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W kwietniowym  

numerze m. in.: 
 
 

� Kto to jest człowiek 

� Spotkanie z poezją 

� Uzdrowisko (8) 

� Życie za życie 

� Odpowiedź z Watykanu 

� Litewskie wspomnienia 

� Kunszt kulinarny i tradycja 

� Zadania o znaczeniu strategicznym 

� Odlotowe spotkanie 

� Sport 

 

Pierwszy 

dyplomowany 
 

     Reforma oświaty, która jest wdrażana od kilku lat wprowadziła wiele zmian w 
systemie oświaty, w tym również  nowe stopnie awansu zawodowego nauczycieli. 
Wyróżnia się cztery stopnie kariery zawodowej nauczycieli, nauczyciel: stażysta, 
kontraktowy, mianowany, dyplomowany. Szczególne zasady zdobywania kolejnych 
stopni awansu zawodowego nauczycieli określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. 
     W naszej gminie najwięcej jest nauczycieli mianowanych, a więc znajdujących 
się na trzecim etapie kariery zawodowej. Natomiast jak na razie, i to od niedawna, bo 
od marca bieżącego roku mamy tylko jednego nauczyciela dyplomowanego. 

Pierwszym nauczycielem dyplomowanym w gminie 
Krasnobród jest p. mgr Małgorzata Kawałek dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim. 
 
Małgorzata Kawałek urodziła się w Józefowie. 
Naukę rozpoczęła w Szkole Podstawowej w 
Krasnobrodzie. Od szóstej klasy szkoły podstawowej 
marzyła o tym, aby zostać nauczycielką. Stąd też po 
ukończeniu liceum kontynuowała naukę w Studium 
Nauczycielskim w Zamościu, które ukończyła w 1985r. W 
tym też roku podjęła swoją pierwszą pracę jako  

Ciąg dalszy na str. 3     
 

 

Świątecznie po świętach 
          
      W trzy dni po Świętach Wielkanocnych, tj. 
4 kwietnia 2002r. w nowo wyremontowanej 
sali w Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie odbył się III Przegląd 
Twórczości i Obrzędowości Wielkanocnej 
Osób Niepełnosprawnych – impreza 
zorganizowana przy współpracy z Warsztatem 
Terapii Zajęciowej w Dominikanówce.  
      Przegląd, organizowany od trzech lat w 
Krasnobrodzie, jest imprezą regionalną, w 
której biorą udział uczestnicy i pracownicy 
warsztatów terapii zajęciowej z terenu 
województwa lubelskiego. 
      W tegorocznej edycji przeglądu wzięło 
udział 10 warsztatów z następujących 
miejscowości:   Józefów,   Biłgoraj,    Oszczów 

Ciąg dalszy na str. 9  
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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 
 

***** 
W ramach rekrutacji spośród 90-ciu 
kandydatów, uwzględniając prośbę 
Powiatowego Urzędu Pracy w 
Zamościu, na rachmistrzów spisowych 
na terenie gminy Krasnobród 
zakwalifikowano 37 osób bezrobotnych 
bez prawa do zasiłku. W dniach 11-17 
kwietnia br. odbywa się szkolenie 
kandydatów na rachmistrzów 
spisowych. W trakcie szkolenia okazało 
się, że potwierdziła się opinia wyrażana 
przez kandydatów na rachmistrzów z 
całego kraju, że tegoroczne spisy będą 
bardzo trudne i pracochłonne. 
Przeprowadzenie spisu będzie 
wymagało dużego wysiłku i 
zaangażowania ze strony rachmistrzów. 
Te spostrzeżenia spowodowały, że w 
trakcie szkolenia,  spośród 37 
kandydatów na rachmistrzów, aż 11 
zrezygnowało z tej funkcji. Działania 
takie utrudniają przygotowania naszej 
gminy do tegorocznych spisów. 
Powstaje bowiem konieczność 
uzupełniania listy kandydatów na 
rachmistrzów spośród pozostałych 
osób, które nie zostały zakwalifikowane 
i indywidualnego doszkalania tych 
osób. 
 

***** 
 

Dzień 2 maja br. będzie dniem wolnym 
od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Krasnobrodzie i w placówkach 
oświatowych na terenie gminy 
Krasnobród. Szkoły odpracowały ten 
dzień w sobotę 13 kwietnia, natomiast 
pracownicy UMiG pracować będą w 
sobotę 20 kwietnia br.. 
 

*****  

 
 

***** 
W dniu 18 kwietnia 2002r. w Centrum 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie o godz. 
1430 odbędzie się XXXI sesja Rady 
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie. W 
programie sesji planowane jest 
przedstawienie sprawozdania Zarządu 
MiG z realizacji uchwał rady MiG 
podjętych w 2001 roku oraz złożenie 
sprawozdań i przedstawienie planów 
pracy na rok 2002 przez 
Przewodniczących stałych Komisji Rady 
MiG. Ponadto radni będą dyskutować nad 
podjęciem uchwał w następujących 
sprawach: 
- przystąpienia do sporządzenia zmian 
w planie ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Krasnobród; 
- uchwalenia Statutu Uzdrowiska 
Krasnobród; 
- zmiany uchwały Rady MiG z dnia 25 
lutego 2002r. w sprawie wyrażenia 
pozytywnych opinii w przedmiocie 
przyjęcia do realizacji zadań szkoleniowo- 
dydaktycznych w 2003r; 
- zaciągnięcia pożyczki długotermino-
wej na finansowanie sieci kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami w Krasnobrodzie; 
- zmian w budżecie gminy na 2002r.; 
- przyjęcia sprawozdania z działalno-
ści finansowej gminy za 2001 rok oraz 
udzielenia absolutorium Zarządowi 
Miasta i Gminy. 
 

***** 
 

Miasto i Gmina Krasnobród złożyło 
wniosek o dotację na zakup pomocy 
dydaktycznych i organizację szkoleń w 
2003 roku w ramach Programu 
Aktywizacji Obszarów Wiejskich 
finansowanych z Banku Światowego. 
Dwukrotne starania naszej gminy o 
dofinansowanie w ramach tego programu 
zakończyły się sukcesem (dofinansowanie 
budowy ulicy Partyzantów i 
dofinansowanie modernizacji dachów na 
budynkach oświatowych). Pozostaje mieć 
nadzieję, że i ten wniosek zostanie 
rozpatrzony pozytywnie. 
 

***** 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

*****  
W dniu 5 kwietnia br. gościł w 
Krasnobrodzie wojewoda lubelski Jan 
Łopata. Wizyta wojewody związana 
była z czynionymi od 3 lat  staraniami 
władz samorządowych Krasnobrodu o 
adaptację budynku byłego urzędu 
gminy na Podklasztorze na siedzibę 
Centrum Edukacji Ekologicznej. 
Zadaniem Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej byłoby m.in. organizowanie 
szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej 
dla uczniów naszych szkół oraz 
odwiedzających Krasnobród turystów. 
Placówka ta uzupełniałaby i 
wzbogacała istniejącą w Krasnobrodzie 
ofertę turystyczną. 

 
***** 

Goszczący na Zamojszczyźnie 
wiceminister zdrowia odwiedził 
również Krasnobród. Podczas krótkiej 
wizyty w Krasnobrodzie w dniu 6 
kwietnia br. wiceminister Jan Kopczyk 
spotkał się m.in. z Burmistrzem MiG 
Krasnobród Markiem Pasiecznym. 
 

***** 
Obecnie zaawansowanie w realizacji 
kanalizacji Krasnobrodu etap II 
obejmującej ulice Kilińskiego, Szkolną, 
Wolności, Lelewela, Gietki, Sosnową, 
Leśną przekroczyło 50%. Trwa 
przyłączanie indywidualnych gospo-
darstw domowych do wykonanych 
kolektorów głównych. Całość zadania 
obejmuje realizację sieci grawitacyjnej 
z przyłączami o łącznej długości 
5370m. Docelowo w wyniku realizacji 
etapu do kanalizacji sanitarnej 
przyłączonych zostanie około 100 
gospodarstw domowych oraz Zespół 
Szkół Ogólnokształcących i Zespół 
Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie 
z przedszkolem. W realizacji inwestycji 
współuczestniczą (za sprawą opłat 
partycypacyjnych) mieszkańcy w/w 
ulic włączający  się do sieci. Ostateczny 
termin odbioru wykonywanych robót 
ustalony jest na 15 czerwca 2002r. 
 

*****  
W dniu 12 maja br. (niedziela) o godz. 
1500 na krasnobrodzkim stadionie 
rozpoczną się Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze. W zawodach 
wezmą udział jednostki ochotniczych 
straży pożarnych z terenu miasta i 
gminy Krasnobród. W imieniu 
organizatorów zawodów zapraszam 
mieszkańców poszczególnych miejsco-
wości do kibicowania strażakom 
reprezentującym ich miejscowości.  

            *****  
             Informacje zebrała:  
                     M. Czapla 

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie 
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 Pierwszy dyplomowany 
placówki oświatowej w gminie. 
 
M.Cz.: Osiągnęła Pani najwyższy 
szczebel kariery zawodowej 
nauczyciela, i co dalej?  
M. K. – Każdy nauczyciel nawet z 
tytułem nauczyciela dyplomowanego 
nie powinien poprzestawać na tym, co 
osiągnął. Powinien się rozwijać, 
dokształcać, wytyczać i osiągać nowe 
cele, gdyż jeśli tego nie robi pozostaje w 
tyle. Ja również nie mam zamiaru, jak to 
się popularnie mówi, „osiadać na 
laurach”, ale chcę iść do przodu. Chcę 
podjąć kolejne studia podyplomowe. 
Oczywiście mam też inne pomysły, 
plany i cele, ale na razie jest za 
wcześnie na ich ujawnianie. 
  
M.Cz.: Życzę powodzenia w realizacji 
Pani zamierzeń. Może kiedyś 
napiszemy o nich w „G.K”. Dziękuj ę 
za rozmowę. 
M. K. – Dziękuję również. Korzystając 
z okazji pragnę na łamach „Gazety Kra-
snobrodzkiej” podziękować wszystkim, 
którzy pomogli mi w realizacji zadań 
dydaktyczno-wychowawczych i opie-
kuńczych szkoły, a tym samym przy-
czynili się do mojego awansu zawodo-
wego. Bardzo serdecznie dziękuję: 
gronu pedagogicznemu i rodzicom z 
Majdanu Wielkiego i Majdanu Małego, 
władzom samorządowym, sponsorom, 
kolegom i koleżankom oraz najbliższej 
rodzinie. 
 

    Rozmawiała: 
 Mariola Czapla 

Ciąg dalszy ze str. 1 
 
nauczycielka w Szkole Podstawowej w 
Mocówce (gmina Łabunie). Rok później 
rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej 
w Majdanie Wielkim, w której pracuje 
do chwili obecnej. Od 1989 roku pani 
Małgorzata jest nauczycielem miano-
wanym. Od 1 grudnia 1995r., po odej-
ściu p. Wojciecha Żukowskiego pełni-
łam funkcję dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Majdanie Wielkim. Natomiast 
w czerwcu 1996r. stanęła do konkursu 
na dyrektora szkoły i od 1 września 
1996r. do chwili obecnej pełni te funk-
cję. Pracując w Majdanie Wielkim stu-
diowała jednocześnie Pedagogikę 
Wczesnoszkolną i Przedszkolną w Kiel-
cach. Studia magisterskie ukończyła w 
1997r. Później w 2000r. ukończyła także 
studia podyplomowe Zarządzanie w 
Oświacie. 
 
      W związku z awansem poprosiłam 
Panią Dyrektor Małgorzatę Kawałek o 
krótką rozmowę, którą treść przedsta-
wiam poniżej. 
 
M.Cz.: Pani Dyrektor, na początku 
naszej rozmowy, w imieniu własnym i 
całej Redakcji „G.K.” serdecznie 
gratuluj ę Pani zdobycia pierwszego w 
gminie tytułu nauczyciela 
dyplomowanego. 
M.K. – Dziękuję bardzo. 
 
M.Cz.: Proszę powiedzieć jak zostaje 
się nauczycielem dyplomowanym? 
M.K. – Generalnie rzecz biorąc na to 
pytanie można odpowiedzieć krótko: 
należy spełnić wymogi zawarte w roz-
porządzeniu Ministra Edukacji Naro-
dowej w sprawie uzyskania stopni 
awansu zawodowego przez nauczycieli. 
 
M.Cz.: To bardzo ogólna odpowiedź, 
a jak było w Pani przypadku? 
M.K. – Tytuł nauczyciela dyplomowa-
nego nie jest tytułem uznaniowym. Aby 
go zdobyć trzeba posiadać odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, staż pracy, 
osiągnięcia, wszystko to udokumento-
wać, komplet dokumentów wraz z od-
powiednim wnioskiem złożyć do Kura-
torium Oświaty oraz uzyskać akceptację 
komisji kwalifikacyjnej. W moim przy-
padku zdobycie tego tytułu to efekt 5 lat 
wytężonej pracy, wielu wyrzeczeń, bar-
dzo często kosztem rodziny. W ciągu 
tych pięciu lat dzięki bardzo dobrej 
współpracy ze środowiskiem lokalnym, 
gronem pedagogicznym, władzami sa-
morządowymi, różnymi organizacjami  

udało mi się zrealizować wiele działań 
dydaktyczno-wychowawczych i organi-
zacyjnych wykraczających poza zwykły 
zakres obowiązków nauczyciela i dy-
rektora. Mogę stwierdzić, że zawód na-
uczyciela jest moim powołaniem i nie 
wyobrażam sobie innej pracy niż praca 
z dziećmi. Stąd też realizując wytyczone 
przez siebie zadania miałam na myśli 
przede wszystkim dobro dzieci. Później 
w chwili ogłoszenia reformy edukacji 
okazało się, że wszystko to, co do tej 
pory robiłam daje mi szansę na ubiega-
nie się o awans. 
 
M.Cz.: Ile czasu zajęło Pani przygo-
towanie całej dokumentacji, na pod-
stawie, której komisja kwalifikacyjna 
oceniała pani osiągnięcia zawodowe? 
M.K. – Ostatni etap pracy, a więc 
przygotowanie i zebranie dokumentacji 
zajęło mi około 2 miesięcy. Była to 
przede wszystkim praca pisemna pod-
sumowująca mój dorobek jako nauczy-
ciela i dyrektora. 
 
M.Cz.: Co daje Pani tytuł nauczyciela 
dyplomowanego? 
M.K. – Przede wszystkim ogromną 
satysfakcję, że moja praca została do-
strzeżona i doceniona przez fachowców, 
osoby z zewnątrz. Moją pracę, podobnie 
jak i innych nauczycieli ubiegających 
się o tytuł nauczyciela dyplomowanego, 
na podstawie przygotowanej przeze 
mnie dokumentacji oceniała przecież 
specjalnie powołana komisja kwalifika-
cyjna składająca się z ekspertów w 
dziedzinie oświaty. 
 
M.Cz.: Awans, to zwykle szansa na 
podwyżkę, czy w Pani przypadku 
przyniesie on jakieś korzyści finan-
sowe? 
M.K. – Tak, pensja moja wzrośnie o 
około 100 zł. brutto. 
 
M.Cz.: Jest Pani pierwszym 
nauczycielem dyplomowanym w gmi-
nie Krasnobród, jak czuje się Pani w 
tej roli? Jak odbierają to Pani zna-
jomi, koleżanki, koledzy?  
M.K. – Bardzo dużo osób składa mi 
gratulacje i cieszy się razem ze mną, a 
szczególnie moja najbliższa rodzina. Są 
też osoby, które udają że nic nie wiedzą 
na ten temat. Natomiast jeśli chodzi o 
moje odczucia, to są to po prostu radość 
i satysfakcja, z tego że osiągnęłam ko-
lejny wytyczony przez siebie cel. Ży-
czyłabym każdemu awansu zawodo-
wego, gdyż jest to satysfakcja dla danej 
osoby, a jednocześnie podnosi prestiż  

 

„Congratulations” 
 
       Z awansu zawodowego Pani 
Dyrektor cieszy się również kadra 
pedagogiczna i pracownicy Szkoły 
Podstawowej w Majdanie Wielkim. W 
związku z tym wydarzeniem nauczy-
cielka tej szkoły p. Danuta Kargol 
napisała wiersz pt. „Congratulations”, 
który wraz z życzeniami dalszych 
sukcesów wręczyła Pani Dyrektor. 
Wspomniany wiersz przedstawiamy 
poniżej: 
 
Nie wiem czy wszyscy wiedzą, 
Na jakim stołku dyrektorzy siedzą. 
Jedno jest pewne moje złotko 
Że być dyrektorem nie jest tak słodko. 
 
Wiele wyrzeczeń i wiele poświęceń 
Trzeba włożyć w życiu zawodowym,  
by sprostać obowiązkom coraz to  

                nowym. 

                       Ciąg dalszy na str. 7 
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Kto to jest człowiek? 
     Coraz bardziej przekonujemy się, że 
warto dokładnie wczytać się w 
nauczanie Jana Pawła II. Zachwycamy 
się postawą i autorytetem Papieża 
Polaka, a z drugiej strony nic nie robimy, 
by posłuchać - co On ma nam do 
powiedzenia. 
      Zwykło się uważać, że pierwsza 
encyklika papieża jest szczególnym 
przesłaniem, programem kolejnego 
następcy św. Piotra. Tak było w 
przypadku Pawła VI i jego dokumentu 
"Ecclesiam suam" (W swoim Kościele). 
Podobnie jest z pierwszą encykliką 
naszego papieża - "Redemptor hominis" 
(Odkupiciel człowieka). Ojciec Święty 
kreśli program swojego posługiwania w 
Kościele koncentrując się na Chrystusie i 
człowieku zbawionym przez śmierć i 
zmartwychwstanie Jezusa. Ważne jest 
byśmy spróbowali zrozumieć jak Jan 
Paweł II pojmuje człowieka. Jest to 
bowiem klucz do zrozumienia tej 
wyjątkowej nauki. 

 
ostateczne przeznaczenie. Nie może tego 
wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa." 
(Warszawa 2.06.1979) 
 

Kim jest człowiek? 
Papież akcentuje, iż człowiek został 
stworzony przez Boga na obraz i 
podobieństwo Stwórcy. Człowiek jest 
Osobą, Kimś. Ten ktoś jest złożony z 
ciała i z pierwiastka nieśmiertelności - z 
duszy. Ten boży dar został w nas 
zanieczyszczony, częściowo zniszczony 
przez grzech. Nie jesteśmy w stanie tego 
naprawić. Ale Bóg w swej miłości 
posyła nam Syna, który odnawia 
człowieka, który rodzi człowieka dla 
nieba. Oto "Redemptor hominis" - 
Odkupiciel Człowieka staje przed nami 
w Tajemnicy Odkupienia i pragnie 
spotkać się z człowiekiem. (Czy w tym 
momencie nie warto przypomnieć 
wołania Papieża ze mszy inaugurującej 
pontyfikat - "Otwórzcie drzwi 
Chrystusowi"). Ojciec Święty nie 
zamyka się w teoretycznych  

 
częściowych, czasem powierzchownych, 
a nawet pozornych kryteriów i miar 
swojej własnej istoty - musi ze swoim 
niepokojem, niepewnością, a także 
słabością i grzesznością, ze swoim 
życiem i śmiercią, przybliżyć się do 
Chrystusa." (RH 10). 
 
A jakie jest nasze powołanie i 
ostateczne przeznaczenie? 
      Droga odkupienia dana człowiekowi, 
jest dla niego nie małym wyzwaniem. 
Lecz na tej drodze Chrystus pozostawił 
człowieka we wspólnocie jaką jest 
Kościół. Bóg zechciał zbawić nas we 
wspólnocie Kościoła. Jan Paweł II 
stawia przepiękny obraz - człowiek jest 
drogą Kościoła i Kościół jest drogą 
człowieka. W tym Kościele działa 
Chrystus przez sakramenty. On staje się 
obecny w życiu człowieka, by go umac-
niać, pobudzać do dobra, by człowiek 
odnajdywał siebie we współczesności.  
W tej Rodzinie Kościoła człowiek żyje 

 

Czytając encyklikę Jana Pawła II 
 

Kto to jest człowiek? 
 

      Myśliciele XIX i XX wieku często 
zastanawiali się nad pytaniem: kim jest 
człowiek? Tak zrodził się nurt myśli 
filozoficznej, który nazywamy 
humanizmem. Jednak bardzo często 
humanizm ten miał wymiar ateistyczny. 
Odrzucono naukę Biblii o życiu 
wiecznym i o duszy nieśmiertelnej. Całe 
życie zamknięto między narodzinami i 
śmiercią, którą uważano za koniec 
istnienia istoty ludzkiej. Byli również 
naukowcy chrześcijańscy, ale brakowało 
im rozgłosu i wizji całościowej. Gdy 
czytamy dokumenty papieskie 
odkrywamy nowe podejście do 
tajemnicy człowieka. Istota ludzka 
przedstawiana jest nie tylko jako 
"humanus" - człowiek, którego można 
zmierzyć, zważyć. Nie wystarczą też 
nauki takie jak psychologia czy filozofia. 
Jan Paweł II z całą mocą przedstawia 
człowieka jako "personę", jako "osobę".  
Aby w pełni zrozumieć siebie, człowiek 
powinien sięgnąć jednak do Objawienia, 
do nauki Kościoła. Tę podstawową 
prawdę Papież przywołał już w czasie 
pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 
1979r w Warszawie na placu 
Zwycięstwa: "Człowieka bowiem nie 
można do końca zrozumieć bez 
Chrystusa. A raczej: człowiek nie może 
siebie sam do końca zrozumieć bez 
Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim 
jest, ani jaka jest jego właściwa 
godność, ani jakie jest jego powołanie i  

rozważaniach biblijnych czy 
teologicznych lecz tematem swych 
rozważań czyni konkretnego człowieka 
kształtowanego przez historię i 
kształtującego ją, człowieka z jego 
pragnieniami i nadziejami, z jego lękami 
o teraźniejszość i przyszłość, człowieka 
w wymiarze społecznym i osobistym. 
 

Na czym polega godność człowieka? 
       Człowieka na przestrzeni dziejów i 
w różnych naukach próbowano oceniać 
bardzo różnie. Nieraz zdarzało się, że 
powstawały złudne teorie o nad - i pod - 
ludziach. Wielu wydawało się, że 
człowiek jest miarą wszystkiego na 
świecie a istota ludzka przedstawiana 
była jako bóg, idol. Dostojny Autor 
przedstawia nas z pełnym bagażem 
słabości i wielkości. Pisze o postępie 
nauk i cywilizacji, o prawach człowieka 
i o jego lękach codzienności. Lecz 
podstawową miarą godności człowieka 
jest nasze zakorzenienie w Bogu. W 
Bogu, który objawia się jako Ojciec 
pełen miłości. Skoro dał na nas Syna, to 
jak wielką osobą jesteśmy w Jego 
oczach. Skoro zapłacił tak wielką cenę 
za wykupienie człowieka ze szpon 
śmierci, to jak bardzo ważna jest Jego 
miłość do rodzaju ludzkiego. W 
Chrystusie Mieszkaniec Ziemi odnajduje 
właściwą wielkość, godność i wartość 
swego człowieczeństwa. "Człowiek, 
który chce zrozumieć siebie do końca - 
nie wedle jakichś tylko doraźnych,  
 

przez miłość. "Człowiek nie może żyć 
bez miłości. Człowiek pozostaje dla 
siebie istotą niezrozumiałą, jego życie 
jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi 
mu się Miłość, jeśli nie spotka się z 
Miło ścią, jeśli jej nie dotknie i nie 
uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie 
znajdzie w niej żywego uczestnictwa." 
(RH 10) 
      Czytając encyklikę Jana Pawła II 
"Redemptor homonis"  odnosi się wra-
żenie, że słucha się troskliwego ojca, 
który dzieli się z nami doświadczeniami 
swego życia oraz lękiem człowieka uwi-
kłanego w trudne problemy naszych cza-
sów. Osoba ludzka powiązana z Odkupi-
cielem więzami miłości spełnia swoje 
zadania i realizuje swoje powołanie w 
Kościele Chrystusowym. Wielkość i 
godność człowieka tak odczytana budzi 
głębokie zdziwienie i zdumienie. I "wła-
śnie owo głębokie zdumienie wobec 
wartości. i godności człowieka nazywa 
się Ewangelią, czyli Dobrą Nowiną. Na-
zywa się też chrześcijaństwem. Stanowi 
o posłannictwie Kościoła w świecie - 
również, a może nawet szczególnie - „w 
świecie współczesnym”. Owo zdumie-
nie, a zarazem przeświadczenie, pew-
ność, która w swym głębokim korzeniu 
jest pewnością wiary." (RH 10)  
      Gorąco zachęcam do lektury tej 
ważnej i pięknej księgi Jana Pawła II. 
                                         

       ks. Jacek 
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Uzdrowisko (8) 
 
      Krasnobród ma za sobą kolejny etap 
w staraniach o uzyskanie statusu uzdro-
wiska. Potwierdzeniem na to jest pismo 
z Ministerstwa Zdrowia Departament 
Organizacji Ochrony Zdrowia, które 
wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy 
Krasnobród w dniu 28 marca 2002r. oraz 
orzeczenie Ministra Zdrowia Mariusza 
Łapińskiego stwierdzające, że miasto 
Krasnobród spełnia warunki do uchwa-
lenia statutu uzdrowiska. Uzasadniając 
swoją decyzję minister wskazał m. in.: 
walory przyrodnicze i klimatyczne na-
szej miejscowości, występujące złoża 
torfu w Majdanie Wielkim, infrastruk-
turę komunalną (wodociąg, gazociąg, 
oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sa-
nitarna) liczne zabytki, dobrze rozwi-
niętą bazę noclegową i gastronomiczną 
oraz wieloletnie tradycje w lecznictwie 
sanatoryjnym.  
 

 
      Wydanie tego orzeczenia zostało 
mylnie zinterpretowane, stąd też niektóre 
media podawały iż Krasnobród został 
już uzdrowiskiem. Chciałbym wyjaśnić, 
iż orzeczenie ministra daje podstawę do 
uchwalenia Statutu Uzdrowiska, a 
uchwala go Rada Miasta i Gminy Kra-
snobród. W związku z tym na najbliższą 
sesję, tj. 18 kwietnia 2002r. został przy-
gotowany projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia „Statutu uzdrowiska”. Po 
przyjęciu przez Radę statutu (poinfor-
mujemy o tym w kolejnym wydaniu 
„G.K.”), uchwalony statut zostanie prze-
słany do ministra. Na tym zakończą się 
prace prowadzone przez Urząd MiG w 
Krasnobrodzie i zależne od urzędu. 
      Kolejny etap w staraniach o uzyska-
nie statusu miejscowości uzdrowisko-
wej, to tzw. procedura uzgodnień mię-
dzyresortowych. Polega ona na tym, że 

 
szereg instytucji centralnych, 
regionalnych i wojewódzkich będzie 
opiniowało nasz wniosek. Po tych 
uzgodnieniach projekt rozporządzenia 
trafi pod obrady Rady Ministrów. 
Dopiero rozporządzenie Rady Ministrów 
nadaje tytuł uzdrowiska. Kiedy to 
będzie? Trudno określić, ale może to 
potrwać kilka miesięcy. 
      Chciałbym uspokoić też 
mieszkańców Krasnobrodu, że nie będą 
musieli znowu zmieniać dowodów 
osobistych, tym razem z powodu zmiany 
nazwy miejscowości. Obawy takie 
powstały w związku z informacjami 
podawanymi przez media, które 
informowały, że już wkrótce będziemy 
mogli używać nazwy Krasnobród-Zdrój. 
Jest to nieporozumienie, gdyż słowo 
„zdrój” przysługuje jedynie 
zdrojowiskom, tj. uzdrowiskom 
posiadającym udokumentowane złoża 
wód leczniczych. Krasnobród natomiast 
stanie się uzdrowiskiem klimatyczno-
borowinowym, dlatego też w 
najbliższym czasie nie będzie zmiany 
nazwy miejscowości. 

K. Gęśla 
 

Spotkanie  
z poezją 

 
      W dniu 16 kwietnia 2002r. w 
Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie odbyły się Eliminacje 
Gminne XXVI Turnieju Sztuki 
Recytatorskiej im. Bolesława Leśmiana. 
Tradycyjnie w eliminacjach gminnych 
wzięli udział najlepsi recytatorzy z 
poszczególnych szkół z terenu miasta i 
gminy Krasnobród wyłonieni w ramach 
eliminacji szkolnych. 
      W tegorocznej edycji turnieju w 
eliminacjach gminnych wzięło udział 43 
uczestników w trzech kategoriach 
wiekowych: A – uczniowie klas I-III (18 
recytatorów), B – uczniowie klas IV-VI 
(15 recytatorów), C – uczniowie 
gimnazjum (11 recytatorów). Regulamin 
turnieju przewiduje jeszcze kategorię D 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
ale niestety uczniowie krasnobrodzkiego 
liceum nie zgłosili swojego udziału do 
Turnieju. 
      Recytatorzy zgodnie z regulaminem 
turnieju prezentowali po dwa wiersze z 
określonego repertuaru: w kategorii A – 
wiersz z literatury dziecięcej lub utwór 
własny oraz wiersz zamojskiego poety 
Zbigniewa Dmitrocy, w kategoriach B i 
C – dwa wiersze z literatury polskiej lub 
jeden i własny tekst poetycki. Spośród 
uczestników eliminacji gminnych w 
Krasnobrodzie tylko jedna z 
uczestniczek – Agnieszka Skrzypiec z 
ZSP w Krasnobrodzie zaprezentowała 
własny tekst poetycki – wiersz 
zatytułowany „Smutek czarnoksiężnika”. 
Wśród prezentowanych wierszy znalazły 
się też wiersze autorstwa 
krasnobrodzkiej poetki p. Marianny 
Olszewskiej. 

  
      Recytacje prezentowane podczas 
eliminacji oceniała komisja w składzie: 

Agnieszka Adamczuk 
Małgorzata Misztal 

Sabina Zdonek. 
     Zadaniem komisji było wyłonienie 
trzech najlepszych recytatorów spośród 
wszystkich trzech kategorii, którzy będą 
reprezentowali gminę Krasnobród na 
eliminacja powiatowych, które odbędą 
się w dniach 18-19 maja br. w Zamościu. 
      Po wysłuchaniu wszystkich 
recytatorów komisja w/w składzie 
zakwalifikowała do Eliminacji 
Powiatowych XXVI Turnieju Sztuki 
Recytatorskiej im. Bolesława Leśmiana 
następujące osoby: 
 

Paulinę Górnik   (kat. A)  
ze Szkoły Filialnej w Wólce Husińskiej 

Paulinę Szewc (kat. B)  
ze Szkoły Podstawowej w Kaczórkach 

Aleksandrę Sawulską (kat. B) 
z Zespołu Szkół Podstawowych 

w Krasnobrodzie. 
 

Oprócz tego wyróżnienia dziewczęta 
otrzymały nagrody rzeczowe i 
pamiątkowe dyplomy ufundowane przez 
CKiS. Dyplomy za udział i upominki 
otrzymali również pozostali uczestnicy 

 
turnieju. Organizatorzy przygotowali też 
specjalne podziękowania dla nauczycieli 
przygotowujących uczniów do to tego 
turnieju. 
      Kończąc relację z Eliminacji 
Gminnych XXVI Turnieju Sztuki 
Recytatorskiej im. Bolesława Leśmiana 
dziękuję wszystkim, którzy w 
jakikolwiek sposób przyczynili się do 
organizacji tego konkursu, gratuluję 
zwycięzcom i życzę powodzenia na 
eliminacjach powiatowych. 
 

M. Czapla 
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Miłość prawdziwa 
 

Życie za życie 
 

 
 
   Mało jest teraz ludzi, którzy 
poświęciliby swoje życie za życie 
drugiego człowieka. A jednak… 
      Przykładem takiej miłości była 26-
letnia mieszkanka Piotrkowa 
Trybunalskiego Dorota Piesik. Oddała 
życie za swoje dziecko. Dorota w 1992 
roku usłyszała dwie opinie lekarzy, 
które całkowicie odmieniły jej życie: 
dowiedziała się, że jest w ciąży i że ma 
guza na mózgu. Swoje życie mogła 
uratować tylko przez natychmiastową 
chemio – kobaltoterapię i … oczywiście 
aborcję. Musiała podjąć decyzję, oddać 
życie czy je odebrać. Długa modlitwa 
przed obrazem Matki Boskiej pomogła 
młodej dziewczynie podjąć decyzję. 
Dorota postanowiła dać szansę życiu 
swojemu nienarodzonemu dziecku.  
     W czwartym miesiącu ciąży miała 
trudności z przełykaniem i 
oddychaniem. Dzięki pomocy 
krewnych i znajomych udało się 
przewieźć ją do szpitala w Legnano we 
Włoszech. Tamtejsi lekarze byli 
bezradni. Po konsultacjach z innymi 
lekarzami zdecydowano się jednak na 
zrobienie operacji. Po operacji stan 
Doroty pogorszył się a tętno dziecka 
było słabo wyczuwalne. Młoda kobieta 
bardzo cierpiała, lecz przez cały czas 
pobytu w szpitalu nie zgodziła się na 
przyjmowanie leków przeciwbólowych, 
dla dobra dziecka. Od początku 
 

 
choroby Doroty, ona i cała rodzina 
nierozerwalnie związali się z modlitwą. 
Po operacji modlitwy były jeszcze 
bardziej gorące. Dorota razem ze swoją 
matką dzień i noc odmawiały Różaniec; 
prosiły Boga o zdrowie dla dziecka. 
Razem z żoną do Boga wołał mąż 
Krzysztof i każdy, kto wiedział o 
sytuacji. Wiele serc błagało Boga o cud. 
Podczas tych godzin walki ze śmiercią, 
gdy matka na przemian modliła się i 
opowiadała o majowych kwiatach 
rozwijających się za oknem – lekarze 
zauważyli, że tętno dziecka staje się 
coraz mocniejsze, silniejsze. Pacjentka 
również jakby była w lepszym stanie. 
Mimo wszystko ból stał się nieodłącz-
nym towarzyszem życia Doroty. 
Podłączono tlen i kolejne kroplówki. 
Modlitwa jednak trwała nadal.  
      Kolejne badania wykazały, że 
choroba się zatrzymała, a dziecko 
rozwija się prawidłowo. 15 sierpnia 
przed Cudownym Obrazem na Jasnej 
Górze odprawiona została Msza św. w 
intencji  

  
Doroty i jej synka. 14 września 1992r. 
Dorota miała przejść operację 
cesarskiego cięcia. Lekarze ostrzegali, 
że matka może nie przeżyć. Była 
zdecydowana do końca. O godzinie 
9.00 rano mały, zdrowy Łukaszek ujrzał 
świat. Jego mama czuła się bardzo 
dobrze. Miesiąc później Dorota z synem 
opuszczali szpital w Legnano. Jechała 
do kolejnego szpitala na chemioterapię. 
Tu, przy szpitalnym łóżku odbył się 
chrzest. Po pewnym czasie wszyscy 
wrócili do Polski.  
   W kwietniu 1994r. Dorota zapadła w 
śpiączkę. Wykryto nowy guz. 
Odzyskała przytomność po kilku 
dniach. Miała sparaliżowany prawy 
bok. Tylko lewą ręką mogła przytulić 
swego synka. Tak przeżyła jeszcze 
półtora roku. W niedzielę 3 września 
późnym wieczorem odeszła do Pana. 
Odeszła spokojna i szczęśliwa 
 

    Na podstawie artykułu  
w miesięczniku „Różaniec” 
              ks. J. Rak 

 

Bezpieczny 

sukces 
 
      W dniu 3 kwietnia 2002r. w Zespole 
Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie 
odbył się Gminny Turniej Wiedzy o 
Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym 
prowadzony przez funkcjonariuszy 
Komendy Policji w Zamościu. 
      Uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Majdanie Wielkim pod kierunkiem mgr 
Jacka Kowalika zajęła I miejsce, a tym 
samym zostali reprezentantami gminy 
Krasnobród na turnieju powiatowym. 
Turniej powiatowy odbył się w dniu 11 
kwietnia br. w Zamościu. Tam 
uczniowie SP Majdanie Wielkim zajęli 
10 miejsca na 16 drużyn biorących 
udział w turnieju. 

M. Kawałek 
  

 

Witaj wiosno 
 

       Ci którzy przejeżdżali lub przechodzili obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie w dniu 21 marca 2002r. zauważyli zapewne 
niecodzienny widok. O godz. 815 w chwili, gdy rozbrzmiewał dzwonek 
obwieszczający pierwszą lekcję, na maszt przed szkołą powędrowały balony w 
zielonych i żółtych barwach symbolizujących kolory wiosny. Balony i kolorowe 
wstążki ozdobiły również okoliczne drzewa. 
      Happening zorganizowany przez uczniów pod kierownictwem nauczycielki 
plastyki Haliny Gontarz wprowadził przechodniów w pogodny nastrój w ten nieco 
szary i chłodny poranek. 

M.Czapla 
 

 

Ogłoszenia  
drobne 

Sprzedam 2 działki budowlane o 
powierzchni 12 arów każda położone w 

Krasnobrodzie – Nowej Wsi. 
Szczegółowe informacje tel. 660-70-85. 
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Odpowiedź z Watykanu 
      W związku z pierwszą rocznicą nadania 
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w 
Krasnobrodzie imienia Jana Pawła II w 
październiku 2001r. został ogłoszony 
konkurs na list do Ojca Świętego (pisaliśmy 
o tym w „G.K.” Nr 12/63 z 15.11.2001r.). 
       Kiedy uczniowie ZSO w Krasnobrodzie 
brali udział w tym konkursie nie bardzo 
wierzyli, że któryś z nich zostanie wysłany 
do Jana Pawła II. Jednak obiecana nagroda 
ziściła się. Wysłano 5 najciekawszych 
listów, które zajęły czołowe miejsca w 
konkursie. Były to: list od klasy IIIe 
gimnazjum, listy indywidualne: Sylwestra 
Bodysa i Ani Tytuła, list od maturzystów i 
zawierający wiele informacji o 
Krasnobrodzie i szkole im. Jana Pawła II list 
Klaudii Wryszcz. W jednej kopercie znalazły 
się też życzenia świąteczne oraz list od grona 
pedagogicznego. 
      Cała przesyłka została wysłana w czasie, 
kiedy korespondencja przesyłana do 
Watykanu i do innych ważnych instytucji na 
świcie była badana w związku z 
przypadkami umieszczania w przesyłkach 
trującego proszku, stąd też mieliśmy 
wątpliwości czy nasza korespondencja 
dotrze do miejsca przeznaczenia.  
       Po długim oczekiwaniu nasze 
wątpliwości zostały wyjaśnione, gdyż 
otrzymaliśmy odpowiedź z Watykanu.  List 
ten bardzo ucieszył całą społeczność 
szkolną. Radością naszą chcemy się 
podzielić z mieszkańcami Krasnobrodu stąd 
też kopię tego listu zamieszczamy obok. 
      Dla ZSO list jest miłą pamiątką i cennym 
eksponatem w szkolnym archiwum. 

          Halina Gontarz 
 

 
 

Ogłoszenie 
       
      Urząd Miasta i Gminy w Krasnobrodzie wspólnie z 
Dyrektorem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Krasnobrodzie organizują dla mieszkańców gminy bezpłatne 
badania słuchu przy pomocy nowoczesnego sprzętu 
audiologicznego. Badania te zostaną przeprowadzone przez 
wykwalifikowanych specjalistów z firmy AB TechMed 
Centrum Techniki Medycznej w Warszawie. 
      Badania odbędą się w Niepublicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Krasnobrodzie w dniach od 7 do 10 maja br. 
w godz. od 800 do 1800. 
      Zapisy będą przyjmowane przez miejscowy Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasnobrodzie od 22 do 26 
kwietnia br. w godz. od 800 do 1800. Kontakt osobisty lub 
telefoniczny pod numerem tel. 660-71-99. 
      Badania dzieci i nieletnich mogą być prowadzone 
wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów. 
      Serdecznie zapraszamy. 
 

Burmistrz MiG Krasnobród 
      Marek Pasieczny 

 

 

Pierwszy dyplomowany 
 
ciąg dalszy ze str. 3 

 
Różne ku temu bywały niuanse, 
Kiedy zaczęły się starania o awanse. 
A że dyrektor ma staż krótki, 
Starań o awanse są teraz  skutki. 
 
Dyrektor jak wiemy zasług ma wiele, 
Można by rzec, że są tu tacy i tacy nauczyciele. 
A że na każdym kroku solidnie obowiązki wypełniali, 
To do awansu dyrektora też się przyczyniali. 
 
Wielu dyplomowanych jest w tej i owej gminie 
A u nas w gminie dyplomowana – Ona jedynie. 
A zatem nie bacząc na te i inne niuanse, 
Trzeba się starać o dalsze awanse. 
 
Jak widać jedni i drudzy mają tu racje, 
Składamy dziś PANI DYREKTOR 
Szczere gratulacje.  
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Litewskie wspomnienia 
 
     Spośród wszystkich miejsc, które odwiedziliśmy, największe wrażenie zrobiły na 
mnie Troki. W tej bardzo starej miejscowości znajduje się wspaniały zamek na 
wyspie. Była to własność władcy Litwy – księcia Witolda. 
     Stryjeczny brat Władysława Jagiełły uważany jest przez rodowitych Litwinów za 
największego władcę ich państwa. W przeciwieństwie zaś do Polaków uważają oni 
Władysława Jagiełłę za zdrajcę Litwy, który podporządkował się Polsce. 
     Gotycki zamek z czerwonej cegły robi wielkie wrażenie. Z pierwszej bramy 
weszliśmy na podwórze, które otaczają budynki zamieszkałe przez służbę. Obecnie 
znajduje się tam muzeum starych mebli, które znajdowały się wcześniej w zamkach: 
trockim i landwarowskim. Następnie mostem zwodzonym przeszliśmy do gotyckiego, 
dwupiętrowego budynku o grubych murach będącego siedzibą księcia. Po starych 
schodach wchodziliśmy do kolejnych komnat, które zawierały eksponaty wyłowione z 
pobliskich jezior i pochodzące z wykopalisk na tych terenach. 
      Wycieczka do Trok była bardzo ciekawa i pouczająca, przybliżyła nam historię 
narodu litewskiego. 

    K. Pawluk 
 

      Na Litwę pojechaliśmy z prezentami od uczestników wycieczki oraz 
sponsorów, którymi byli: 

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

- Hurtownia „Mazex” w Zamościu 
- Urząd Miasta i Gminy w Krasnobrodzie 
- Ks. Prałat Roman Marszalec 

     Za przekazane za naszym pośrednictwem dary dla Polaków mieszkających na 
Litwie w ich imieniu serdecznie dziękuję. 

Dyrektor ZSO w Krasnobrodzie 
          mgr Marek Pawluk 

  

 
      Wycieczka na Litwę uczniów kra-
snobrodzkiego gimnazjum została zor-
ganizowana przez tworzące się Katolic-
kie Stowarzyszenie „Przyjazna szkoła”, 
w skład którego wchodzą dyrektorzy 
gimnazjów noszących imię Jana Pawła 
II z terenu byłego województwa zamoj-
skiego. Na wycieczkę wraz z młodzieżą 
z Krasnobrodu pojechali także 
uczniowie Gimnazjum Nr 3 w 
Hrubieszowie. Byliśmy tam gośćmi 
polskiej szkoły średniej w Landwarowie 
(ok. 18 km. od Wilna i mieszkaliśmy u 
polskich rodzin – uczniów tej szkoły. 
Zostaliśmy tam przyjęci z olbrzymią 
serdecznością i mimo panującej tam 
biedy, z wielką hojnością. 
     Swoje wspomnienia z wycieczki 
opisały jej uczestniczki: Agnieszka Cios, 
Sylwia Kowalczuk, Katarzyna Pawluk. 
Oto one: 
 
      Litwa jest krajem wielu kultur i 
narodów. 80% stanowią Litwini, 7% 
Polacy, 13% to Rosjanie, Białorusini i 
inni. 
     Polaków jest niewielu, wiec nie mają 
dużo do powiedzenia w tym kraju. Są 
poniżani i lekceważeni. Większość z nich 
żyje w biedzie, ale to w żadnym wypadku 
nie przeszkadzało im w przyjęciu 
rodaków. Mając tak niewiele, dawali tak 
dużo. Przywitali nas z otwartymi 
ramionami. Życzliwi, mili, uśmiechnięci – 
tacy właśnie są. Pytali często jak nam się 
żyje, mimo iż w Polsce, a nawet w 
Krasnobrodzie byli wielokrotnie. 
Wydawałoby się, że pytając, z nadzieją 
oczekiwali na odpowiedź, że jest dla nich 
miejsce w ojczyźnie. 
   Uważam, że powinniśmy im pomagać, 
wspierać duchowo i materialnie oraz 
umożliwiać im jak najczęstsze pobyty w 
Polsce. 

A. Cios 
 
 
     Wycieczkę na Litwę wspominam 
bardzo miło. Już kiedy dotarliśmy na 
miejsce do Landwarowa zostaliśmy 
przyjęci bardzo ciepło i serdecznie. 
      Po kilku dniach spędzonych u 
rodziny, która mnie przyjęła wraz z 
koleżanką i z relacji kolegów szybko 
wywnioskowałam, że choć nie są to 
ludzie specjalnie bogaci, są bardzo hojni i 
życzliwi. Przebywając z nimi odczułam 
ciepło rodzinne, miłą i serdeczną 
atmosferę. Zaskoczyło mnie ich duże 
zainteresowanie wszystkim co polskie. 
     Choć spędziłam tam tylko cztery dni, 
zdążyłam się już zżyć z tą rodziną i 
bardzo ich polubić. Jestem bardzo 
zadowolona z całej wycieczki, ponieważ 
wszystko, co tam zobaczyłam wywarło na 
mnie ogromne wrażenie. 

S. Kowalczuk 
 

Na zdjęciach: 1. Zamek w Trokach (u góry), 2. Krasnobrodzka młodzież z opiekunami 
w skansesnie (Rumsiskis) przed ziemianką, w której mieszkali Litwini przebywajacy na 
Syberii (na dole). 
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Świątecznie 
po świętach 

 
 
Ciąg dalszy ze str. 1 
Werbkowice, Chełm, Zamość (ul. 
Orlicz-Dreszera), Zamość (przy Parafii 
św. Michała), Muratyn, Hrubieszów i 
Dominikanówka. W sumie było ponad 
100 osób. 
      Spotkanie rozpoczął dyrektor 
Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie  Andrzej Czapla, który 
powitał zebranych i przedstawił 
program imprezy. Następnie odbył się 
krótki koncert miejscowej kapeli „Echo 
Roztocza”, a po nim z programem 
artystycznym wystąpili uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Hrubieszowie.  
      Większość warsztatów, z wyjątkiem 
Hrubieszowa, przygotowały bardzo 
interesujące ekspozycje prac 
plastycznych związanych z tradycją 
wielkanocną. Były tam: pisanki 
wykonywane bardzo wieloma 
technikami, palmy, haftowane serwetki, 
różnego rodzaju stroiki, wykonywane 
ręcznie kartki świąteczne i wiele innych 
drobiazgów. Oprócz prac plastycznych, 
na niektórych stołach znajdowały się 
pięknie przybrane baby i mazurki 
wielkanocne. 
      Prace prezentowane podczas III 
Przeglądu Twórczości i Obrzędowości 
Wielkanocnej Osób Niepełnosprawnych 
oceniała specjalnie powołana komisja, 
w skład której weszli: losowo wybrani 
przedstawiciele czterech warsztatów 
terapii zajęciowej oraz panie Maria Gil i 
Anna Haber ze Starostwa Powiatowego 
w Zamościu, Zastępca Burmistrza MiG 
Krasnobród Janusz Oś i p. Halina 
Gontarz – nauczycielka plastyki z 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w  

 
Krasnobrodzie. Po obejrzeniu 
wszystkich ekspozycji komisja 
przyznała: I miejsce dla WTZ w 
Dominikanówce i dwa równorzędne II 
miejsca dla WTZ w Biłgoraju i 
Oszczowie. Nagrodzone warsztaty 
otrzymały pamiątkowe dyplomy, 
nagrody rzeczowe w postaci sprzętu 
gospodarstwa domowego oraz słodycze, 
pozostałe zaś warsztaty pamiątkowe 
dyplomy i słodycze. 
       Po raz drugi, w ramach Przeglądu 
Twórczości i Obrzędowości Wielkanoc-
nej Osób Niepełnosprawnych 
organizowany jest również Turniej 
Warcabowy Osób Niepełnosprawnych. 
W tegorocznej edycji tego turnieju 
wzięło udział 46 uczestników, w tym 14 
dziewcząt i 22 chłopców. Turniej 
dostarczył wiele emocji zarówno 
uczestnikom jak i kibicom. Szczególnie 
interesujący przebieg miały rozgrywki 
w kategorii dziewcząt, gdzie 
organizatorzy turnieju i kibice długo 
musieli czekać na rozgrywkę finałową, 
gdyż grające ze sobą Sylwia Garbacz i 
Agata Kania dwukrotnie rozgrywkę 
miedzy sobą zakończyły remisem, a 
dopiero trzeci mecz pozwolił wyłonić 
lepszą zawodniczkę, którą okazała się 
Agata Kania z WTZ w 
Dominikanówce. Tym sposobem, 
podobnie jak w roku ubiegłym, o 

 
dwa najwyższe miejsca turnieju w 
kategorii dziewcząt walczyły siostry 
Agata i Sylwia Kania z Jacni – 
uczestniczki WTZ w Dominikanówce. 
W wyniku rozgrywki pomiędzy 
siostrami, tak jak w ubiegłym roku 
lepsza okazała się Sylwia. A oto jak 
przedstawiają się wyniki II Turnieju 
Warcabowego Osób 
Niepełnosprawnych: 

 

Kategoria Chłopcy: 
I Miejsce – Marek Gałek 

WTZ Chełm 
II Miejsce – Mirosław Grabowski 
WTZ Zamość, ul. Orlicz-Dreszera 
III Miejsce – Bernard Cybulski 

WTZ Chełm 
 

Kategoria Dziewczęta: 
I Miejsce – Sylwia Kania 

WTZ Dominikanówka 
II Miejsce – Agata Kania 

WTZ Dominikanówka 
III Miejsce – Olimpia Garbacz 

WTZ Zamość przy Parafii Św. Michała. 
 
      Zwycięzcy turnieju otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz puchary, a 
pozostali uczestnicy dyplomy za udział, 
które wręczyła zawodnikom p. Urszula 
Czapla – Kierownik WTZ w 
Dominikanówce. 

M. Czapla 

 
 

 

Na zdjęciach:  
1. Ekspozycja prac plastycznych WTZ w Dominikanówce. 
2. Jedna z rozgrywek  w ramach II Turnieju Warcabowego 

Osób Niepełnosprawnych. 
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Kunszt kulinarny i tradycja 
  
Bo my – nie żebyśmy się tam naprzód pchały, 
ważne – żebyśmy się podobały 
a może by nas wylansowano? 
Eeee tam, durne mrzonki, 
może zamówić pół koronki? 
Oj, żeby nas choć omyłkowo  
nie postawiono z golem podbramkowo. 
No i przyszła pora na podsumowanie 
z czego nam wiadomo panowie i panie, 
że I miejsce otrzymał Majdan Wielki, 
ba grubsze gospodarze, jak potomstwo dziedziców, 
ponadto wiadome, trzeba wspierać działalność 
przy szkole Rady Rodziców. 
Krasnobród potęga – to urząd, wiec mu cześć i chwała 
choć nagroda jak Hucie równa się dostała. 
Dumna Stara Huta, miejsce nie poślednie, 
jak by tu nie patrzyć, wszystko przy niej blednie. 
A w dobrym nastroju, pijąc małe łyki 
w takt przepięknych śpiewów ludowej muzyki 
przyznajmy, że nie byłoby tego 
gdyby nie szanowny pan dyrektor Andrzej Czapla 
i państwo Soboniowie ze sklepu elektrycznego. 
A Hucianki, że bystre – wszystko podpatrzyły 
i Krasnobrodzkiej Gazecie z przyjemnością ujawniły. 
Z poważaniem Zespół Śpiewaczy ze Starej Huty. 
 
      W imieniu organizatorów i nagrodzonych serdecznie 
dziękuję p. Anecie i Dariuszowi Soboniom za ufundowanie 
nagród.  

M. Czapla 
 

 
      W dniu 6 kwietnia 2002r. w godzinach wieczornych w 
Centrum Kultury i Sportu odbyło się spotkanie, podczas 
którego został rozstrzygnięty, zorganizowany przez CKiS i 
ogłoszony w marcowym wydaniu „G.K.” konkurs kulinarny 
na potrawę wigilijn ą. W spotkaniu tym uczestniczyli: 
Przedstawiciele Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim wraz 
z pani dyrektor Małgorzatą Kawałek, Zespół KGW ze Starej 
Huty, Zespół „Wójtowianie” i Kapela „Echo Roztocza” z 
Krasnobrodu oraz sponsorzy państwo Aneta i Dariusz 
Soboniowie. Indywidualnie swój udział w konkursie zgłosiła 
p. Danuta Czekirda z Krasnobrodu. 
     Przygotowane na konkurs potrawy oceniała specjalnie 
powołana komisja, w skład której weszły panie: Magdalena 
Kosiorkiewicz, Wiesława Nowosad, Aneta Soboń, Alfreda 
Cieplak i Marianna Olszewska. Oceniając, panie brały pod 
uwagę: tradycję i symbolikę Świąt Wielkanocnych, ilość i 
różnorodność potraw, estetykę nakrycia stołu, inwencję 
twórczą i pracochłonność, i oczywiście smak potraw. Komisja 
po obejrzeniu odświętnie nakrytych stołów i degustacji potraw 
stwierdziła wysoki poziom umiejętności kulinarnych oraz 
znajomość tradycji wielkanocnych. Przyznała I miejsce i 
nagrodę (krajalnicę) dla Rady Rodziców przy Szkole 
Podstawowej w Majdanie Wielkim. 
       Dwa równorzędne II miejsca zajęły: Zespół Śpiewaczy ze 
Starej Huty, który w nagrodę otrzymał mikser oraz Zespół 
„Wójtowianie” z Krasnobrodu dla którego nagrodą był czajnik 
elektryczny. Nagrodę specjalną Dyrektora CKiS otrzymała p. 
Danuta Czekirda. 
      Po rozstrzygnięciu konkursu rozpoczęła się wspólna 
zabawa i degustacja wiktuałów, które przynieśli ze sobą 
uczestnicy spotkania. Wszyscy bawili się przy muzyce w 
wykonaniu Zespołu „Wójtowianie” i Kapeli „Echo Roztocza”.  
      W nieco innej formie niż przedstawiona wyżej, relację z 
tej imprezy opisały panie ze Starej Huty. Oto ona: 
 
To był w Krasnobrodzie  
wielki ruch, bieganie. 
Z całej gminy zjechały 
najdzielniejsze panie. 
A chwalą się jedna przez drugą, przechwalają, 
najpierw ukradkiem spoglądają, 
potem całkiem śmiało i mędrkują, 
komu by to I miejsce pasowało? 
Lecz to nie domysły 
Bogusi czy Zosi 
bo werdykt – szanowna komisja wyda i ogłosi. 
Za te cudeńka, ciasteczka, 
przystawki, torciki, 
za te wszystkie smakołyki, 
to co ni przepatrzeć ni przewąchać, takie ciasta! 
A szyneczki, polędwiczki, 
a może brak indyczki? 
Co tam – nikt się nie doliczy, tak zastawione! 
Ważne, że to wszystko swoje 
i z jałowcem uwędzone. 
Wszystkiego – nie do opisania, 
Trzysta całych i pół dania. 
Nawet spiryt, wszyscy święci! 
Od jednego tęgo kręci 
a najbardziej marną głowę, 
ta co nawet przy swej żonie, 
nie wie, czy za, czy przeciw „Samoobronie”. 
Modliłyśmy się więc tylko cicho, 
żeby nas nie wzięło licho. 

 

Wiadomości 

wędkarskie 
 
     Zarząd Koła „Olender” Polskiego Związku Wędkarskiego w 
Krasnobrodzie informuje, że w dniu 5 maja br. odbędą się na 
rzece Wieprz na odcinku Hutki-Guciów Towarzyskie Zawody 
Spiningowe o puchar Prezesa Koła. 
     Zbiórka uczestników odbędzie się o godz. 500 na parkingu OSP 
w Hutkach. Po rejestracji uczestników oraz uiszczeniu wpisowego 
w wysokości 10 zł. zawodnicy udadzą się na wybrane odcinki 
rzeki. 
     Zakończenie zawodów planowane jest na godz. 1100. Do tego 
czasu zawodnicy winni zgłosić się do ważenia złowionych ryb na 
parkingu śródleśnym nad stawem w Hutkach. Impreza zakończy 
się wspólnym spotkaniem przy ognisku. Serdecznie zapraszamy 
do udziału w zawodach. 

>>><><<< 
 

     Zapraszam członków Koła „Olender” do udziału w 
spławikowych zawodach wędkarskich o mistrzostwo koła. 
Zawody odbędą się 19 maja na zbiorniku zalew kąpielowy w 
dwóch turach, po 3 godziny każda. 
     Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 500. Zbiórka 
uczestników i losowanie stanowisk odbędzie się pół godziny 
przed rozpoczęciem zawodów. Wpisowe w wysokości 5 zł. 
przyjmowane będą w dniu zawodów. 
     Organizator zapewnia dla najlepszych zawodników 
okolicznościowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
Mistrz Koła na rok 2002 będzie miał prawo reprezentowania Koła 
„Olender” na zawodach okręgowych. 

Janusz Oś 
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zaplecza turystyczno - wypoczynkowego 
i uzdrowiskowego, w której realizuje cel 
1 rozwój lecznictwa uzdrowiskowego i 
bazy sanatoryjnej. 
e). Korzyści uzupełniające 
     Uznanie Krasnobrodu jako 
uzdrowiska i rozbudowa bazy 
sanatoryjnej przyczyni się do wzrostu 
liczby kuracjuszy, zwiększy prestiż 
miasta i sprosta oczekiwaniom 
społecznym mieszkańców, zaintere-
sowanych urządzeniem uzdrowiska. 
Zadanie pośrednio wiąże się z 
leczniczymi właściwościami wód ze 
źródeł przy Kaplicy Św. Rocha oraz 
źródła pod Kaplicą Objawień na 
Wodzie. Kult Maryjny i uznanie 
cudownych właściwości tych źródeł 
przez mieszkańców jest 
 

 
mieszkających w pensjonatach i 
ośrodkach wypoczynkowych. 
h). Związki z programami 
wojewódzkimi. 
      Zadanie nie ma bezpośredniego 
odniesienia do programów 
wojewódzkich ale pośrednio wiąże się z 
programami z grupy „Ochrona 
zdrowia”. Bezpośrednie wprowadzenie 
tego zadania do strategii rozwoju 
województwa lubelskiego leży w gestii 
samorządowych władz miasta i gminy 
Krasnobród. 

*****  

Zadanie 2  

Urządzenie strefy turystycznej 
     Jest to obszar śródleśny Pszczeliniec 

 

Zadania o znaczeniu 
strategicznym 

 

Strategia rozwoju Miasta i Gminy Krasnobród (cz. 8) 
 

 

Zadania  

turystyczno-rekreacyjno-

uzdrowiskowe 
 

Zadanie 1:  
Rozwój uzdrowiska Krasnobród 
(przykład zapisu zadania w formie 
programu) 
a). Funkcje i cele zadania 
      Krasnobród jak dotychczas tylko w 
niewielkim stopniu wykorzystuje swoje 
walory  uzdrowiskowe. Potwierdzeniem 
tego faktu jest istnienie jedynie Sanato-
rium Rehabilitacyjnego dla Dzieci. 
Wskazania lecznicze dla Krasnobrodu 
obejmują leczenie chorób układu odde-
chowego oraz chorób narządów ruchu i 
reumatyczne, choroby układu 
nerwowego jak również leczenie otyło-
ści. 
      Obecnie baza sanatoryjna stanowi 
tylko 120 miejsc dla dzieci. W interesie 
rozwoju miasta i gminy Krasnobród leży 
powszechne uznanie atutów uzdrowi-
skowych i dalsza rozbudowa bazy sa-
natoryjnej. 
b). Struktura zadania 
      Uzdrowisko Krasnobród jako zada-
nie strategiczne jest złożonym przedsię-
wzięciem i musi być realizowane eta-
powo. Po pierwsze chodzi o formalne 
potwierdzenie przez Ministerstwo 
Zdrowia istniejącego stanu, tj. tradycji 
leczniczych i właściwości uzdrowisko-
wych klimatu i zasobów naturalnych 
(solanki i borowiny). Po drugie rozpo-
częcie działalności uzdrowiskowej na 
bazie istniejącego Sanatorium Rehabili-
tacyjnego w oparciu o ambulatoryjne le-
czenie uzdrowiskowe. Po trzecie - 
wskazanie terenów i opracowanie kon-
cepcji zagospodarowania uzdrowisko-
wego. Wreszcie po czwarte zabezpie-
czenie środków finansowych - poprzez 
wpisanie przedsięwzięcia do kontraktu 
wojewódzkiego z jednoczesnym poszu-
kiwaniem inwestora strategicznego. 
Docelowo w skład uzdrowiska w Kra-
snobrodzie wejdą: dwa sanatoria dzie-
cięce na 250 łóżek, sanatorium dla doro-
słych na 100 łóżek, Przychodnia uzdro-
wiskowa, zakład przyrodoleczniczy, ba-
sen rekreacyjny, pijalnia wód oraz klub 
kuracjusza. 
 c). Lokalizacja zadania 
      Zadanie dotyczy miasta Krasnobród 
oraz Majdanu Wielkiego, gdzie 
występują bardzo duże i wysokiej 
jakości złoża borowiny. Proponuje się 
budowę sanatorium dziecięcego na 250 
łóżek i sanatorium dla dorosłych dla 100 
kuracjuszy. 
d). Realizacja celów strategicznych 
      Zadanie przyczynia się do 
wykorzystywania istniejących walorów 
przyrodniczych miasta i gminy i 
rozwijać będzie dotychczasowe tradycje 
uzdrowiskowe Krasnobrodu. Bezpośred-
nio dotyczy dziedziny 2 - wspomaganie 
rozwoju 

dodatkowym atutem dla kuracjuszy.  
     Rozbudowa uzdrowiska łączy się z 
powstaniem nowych miejsc pracy. 
Przewiduje się, że będzie to ok. 600 
nowych miejsc pracy. Korzyścią z 
realizacji zadania jest też wzrost 
dochodów mieszkańców z 
wynajmowania kwater czy wyrobu i 
sprzedaży pamiątek dla kuracjuszy. 
f). Podmioty realizacji 
      Realizacją zadania zainteresowana 
jest Rada Miasta i Gminy Krasnobród 
oraz jej Zarząd, gdyż przyjmuje się, że 
uzdrowisko w Krasnobrodzie mogłoby 
mieć komunalną formę własności. 
Zadanie w sensie inwestycyjnym i 
medycznym jest też adresowane do 
wojewódzkich władz samorządowych, 
Izby Gospodarczej „Uzdrowiska 
Polskie”, instytutów naukowych i 
Ministerstwa Zdrowia. 
g). Warunki rozpoczęcia i realizacji 
zadania 
      Warunkiem rozpoczęcia i realizacji 
zadania jest prowadzenie dalszych badań 
bioklimatu wskazujących lecznicze 
własności Krasnobrodu i uznanie przez 
Ministerstwo Zdrowia uzdrowiskowego 
statusu miasta Krasnobród. 
Przedsięwzięcie ma szansę realizacji 
przy zgromadzeniu odpowiednich 
nakładów finansowych. Wiąże się to z 
pozyskaniem inwestora strategicznego. 
Zadanie można realizować na zasadzie 
partnerstwa publiczno-prywatnego.  
     Badania wskazują, że działalność 
uzdrowiskową należy rozpocząć od am-
bulatoryjnego leczenia uzdrowiskowego, 
które polega na świadczeniu opieki leka-
rzy specjalistów dla kuracjuszy 

położony na południe od zalewu 
w Krasnonobrodzie. Potrzebna jest 
przebudowa bazy pod kątem 
podniesienia standardów obsługi 
turystów i wydłużenia sezonu. 
Przebudowa polega na scalaniu 
rozdrobnionych ośrodków 
wypoczynkowych różnych firm (Delia 
Zamość, PSS Zamość, UW Lublin. 
PGKiM, Cukrownia Lublin, inne firmy i 
właściciele prywatni), w tym zamiana 
domków campingowych na obiekty 
całorocznego korzystania przez 
turystów. Scalanie rozdrobnionych 
ośrodków będzie wymagało także 
przebudowy lokalnej infrastruktury w 
omawianej strefie. Wymagane jest 
zachowanie ekstensywności zabudowy. 
      Zadanie odnosi się bezpośrednio do 
celu 1 Organizacja i budowa strefy 
turystycznej na terenie gminy – 
przebudowa bazy pod kątem 
standardów obsługi i wydłużenia 
sezonu w dziedzinie 2 dotyczącej 
wspomagania rozwoju zaplecza 
turystyczno-wypoczynkowego 
i uzdrowiskowego. 
W strategii rozwoju województwa 
lubelskiego cel odnosi się bezpośrednio 
do zespołu programowego 5 Turystyka. 
Realizuje wszystkie cele wiodące tego 
zespołu i większość celów 
operacyjnych. 

Zadanie 3 

Rozbudowa zalewu rekracyjnego 
      Rozbudowa zalewu rekreacyjnego, 
ma na celu ochronę walorów 
jakościowych i ilościowych stosunków 
wodnych w rejonie parku krajobrazo-
wego. Wody w    gminie    Krasnobród,    
które    są   
                            Ciąg dalszy na str. 12 



12                                          16.04.2002r.                       Gazeta Krasnobrodzka 
 

 

Zadania o znaczeniu 
strategicznym 

 
 
społecznej”, „Program promocji kultury 
fizycznej jako najtańszej formy profi-
laktyki”. 

Zadanie 5: AQUAPARK  
     Aquapark jest określonym obszarem 
powiązanym przestrzennie i kompozy-
cyjnie z naturalnym środowiskiem. 
Oprócz zadań rekreacyjno-sportowych, 
może też pełnić funkcje. kulturalne 
(czytelnie, teatry, wystawy), czy 
rozrywkowe (wesołe miasteczko, 
amfiteatr), lub gastronomii (kawiarnie, 
bary i restauracje). Park wodny może 
realizować publiczne zadania lokalne w 
zakresie profilaktyki, promocji 
i ochrony zdrowia, wspierania osób 
niepełnosprawnych oraz kultury 
fizycznej i turystyki.  
      Aquapark stanowić będzie zwarty 
kompleks rekraeacyjno-basenowo-reha-
bilitacyjny i hotelowy. Będzie ośrod-
kiem w zabudowie zwartej, świadczą-
cym swoje usługi przez cały rok. 
Zadanie dotyczy dziedziny 2 - 
wspomaganie rozwoju zaplecza 
turystyczno-wypoczynkowego 
i uzdrowiskowego i bezpośrednio 
realizuje cel 8 - rozwój urządzeń 
sportowych na terenie miasta i gminy 
oraz cel 10 - tworzenie warunków dla 
rozwoju wyczynowych i amatorskich 
imprez sportowych. 
     Zadanie bezpośrednio koresponduje 
z wojewódzkim programem „Program 
Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa” oraz „Racjonalny 
rozwój turystyki na obszarach 
chronionych” jak również. „Wspieranie 
inwestycji służących ochronie 
środowiska i poprawie warunków życia 
ludności”. 
    C.d.  „Strategii” w następnej „G.K.” 
 

 
Ciąg dalszy ze str. 11 
podstawą funkcji turystyczno-
rekreacyjnej, decydują też o cennych 
wartościach środowiska biotycznego 
(flory i fauny). Podlegają one jednak 
presji antropogennej w zakresie: 
zanieczyszczeń bytowych, rolniczych i 
rekreacyjnych (zabudowa letniskowa). 
Zadanie to jest jednym z elementów 
stworzenia w gminie programu 
systemowej gospodarki wodnej, 
obejmującej także odbudowę 
i modernizację wszystkich urządzeń 
melioracyjnych. 
Stworzenie takiego systemu musi 
uwzględniać następujące zasady: 
• w bilansie wodnym łącznie należy 
traktować wody podziemne 
i powierzchniowe, 
• bezwzględnej ochrony wód przed 
zrzutem zanieczyszczeń; Systemy 
kanalizacyjne muszą być zakończone 
wysokosprawną oczyszczalnią. 
Bezwzględny jest zakaz budowy 
szamb. 
• ekonomiczny system opłat za 
zużycie wody oraz kary za zrzut 
ścieków i przekroczenie warunków 
pozwolenia wodnoprawnego, 
• monitoring stanu jakościowego i 
ilościowego środowiska wodnego.  
• ekologiczne wykorzystywanie 
zbiorników wodnych dla funkcji 
turystyczno - rekreacyjnych 
       Racjonalna gospodarka zasobami 
wodnymi i względy promocyjno-
marketingowe, wymagają rozbudowy 
istniejącego zalewu. Niezbędne jest 
wyposażenie zalewu w obiekty 
Infrastruktury hotelowej, gastrono-
micznej i  sportowej. 
Zadanie dotyczy dziedziny 5 - 
umacnianie walorów środowiska 
przyrodniczego w której bezpośrednio 
realizuje cel 2 - rozbudowa zalewu w 
Krasnobrodzie i poprawa stosunków 
wodnych w gminie a także dziedziny 2 
- wspomaganie rozwoju zaplecza 
turystyczno-wypoczynkowego 
i uzdrowiskowego i bezpośrednio 
realizuje cel 2 - podnoszenie standar-
dów obsługi ruchu turystyczno – 
wypoczynkowego, szczególnie tury-
styki wyspecjalizowanej (naukowej, 
religijnej, sportowej, biznesowej) oraz 
cel 10 - tworzenie warunków dla 
rozwoju wyczynowych i amatorskich 
imprez sportowych. Zadanie 
bezpośrednio koresponduje z 
wojewódzkim programem „Budowy 
zbiorników wodnych oraz obszarów 
ekologicznych i rekreacyjnych 
(program małej retencji) oraz 
“Programem gospodarki wodnej”. 
 

 

Zadanie 4 

Centrum sportów wodnych 
Rozbudowany zalew z zapleczem 
infrastrukturalnym stanowić będzie 
bazę do uprawiania sportów wodnych. 
Celem zadania jest więc rozwój bazy 
sportowej i współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży oraz 
wspomaganie aktywnych form 
spędzania wolnego czasu dla turystów. 
Centrum sportów wodnych stanowić 
będzie kompleks sportowo-rekreacyjny 
powiązany przestrzennie i kompozycyj-
nie z naturalnymi warunkami i 
otaczającym krajobrazem. Może służyć 
dla organizowania nie tylko imprez 
sportowych ale także kulturalnych i 
rozrywkowych. 
      Naturalną bazą dla rozwoju sportów 
wodnych w mieście i gminie 
Krasnobród jest istniejący zalew 
rekreacyjny. Proponowane Centrum 
Sportów Wodnych byłoby ważnym 
atutem przyciągającym turystów. 
Centrum funkcjonowałoby również 
jako zaplecze treningowe do 
uprawiania sportów wodnych dla 
zorganizowanych grup sportowych. 
Ważną funkcją tego ośrodka, byłoby 
organizowanie zawodów sportowych, 
nie tylko rangi lokalnej czy regionalnej 
ale także i krajowej. powyższą bazę 
można wykorzystywać do uprawiania 
innych całorocznych dyscyplin, np. 
trathilonu a w sezonie zimowym do 
uprawiania np. bojerów czy 
łyżwiarstwa. Atrakcjami towarzyszą-
cymi tego centrum, będą ośrodki 
hippiczne, korty tenisowe czy pola 
golfowe. 
Inicjatywna i w dużej części finansowa 
rola w realizacji zadania, przypada 
samorządowi gminnemu we współ-
pracy z samorządem województwa, 
związkami i klubami sportowymi oraz 
władzami centralnymi. 
Zadanie dotyczy dziedziny 2 - 
wspomaganie rozwoju zaplecza 
turystyczno- wypoczynkowego 
i uzdrowiskowego i bezpośrednio 
realizuje cel 8 rozwój urządzeń 
sportowych na terenie miasta i gminy; 
oraz cel 10 - tworzenie warunków dla 
rozwoju wyczynowych i amatorskich 
imprez sportowych. 
Zadanie koresponduje z „Programem 
rozwoju bazy sportowej wojewódz-
twa”, oraz innymi zapisanymi w strate-
gii rozwoju województwa lubelskiego, 
jak „System szkoleń młodzieży uzdol-
nionej sportowo”, „Sport niepełno-
sprawnych – elementy integracji 

 

Warsztat  
Terapii 

Zajęciowej 
w Dominikanówce   

 

tel. (0-84) 660 75 14 
 

w ramach  zaj ęć 
terapeutycznych w grupie 

poligraficznej 
oferuje usługi w zakresie  

 
� laminowania, 
� bindowania,  
� przepisywania prac 
� ksero 
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    Odlotowe  
     spotkanie 

 
      Reforma edukacji zagościła na dobre w każdej szkole. Ona to stworzyła 
nauczycielom możliwości do podejmowania nowych inicjatyw, aby uatrakcyjnić 
życie szkoły. W naszej gminie nauczycielom także nie brakuje pomysłów, aby 
wykorzystać pożytecznie czas i zadowolić uczniów. Jeden z pomysłów chcemy 
czytelnikom zaprezentować. 
      Dnia 20.03.2002r. w Szkole Podstawowej w Krasnobrodzie doszło do 
odlotowego spotkania. Dlaczego odlotowego? Można dowiedzieć się, gdy 
przeczyta się sprawozdanie do końca. 

Spotkaniu przyświecały następujące cele: 
- integrowanie się uczniów z obu szkół (dużej i małej) w różnego typu 

sytuacjach, 
- kultywowanie tradycji wielkanocnych, 
- wspólne poszukiwanie zwiastunów wiosny. 

     Program spotkania został podzielony na 3 części. W pierwszej uczniowie obu 
szkół wykazali się znajomością tradycji wielkanocnych, dzielili się jajkiem, 
składali życzenia świąteczne i wręczali upominki wykonane własnoręcznie. Nie 
zabrakła także pisanek i zabaw ruchowych ze śpiewem. 
     Następnie udaliśmy się do muzeum znajdującego się przy Kościele NNMP. 
Tam podziwialiśmy faunę i florę, ptaszarnię, wyroby garncarskie i inne elementy 
wsi krasnobrodzkiej. Po doznaniu wrażeń z pobytu w muzeum przyszła pora na 
konsumpcję. W tym miejscu uczestnicy wycieczki składają podziękowanie dla 
sponsorów, państwa Bogumiły i Cezarego Kuszów ze sklepu spożywczego za 
poczęstunek. 
      Po zregenerowaniu sił udaliśmy się na Chełmową Górę. Po drodze szukaliśmy 
zwiastunów wiosny. Udało nam się zobaczyć wiosenne kwiaty, pąki na drzewach 
oraz dwa zające. Na szczycie podziwialiśmy panoramę Krasnobrodu, zrobiliśmy 
też pamiątkowe zdjęcie. Dużo emocji wzbudziło schodzenie z góry w kierunku 
szkoły, utrudnione przez gliniastą ziemię, która przyklejała się do butów niczym 
poxipol. Po zejściu z góry w ruch poszły patyki, kamienie służące do oczyszczania 
butów z błota. Żywimy nadzieję, że rodzice wybaczą nam zabłocone buty i 
spodnie. 
     Na koniec spotkania uczniowie stwierdzili, że najbardziej podobał się wypad na 
Górę Chełmową i salta w trakcie opuszczania góry (stąd tytuł tego sprawozdania). 
      Uczestnicy spotkania na długo  zachowają w pamięci wspólnie spędzone 
chwile. Wyrażono też przekonanie, że takie spotkania można organizować 
częściej. Zachęcamy innych nauczycieli do korzystania z pomysłu, który miały 
przyjemność przedstawić czytelnikom „G.K.”: 
 

A. Słota i B. Wyrostkiewicz 
 
 

  

 

 

 

XXI wiek w 
hydroforni 
miejskiej  

w 

Krasnobrodzie 
 
      W miesiącu maju zostanie 
zamontowany nowy zestaw hydroforowy 
dla potrzeb zasilenia w wodę miasta 
Krasnobród. Nowy zestaw ma zastąpić 
stary ponad dwudziestoletni 
energochłonny i wysłużony zestaw 
pracujący w miejskiej hydroforni w 
Krasnobrodzie.  
 

      Nowy zestaw zawierający pięć  pomp 
firmy GRUNDFOS oraz sterowanie firmy 
DANFOS wykonany został z 
zachowaniem norm jakości ISO. Montaż 
zestawu traktowany jest jako pierwszy 
etap modernizacji hydroforni miasta 
Krasnobród. Nowy zestaw zapewni 
ciągłość w dostarczaniu wody do 
gospodarstw domowych na terenie 
miasta, nawet w przypadku większego, 
niż normalne zapotrzebowania na wodę 
(w przypadku suszy). 
 

       Charakterystyka pracy zestawu 
zapewniająca utrzymywanie stałego 
jednakowego ciśnienia w sieci ograniczy 
w znacznym stopniu możliwość 
powstawania awarii w sieci 
wodociągowej. Ekipa obsługująca zestaw 
docelowo będzie miała możliwość 
sterowania pracą zestawu (w tym jego 
zdalnego wyłączania) za pomocą 
telefonów komórkowych. Sam zestaw 
otrzyma możliwość wysyłania 
komunikatów o stanie swojej pracy, 
panującym ciśnieniu w sieci za pomocą 
wiadomości SMS na telefony komórkowe 
ekipy obsługującej  hydrofory.  
 

       W dalszej perspektywie modernizacji 
hydroforni planowany jest montaż 
generatorów prądu, które zasilać będą 
zestaw hydroforowy w przypadku  braku 
energii w sieci energetycznej. 
 

       W związku z powyższymi pracami 
montażowymi planowanymi na przełom 
miesiąca kwiecień – maj mieszkańcy 
Krasnobrodu muszą liczyć się z 
kilkugodzinnym wyłączeniem wody na 
terenie miasta. Wyłączenie wody 
spowodowane będzie koniecznością 
montażu nowego zestawu.  
 

      O terminie wyłączenia wody 
będziemy informować mieszkańców  
Krasnobrodu poprzez ogłoszenia. 
 

S. Lizut 
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KALENDARIUM SZKOLNE  
– kwiecień 2002 

 

Zespół Szkół Podstawowych  
im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 

w Krasnobrodzie 
 
03.04.2002 – Gminny Konkurs – Bezpieczeństwo ruchu drogowego (eliminacje do 
szczebla powiatowego) – odp. Sł. Radliński. 
 

04.04.2002 – Szkolny Turniej Sztuki Recytatorskiej im. Bolesława Leśmiana 
(eliminacje do szczebla gminnego) – odp. T. Gielmuda. 
 

10.04.2002 – sprawdzian w klasie szóstej – odp. dyrektor. 
 

11.04.2002 – zebranie Zespołu Kierowniczego – odp. dyrektor. 
 

12.04.2002 – szkolenie dla nauczycieli Przedszkola, oddziałów zerowych i 
kształcenia zintegrowanego ZSP – dysgrafia i dysortografia – odp. dyrektor i pedagog 
szkolny. 
 

15.04.2002 – apel „Dzień Kombatanta” – odp. Sł. Radliński. 
 

16.04.2002 – szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej – odp. dyrekcja, 
„Dokumentacja i przepisy związane z organizacją wycieczek” – odp. Sł. Radliński 
 

19.04.2002 – zebranie z rodzicami – godz. 1530  - odp. dyrekcja 
• Szkolenie „Narkomania wśród młodzieży” – odp. J. Koczberski 
• Badanie jakości pracy – ankieta skierowana do rodziców uczniów kl. IV-VI 

„Szkoła mojego dziecka” odp. wychowawcy klas. 
• Informacja o zachowaniu i efektach pracy ucznia – odp. wychowawcy klas. 

 

22.04.2002 – Dzień Ziemi – kl. I-III – odp. B. Twardowska. 
 

22.04.2002 - szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej – Plan Rozwoju 
Palcówki (c.d.) – odp. dyrekcja. 
 

23.04.2002 – Dzień Ziemi – kl. IV-VI – odp. Z. Tyrka, J. Burda. 
 

29.04.2002 – apel, konkurs – „Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej” –  
odp. C. Lalik. 
 

                                                                                    Dyrektor  
                                                       Zespołu Szkół Podstawowy w Krasnobrodzie 

        mgr Roland Wyrostkiewicz 
 

 
 

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. 900-1300. 
 

 

Młodzieżowa 
twórczość 
poetycka 

  
     W marcu 2002 roku uczennice 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. 
Jana Pawła II w Krasnobrodzie pod 
opieką nauczycielki j. polskiego p. 
Danuty Korzeniowskiej wydały tomik 
poezji zawierający wiersze napisane 
przez uczennice ZSO. Tomik został 
poświęcony zmarłej w 2000r. poetce i 
malarce Pani Feliksie Lewandowskiej. 
Zawiera 22 wiersze podzielone na cztery 
części: 1) „Dla Ciebie Ojcze” – wiersze 
napisane z okazji uroczystości nadania 
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w 
Krasnobrodzie imienia Jana Pawła II w 
dniu 16.10.2000r. 2) „Poczekam” – 
wiersze Agnieszki Szewczuk, 3) 
„Wiersze Justyny” – wiersze napisane 
przez Justynę Klejną, 4) „Safony Iwony” 
– wiersze Iwony Raczkiewicz.  
     Osoby, które chcą nabyć ten tomik 
mogą go kupić w sklepiku szkolnym lub 
poprzez kontakt z p. Danutą 
Korzeniowską. 
      Poniżej prezentujemy jeden z 
wierszy ze wspomnianego tomiku 
autorstwa Iwony Raczkiewicz 
 

*     * 
* 

W chaosie zepsucia 
Gdzie chwila pomyka 
Szukam swego szczęścia 
Pośród mego życia. 
 
Przemija bezmyślność 
Zamieniając miejsca 
Która droga prostsza? 
Która droga krętsza? 
 
Niewinność pomyka 
Pośród zagład morza 
Umiera szlachetność 
Na ludzkich bezdrożach. 
 
Miło ść już uciekła 
Chyba też w udręce 
Pomknęła nadzieja 
Również w poniewierce. 
 
A ja w chaosie zepsucia 
Gdzie chwila pomyka  
Nadal szukam szczęścia  
Pośród mego życia. 
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Majowe 
Święto 

 
      Zbliża się kolejna rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. W Krasnobrodzie 
obchody tego święta w dniu 3 maja będą 
przebiegały zgodnie z tradycyjnym 
porządkiem. Rozpoczną się Mszą św. w 
intencji Ojczyzny odprawioną w 
Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie. 
Potem odbędzie się uroczysty przemarsz 
społeczeństwa wraz z orkiestrą dętą pod 
Pomnik Konstytucji 3 Maja. Tam zostanie 
wygłoszone okolicznościowe przemówienie i 
będą złożone wiązanki kwiatów, co 
zakończy część religijno-patriotyczną.  
      Druga część obchodów rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 
artystyczno-rekreacyjno-sportowa odbędzie 
się w godzinach popołudniowych na 
krasnobrodzkim stadionie. W programie 
przewidziane są występy zespołów 
muzycznych, konkursy i gry sprawnościowo-
sportowe. 
      Szczegóły dotyczące programu będą 
podane na plakatach informacyjnych, ale już 
teraz w imieniu organiztarów serdecznie 
zapraszam do udziału w obchodach. 
 

M. Czapla 
 

 

Co słychać 
w Centrum Kultury 

i Sportu 
w Krasnobrodzie? 

 
      Po kilkumiesięcznej przerwie 
spowodowanej remontem sali widowiskowo-
kinowej wznowiło działalność 
krasnobrodzkie kino. Pierwszy seans odbył 
się 10 kwietnia br., a widzowie obejrzeli 
komedię pt. „Wyścig szczurów”.  
     Kolejne seanse odbędą się: 
 

17.04. - HARRY POTTER 
24.04. - PLANETA MAŁP 

27.04 - CHOPIN 
07.05. – INNI 

22.05. – WŁADCA PIERŚCIENI 
29.05. – MOULIN ROUGE 

 
     Planowana jest też specjalna projekcja 
filmu pt. „Chopin” w dniu 24 kwietnia o 
godz. 1000 dla uczniów ZSO w 
Krasnobrodzie. 
     Serdecznie zapraszamy do kina. 
Szczegółowe informacje podawane będą na 
plakatach informacyjnych. 

M. Czapla 

 

 Sport 
 
 
      Drużyna MGKS „Igros” Krasnobród przystąpiła do rozgrywek rundy 
wiosennej w dniu 7 kwietnia 2002r. meczem z LZS „Graf” Chodywańce. Mecz 
zakończył się wynikiem 6:1 dla „Igrosu”. Dla naszej drużyny bramki strzelili: 
Kłyż Sylwester – 3, Mielniczek Tomasz – 2, Nowosad Marcin –1. Jeżeli o skład 
drużyny, to nikt z niej nie odszedł, natomiast wrócił z A..SPN „Hetman” Zamość 
Paweł Działa. 
      Ambicją klubu jest awans do klasy „Okręgowej”. Bezpośredni awans 
uzyskają automatycznie dwa zespoły z grupy. 
      Tabela ostatnich wyników przedstawia się następująco: 
 

1. DREWMET-ROLMOS Susiec 36 32:5 
2. IGROS Krasnobród 27 30:14 
3. KRESY Dołhobyczów 24 32:14 
4. ANDORIA Mircze 23 34:16 
5. JAROSŁAWIEC  17 21:22 
6. ORKAN Bełżec 16 28:30 
7. GRANICA II Lubycza Królew. 15 19:25 
8. ZARZEWIE Kotorów 14 33:41 
9. ORLĘTA Janki 12 19:24 
10. HUCZWA Tyszowce 11 20:29 
11. GROM Koniuchy 10 15:30 
12. GRAF Chodywańce 3 10:42 

 
 

Terminarz 
meczy rozgrywanych przez drużynę MGKS „IGROS” Krasnobród 

w rundzie jesiennej sezonu 2001/2002 w klasie „A” 
na stadionie sportowym w Krasnobrodzie. 

 
Godzina 

Lp. Data Mecz 
Juniorzy Seniorzy 

1. 07.04.2002r. 
MGKS „IGROS” –  

LZS „GRAF” Chodywańce 
1300 1500 

2. 21.04.2002r. 
MGKS „IGROS” – 

GKS “ANDORIA” Mircze 
1300 1500 

3. 05.05.2002r. 
MGKS „IGROS” – 

TKS “HUCZWA” Tyszowce 
1300 1500 

4. 12.05.2002r. 
MGKS “IGROS” – 

LZS “ZARZEWIE Kotorów 
1300 1500 

5. 26.05.2002r. 
MGKS „IGROS” – 

LKS “ORKAN” Bełżec 
1300 1500 

6. 09.06.2002r. 
MGKS „IGROS” – 

GKS “KRESY” Dołhobyczów 
1500 1700 

 
     Kibicom, którzy towarzyszą naszej drużynie w meczach rozgrywanych na 
boiskach naszych przeciwników podajemy również terminy meczy wyjazdowych 
oraz nazwy drużyn, z którymi „IGROS” będzie zmagał się na boisku: 
 

14.04.2002r. – GLKS „GRANICA” Lubycza Królewska 
28.04.2002r. – LKS „DREWMET-ROLMOS” Susiec 
19.05.2002r. – LKS “ORKAN” Bełżec 
02.06.2002r. – GLKS „JAROSŁAWIEC” Jarosławiec 
16.06.2002r. – LZS „ISKRA” – „GROM” Koniuchy 

 
      W imieniu drużyny i własnym zapraszam do kibicowania naszej drużynie, a 
jednocześnie proszę o sportowe i kulturalne zachowanie się na stadionach. 
 

  Trener „IGROSU” 
Kazimierz Mielniczek 

 



16                                          16.04.2002r.                       Gazeta Krasnobrodzka 
 

 

 

Krzy żówka opracowana i sponsorowana przez: 
 

 

 
     Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 
13 utworzą rozwiązanie Krzyżówki  Nr 28, 
które wraz z naklejonym na karcie pocztowej 
kuponem prosimy przesłać na adres Redakcji 
w terminie do 10  maja 2002r. 
      Wśród osób, które nadeślą prawidłowe 
odpowiedzi rozlosujemy nagrodę rzeczową 
ufundowaną przez  

Warsztat Terapii  
Zajêciowej  

w Dominikanówce 
 

Rozwiązanie  Krzyżówki Nr 27:  

„WIELKANOC Z RADIEM LUBLIN” 
 

Za prawidłowe rozwiązanie  
Krzy żówki Nr 27  

nagrodę  - Zestaw upominków 
ufundowanych przez  

RADIO LUBLIN  
 

 otrzymuje: 
 

Pani  
DANUTA KŁY Ż 

 ul. Gietki 3 
22-440 Krasnobród 

 
    Gratulujemy 

 

Nagroda do odebrania  w Redakcji 
 

 

Psia uwieź Ogrom, bezdeń 

Bywa na 
okaziciela 

Szyb na 
śmieci 

  

Płyn 
w akumulatorze 

  

Rajski owoc 

Śmieć 

  

Pies o 
zwisających 

uszach 

  

  ▼  ▼ 

Jądro z 
protonami 

► 

 ▼  

Czynność po 
orce 

 

Niemiec 
pogard. 

Esownica 

►   

10

 

Wypada z 
kręgosłupa 

► 

4

▼  

Pantofle 
domowe 

  

1

 

Hiszpański 
wójt 

 
► 

 

11

   

Mieszka w 
Baku 

Mazak ► 

  ▼ 

5 
Ischias 

►  

8 

 

Tytuł  pana 
Anglii 

Tytuł  najpiękniejszej 

 

Mnich bez 
ślubów 

►  ▼  

Szelest liści 

 

Belka do 
burzenia 
murów 

▼ ▼  ▼  

6

 

Sierocy los 

 
 
 
 

Grosz 
jankesa 

▼ 

Czub na 
hełmie 

7
Kobieta 

naukowiec Pora gdy 
budzą się 
latarnie 

12 
Córka Eris 

►  ▼ 

13

▼ 

3

▼  

Przychód 
minus 

rozchód 
► 

▼    

Władca 
muzułmański 

► 

   

    

Teleobiektyw ► 

2

    

Miejsce na 
buziaka 

Wulkan 
sycylijski 

► 

   

Leczniczy 
tłuszcz z 
wieloryba 

► 

9
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*****  
Student wraca po egzaminie do domu. 
- No i jak tam egzamin, synu? – pyta 
matka. 
- Świetnie. Pytał mnie taki miły i religijny 
egzaminator. 
- Jak to: religijny? 
- No, tak. Po każdej mojej odpowiedzi 
wzdychał: „Mój Boże!” 
 

***** 
Do sali egzaminacyjnej wchodzi student, 
wyciąga z torby trzy flaszki wódki, stawia 
je przed egzaminatorem, podaje mu indeks 
i mówi: 
- Proszę Trzy pokwitować 
- Dziękuję, biorę dwie. 

 
***** 

Na egzaminie profesor pyta studenta: 
-Jak masz na nazwisko? 
-Kowalski. 
-A czemu masz taki radosny wyraz 
twarzy? 
-Bo prawidłowo odpowiedziałem na 
pańskie pierwsze pytanie. 
 

***** 
Na pierwszym wykładzie z japonistyki 
profesor mówi do studentów: 
- Dzisiejszy wykład poświęcimy 
tematowi: Gdzie jest góra, a gdzie dół 
podręcznika. 

 

***** 

 

Humor  

i studia 
 

Na egzaminie profesor pyta studenta prawa: 
- Co to jest oszustwo? 
- No... Gdyby pan profesor mnie dzisiaj oblał. 
- Cooo? 
- Tak, bo według Kodeksu Karnego winnym 
oszustwa jest ten, kto korzystając z 
nieświadomości drugiej osoby, wyrządza jej 
szkodę. 

 

***** 
Student leśnictwa zdaje egzamin. 
- Jakie pan zna lasy? 
- Liściaste... 
- Jeszcze jakie? 
- Iglaste... Mieszane... 
- Świetnie. Niech pan powie coś jeszcze. 
Ponieważ student nie odpowiada, profesor 
zaczyna mu podpowiadać: 
- Las... Las... 
- Las Vegas i Las Palmas – mówi  ucieszony 
student. 

*****  
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