy. Przewiduje się 
dofinansowanie do czterech następują-
cych zadań: 
1) szkolenia dyrektorów i nauczycieli, 
2) szkolenia informatyczne, 

3) zakup oprogramowania, 
4) zakup środków dydaktycznych 
Sekretarz poinformował też, że wniosek 
zbiorczy sporządzi gmina po 
uwzględnieniu propozycji dyrektorów 
szkół i przedłoży do Wojewódzkiego 
Biura Wdrażania Aktywizacji Obsza-
rów Wiejskich Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Lubelskiego w 
terminie do 29 marca br.  
Obecnie należy podjąć uchwałę 
intencyjną co do wysokości 
zabezpieczonych środków. 
Po zapoznaniu się z kryteriami oceny, 
Zarząd proponuje zabezpieczyć środki 
własne tylko w dwu punktach tj.:  
1/ zakup oprogramowania  
2/ zakup środków dydaktycznych.  
Propozycję tą motywuje tym, że 
pozostałe dwa punkty dotyczą szkoleń, 
a jest możliwość przeprowadzenia ich 
za znacznie mniejsze środki niż są 
proponowane. 
Uchwała została Podjeta. 

oprac. M. Czapla 
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Misja i cele  
strategiczne 

 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krasnobród (cz.7) 
 
Ciąg dalszy ze str. 6 
6. wspomaganie rozwoju bazy 
noclegowej, gastronomicznej i 
informacyjnej turystów; 
7. urządzanie i dalszy rozwój szlaków 
pieszych i rowerowych wędrówek 
turystycznych po terenie gminy; 
8. kształcenie młodzieży w zakresie 
usług turystycznych; 
9. rozwój funkcji konferencyjno-
kongresowej na terenie gminy; 
10. rozwój urządzeń sportowych na 
terenie miasta i gminy; 
11. rozwój i urozmaicanie form 
działalności kulturalnej; 
12. tworzenie warunków dla rozwoju 
wyczynowych i amatorskich imprez 
sportowych. 
       Cele tej grupy odpowiadają celom 
strategicznym zespołu 5 Turystyka w 
strategii rozwoju województwa 
lubelskiego. Nie mają bezpośredniego 
odniesienia do funduszy 
przedakcesyjnych i strukturalnych Unii 
Europejskiej. Zadania infrastrukturalne 
mogą być finansowane z Funduszu 
ISPA przeznaczonego na infrastrukturę 
techniczną i ochronę środowiska. 
Zadania wzmacniające wielofunkcyj-
ność wsi mogą być finansowane z 
funduszu przeznaczonego na 
aktywizację terenów wiejskich 
SAPARD. W dalszej przyszłości 
źródłem współfinansowania rozwoju 
turystyki może być Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego. 

ad.3. w dziedzinie wielostronnej 
poprawy stanu infrastruktury 

technicznej i społecznej w mieście 
 i w gminie; 

1. modernizacja istniejącej sieci dróg 
powiatowych i gminnych na terenie 
gminy; 
2. rozbudowa systemu dróg lokalnych 
i powiatowych o utwardzonej na-
wierzchni; 
3. budowanie chodników na ulicach 
miasta i innych większych miejscowości 
w gminie oraz rozbudowa oświetlenia 
ulic miejskich i wiejskich; 
4. budowa systemu kanalizacji i 
oczyszczania ścieków na terenie miasta 
i gminy; 
5. rozbudowa i modernizacja wysypi-
ska odpadów; 
6. rozbudowa i urządzanie techniczne 
ciągów pieszo-rowerowych w tym tras 
wędrówek turystycznych; 
7. modernizacja sieci elektroenerge-
tycznej – zamiana linii napowietrznych 

 
średnich i niskich napięć na przewody 
podziemne; 
8. uzupełnianie sieci zaopatrzenia 
gminy w gaz przewodowy; 
9. usprawnienie gospodarki odpa-
dami stałymi (modernizacja i budowa 
wysypiska śmieci z segregacją oraz uty-
lizacją odpadów); 
10. utworzenie na terenie miasta insty-
tucji bezpieczeństwa publicznego, w tym 
Straży Miejskiej i Komisariatu Policji z 
pełną obsadą kadrową; 
11. tworzenie na terenie miasta no-
wych kierunków kształcenia na pozio-
mie szkół średnich, w tym w dziedzinie 
turystyki i hotelarstwa oraz w innych 
dziedzinach; 
12. utworzenie punktu informacji o 
Unii Europejskiej i o warunkach 
funkcjonowania Polski w tej 
organizacji; 
13. Tworzenie bazy nauki języków 
obcych, głównie dla młodzieży; 
14. Tworzenie punktów konsultacyj-
nych przygotowania młodzieży na różne 
kierunki studiów. 
       Lokalna infrastruktura techniczna i 
społeczna nie ma bezpośredniego 
odpowiedniego zespołu programowego 
w strategii rozwoju województwa. 
Jednakże niektóre zadania mogą 
odnosić się do zespołu programowego 7 
Ochrona Środowiska (zadania 
uzasadnione ochroną środowiska) lub 
fragmentarycznie do innych zespołów 
na przykład Komunikacja (zespół 
programowy 8) lub Energetyka (zespół 
programowy 9). 
      Współfinansowanie zadań komunal-
nych z funduszy przedakcesyjnych i 
komunalnych może mieć różne źródła. 
Praktycznie możliwości w tym zakresie 
należy poszukiwać we wszystkich 
funduszach przedakcesyjnych a 
następnie w Europejskim Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

ad.4.w dziedzinie wspomagania 
rozwoju proekologicznej produkcji 

rolnej i wielofunkcyjności wsi 
1. Upowszechnianie wszelkich form 
rolnictwa zintegrowanego i ekologicz-
nego na terenie gminy w dostosowaniu 
do istniejących warunków przyrodni-
czych; 
2. Promocja produkcji ogrodniczo-
zielarskiej; 
3. Organizowanie grup producenc-
kich i marketingu produkcji tzw. 
zdrowej żywności i produkcji 
zielarskiej; 

 
 
3. Upowszechnianie przedsiębiorczo-
ści pozarolniczej na terenach wiejskich i 
umacnianie wielofunkcyjności wsi; 
4. Udostępnianie młodzieży wszelkiej 
informacji o możliwościach dalszego 
kształcenia i o zmianach kwalifikacji 
zawodowych. 
      Rozwój rolnictwa i wielofunkcyj-
ność wsi odpowiada w strategii rozwoju 
województwa lubelskiego zespołowi 
programowemu 2 Rozwój Obszarów 
Wiejskich. Zadania w tym zakresie 
mogą być finansowane przez 
przedakcesyjny fundusz pomocy 
przedakcesyjnej dla rolnictwa i rozwoju 
obszarów wiejskich SAPARD oraz 
częściowo przez fundusz Phare. W 
okresie akcesyjnym przewidziano na te 
cele Europejski Fundusz Orientacji i 
Gwarancji Rolnej. 
ad.5  w dziedzinie umacniania walorów 
środowiska przyrodniczego 
1. ochrona dolin rzecznych przed za-
gęszczaniem wszelkich form zabudowy; 
2. rozbudowa zalewu w Krasnobro-
dzie i poprawa stosunków wodnych w 
gminie; 
3. ochrona wód, powierzchni ziemi i 
powietrza przed wszelkimi zanieczysz-
czeniami; 
4. dolesianie gruntów nieprzydatnych 
dla rolnictwa i innej działalności 
gospodarczej; 
5. umacnianie różnorodności biolo-
gicznej środowiska przyrodniczego. 
Cele tej dziedziny strategicznej 
odpowiadają w strategii rozwoju woje-
wództwa lubelskiego zespołowi 
programowemu 7 Ochrona Środowiska. 
Na wspomaganie ochrony środowiska 
Unia Europejska przewidziała fundusz 
przedakcesyjny ISPA. W okresie 
akcesyjnym źródłem współfinansowa-
nia przedsięwzięć w tej dziedzinie 
będzie prawdopodobnie Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego i tzw. 
Fundusz Kohezji (dostosowania do 
standardów Unii Europejskiej). 

* 
Wymienione cele operacyjne stanowią 
ramy programowania zadań inwestycyj-
nych i organizacyjnych w ramach 
strategii wspomagania rozwoju miasta i 
gminy. Lista tych zadań będzie ciągle 
zmienna, nie tylko ze względu na ich 
wdrażanie lub usuwanie ze strategii. 
Będzie zmienna w zależności od 
przebiegu kierunków wsparcia rozwoju 
regionalnego, określonego dla 
województwa lubelskiego przez Rząd 
RP i fundusze pomocowe Unii 
Europejskiej. 
 

   Ciąg dalszy „Strategii”  
w kolejnym wydaniu „G.K.” 
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Kącik kulinarny 
 
       W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi uczestnicy Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Dominikanówce postanowili podzielić się z Czytelnikami 
„Gazety Krasnobrodzkiej” wypróbowanymi przepisami na świąteczne ciasta: 
 

    

PiernikP iernikP iernikP iernik     
 
Składniki na piernik: 
• ¾ szkl. cukru 
• ¾ szkl. Miodu 
• 500g mąki pszennej 
• 125g masła 
• 5 jajek 
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej 
• 1 opak. przyprawy do piernika 

(27g) 
• tłuszcz do formy 
• wiórka kokosowe do dekoracji 
 
Masa makowa: 
*  1 szkl. cukru 
*  500g maku 
*  60g masła 
*  3 jajka 
*  1 opak. cukru waniliowego 
*  aromat migdałowy 
*  skórka pomarańczowa w syropie 
*  100g rodzynków 
*  100g siekanych orzechów 
Mak opłukać, zalać wrzątkiem i chwilę 
gotować mieszając. Odsączyć na sicie, 
trzykrotnie zemleć i utrzeć z cukrem. 
Dodać stopione masło, pozostałe 
składniki i lekko wymieszać. 
 

Masa: 
• 250g masła 
• 100g cukru pudru 
• aromat migdałowy 
Wszystkie składniki wymieszać. 
Polewa czekoladowa 
 

Sposób przyrządzania: 
1. Miód zrumienić z przyprawą do 
piernika mieszając. 
2. Dodać masło utarte z żółtkami i 
cukier. 
3. Mąkę wymieszać z sodą, białka 
ubić na pianę 
4. Do masy dodawać na przemian 
mąkę i pianę mieszając. 
5. Połowę ciasta wylać na 
wysmarowana tłuszczem blachę i 
podpiec ok. 10 minut. 
6. Na ciasto wyłożyć masę makową i 
zalać pozostałym ciastem. 
7. Piec ok. 60 min. w temp. 160oC. 
8. Po upieczeniu piernik przełożyć 
dwoma warstwami masy, polać polewą 
i posypać wiórkami. 

B abka z orzecham i B abka z orzecham i B abka z orzecham i B abka z orzecham i     

llllaaaaskow ym iskow ym iskow ym iskow ym i    
 

Składniki: 
♦ 250g margaryny 
♦ 180g zmielonych orzechów laskow. 
♦ 120g maki pszennej 
♦ 100g startej czekolady 
♦ 1 szkl. cukru 
♦ 5 jajek 
♦ 1 opak. cukru waniliowego 
♦ 3 płaskie łyżeczki proszku do 

pieczenia 
♦ 1 łyżeczka aromatu cytrynowego 
♦ szczypta soli 
 

Polewa kakaowa: 
♦ 125 g cukru pudru 
♦ 15g kakao 
♦ 12g margaryny 
♦ 1-2 łyżeczko gorącego mleka 
Cukier wymieszać z kakao. Dodać roz-
puszczoną margarynę, wlać mleko i 
podgrzewać do uzyskania jednolitej 
masy. 
 

Tłuszcz do posmarowania foremki  
 

Sposób przyrządzania: 
Margarynę utrzeć z cukrem. Czekoladę 
zetrzeć. Do utartej masy dodawać po 
jednym jajku. Wymieszać z cukrem 
waniliowym, solą, orzechami, aromatem i 
czekoladą. Mąkę przesiać z proszkiem do 
pieczenia i dodać do masy. Karbowaną 
formę posmarować tłuszczem Ciasto 
przełożyć do blaszki i piec w temp. 170-
180oC przez około 55 min. 
 

D roD roD roD rożddddżow y mow y mow y mow y m aaaazurekzurekzurekzurek     
 

Składniki: 
• 30 dkg maki pszennej 
• 3 dkg drożdży 
• 3 żółtka 
• 1/3 szkl. cukru 
• 150 ml śmietany 
• 5 dkg margaryny 
• 20 dkg miękkich krówek 
• 300 ml mleka 
 

Do dekoracji: 
• po kilka migdałów 
• śliwek kalifornijskich 
• orzechów włoskich i laskowych 
• kandyzowana skórka pomarańczowa 
 

Sposób przyrządzania: 
Drożdże rozmieszać ze szklanką ciepłego  

 
mleka, łyżką cukru i mąki, odstawić do 
wyrośnięcia. Do przesianej mąki dodać 
śmietanę, żółtka i wyrośnięty rozczyn, 
rozmieszać. Margarynę roztopić z 
cukrem, przestudzić, dodać do ciasta, 
wyrobić. Ciasto odstawić do 
wyrośnięcia, rozwałkować na okrągły 
placek. Przełożyć do formy, piec około 
40 minut w temp. 190o C, przestudzić. 
Resztę mleka zagotować, dodać 
krówki, podgrzewać na małym ogniu, 
mieszać do czasu aż się rozpuszczą. 
Jeszcze ciepłą masą posmarować 
upieczone ciasto, udekorować 
bakaliami. 
 

B iszkoptow e B iszkoptow e B iszkoptow e B iszkoptow e     

ptasie m leczkoptasie m leczkoptasie m leczkoptasie m leczko     
 

Składniki na 1 biszkopt: 
• 3 jajka 
• 3 łyżki cukru 
• 3 łyżki mąki 
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
Upiec dwa biszkopty. 
 

2 galaretki (najlepiej brzoskwiniowe) 
do nasączania biszkoptów. 
 

Masa: 
• 3 jajka 
• 1 masło 
• ¾ szklanki mleka w proszku 
• 2 serki brzoskwiniowe 
• 4 łyżeczki żelatyny rozpuszczonej 

w ½ szkl. wody 
• 2 łyżeczki cukru 
Jajka  ubić z cukrem na parze. Po 
ostudzeniu dodać masło, a następnie 
dodawać na przemian mleko w proszku 
i serek brzoskwiniowy. Razem 
wszystko zmiksować na jednolitą 
masę. Na koniec dodać żelatynę. 
 

Przygotowanie 
Upieczony biszkopt po ostygnięciu 
nasączyć galaretką rozpuszczoną 0,5 
litra wody. Odstawiamy do 
zastygnięcia. Następnie 
przygotowujemy masę (jak wyżej 
podano) i wykładamy ją na zastygnięty 
biszkopt. Na masę nakładamy drugi 
biszkopt i też nasączamy go galaretką. 
Na wierzch wylewamy polewę. 
 

Polewa do ciasta: 
• ½ kostka margaryny 
• 1 jako 
• 5 łyżek cukru pudru 
• 3 łyżki kakao 
• 2 łyżki żelatyny 
• 2 łyżeczki mleka 
Żelatynę rozpuszczamy w ciepłym 
mleku. Mikserem ubijamy jajka z 
cukrem i dodajemy kakao. Margarynę 
podgrzać do zagotowania i połączyć z 
żelatyną, a następnie wlać do kakao i 
troszeczkę podgrzać. Potem ostudzoną 
polewę wylać na ciasto. 

 

Życzym y Sm acznego 
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 Sportowe sukcesy 
uczniów SP w Majdanie Wielkim 

 
       Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Majdanie Wielkim wzięli udział w zawodach sportowych w „Mini Siatkówce” 
organizowanych w Zespole Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie. W wyniku 
sportowej rywalizacji zarówno „dwójki” chłopców – kl. III-V, jak i „trójki” chłopców 
kl. VI zajęły pierwsze miejsca. 
     Jako zwycięzcy na szczeblu gminnym, młodym zawodnikom z Majdanu Wielkiego 
przypadł miły obowiązek reprezentowania gminy Krasnobród na zawodach 
powiatowych, które odbyły się w Szczebrzeszynie. Tam również chłopcy odwiesili 
sukces zwyciężając z drużynami szkół ze Szczebrzeszyna i Grabowca, zajmując 
odpowiednio: „dwójki” – I miejsce i „trójki” – II miejsce. 
     Młodsi zawodnicy – „dwóji” klas III-V zajmując pierwsze miejsce na szczeblu 
powiatowym zakwalifikowali się tym samym do udziału w zawodach rejonowych, 
które odbyły się w Tomaszowie Lubelskim. 
 

Małgorzata Kawałek 
 

 
 

 
 

Ubezpieczenia 
         Nowo otwarte biuro z siedzibą w Krasnobrodzkim Centrum AMC Market 
Spożywczy, ul. 3 Maja 42 proponuje państwu szeroki zakres ubezpieczeń na 
każdą kieszeń. 

Współpraca z firmami 
ubezpieczeniowymi: 

• WARTA 
• PZU ŻYCIE S.A. 
• NORDEA 
• T.U.W. 
• AGROPOLISA 
• HEROS 
• PARTNER 

Oferujemy ubezpieczenia: 
• komunikacyjne (OC, AC, KR, NW) 
• majątkowe, rolne 
• życiowe, fundusze emerytalne 
• i inne 

Wszystkie ubezpieczenia w konkurencyjnej cenie. 
Zapraszamy w każdy wtorek i sobotę w godz. 900-1600. 

 
Z  okazji zbliZ  okazji zbliZ  okazji zbliZ  okazji zbliżaja ja ja jących sicych sicych sicych się    Św iw iw iw iąt W ielkanocnycht W ielkanocnycht W ielkanocnycht W ielkanocnych     

w szystkim  K lientomw szystkim  K lientomw szystkim  K lientomw szystkim  K lientom     

                                                                                                                    życzym y duyczym y duyczym y duyczym y dużo zdrow ia radoo zdrow ia radoo zdrow ia radoo zdrow ia radości, ci, ci, ci,     

                         pogody ducha i w szelkiej pom y                         pogody ducha i w szelkiej pom y                         pogody ducha i w szelkiej pom y                         pogody ducha i w szelkiej pom yślnolnolnolności.ci.ci.ci.     

 

 

Kącik  

Poetycki 
 
      Wielkanocne wielkie 
 
     Wielki Tydzień 
     Gdy się zacznie 
     Wszystko wtedy 
     Wielkie jest. 
     Wielki Smutek... 
     Tajemnica... 
     I post wielki... 
     I nadziej wielka jest. 
     Wielka radość potem jest 
     Gdy Pan Jezus Zmartwychwstanie 
     I czekanie wielkie jest 
     Na cudowne z nim spotkanie 
 

*    * 
* 

    Kiedy nadejdzie już ten dzień 
    Kiedy będę musiała pożegnać się 
    Z tym co kocham, 
    Czego pragnęłam 
    Z tymi co żyłam... 
    Nie wiem czy mi wystarczy sił 
    By ramionami ogarnąć świat 
    To co kocham, 
    Czego pragnęłam 
    Z tych co z nimi żyłam... 
    Żałość wielka ogarnia mnie 
     I boleść ściśnie serce me 
     Za tym co kocham, 
     Czego pragnęłam 
     Za tymi co z nimi żyłam... 
     Zamknę na wieki oczy swe 
     By kiedyś znów obudzić się 
     Z tym co kochałam, 
     Czego pragnęłam 
     O czym marzyłam 
     I z tymi co żyłam... 
    Wszyscy mocno zdziwiłam się 
    Bo zmartwychwstania nadejdzie dzień 
     I to co kocham, 
     Czego pragnęłam, 
     O czym marzyłam 
     I ci z którymi żyłam... 
     I Alleluja rozlegnie się 
     Przeszyje całe niebiosa wskroś. 
     I nasza nadzieja spełni się, 
    Gdy w Niebie z Bogiem spotkamy się. 
 
                          Autorką obu wierszy jest 
                             p. Maria Domańska 
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Co słychać 
w Centrum Kultury i Sportu? 

 

 
Konkurs Wielkanocny 

rozstrzygnięty 
 

      Miesiąc temu Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie ogłosiło „Konkurs 
na najładniejszą palnę i pisankę”. Termin składania prac minął 15 marca br. Na 
konkurs wpłynęła niewielka liczba prac, ale te które dostarczono do CKiS są 
bardzo interesujące.  
      Komisja konkursowa w składzie: Andrzej Czapla – dyrektor CKiS, Dorota 
Szwal i Mariola Czapla oceniała prace w dwóch kategoriach: 1- prace zespołowe i 
2 - prace indywidualne. 
      W kategorii prac zespołowych przyznano dwa równorzędne I miejsca dla: 

Zespołu Szkół przy Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci 
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie 

i 
Świetlicy Socjoterapeutycznej działającej przy CKiS w Krasnobrodzie 

oraz 
wyróżnienie dla  

Szkoły Filialnej w Wólce Husińskiej 
     Natomiast w kategorii prac indywidualnych przyznano cztery równorzędne 
wyróżnienia, które otrzymali: 

Renata Buryło 
Izabela Bełz 

Aleksandra Bełz 
Andrzej Roczkowski 

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom konkursu. Upominki dla wszystkich wyżej 
wymienionych organizatorzy dostarczą przed Świętami Wielkanocnymi.  
Nagrodzone prace można obejrzeć w świetlicy Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie w godzinach pracy CKiS. 

 

 
 

Recytacje 
 
Na 16 kwietnia br. zostały zaplanowane 
Eliminacje Gminne XXVI Turnieju Sztuki 
Recytatorskiej im. Bolesława Leśmiana. W 
eliminacjach tradycyjnie już wezmą udział 
najlepsi recytatorzy wyłonieni podczas 
eliminacji organizowanych w szkołach na 
terenie gminy Krasnobród. Początek 
Turnieju o godz. 1000. 
 

Kino 
 
Po kilkumiesięcznej przerwie związanej 
m.in. z remontem sali kinowej w Centrum 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie wznawia 
działalność krasnobrodzkie kino. Począwszy 
od kwietnia br. systematycznie co najmniej 
dwa razy w miesiącu (we środy) można 
będzie obejrzeć w Krasnobrodzie film na 
dużym ekranie. Oto jakie filmy będziemy 
mogli obejrzeć w kwietniu: 
 

10.04.2002r.  
 „WY ŚCIG SZCZURÓW” 

17.04.2002r.  
„HARRY POTTER” 

24.04.2002r.  
 “CHOPIN” 

Wszystkie projekcje będą rozpoczynały się 
o godz.1900. Natomiast bardzo popularny 
film pt. „Władca pierścieni” będziemy 
mogli zobaczyć w Krasnobrodzie w maju 
br. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do 
kina, choć o terminach projekcji będziemy 
jeszcze przypominać za pomocą plakatów 
informacyjnych. 
W miarę potrzeby i zainteresowania jest też 
możliwość organizowania seansów dla grup 
zorganizowanych np. dla szkół. 
 

Informacje zebrała: 
        M. Czapla 

 

 
 

Konkurs kulinarny 
 
       Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie ogłasza konkurs kulinarny na 
potrawę wielkanocną. Konkurs będzie polegał na przygotowaniu dowolnej 
potrawy nawiązującej do tradycji wielkanocnej, a więc może to być: ciasto, 
barszcz, przystawka, sałatka, itp. Wybór zostawiamy osobom zainteresowanym 
konkursem. Swój udział w konkursie należy zgłosić do Centrum Kultury i Sportu 
w Krasnobrodzie do dnia 3 kwietnia 2002r., natomiast potrawę należy 
przygotować na dzień 6 kwietnia 2002r. i dostarczyć w tym dniu do CKiS, gdzie o 
godz. 1900 rozpocznie się spotkanie, podczas którego odbędzie się prezentacja, 
degustacja i ocena przygotowanych potraw oraz rozstrzygniecie konkursu. 
Oceniając prace będą brane pod uwagę: związek z tradycją wielkanocną, sposób 
podania i oczywiście smak zgłoszonych do konkursu potraw. Zapraszamy do 
udziału w konkursie.  
 

Przegląd Twórczości 
 
W dniu 4 kwietnia 2002r. w CKiS odbędzie się III Przegląd Twórczości i 
Obrzędowości Wielkanocnej Osób Niepełnosprawnych. Przegląd połączony 
będzie z II Turniejem Warcabowym Osób Niepełnosprawnych. W ramach 
przeglądu zaplanowano wystawę prac wykonanych przez uczestników i 
opiekunów tematycznie związanych z Wielkanocą. Impreza ta organizowana jest 
przy współpracy z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Dominikanówce. W 
przeglądzie wezmą udział uczestnicy kilku warsztatów terapii zajęciowej z terenu 
województwa lubelskiego. Początek imprezy o godz. 1000. 
 

 

Ogłoszenia 
drobne 

 
Sprzedam meble używane, tel. 660-77-59 

 

*****  
Sprzedam 2 działki budowlane o 
powierzchni 12 arów każda położone w 
Krasnobrodzie – Nowej Wsi. 
Szczegółowe informacje – tel. 660-70-
85. 

 

****  
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Litery z kratek 
 ponumerowanych od 1 do 22 

utworzą rozwiązanie 
Krzyżówki  Nr 27, które wraz z 

naklejonym na karcie 
pocztowej kuponem prosimy 
przesłać na adres Redakcji w 

terminie 
 do 10  kwietnia 2002r. 

Wśród osób, które nadeślą 
prawidłowe odpowiedzi 

rozlosujemy nagrodę rzeczową 
ufundowaną przez  
RADIO LUBLIN : 

 
 

Rozwiązanie  Krzyżówki  
Nr 26: 

„OGNIEM I MIECZEM” 
 

Za prawidłowe rozwiązanie 
Krzyżówki Nr 26  

KOSMETYKI  - nagrodę 
ufundowaną przez niemiecką 

firmę 

UMWELTSCHUTZ 

NORD 
działającą w zakresie ekologii 

 
 otrzymuje: 

 
Pan  

PIOTR KURANTOWICZ 
 ul. Lelewela 50 

22-440 Krasnobród 

    
Gratulujemy 

 

Nagroda do odebrania   
w Redakcji 

 

 

Śm iechu w artem iechu w artem iechu w artem iechu w arte    
 

 

Jakie nazwisko najbardziej pasuje do 
łysego? 
 - Pawłoski! 

>>*<< 
A wiecie jaki jest najlepszy środek na 
łysienie? 
- Środek głowy. 

>>*<< 
Czy wiecie jaki jest najlepszy szampon dla 
łysych? 
- CIF, bo nie rysuje powierzchni. 

>>*<< 
Wiecie jak się nazywa Ruski ksiądz? 
- Pop. 
A wiecie jak się nazywa Ruski organista? 
- Pop music... 

>>*<< 

Jakie ciastka jedzą hydraulicy?? 
- Rurki.  
A górale ? 
- Karpatki. 
A stare dziadki ?  
- Pierniki 

>>*<< 
Jak można stracić na wadze? 
-Kupić wagę za sto tysięcy, a sprzedać za 
pięćdziesiąt. 

>>*<< 
Co to znaczy, gdy ktoś znajdzie cztery 
podkowy? 
- To znaczy, ze gdzieś koń biega na 
bosaka... 

>>*<< 

 

K rzyK rzyK rzyK rzyżóóóówwww kakakaka     

N r 27N r 27N r 27N r 27     

  99,6 MHz FM 
102,2 MHz FM 
102,5 MHz FM 
103,1 MHz FM 
103,2 MHz FM 
103,4 MHz FM 


