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Sezon turystyczny 
otwarty 

 
      W pierwszy dzień wakacji, tj. w sobotę 22.06.2002r. w Krasnobrodzie odbyło się 
uroczyste otwarcie sezonu turystycznego.  
       Pochmurny i deszczowy sobotni poranek nie wróżył dobrze i nasuwał 
organizatorom festynu wiele wątpliwości co do przebiegu zaplanowanej imprezy. 
Późniejsza poprawa pogody poprawiła organizatorom humory, choć na krótko. 
Popołudniowa ulewa, która przeszła nad Krasnobrodem, nie tylko przerwała 
przygotowania do imprezy, ale zniszczyła część naszej pracy. Od większych 
problemów organizacyjnych uratował nas fakt, że mieliśmy nietypową scenę. 
Nietypową, bo była nią naczepa samochodu ciężarowego, kryta blandegą, co pozwoliło 
nam uchronić wcześniej przygotowaną scenografię i sprzęt nagłaśniający przed 
ulewnym deszczem. Przy okazji składam serdeczne podziękowania właścicielom 
Fabryki Mebli „Poznańscy” z Bondyrza, którzy użyczyli nam samochodu na ten cel. 
       Na szczęście około godziny 16 zza chmur wyszło słońce, które przyświecało aż do 
zachodu i pozwoliło na przebieg imprezy zgodnie z programem. 
 Festyn rozpoczął się o godz. 1830 zbiórką uczestników na ulicy Partyzantów od strony 
ul. Kościuszki. W tym miejscu bowiem odbyło się uroczyste otwarcie ulicy 
Partyzantów – nowo wybudowanego deptaka. 
      Na uroczystość tą przybyło wielu dostojnych gości, których powitał gospodarz 
Krasnobrodu burmistrz Marek Pasieczny. Po okolicznościowym przemówieniu 
Burmistrza głos zabrał ks. prałat Roman Marszalec, który modlił się w intencji 
mieszkańców ulicy Partyzantów i wszystkich, którzy tą ulicą będą chodzić i jeździć, a 
następnie dokonał poświęcenia.                                         Ciąg dalszy na str. 10-11 
 

Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości przed uroczystym przecięciem wstęgi na ul. Partyzantów 
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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 
 

***** 
W lipcu 2002r. odbędzie się XXXIII 
sesja Rady Miasta i Gminy w 
Krasnobrodzie. W programie sesji 
poruszane będą m.in. następuje sprawy: 
- ustalenie obwodów głosowania w 
wyborach samorządowych; 
- zatwierdzenie scalenia gruntów pod 
budownictwo jednorodzinne; 
- określenia stanowiska Rady MiG 
Krasnobród w sprawie środków 
finansowych z budżetu państwa na 
oświatę. 

 
***** 

Dziewczęca Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza z Wólki Husińskiej weźmie 
udział w zawodach strażackich 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 
które odbędą się w ramach III 
Powiatowych Igrzysk LZS 
Mieszkańców Zamojskiej Wsi – Święta 
Sportu Powiatu Zamojskiego w dniu 21 
lipca 2002r. w Zwierzyńcu. Zawody 
składać się będą z dwóch konkurencji, 
tj. sztafety pożarniczej i ćwiczeń 
bojowych. Reprezentantkom naszej 
gminy życzymy powodzenia. 
 

***** 
Uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Dominikanówce wraz ze 
swoimi opiekunami przebywają na 
turnusie rehabilitacyjnym w 
Zakopanem. Turnus trwa od 15 do 29 
czerwca. Część środków na pokrycie 
kosztów turnusu, staraniem 
kierownictwa WTZ została pozyskana z 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Zamościu. 

*****  

 
***** 

W najbliższych dniach uzupełniony 
zostanie rozbudowywany od dwóch lat 
system informacji miejskiej w 
Krasnobrodzie. Oprócz montażu 
dodatkowych dwóch paneli (Restauracja 
Marta, Do wyciągu - panel zakupiony 
przez właściciela wyciągu) na istniejących 
konstrukcjach w centrum Krasnobrodu 
zainstalowany zostanie nowy drogowskaz 
z informacją turystyczną i komercyjną, w 
skład którego wejdzie pięć sztuk paneli 
również o wymiarach 300x50cm 
(Agroturystyka nad zalewem Pani Lucyna 
Truszkowska, Krasnobrodzkie Stowarzy-
szenie Turystyczne, O.W. Pszczeliniec 
Karczma GWAREK,  Do zalewu - panel 
zamówiony przez UMiG w 
Krasnobrodziedzie). 
Tradycyjnie  panele wykonane  zostaną w 
firmie WIMED TUCHÓW w technologii 
odblaskowej z wykorzystaniem folii 
odblaskowych uznanej  firmy 3M.  
Nowe oznakowanie otrzyma również 
punkt widokowy w kamieniołomach. 
Dwie nowe odblaskowe tablice o 
wymiarach 150X90cm zostaną 
zamontowane przy wjeździe do punktu 
widokowego. 
Do wymiany przewidziano również część 
wyeksploatowanych istniejących znaków 
drogowych na terenie miasta. Nowe 
wysokiej jakości oznakowanie, które 
montowane jest w Krasnobrodzie od 
dwóch lat ,oprócz funkcji informacyjnej 
ma za zadanie ożywiać i promować 
miasto. Montażu oznakowań dokona 
Spółdzielnia Produkcji Rolnej 
Krasnobród. 
 

***** 
W dniu 24 czerwca Rada Powiatu 
Zamojskiego podjęła uchwałę w sprawie 
okręgów wyborczych do Rady Powiatu. 
Do tej pory Krasnobród posiadał 3 
mandaty. W związku z tym, że parlament 
zmienił liczbę radnych do wszystkich 
powiatów, w powiecie zamojskim zamiast 
40 będzie 23 radnych, stąd też Krasnobród 
będzie w okręgu wyborczym z gminami 
Adamów i Łabunie. Z tych trzech gmin 
łącznie wybieranych będzie 4 radnych. 

*****  

  
*****  

Lokalizacja miejskiego targowiska i 
przystanku autobusowego przy 
Urzędzie Miasta i Gminy w 
Krasnobrodzie oraz usytuowanie 
siedziby banku w budynku UMiG w 
Krasnobrodzie stwarzają pewne 
uciążliwości związane z brakiem 
wygodnego, utwardzonego parkingu dla 
klientów i interesantów. Stąd też 
zaistniała konieczność przyśpieszenia 
rozpoczęcia drugiego etapu budowy 
inwestycji pod nazwą „Zatoki 
autobusowe oraz parking przy Urzędzie 
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie”. W 
zakres zadania wchodzi wykonanie 
płyty parkingu wraz z 
okrawężnikowaniem z wydzielonymi 
trzydziestoma miejscami 
parkingowymi. Docelowo płyta 
parkingu zostanie utwardzona kostką 
brukową typu BEHATON. Roboty 
wykonuje grupa remontowa Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w 
Krasnobrodzie. 

 
***** 

Występujący w ostatnich latach na 
terenie gminy Krasnobród gwałtowny 
powierzchniowy spływ wód, 
spowodowany gwałtownymi ulewami 
wpłynął na to, że gmina Krasnobród 
została zaliczona do gmin zagrożonych 
powodzą. W związku z tym, z udziałem 
dotacji ze środków finansowych 
rezerwy państwa, zostaną zmodernizo-
wane dwa odcinki dróg gminnych na 
terenie naszej gminy szczególnie 
podatne na uszkodzenia wywoływane 
przez w/w rodzaj kataklizmu. Będzie to 
odcinek ulicy Wczasowej na 
Pszczelińcu, oraz w Grabniku. Łączna 
długość odcinków przewidzianych do 
modernizacji – około 230mb. W chwili 
obecnej uruchomione zostały procedury 
przetargowe na w/w zadania. 
 

*****  
Istnieje możliwość zorganizowania nad 
zalewem wypożyczalni leżaków i 
parasolek. Osoby zainteresowane tą 
formą działalności proszone są o 
kontakt z dyrektorem Centrum Kultury 
i Sportu w Krasnobrodzie Andrzejem 
Czaplą, tel. 660-71-17. 

***** 
 

     Informacje zebrała:  
                          M. Czapla 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

DDDD rogi Czytelniku!rogi Czytelniku!rogi Czytelniku!rogi Czytelniku!    
M asz ciekaw y pom ysł, nurtujM asz ciekaw y pom ysł, nurtujM asz ciekaw y pom ysł, nurtujM asz ciekaw y pom ysł, nurtujący cy cy cy 

C iC iC iC ię problem . N apisz. problem . N apisz. problem . N apisz. problem . N apisz.     

Postaram y siPostaram y siPostaram y siPostaram y się w yda w yda w yda w ydać Tw ój  Tw ój  Tw ój  Tw ój     

artykuł na łam ach artykuł na łam ach artykuł na łam ach artykuł na łam ach     

„G azety K rasnobrod„G azety K rasnobrod„G azety K rasnobrod„G azety K rasnobrod zzzz kiej”kiej”kiej”kiej”  

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: 

Sławomir Radliński, Małgorzata Mazurek, Zofia Kończewska-
Murdzek, Paweł Murdzek, Grażyna Kawalec, 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. 



  Gazeta Krasnobrodzka                                24.06.2002r                                       3                                  
 

 

Rozwój turystyki  
na Roztoczu – szansą dla 

Krasnobrodu 
 
       Krasnobrodzkie Stowarzyszenie 
Turystyczne powstałe w 1999r. zajmuje 
się promocją walorów turystycznych, 
teraz również i uzdrowiskowych, miasta 
i gminy Krasnobród, zrzesza ośrodki 
wczasowe, pensjonaty oraz kwatery 
agroturystyczne.  
        Dotychczasowa działalność 
stowarzyszenia przyniosła po pierwsze 
zmianę mentalności samych kwatero-
dawców, dzika konkurencja zamieniła 
się w zgodną współpracę a wydane 
materiały reklamowe dobrze służą 
podczas prezentacji naszej 
miejscowości w targach turystycznych. 
        17 czerwca 2002 Krasnobrodzkie 
Stowarzyszenie Turystyczne przystąpiło 
do szerokiej koalicji pod nazwą 
Roztoczańskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Turystyki i Agroturystyki.  
      Zrzeszenie to powstało na bazie 
trzech stowarzyszeń: Krasnobrodu, 
Zwierzyńca i Suśca, skupiając również 
jednostki z gmin Józefów, Lubycza 
Królewska, Łaszczów. Tak szerokie 
spektrum członków (50 jednostek) 
powoduje, że powstałe Stowarzyszenie 
uzyskuje niebywałą siłę przebicia a co 

 
za tym idzie możliwości działania i 
pozyskiwania środków. 
      Spoglądając wstecz na działanie 
poszczególnych Stowarzyszeń, a w 
szczególności naszego Krasnobrodz-
kiego Stowarzyszenia Turystycznego, 
widzę, że potrzeba jednoczenia się 
całego Roztocza jest bardzo duża. 
      Mając doświadczenia z pobytu na 
szeregach imprez targowych, na których 
reprezentowałem nasze Stowarzyszenie 
(począwszy od Łodzi poprzez Kato-
wice, Kraków, Warszawę a skończyw-
szy na Lublinie), dostrzegam koniecz-
ność przedstawienia gotowej oferty 
klientowi tzw. „produktu turystycz-
nego”. Turysta podczas swojego pobytu 
urlopowego, weekendowego oczekuje 
szerokiej gamy atrakcji, nie tylko 
smacznego wyżywienia i noclegów w 
przyzwoitych warunkach, ale do nas or-
ganizatorów należy też zorganizowanie 
mu pobytu w jak najciekawszy sposób. 
       Podstawowym jednak problemem 
jest przyciągnięcie turystów w nasze 
strony. Dużą rolę odgrywa wydawanie 
materiałów reklamowych, publikacji, 
obecność na targach turystycznych, 

 
organizowanie wszelkiego rodzaju 
imprez promocyjnych, co oczywiście 
robiliśmy jako KST, lecz jak mówi to 
stare przysłowie „w jedności siła”.   
       W związku z podjętą inicjatywą 
utworzenia Roztoczańskiego Stowarzy-
szenia działania nasze skierowane będą 
właśnie w tym kierunku, a mamy 
zamiar uczynić to nie tylko przy udziale 
własnych środków, ale i poprzez 
pozyskiwanie dotacji z funduszy 
przedakcesyjnych Unii Europejskiej, 
dotacji z województwa, powiatów i 
gmin.  
       Wielkim sprzymierzeńcem w po-
wstaniu Roztoczańskiego Stowarzysze-
nia okazał się dyrektor Oddziału Lubel-
skiej Fundacji Rozwoju w Tomaszowie 
Lubelskim pan Zbigniew Michalski. W 
pracach aktywnie uczestniczyło również 
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie 
Lub., liczymy również na dalszą współ-
pracę z władzami naszej Gminy. 
 

        Mariusz Buzun 
             Prezes Krasnobrodzkiego 

            Stowarzyszenia Turystycznego 

 

 

Ksiądz Kapelan 
odznaczony godnością 

Kanonika 

 
 

1 czerwca tego 
roku Ksiądz 

Leon Rogalski, 
 pracujący od 
dwóch lat w 
Domu Pomocy 
Społecznej w 
Krasnobrodzie 
jako kapelan, został odznaczony przez 
Biskupa Diecezji Zamojsko - Luba-
czowskiej godnością Kanonika 
Honorowego Kapituły Katedralnej w 
Zamościu.  
        Jest to tytuł przyznawany za 
gorliwą pracę duszpasterską i wzorową 
postawę moralną kapłana. Nie jest 
przypadkiem, że ksiądz biskup Jan 
Śrutwa dostrzegł codzienny wysiłek 
Księdza Kapelana i przyznał mu taki 
przywilej. Zgodnie z tradycją w sposób 
uroczysty przywdziewa strój kanonicki. 
I taką właśnie uroczystość mieliśmy 
szczęście przeżyć w niedzielę 23 
czerwca w naszym Sanktuarium w 
trakcie mszy wieczorowej. 
      Delegowany przez Księdza Biskupa 
nasz ksiądz prałat Roman Marszalec 

 
poprowadził ten uroczysty obrzęd. Na 
początku został poświęcony strój 
kanonika. Składają się na niego 
czerwony pas, mucet czyli komża z 
czerwonym podbiciem, czarna peleryna, 
łańcuch z krzyżem, pierścień i biret 
czyli nakrycie głowy. Następnie Ksiądz 
Leon został przyodziany w ten właśnie 
strój. Czarna Peleryna jest 
przypomnieniem, że Kapituła Zamojska 
wywodzi swe korzenie od profesorów 
dawnej Akademii Zamojskiej i 
przypomina togę profesorską. Pierścień 
jest przypomnieniem zaślubin z 
Chrystusem, które dokonały się w 
trakcie święceń kapłańskich. 
     W trakcie Mszy św. kazanie wygłosił 
Ksiądz Kustosz przypominając o 

 
powołaniu i zadaniach kapłana. Kapłan 
pośredniczy między Bogiem a ludźmi. Z 
jednej strony jest narzędziem w ręku 
Boga, a z drugiej doświadcza, że jest 
tylko człowiekiem. Ma jednak głosić 
Słowo Boże i sprawować sakramenty.  
       Na zakończenie tej uroczystej 
ceremonii wystąpiły delegacje z 
życzeniami dla księdza kanonika Leona. 
Były to dzieci, ministranci, dorośli i 
mieszkańcy Domu Pomocy. I my 
wszyscy życzymy Księdzu Kapelanowi 
wiele łask Bożych i obfitego 
błogosławieństwa od Boga przez ręce 
Pani Krasnobrodzkiej. 

  (KT)  
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Galeria Krasnobrodzka 
 

Rozmowa z prezesem Krasnobrodzkiego Towarzystwa Regionalnego mgr Mieczysławem Kościńskim 
 
M. Cz.: Już wkrótce zostanie otwarta 
Galeria Krasnobrodzka. Skąd wziął się 
pomysł utworzenia galerii? 
M.K. – To długa historia. Pomysł zro-
dził się w dniu 3 lipca 1999r. na spotka-
niu założycielskim Krasnobrodzkiego 
Towarzystwa Regionalnego. Wtedy 
przedstawiłem wszystkim zebranym za-
mysł zorganizowania galerii. Sprzeciwu 
nie było, a tylko niektórzy kuluarowo 
powątpiewali, czy zamysł uda się 
zrealizować. 
 

M.Cz.: A jednak się udało? 
M.K. – Rzeczywiście po kilku latach 
zbierania materiałów (zdjęć), które 
zostały powiększone do formatu A’4 i 
oprawione w ramki, galeria stanie się 
faktem. Nie przyszło mi to łatwo. 
Wymagało to wiele zachodu i czasu, 
gdyż galeria obejmuje kilkanaście 
portretów sławnych ludzi związanych z 
Krasnobrodem, którzy zasłużyli sobie na 
naszą pamięć i wdzięczność. Już w tym 
miejscu i teraz składam im hołd. 
 

M.Cz.: Czyje portrety znajdą się w 
„Galerii Krasnobrodzkiej”? 
M.K. – Sięgamy do czasów 
najdawniejszych po współczesne. 
Galerię otwiera Marysieńka Sobieska, 
królowa Polski, która ufundowała 
kościół w Krasnobrodzie. Wielokrotnie 
przebywała tutaj na leczeniu i kościół 
stanowi jej wotum za uzdrowienie.  

 
Z kolei jej mąż Jan „Sobiepan” Zamojski 
wybudował klasztor i sprowadził do 
Krasnobrodu Dominikanów z Janowa 
Lubelskiego. W Krasnobrodzie przeby-
wał również drugi mąż Królowej 
Marysieńki król Jan III Sobieski. W 
galerii będzie też wisiał portret Króla 
Zygmunta Augusta, który potwierdził 
(nadał) Krasnobrodowi w 1572 roku 
prawa miejskie, prezydenta Ignacego 
Mościckiego, który kilkakrotnie 
przebywał w Krasnobrodzie, architekta 
Jana Koszyca Witkiewicza, który 
projektował odbudowę spalonego w 
1914r. pałacu w Krasnobrodzie. 
 

M.Cz.: Jak dotąd wymienił Pan 
postacie z dość odległych nam czasów, a 
co ze współczesnymi? 
M.K. – W galerii znajdą się także 
portrety: dwóch prymasów Polski - 
Agusta Hlonda i Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Wyszyńskiego, Marcina Bardela 
– księdza męczennika, Kazimierza B. 
Fudakowskiego – właściciela dóbr 
krasnobrodzkich, senatora II RP. Bliżej 
znane mieszkańcom Krasnobrodu 
postacie to: Mieczysław Sieklucki - 
farmaceuta i założyciel straży pożarnej 
w Krasnobrodzie, Konstanty Łasto-
wiecki – doktor wszechnauk medycz-
nych, Hipolit Gietko – wybitny pedagog, 
dyrektor szkoły w Krasnobrodzie, 
Zygmunt Klukowski – lekarz, społecznik 
i regionalista, który przez rok (1919)  

 
leczył w Krasnobrodzie oraz ppr Stani-
sław Olszewski żołnierz Armii Andersa. 
 

M.Cz.: „Galeria Krasnobrodzka” to 
wynik działalności Krasnobrodzkiego 
Towarzystwa Regionalnego, czy ktoś 
wspierał tę inicjatywę? 
M.K.: Tak. Finansowo naszą inicjatywę 
wspierają władze samorządowe Miasta i 
Gminy Krasnobród, za co Zarząd KSR 
na ręce  burmistrza Marka Pasiecznego 
składa serdeczne podziękowania. 
 

M.Cz.: Kiedy Galeria zostanie otwarta? 
M.K. – Uroczyste otwarcie galerii, która 
będzie się mieściła w budynku Centrum 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie, 
odbędzie się w dniu 20 lipca 2002r. 
(sobota) w ramach „Dni Krasnobrodu”. 
Podczas otwarcia zaproszeni goście 
otrzymają książkę pt. „Znani i nieznani” 
(rzecz o ludziach, których portrety 
zostaną umieszczone w galerii). Imprezą 
towarzyszącą będzie wystawa 
kolorowych fotosów pt. „Przydrożne 
pomniki wiary”. Na uroczystości te już 
teraz serdecznie zapraszam 
mieszkańców i sympatyków 
Krasnobrodu. Galeria Krasnobrodzka 
będzie pierwszą takiego rodzaju galerią 
na Lubelszczyźnie i jeszcze jedną formą 
promocji naszego miasta i gminy. 
 

M. Cz.: Dziękuję za rozmowę. 
M.K. – Dziękuję. 
 

        Rozmawiała: M. Czapla 
   
 

   Informacja  
     turystyczna 

 
     Sezon turystyczny został otwarty, wakacje rozpoczęły się, stąd też z myślą o 
odwiedzajacych Krasnobród turystach punkt informacji turystycznej w 
Kranobrodzie majacy swoją siedzibę w Bibliotece Publicznej rozszerza godziny 
swojej pracy.  
      W lipcu i sierpniu  biblioteka i  punkt infor macji turystycznej będą czynne w 
następujacych godzinach: 
 

Poniedziałek - 900-1700 

Wtorek - 900-1700 
Środa - 900-1700 
Czwartek - 900-1700 
Piatek - 900-1700 
Sobota - 800-1200 
Niedziela - 1000-1400 

       
Serdecznie zapraszamy do biblioteki. 

Prosimy też o kontak telefoniczny, tel. 660-75-23. 

 

Letnie  

koncerty  

organowe 
 
      Serdecznie zapraszamy miłośników 
muzyki organowej na letnie koncerty 
organowe organizowane w Sanktuarium 
Maryjnym w Krasnobrodzie. Cieszące 
się ponad ćwierćwieczną tradycją 
koncerty organizowane są w niedziele i 
rozpoczynają się o godz. 1700. 
      Oto terminy i wykonawcy 
tegorocznych koncertów organowych: 

07.07.2002r. 
Arkadiusz Bialik, Kraków-Frankfurt 

21.07.2002r. 
Andrzej Fostowicz-Zahorski, USA 

04.08.2002r. 
Marek Kudlicki – organy, 
Iwona Sawulska – sopran 

21.08.2002r. 
Karol Gołębiowski, Bruksela-Belgia 
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Liga Trampkarzy 
 
       Dnia 15. 06. 2002.r. zakończyła się rewanżowa runda rozgrywek ligi Trampkarzy 
Młodszych. Roczniki 1988 i młodsi. W rundzie wiosennej do rozgrywek dołączyła jedna 
drużyna tj. GLKS „GRANICA” Lubycza Królewska powiększając tym samym grupę 
rozgrywkową do 11 drużyn. Komplet wyników uzyskanych przez naszych najmłodszych 
piłkarzy przedstawia się następująco:  
 

1. IGROS - LZS „VICTORIA” Łukowa Chmielek               3:1 
2. Parafialny Klub „MILLENIUM” Frampol – IGROS        2:0 
3. „WOJAN” EB OLIMPIA Miączyn – IGROS                      5:1 
4. IGROS – AMSPN „HETMAN I” Zamość                      1:5 
5. IGROS – AMSPN „HETMAN I” Zamość                         0:2 
6. MKS „UNIA” Hrubieszów – IGROS                                           0:1 
7. IGROS – GLKS „GRANICA” Lubycza Królewska        4:1 
8. OSiR „ŁADA” Biłgoraj – IGROS                                                 2:2 
9. MUKS „ROZTOCZE” Szczebrzeszyn – IGROS      4:1 
10. IGROS – MLKS „KRYSZTAŁ” Werbkowice                  0:2 

  
       Obsadę sędziowską w osobach sędziów OZPN OKS Zamość zabezpieczali:  
p .Andrzej Gancarz i p. Sławomir Gancarz. Do dnia  wydania czerwcowego numeru 
„Gazety Krasnobrodzkiej” nie było  tabeli. Po ostatnim  meczu odbyło się podsumowanie 
sezonu ogniskiem z kiełbaskami. Pragnę podziękować w związku z tym „wszystkim 
osobom i instytucjom które wspierały to „Bogatsze” zakończenie. I tak za kiełbaski 
dziękuję p. Stanisławowi Kurantowiczowi; chleb p. Tomaszowi Kurantowiczowi; napoje 
chłodzące i keczupy  Dyrekcji ZSP i Radzie Rodziców przy ZSP. Wypada podziękować 
władzom administracyjnym i zarządowi  MGKS „IGROS” za finansowanie w/w 
działalności w obszarze dojazdów na zawody i opłat sędziowskich , Dyrekcji  ZSO za 
udostępnienie bazy sportowej. Dziękujemy naszym  młodym piłkarzom za grę, za 
zaangażowanie oraz poświęcenie swojego czasu  uprawnianiu dyscypliny sportowej, w 
której wygrywa „zespół” a nie jednostka.     

S. Radliński 

 

Pamięci 
Uli 

       
      1 lipca 1990 roku została 
zamordowana Urszula. Była 
psychologiem. Miała 29 lat. Za trzy 
miesiące miał odbyć się Jej ślub.  
     Była piękna, dobra, ciepła 
serdeczna. Pomagała innym. 
Pamiętam jak się śmiała, zachwycała, 
zamyślała. Była pełna życia i pełna 
marzeń. I nagle to wszystko zostało 
brutalnie przerwane. 
       Ulę zamordował jej kolega z 
klasy szkolnej ponieważ nie chciała 
się z nim spotkać (był człowiekiem 
żonatym, miał dzieci) – zaczaił się 
wieczorem pod drzwiami jej 
mieszkania. 
      Ula czekała na swojego 
narzeczonego, mieli razem pójść na 
imieniny Haliny. Skończyła 
prasowanie, chciała jeszcze wyrzucić 
śmieci. Otworzyła drzwi i została 
wepchnięta do środka. 
    Obroniła swoja kobiecą godność, 
ale zapłaciła życiem. 
      Pobite ciało przykryła suknia 
ślubna, zmasakrowaną żelazkiem 
twarz biały welon i grób na 
zamojskim cmentarzu. 
    Ksiądz w kościele powiedział: 
„Mamy polską Marię Gorettii” 
Właśnie mamy. Czy ma po niej 
pozostać tylko rozpacz? Przecież Ula 
dała nam przesłanie, że są wartości 
ważniejsze od życia. 
- Czy za śmierć Uli odpowiedzialny 
jest tylko ten mężczyzna, który nie 
potrafił zapanować nad swoim 
popędem? A może nikt go tego nie 
uczył ani rodzic, ani ksiądz, ani 
nauczyciel. A społeczeństwo? 
A prowokująco ubierające się 
kobiety, które nawet do kościoła 
przychodzą w mini, z odkrytymi 
plecami, dużym dekoltem, z 
rozpuszczonymi włosami? 
       XXI wiek, a dorastające 
dziewczęta i ich matki nie wiedzą, co 
prowokuje? A ojcowie...? 
       Ubiór to nie tylko rzecz gustu, 
ale i przyzwoitości. Albo się ją ma, 
albo nie. 
       I w tym przesadnie rozero-
tyzowanym świecie nie tylko wtedy, 
ale codziennie dochodzi do zbrodni i 
gwałtów. Płacą za to niewinni ludzie, 
jakże często niewinne dzieci. 
      Te parę słów, to na Twoją cześć 
Ula. Jesteś w naszych sercach, w 
moim, w Artura, w Marylki, w Joli, 
w nas wszystkich. 

Zofia Kończewska-Murdzek 

 

Recytacje  
przedszkolaków 

 
      W dniu 6 czerwca 2002r. w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbył się VII 
Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaka.  
      W konkursie wzięło udział 65 uczestników z terenu miasta i gminy Krasnobród. 
Zadaniem każdego uczestnika było zaprezentowanie jednego wiersza o dowolnej 
tematyce. Mali recytatorzy na scenie spisywali się dzielnie. Najmłodszym uczestnikiem 
konkursu był 2,5-letni Kacper Lis z Krasnobrodu. 
      Po prezentacji wierszy dla przedszkolaków i ich opiekunów przygotowano mały 
poczęstunek.  
       Podsumowaniem konkursu było wręczenie wszystkim uczestnikom (w załączeniu 
lista uczestników) okolicznościowych dyplomów i upominków w postaci piłki i wafelka, 
które wręczał małym recytatorom dyrektor CKiS Andrzej Czapla. Przygotowano też 
podziękowania dla nauczycieli, którzy włączyli się w organizację VII Gminnego 
Konkursu Recytatorskiego 
Przedszkolaka. Z rąk 
Dyrektora CKiS podzięko-
wania otrzymały panie: 
Wanda Sachajko, Beata 
Gmyz, Krystyna Szozda, 
Zofia Kawka, Izabela 
Odrzywolska i Krystyna 
Gancarz. 
      Konkurs zakończył się 
serią pamiątkowych zdjęć. 

 

  M. Czapla 
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XXXII sesja Rady  
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie 

 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi ulegają 
zmianie dotychczas ustalone zasady dotyczące wynagradzania członków komisji. 
Zgodnie z ustawą obecnie wynagrodzenia członków komisji wprowadza się do 
programu, a nie jak dotychczas regulowała to odrębna uchwała. Za udział w 
posiedzeniu komisji członkowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości rów-
nowartości trzech diet przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na 
obszarze kraju. 
Uchwała została podjęta 
 

3. Utworzenia okręgów wyborczych w MiG Krasnobród. 
Komentarza do projektu uchwały udzieliła p.E.Borek. pracownik UMiG, która 
poinformowała, że w związku ze zmniejszeniem liczby radnych z 20 na 15 zachodzi 
konieczność dokonania zmiany podziału gminy na okręgi wyborcze. W gminach 
liczących do 20 tyś mieszkańców  w okręgu można wybierać od 1 do 5 radnych. 
Podziału na okręgi, granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym 
okręgu ustala rada gminy na wniosek Burmistrza. Zgodnie z wnioskiem Burmistrza 
Zarząd przygotował projekt uchwały. 
Przy tworzeniu okręgów wyborczych pod uwagę brano normę przedstawicielską, 
uzyskaną w wyniku podziału liczby mieszkańców gminy 7456 (stan na koniec 
grudnia 2001r) przez 15 radnych. Norma przedstawicielska w naszej gminie na jeden 
mandat wynosi 497 mieszkańców.  
Proponowany we wniosku Burmistrza podział na okręgi, przedstawia się następująco: 
 

 

Nr 
okręgu Okr ęg Liczba 

mandatów 

1. 
Miasto Krasnobród osiedla; Krasnobród , Podzamek (w tym 
Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie),Nowa Wieś, 
Grabnik 

5 

2. 
Miasto Krasnobród – osiedle Podklasztor, Borki,  
Podklasztor - ul. Turzyniec, Szur 

2 

3. Dominikanówka, Majdan Mały 1 
4. Hutków                 1 
5. Hucisko, Potok Senderki, Stara Huta, Malewszczyzna 1 
6. Kaczórki, Hutki 1 
7. Wólka Husińska  1 

8. 
Majdan Wielki (w tym Dom Pomocy Społecznej  w 
Majdanie Wielkim) 

2 

9. Zielone 1 
 

 
       W dniu 28 maja 2002 r. odbyła się 
XXXII Sesja Rady Miasta i Gminy w 
Krasnobrodzie. 
      Podczas tej sesji radni Miasta i 
Gminy Krasnobród dyskutowali nad 
projektami uchwał w następujących 
sprawach:  
1. Zmiany uchwały Nr 
XXVII/219/2001 Rady MiG w Krasno-
brodzie z dnia 23 października 2001r 
w sprawie wyrażenia zgody na doko-
nanie darowizny nieruchomości na 
rzecz Skarbu Państwa.  
Komentarza do projektu uchwały 
udzieliła Kierownik Ref.Geodezji 
Gospodarki Mieniem i Rolnictwa UMiG 
p. E. Borowicz, która poinformowała, że 
zmiana dotyczy uchwały, na podstawie 
której przekazano nieruchomość 
(budynek starego urzędu gminy) na 
rzecz Skarbu Państwa. Proponowana 
zmiana w uchwale z 23 października 
2001r dotyczy korekty zapisu w punkcie 
mówiącym o przeznaczeniu w/w 
nieruchomości i polega na wykreśleniu 
w tym punkcie słów: Zamojskich 
Parków Krajobrazowych. Po dokonanej 
zmianie punkt ten będzie mówił o tym, 
że nieruchomość, o której mowa wyżej 
,będzie wykorzystana na siedzibę 
Centrum Edukacji Ekologicznej. 
Uzupełniając wypowiedź p. E. Borowicz 
Przewodniczący Rady MiG odczytał 
pismo Dyrektora Zespołu Zamojskich 
Parków Krajobrazowych R. Malca z 
dnia 17.05.2002r. dotyczące omawianej 
sprawy. W piśmie tym Dyrektor infor-
muje, że przekazanie nieruchomości na 
siedzibę parków uniemożliwi pozyskanie 
środków z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej i że ZZPK nie jest zaintereso-
wany przeniesieniem jednostki do 
Krasnobrodu.  
Uchwała została podjęta. 
 

2. Zmiany uchwały Nr XXX/247/2002 
z dnia 25 lutego 2002r. w sprawie 
ustalenia Miejsko-Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwi ązywania 
Problemów Alkoholowych na 2002r. 
Komentarza do projektu uchwały udzie-
liła Kierownik Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasno-
brodzie Mirosława Konopka, która poin-
formowała, że w związku ze zmniejsze-
niem wpływów z wydawanych zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych pro-
ponuje się zmianę kwoty programu do 
wysokości 77.610zł, co powoduje 
zmniejszenie planowanych środków na 
zadania w poszczególnych punktach 
programu. Ponadto w związku ze zmianą  

Zaproponowany przez Burmistrza projekt podziału gminy na okręgi wyborcze 
wywołał burzliwą dyskusję, podczas której radni przedstawiali swoje uwagi, 
propozycje. Dyskusja zakończyła się głosowaniem nad projektem uchwały 
zawierającym przedstawiony powyżej projekt podziału na okręgi. W wyniku 
głosowania większość radnych opowiedziała się za przejęciem uchwały. 
 

4. Zmian w budżecie gminy na 2002 r. 
Projekt uchwały omówiła skarbnik UMiG J. Niedźwiedź. Proponowane zmiany 
dotyczą: 1) zwiększenia dochodów gminy na zadania zlecone o kwotę 83.000zł - 
dotacja Wojewody Lubelskiego na zasiłki dla podopiecznych (78.000zł), zasiłki 
rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (1.000zł) oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy 
Społecznej (4.000zł.); 2) zwiększenia wydatków gminy na zadania zlecone o kwotę 
83.000zł zgodnie z przeznaczaniem dotacji celowych; 3) zwiększenia dochodów 
gminy na zadania własne o kwotę 167.704, w tym: zwiększenie części oświatowej 
subwencji ogólnej (162.707zł), dotacja Wojewody Lubelskiego na fundusz świadczeń 
socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (2.000zł), dotacja Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na zakup komputerów dla 
gimnazjum (2.997zł.); 4) zmniejszenia dochodów w budżecie gminy na zadania 
własne o kwotę17.661zł., w tym m.in.: dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (14.352zł), 
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (7.390zł); 5) 
zmniejszenia wydatków na zadania własne na kwotę 25.790zł., w tym: zmniejszenie 
odpisu na FŚS nauczycieli 

Ciąg dalszy na str.7 
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Gimnazjalne wyniki 
 
      W maju uczniowie klas trzecich 
gimnazjum pisali egzamin. Był on 
podzielony na dwie części: 
matematyczno-przyrodniczą obejmującą 
wiedzę i umiejętności z matematyki, 
fizyki, biologii, chemii i geografii oraz 
część humanistyczną – j. polski, historia, 
wiedza o społeczeństwie, plastyka i 
muzyka. 
      Uczniowie nie podpisywali prac 
imieniem i nazwiskiem, a jedynie 
umieszczali na nich swój kod. Z tak 
utajnionymi autorami prace zostały 
przesłane do niezależnych komisji 
egzaminacyjnych. Każda z części 
egzaminu była punktowana w skali 0-50 
punktów, czyli za całość uczeń mógł 
otrzymać maksymalnie 100 punktów. 
      Na początku drugiej połowy czerwca 
do szkół dotarły wyniki indywidualne i 
zbiorowe. Analizując dane możemy 
jedynie porównać średnie punktów 
szkoły ze średnimi powiatu i 
województwa. Średnia suma punktów z 
obu egzaminów naszego gimnazjum 
wynosi 58,08, co jest wynikiem niemal 
równym średniej wojewódzkiej 58,84; w 
stosunku do powiatu uzyskaliśmy wynik 
lepszy, gdyż średnia dla powiatu 
zamojskiego wynosi 56,69. 
       Popatrzmy teraz na rezultaty 
poszczególnych części egzaminu. 
Średnia 

liczba punktów z części matematyczno-
przyrodniczej w szkole wynosi 25,96, 
jest to wynik niższy niż w województwie 
– 28,80 i powiecie 28,26. Natomiast w 
dziedzinie przedmiotów 
humanistycznych uzyskaliśmy średnią 
32,12, co lokuje nas powyżej średniej 
wojewódzkiej – 30,04 i powiatowej – 
28,43. 
      Chciałbym tu jeszcze zaznaczyć, że 
porównywanie wprost między sobą 
średnich z obu części egzaminu jest 
nieuzasadnione, gdyż należałoby 
uwzględnić stopień trudności testów. 
Teraz zerknijmy na zestawienia szkolne: 

Klasy (średnia suma punktów): 
D – 68,90; E –63,52; A – 62, 21; B – 
51,74; C – 46,26, w tym: 

Część matematyczno-przyrodnicza: 
D – 34,10; A – 27,93; E – 27,07; B – 
21,52; C – 20,93; 

Część humanistyczna: 
E – 36,44; D – 34,81; A – 34,29; B – 
30,22; C – 25,33. 

Uczniowie (suma punktów): 
Katarzyna Sawulska – 96; Rafał 
Kończewski – 88; Maciej Okoń – 86,  

Anna Borek – 85, Anna Dominik, 
Aleksandra Ujma – 83, Katarzyna 
Pawluk – 82, Monika Bodys, Monika 
Gmyz – 80. 
    Uczniowie (część matematyczno-
przyrodnicza): Katarzyna Sawulska – 
49, Andrzej Kawalec – 45, Rafał 
Kończewski – 44, Maciej Mazurek, 
Katarzyna Pawluk –42, Anna Borek, 
Paweł Burda – 41, Aleksandra Ujma – 
40. 

Uczniowie (część humanistyczna): 
Monika Gmyz – 48, Katarzyna Sawulska 
– 47, Łucja Oś, Beata Korzeniowska, 
Damian Belina – 46, Monika Bodys, 
Anna Dominik, Aleksandra Bełz – 45, 
Anna Borek, Rafał Kończewski, Konrad 
Korzeniowski, Maciej Okoń, Anna 
Pakuła – 44. 
      Uzyskanie przez naszych uczniów 
wyższej średniej punktów niż w 
powiecie napawa optymistycznie, iż nie 
będą mieli oni większych problemów z 
dostawaniem się do wybranych  szkół, 
należy jednak pamiętać, że do punktów z 
egzaminu dolicza się punkty za 
świadectwo i osiągnięcia w konkursach 
przedmiotowych i zawodach 
sportowych. 

Paweł Murdzek 
 

 

Wieści  
z Majdanu Wielkiego 

 
      Zakończył się rok szkolny dla 109 
uczniów i 15 nauczycieli w Szkole 
Podstawowej im Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Praca w ciągu roku 
przebiegała spokojnie i bez zakłóceń. 
Kadra pedagogiczna realizowała zadania 
dydaktyczno-wychowawcze 
zaplanowane na rok szkolny 2001/2002.  
       Wszyscy uczniowie zostali klasyfi-
kowani i promowani do klas następnych. 
Klasa szósta w liczbie 18 uczniów 
ukończyła SP im Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim. 
      Uczniowie wyróżniający się w nauce 
i zachowaniu otrzymali nagrody 
książkowe, świadectwa z biało-
czerwonym paskiem, dyplomy, a rodzice 
dzieci wyróżniających się listy uznania.  
Najlepsi uczniowie z naszej szkoły to: 
Klasa I – Szymon Kostrubiec, Joanna 
Smoląg, Diana Szozda, Katarzyna 
Gałan, Łukasz Derkacz, Paweł Staroń; 
kl. II Agnieszka Kusiak, Aneta 
Nadłonek, Anna Chmielowiec, Marcin 
Adamczuk, Katarzyna Nędzyńska, Diana 
Gontarz, Szymon Litwin; kl. III - 
Marcelina  

 
Gontarz, Natalia Stachurska, Małgorzata 
Tytuła, Mateusz Adamczuk, Mateusz 
Rębisz, Daniel Kozłowski; kl. IV – 
Agnieszka Mazurek, Joanna Leśniak, 
Roksana Najda, Radosław Piwko, 
Agnieszka Tytuła, Monika Kostrubiec; 
kl. V – Joanna Piskor, Sylwester Zub, 
Marcin Kostrubiec, Monika Stachurska, 
Andrzej Grodzki, Natalia Gontarz; kl. VI 
– Aneta Stachurska, Ewa Tytuła, Łukasz 
Słupski. Najlepsi uczniowie Szkoły 
Filialnej w Hutkowie to: Marzena 
Pasieczna - kl. I; Kinga Murzacz – kl. II; 
Justyna Wróbel, Mateusz Skrzyński – kl. 
III. Największą średnią ocen – 5,3 
uzyskała uczennica kl. IV Agnieszka 
Mazurek. 
      Podczas wakacji w SP w Majdanie 
Wielkim będą organizowane kolonie 
letnie. Podobnie jak w roku ubiegłym 
będą wypoczywały tu dzieci z Akcji 
Katolickiej z Lublina. 
     Życzę udanych wakacji 
 

           Dyrektor SP w Majdanie Wielkim 
         mgr Małgorzata Kawałek 

 

 

XXXII sesja Rady 
MiG Krasnobród 

 
Ciąg dalszy ze str.6 
emerytów i rencistów w ZSP w 
Krasnobrodzie (3.000zł), przeciw-
działanie alkoholizmowi (22.790zł); 6) 
zwiększa się wydatki  na zadania własne 
o kwotę 175.833zł., w tym m.in.: zakup 
gruntów na mienie komunalne (5.000zł), 
oświetlenie ulic, placów i dróg 
(35.054zł), drogi publiczne (20.000zł), 
modernizacja kotłowni gazowej w ZSP 
w Krasnobrodzie (41.734zł), moderniza-
cja budynku UMiG (10.000zł). Uchwała 
została podjęta. 
 

5. Wyrażenia opinii dotyczącej 
łączenia gmin: Adamów, Łabunie oraz 
MiG Krasnobród  w celu utworzenia 
okręgu wyborczego. 
Po rozpatrzeniu przedstawionych przez 
Starostę Zamojskiego propozycji 
podziału na okręgi wyborcze w 
wyborach samorządowych do rad 
powiatu zamojskiego w 2002 roku Rada 
miasta i Gminy w Krasnobrodzie 
pozytywnie zaopiniowała łączenie gmin: 
Adamów, Łabunie oraz Miasta i Gminy 
Krasnobród w celu utworzenia okręgu 
wyborczego. 

 
M. Czapla 
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„ Bądź nam wzorem Wielki  
Kardynale..." 

Relacja z uroczystości I rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Majdanie Wielkim 
 imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

 
      Jest 29 maja 2002 r. Przed Kaplicą w Majdanie Wielkim 
gromadzi się młodzież, nauczyciele i społeczność lokalna. 

Wszyscy czekają na zaproszonych gości. Pada deszcz, lecz 
wyraźnie nikomu to nie przeszkadza; na twarzach 
zgromadzonych osób maluje się radość i zadowolenie. 

       Pojawiają się pierwsi goście: pani wizytator Elżbieta 
Koman, reprezentacje szkół na czele ze swoimi dyrektorami:  
p. Marianem Kurzępą – dyrektorem SP Nr 1 w Biłgoraju, p. 
Janem Palikotem – dyrektorem Gimnazjum w Aleksandrowie, 
p. Szczepanem Jabłońskim – dyrektorem Gimnazjum Nr 2 w 
Sitnie, p. Józefem Czerniakiem – dyrektorem Gimnazjum w 
Mirczu, p. Markiem Pawlukiem – dyrektorem ZSO w 
Krasnobrodzie, Rolandem Wyrostkiewiczem – dyrektorem 
ZSP w Krasnobrodzie oraz p. Krzysztofem Szkałubą – 
dyrektorem SP w Kaczórkach; księża: Rektor Kościoła Św. 
Katarzyny w Zamościu – ks. Zdzisław Ciżmiński, proboszcz 
parafii w Łosińcu ks. Piotr Podborny, proboszcz parafii w 
Krasnobrodzie ks. prałat Roman Marszalec; przedstawiciele 
władz lokalnych: burmistrz MiG Krasnobród Marek Pasieczny 
i przewodniczący Rady MiG Józef Wryszcz, kombatanci oraz 
nauczyciele emeryci: p. Agnieszka Buczak, p. Ksawera Górnik, 
p. Jadwiga Szpyra,  p. Bronisława Korga, p. Rozalia Górnik, p. 
Czesława Krycka i p. Stanisław Kłyż. Jeszcze jedna miła 
wiadomość; na uroczystość przybyła Pani Alicja Trefler - 
Prezes Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego. 
      Wszyscy udają się do kaplicy. Proboszcz parafii 
krasnobrodzkiej ks. prałat Roman Marszalec wita gości i 
społeczność lokalną, następnie oddaje głos uczniom klasy II i 
III-ej, którzy pod kierunkiem nauczycieli tej szkoły 
przygotowali montaż słowno-muzyczny o Prymasie 
Tysiąclecia. 
      Jest to jedna z tych chwil, które dają nam pewność, że 
nauka Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest wciąż żywa; 
uszlachetnia i jest niekwestionowanym wzorcem. Na twarzach 
małych artystów widać niezwykłe zaangażowanie i radość. To 
jeden z tych występów, które „wyciskają" u odbiorcy łzy 
szczęścia.  
       Rozpoczyna się Msza święta, którą odprawia ksiądz 
Zdzisław Ciżmiński. W homilii wspomina sylwetkę patrona 
tutejszej szkoły, kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
 

      Po Mszy świętej wszyscy udają się do budynku szkoły. 
Jeszcze jedna lekcja o Wielkim Kardynale. Gospodarze 
przygotowali konkurs wiedzy o Prymasie Tysiąclecia. Znowu 
zaskoczenie. Przedstawiciele poszczególnych szkół doskonale 
znają postać Prymasa; bez wahania opowiadają o kolejach jego 
losu. Radość i duma maluje się na twarzach nauczycieli - 
opiekunów. 
      Zanim pożegnamy gości, jeszcze chwila przy herbatce. 
Dyrektor szkoły pani mgr Małgorzata Kawałek w krótkim 
przemówieniu dziękuje wszystkim za przybycie na uroczystość 
i zaprasza gości na spotkanie przy dźwiękach akordeonu; 
okazuje się, że wszyscy znają piosenki harcerskie. Serdeczny i 
miły nastrój stwarza niepowtarzalną atmosferę spotkania. 

       Cóż można jeszcze dodać? Może tylko to: pozwolę sobie 
zaprezentować wiersz „O pewnym nauczycielu". 
 

A jeśli już kiedyś pokochasz tę szkołę  
zwyczajnie, tak prosto, bez złudzeń. 

To spróbuj przez chwilę upoić się pięknem  

miłości do świata i ludzi. 
Zauważ łzę w oku tej Ani z zerówki  
i radość Antosia Piątkosia. 
Uśmiechnij się czasem do smutnej Marysi,  
Do Kasi 
Joasi i Basi ... 
 
I chociaż to trudne,  
mozolne i żmudne, 
choć czasem zabraknie Ci wiary,  
Ty musisz iść dalej uparcie i stale,  
choć cel Twój nie wieńczą medale. 
 

      Droga Koleżanko!, Szanowny Kolego! 
Jeśli kiedyś pokochasz tę, lub inną szkołę, opowiedz jej 
uczniom historię o człowieku szlachetnym, człowieku 
niezwykłym, o Kardynale Stefanie Wyszyńskim. 

Grażyna Kawalec 
nauczycielka Szkoły Podstawowej  

w Majdanie Wielkim 
 

Akademia w wykonaniu uczniów SP w Majdanie Wielkim Poczty sztandarowe uczestniczące w uroczystości 
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Z wizytą u sąsiadów 
 

Dzięki nim licznie zgromadzona 
publiczność obejrzała spektakl podczas 
którego prezentowano elementy z życia 
dawnej wsi. Prezentowano dawne 
sposoby wypieku chleba, wyrobu 
naczyń glinianych, wykonywania nici 
lnianych, produkcji masła i miodu. 
Podczas prezentacji można było 
zobaczyć pracę garncarza i kupić jego 
wyroby, spróbować wiejskiego chleba z 
masłem i miodem, posłuchać przyśpie-
wek i piosenek ludowych w wykonaniu 
miejscowego zespołu i zespołów 
występujących gościnnie. Po tej pre-
zentacji odbyło się uroczyste wręczenie 
dyplomów uczestnikom szkoleń organi-
zowanych przez WCSiWR, którego do-
konał Wicemarszałek Sejmiku Woje-
wództwa Lubelskiego p. Piotr Włoch. 

 

      Festyn zakończył się degustacją 
wspaniałych potraw wykonanych przez 
uczestniczki kursu kulinarnego. 
Wszystkie potrawy wyglądały bardzo 
apetyczne i zapewniam, były bardzo 
smaczne. Organizacja całego festynu 
zasługuje na słowa uznania. 
      Na podkreślenie zasługuje również 
fakt, że inicjatorem utworzenia 
Centrum i głównym koordynatorem 
jego działalności oraz organizatorem 
opisanego festynu jest proboszcz parafii 
w Ulowie ks. Piotr Podborny, osoba 
znana przynajmniej części naszego 
społeczeństwa, gdyż w latach 1987-
1992 ks. Piotr Podborny był 
wikariuszem krasnobrodzkiej parafii. 

 

  M. Czapla 

 
      W niedzielę 10 czerwca 2002r. 
delegacja naszej społeczności lokalnej 
w skład, której wchodzili: burmistrz 
MiG Marek Pasieczny, przewodniczący 
Rady MiG Krasnobród Józef Wryszcz, 
kapela „Echo Roztocza” oraz pisząca te 
słowa Mariola Czapla, w odpowiedzi na 
zaproszenie organizatorów uczest-
niczyła w festynie „Moja Ojczyzna – 
Ojcowizna” zorganizowanym w Ulowie 
(gm. Tomaszów Lubelski).  
      Organizatorem festynu było działa-
jące w tej miejscowości Wiejskie 
Centrum Szkolenia i Wspierania 
Rolników działające na bazie 
miejscowej szkoły podstawowej. 
       Głównym celem WCSiWR jest 
aktywne przeciwdziałanie bezrobociu 
poprzez podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych i poszerzanie horyzontów 
intelektualnych ludności wiejskiej. Dla 
osiągnięcia tych celów Centrum 
organizuje różnego rodzaju szkolenia 
dla mieszkańców. Odbyły się już kursy: 
komputerowy i kulinarny, a także 
różnego rodzaju kursy rolnicze. 
      Uroczystości w Ulowie rozpoczęły 
się Mszą św. w miejscowym kościele 
odprawioną w intencji rolników. Potem 
wszyscy zebrani przeszli wraz z kape-
lami i zespołami pod miejscową szkołę 
podstawową, będącą jednocześnie sie-
dzibą Wiejskiego Centrum Szkolenia i 
Wspierania Rolników. Tam przedsta-
wiono sprawozdanie z WCSiWR oraz 
plany na przyszłość. Następnie dzieci 
zaprezentowały akademię pt. „Moja 
mała Ojczyzna”. Do programu festynu 
aktywnie włączyli się również starsi 
mieszkańcy Ulowa, którzy byli auto-
rami przekazu pokoleniowego. 
       

 

 

Dni lasu 
      W dniu 15 czerwca 2002r. w Krasnobrodzie odbyły się uroczystości z okazji 
„Dni Lasu” zorganizowane przez Nadleśnictwo Zwierzyniec. Uroczystości 
rozpoczęły się rano w Dolinie Świętego Rocha, gdzie wszystkich zebranych 
powitał gospodarz uroczystości nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec Lucjan  

Uczestnicy uroczystości w Dolinie Św. Rocha 

 
Bednarz. Potem rozpoczęła się uroczysta 
Msza św. odprawiona w Kaplicy Św. 
Rocha w intencji pracowników leśnictwa i 
ich rodzin. 
      W Mszy św. sprawowanej przez ks. 
Prałata Romana Marszalca oprócz 
pracowników Nadleśnictwa Zwierzyniec i 
ich rodzin uczestniczyli również zaproszeni 
goście: starosta Powiatu Zamojskiego p. 
Henryk Matej, członek Zarządu Powiatu 
Zamojskiego p. Kazimierz Mielnicki, 
zastępca Burmistrza MiG Krasnobród 
Janusz Oś.  
      Po Mszy św. uczestnicy uroczystości 
zmierzyli swoje siły pokonując drewniane 
schody okalające kaplicę, a następnie udali 
się pod kaplicę na wodzie, gdzie odbyła się 
prezentacja sprzętu i sposobów 
przygotowywania gleby w leśnictwach 
Maciejówka i Podzamcze. Kolejnym 
punktem uroczystości była prezentacja 
szkółki podokopowej w leśnictwie 
Podzamcze. Uroczystości „Dni Lasu i 
pracowników leśnych” zakończyły się 
spotkaniem przy ognisku. 

M. Czapla 
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Sezon turystyczny 
otwarty 

 
Ciąg dalszy  ze str. 1 

Symbolicznego otwarcia deptaka - 
przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz 
Marek Pasieczny, ks. prałat Roman 
Marszalec, senator RP ostatniej 
kadencji Jerzy Chróśćikowski, z-ca 
dyrektora Lubelskiego Oddziału Banku 
Ochrony Środowiska Ryszard Dudek, 
wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska Jan Wiater oraz 
przedstawicielka mieszkańców ul. 
Partyzantów p. Zofia Kowalczuk. 
       Po oficjalnym otwarciu wszyscy 
udali się na spacer nowo otwartym 
deptakiem w kierunku zalewu. Cały 
korowód prowadziła Orkiestra Dęta z 
Krasnobrodu, która przygrywała 
podczas spaceru, potem szły zespoły 
folklorystyczne i kapele, zaproszeni 
goście oraz społeczeństwo. 
       Zanim cały korowód doszedł do 
specjalnie przygotowanej sceny wszy-
scy zatrzymali się na chwilę przy 
posesji p. Marii Pol, gdzie ks. prałat 
Roman Marszalec dokonał poświęcenia 
figury.  
      Dalsza część programu związana z 
otwarciem sezonu turystycznego odbyła 
się na części deptaka sąsiadującej z 
zalewem. 
       Pierwszym punktem tej części 
programu było zasadzenie pamiątko-
wych drzewek. Drzewka sadzili: gospo-
darze Krasnobrodu, zaproszeni goście – 
przedstawiciele Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkow-
skiego, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, Banku Ochrony 
Środowiska Oddział w Lublinie, 
Zamojskiej Korporacji Energetycznej i 
Roztoczańskiego Parku Narodowego 
oraz mieszkańcy ulicy Partyzantów.  
        Dzięki tej akcji ulica Partryzantów, 
która jest najładniejszą ulicą 
Krasnobrodu, stała się jeszcze 
piękniejsza. Pozostaje mieć nadzieję, że 
mieszkańcy dołożą wszelkich starań i 
będą dbać o estetyczny wygląd ulicy i 
zaopiekują się nowo zasadzonymi 
drzewami i krzewami. 
       Kiedy drzewka zostały już zasa-
dzone, na specjalnie przygotowanej 
scenie, rozpoczął się program arty-
styczny, w którym swoje programy pre-
zentowały zespoły folklorystyczne i ka-
pele. Jako pierwsza wystąpiła kapela 
„Echo Roztocza” z Krasnobrodu, potem 
Kapela „Cukrowniacy” z Krasnego-
stawu, Zespół „Wójtowianie” z Kra-
snobrodu i zespół folklorystyczny z 
Batorza. 
W  programie festynu zaplanowano też 
nawiązanie do tradycji, a ściślej mówiąc 
do nocy świętojańskiej. W nastrój tej 
niezwykłej nocy przeniosły 
uczestników festynu dzieci ze Świetlicy 
socjoterapeutycznej i Zespołu Piosenki i 
Ruchu działających przy Centrum 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie,  

Ciąg dalszy na str. 11 
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Ciąg dalszy ze str. 10 
które przedstawiły montaż słowno-
muzyczny pt. „Sobótka". Program 
został przygotowany pod opieką p. 
Małgorzaty Mazurek. 
      Tradycja nocy świętojańskiej, mówi 
o puszczaniu na wodę wianków. Zanim 
jednak tradycji stało się zadość został 
rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy 
wianek.  Wianki oceniali: p. Małgorzata 
Lipska i p. Janusz Gontarz z 
Krasnobrodu. Kolejne miejsca w 
konkursie zajęły wianki wykonane 
przez: I miejsce - Świetlicę 
socjoterapeutyczną, II - Karolinę 
Maruszak z Krasnobrodu, III -  Asię i 
Ewelinę Piskor z Majdanu Wielkiego, 
IV - Olę Walczak z Tomaszowa Lub., 
V – Iwonę i Monikę Kończewskie, 
Malwinę Chmiel i Emilię Cisek z 
Krasnobrodu, VI - Olę  Sawulską. Dla 
wszystkich wymienionych 
przygotowano nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Centrum Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie, które wręczył 
dyrektor CKiS  

 
Andrzej Czapla.       
       Po rozstrzygnięciu konkursu 
wszyscy udali się w kierunku mola, 
skąd wianku zostały puszczone na 
wodę. Pięknie prezentowały się na 
wodzie z zapalonymi świeczkami, 
których blask odbijał się w tafli wody 
krasnobrodzkiego zalewu. 
       Otwarcie sezonu turystycznego w 
Krasnobrodzie zakończyło się 
pieczeniem kiełbasek wspólną zabawą z 
zespołami ludowymi przy ognisku 
rozpalonym na krasnobrodzkiej plaży. 
Zabawa trwała do późnych godzin 
nocnych. 
       Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
do organizacji festynu aktywnie 
włączyli się mieszkańcy Krasnobrodu 
poprzez przygotowanie specjalnych 
stoisk, na których prezentowali własne 
wyroby. Swoje stoiska prezentowali: 
1) Krasnobrodzkie Stowarzyszenie 
Turystyczne, które oprócz wydawnictw 
zawierających ofertę turystyczną 
zrzeszonych   w   KST    
kwaterodawców  

  

 
Na zdjęciach: (poprzednia strona) – 1 i 2) przecięcie wstęgi, 3) przemarsz ulicą 
Partyzantów, 4) sadzenie drzewek, (bieżąca strona) – 1) występ kapeli „Cukrowniacy” z 
Krasnegostawu, 2) Stoisko garncarskie – p. Marian Chmiel tworzący nowy produkt. 
 

 
przygotowało poczęstunek dla 
uczestników festynu. 
2) Janusz Gontarz - wystawa prac 
plastycznych (rzeźba malarstwo i 
sztukateria). 
1)  Mirosław Lipski - stoisko z 
różnego rodzaju pamiątkami 
związanymi z Krasnobrodem.  
2) Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Dominikanówce - prace wykonane 
przez osoby niepełnosprawne - 
uczestników WTZ w pracowniach 
krawieckiej, plastycznej, stolarskiej. 
3) Punkt „Informacji Turystycznej" 
działający przy Centrum Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie - na stoisku 
tym można było zaopatrzyć się w mapy, 
foldery i inne wydawnictwa zawierające 
różnego rodzaju informacje dotyczące 
Krasnobrodu i Roztocza. 
       Gościnie przebywał w Krasnobro-
dzie p. Marian Chmiel, z Dąbrowy 
Tarnawackiej, który prezentował 
technikę wykonywania naczyń 
glinianych. Można też było kupić 
wykonane przez naszego gościa 
naczynia gliniane, a także samemu 
spróbować swoich sił w rzemiośle 
gancarskim. 
       Wszystkie stoiska cieszyły się 
dużym zainteresowaniem i 
uatrakcyjniły festyn. Mamy nadzieję, że 
współpraca z organizatorami stoisk 
będzie kontynuowana i przyczyni się do 
coraz lepszej promocji naszego miasta. 
       Bardzo dobrą promocją naszego 
miasta i uzupełnieniem organizowanego 
w Krasnobrodzie festynu w dniu 
22.06.2002r., była audycja radiowa na 
antenie „Radia Lublin” w czasie której 
w kilku wejściach antenowych o 
walorach turystycznych i 
uzdrowiskowych Krasnobrodu mówili 
jego mieszkańcy: ks. prałat Roman 
Marszalec, z-ca Burmistrza Janusz Oś, 
sekretarz MiG Kazimierz Gęśla, 
dyrektor Centrum Kultury i Sportu 
Andrzej Czapla, przedstawicielki 
Krasnobrodzkiego Stowarzyszenia 
Turystycznego: p. Marta Radomska i 
Wiesława Nowosad. Na antenie 
radiowej został też ogłoszony konkurs, 
którego uczestnicy mieli odpowiedzieć 
na 10 pytań związanych z 
Krasnobrodem. Dla zwycięzcy 
konkursu nagrodą, którą ufundowało 
Krasnobrodzkie Stowarzyszenie 
Turystyczne, był weekendowy pobyt w 
Krasnobrodzie dla dwóch osób w jednej 
z wybranych kwater agroturystycznych,  
      Sezon turystyczny w Krasnobrodzie 
został otwarty, a jaki będzie dla 
turystów, dla mieszkańców 
Krasnobrodu, którzy świadczą 
jakiekolwiek usługi turystyczne oraz dla 
pozostałych mieszkańców naszego 
miasta już wkrótce się przekonamy. 

 
M. Czapla 
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Z życia krasnobrodzkiej parafii 
 

 
Krasnobród 31 maja 2002r. 

Krzyż jest kluczem  
do nieba 

 
      Już od ponad 40 lat ostatni dzień 
maja w Sanktuarium Krasnobrodzkim 
spotykają się chorzy i cierpiący. Ze 
swoimi bólami i cierpieniami 
przychodzą do Matki Bożej. Ufają 
całym sercem Jej opiece. To Ona 
przecież wędrowała do Elżbiety, by 
przynieść jej Jezusa Chrystusa; by 
przynieść Matce Proroka pomoc i 
pociechę. Święto Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny jest więc 
szczególną okazją do zawierzenia 
krzyża cierpienia i choroby w ręce 
Najlepszej z Matek.  
      W tym roku dzień ten przypadł 
zaraz po uroczystości Bożego Ciała. 
Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła 
nam przez cały dzień. Już we 
wczesnych godzinach porannych 
pojawili się pierwsi pielgrzymi. Z każdą 
chwilą było ich coraz więcej. 
Modlitwom przewodniczył Ks. Bp 
Mariusz Leszczyński.  
      Pierwszym punktem uroczystości 
było spotkanie z mieszkańcami Domu 
Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie. 
Msza św. sprawowana przez Ks. 
kapelana Leona Rogalskiego i homilia 
wygłoszona przez Księdza Biskupa 
były najważniejszym elementem tego 
spotkania.  
      Tymczasem w sanktuarium o 10.00 
rozpoczęło się nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej na Kalwarii. Myślą 
przewodnią wspólnej modlitwy było 
oddanie    się    w    opiekę    Maryi,     
która  
 

 
współcierpiała ze Swym Synem. 
Ofiarowanie cierpienia Chrystusowi, 
zawierzenie Bożej Miłości i uczenie się 
cierpliwości to cechy, których wciąż 
możemy się uczyć od Bożej i Naszej 
Matki. 
      Po nabożeństwie była chwila do 
skorzystania z gorącego posiłku, który 
przygotował Kustosz Sanktuarium. W 
tym czasie można było się wyspowia-
dać. Ośmiu księży posługiwało w kon-
fesjonałach przez ponad dwie godziny. 
Cieszy tak duża liczba spowiadających 
się. Przed uroczystą Mszą św. rozwa-
żaliśmy tajemnice różańca. 
       Dokładnie w południe rozpoczęła 
się Eucharystia sprawowana przez 
księdza biskupa Mariusza Leszczyń-
skiego w intencji chorych i cierpiących. 
Oprawę Mszy św. i całego dnia chorych 
przygotowali chorzy i opiekujący się 
chorymi skupieni w duszpasterstwie 
chorych i służby zdrowia pod 
kierownictwem ks. Stanisława Bu-
dzyńskiego. 
       Ksiądz Biskup w homilii zauważył, 
iż krzyż człowieka cierpiącego jest  

 
szczególnym kluczem do nieba, jest 
drogą uświęcenia i realizacji naszego 
chrześcijaństwa. Na tej drodze Bóg 
stawia nam pomocników - konkretnych 
ludzi świadczących pomoc i miłość i 
stawia nam swoją Matkę, 
Wspomożycielkę. Każde cierpienie, 
każdy krzyż jest wyjątkowym 
uśmiechem nieba dla człowieka. 
Zwieńczeniem liturgii było nabożeń-
stwo eucharystyczne i uroczyste 
błogosławieństwo Najświętszym 
Sakramentem wszystkich chorych. 
      Ostatnim punktem było 
nawiedzenie Domu Pomocy Społecznej 
w Majdanie Wielkim i nabożeństwo 
Słowa Bożego dla jego mieszkańców.  
      W diecezjalnym Dniu Chorych 
uczestniczyło ponad 2,5 tysiąca osób. 
Było kilka grup zorganizowanych wraz 
z duszpasterzami. Byli pielgrzymi z 
Biłgoraja, ze Szczebrzeszyna i wielu, 
bardzo wielu przybyło indywidualnie.  
      Zapraszamy za rok - 31 maja w 
święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny. 

x. Jacek Rak 
 

 

Krasnobród 08 czerwca 2002 
 

Dzień Kapłański 
w naszym Sanktuarium 

 
       Od kilku już lat w sobotę po 
uroczystości Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w naszym Sanktuarium 
przeżywają swój dzień kapłani Diecezji 
Zamojsko - Lubaczowskiej. Tego dnia 
w Kościele obchodzimy wspomnienie 
Niepokalanego Serca Maryi. W tym 
roku uroczystości te zgromadziły ponad 
200 księży z całej diecezji na czele z 
J.E. Księdzem Biskupem Janem Śrutwą 
i Księdzem Biskupem Mariuszem 
Leszczyńskim. Szczególnymi bohate-
rami spotkania byli dwaj księża, którym 
dziękowaliśmy za wieloletnią pracę w 
Winnicy Pańskiej. 
       

 
Ksiądz profesor Franciszek Greniuk, 
który pełnił funkcję Kanclerza Kurii w 
Zamościu i Ksiądz Infułat Edward 
Ludwicki, Dziekan w Tarnogrodzie i 
Ojciec Duchowny całej diecezji. Obaj 
osiągnęli już wiek przejścia na 
emeryturę i ich praca doceniana przez 
wszystkich przyniosła czas 
podziękowania i wdzięczności.  
      Dzień   Kapłański    rozpoczął     się 
uroczystą celebracją Mszy św. pod 
przewodnictwem Pasterza Diecezji. W 
koncelebrze uczestniczyło ponad 90 
kapłanów. Na zakończenie delegacje 
dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych  

   
 

grup i stanów dwóm Jubilatom składali 
wyrazy wdzięczności i wiązanki 
kwiatów. 
       Zwieńczeniem był występ naszego, 
krasnobrodzkiego zespołu "Wójtowia-
nie". Ten mini koncert dał wszystkim 
wiele radości. Pani Olszewska 
podsumowała krotko: "Życie zaczyna 
się na emeryturze!" Kolejnym punktem 
spotkania był wykład Księdza Biskupa 
Mariusza Leszczyńskiego na temat do-
kumentu wydanego przez Konferencję 
Episkopatu Polski w związku ze 
zjednoczeniem z Unią Europejską.  

       Niestety, pogoda nie pozwoliła, by 
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
odprawić na Kalwarii Krasnobrodzkiej. 
Dlatego też pozostając w świątyni 
snuliśmy rozważania nad kolejnymi 
etapami drogi Chrystusa na Kalwarię. 
Krótko po godzinie 13 wszyscy 
rozjechali się do swoich codziennych 
obowiązków na parafie. 

       x. Jacek Rak 
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Przed wizytą Jana Pawła II w Ojczyźnie 

Miłość Boga, miłosierdzie 

i siostra Faustyna 
      Z objawienia wiadomo, że Pan Bóg 
stworzył człowieka na obraz i 
podobieństwo swoje. Ponieważ Bóg jest 
miłosierny, to i serce człowieka uzdolnił 
do miłosierdzia. Przez miłosierdzie 
człowiek najbardziej upodabnia się do 
Stwórcy. Rysy miłosierdzia 
rozpoznajemy w prawie natury. Mówi 
ono: „Cokolwiek chcecie, by ludzie 
wam czynili, i wy im czyńcie". Już w 
tym wezwaniu odnajdujemy dwa 
wymiary miłosierdzia: materialny i 
duchowy. Każdy człowiek pragnie, by 
wtedy, gdy znajdzie się w potrzebie, inni 
mu pomogli. Prawo mówi więc, by i on 
pomagał potrzebującym. To jest 
materialny wymiar miłosierdzia. 
Podobnie każdy człowiek, świadom 
krzywdy wyrządzonej drugiemu, 
pragnie, by ten mu przebaczył. Według 
prawa to pragnienie jest równocześnie 
wezwaniem do przebaczenia tym, którzy 
nas skrzywdzą. To jest duchowy wymiar 
miłosierdzia. Miłosierdzie jest aktem 
miłości, która wspomaga 
potrzebujących, przebacza tym, którzy 
wyrządzają krzywdę i sama potrafi 
skorzystać z okazanego przebaczenia. 
Miłosierne serce doskonali więc dwie 
płaszczyzny działania: jedną, na której 
daje, i drugą, na której odbiera. Miłość 
rośnie nie tylko wtedy, gdy okazuje 
przebaczenie, ale i wówczas, gdy 
doświadcza przebaczenia. 
      Grzech w dużej mierze niszczy 
wrażliwość na miłosierdzie. Grzesznik 
staje się niemiłosierny wobec siebie, 
wobec innych i sam zamyka się na 
przebaczające miłosierdzie Boga i ludzi. 
Grzech jest pokusą samowystarczalno-
ści, a ta sprzeciwia się miłosierdziu. 
Jezus Chrystus postawił miłosierdzie w 
centrum Dobrej Nowiny. Ukazał w nim 
szansę naszego zbawienia. Warunek jest 
jeden: trzeba uwierzyć w miłosierną 
miłość Ojca, który własnego Syna wydał 
na zbawienie świata. Miłosierdzie 
stanowi most, łączący grzesznego 
człowieka z Bogiem. 
      Jezus chciał ukazać, że pełne tej 
cechy przebaczenie jest sprężyną 
rozwoju miłości. Ta miłość, przez akt 
przebaczenia, wzrasta zarówno w sercu 
tego, kto przebacza, jak i w sercu tego, 
kto o nie prosi. Potrzeba przebaczenia 
staje się sytuacją niezwykle twórczą. 
Dlatego „większa będzie w niebie 
radość z jednego grzesznika, który się 
nawraca, niż z dziewięćdziesięciu 
dziewięciu, którzy nie potrzebują 
nawrócenia (Łkl5,7). 
    Człowiek prawdziwą wolność serca 
osiąga dopiero wówczas, gdy swe serce 

 wypełni przebaczającą miłością. W tej 
sytuacji prawdziwe wybawienie polega 
na wprowadzeniu człowieka w świat 
miłosiernej miłości. 
      Przestrzeń miłosierdzia, czyli 
przebaczającej miłości, pozostaje 
otwarta dla wszystkich ludzi dobrej 
woli. Oni bowiem chcą żyć nim i jego 
dostępować. Innych miłosierdzie nie 
interesuje, traktują je jako słabość albo 
naiwność. Ofiarowane przez Chrystusa 
miłosierdzie jest ciągle szansą mało 
wykorzystaną. A cierpliwy Bóg czeka. 
Jak długo? Posłannictwo świętej siostry 
Faustyny zmierza do przypomnienia 
światu prawdy, że prawdziwa wolność 
ma wymiar duchowy i jest zawarta w 
wykorzystaniu ofiarowanej przez Boga 
szansy na przebaczenie. Opanowanie 
ewangelicznej sztuki przebaczenia staje 
się najważniejszym zadaniem dla 
Chrystusowego ucznia. Uleczenie serca i 
uczynienie go wrażliwym na 
miłosierdzie przywraca człowiekowi 
blask Bożego obrazu. Miłosierdzie jest 
Boska cnotą. Jezus powiedział: „Bądźcie 
miłosierni, jak miłosierny jest wasz 
Ojciec niebieski"(Łk6,36). Na nic się nie 
zdadzą wszelkie inne cnoty, jeśli w 
sercu zabraknie miłosierdzia. 
      Jezu, ufam Tobie - to akt, przy 
pomocy którego grzeszny człowiek 
wchodzi w niezwykle bogatą przestrzeń 
Miłosierdzia, doświadcza jej szczęścia 
oraz przez własne miłosierdzie i 
przebaczenie pragnie wszystkich w to 
szczęście wprowadzić. 
      Całe życie znanej na całym świecie 
Apostołki Miłosierdzia Bożego można 
opisać paroma zdaniami: Siostra 
Faustyna urodziła się 25 sierpnia 1905 
roku. Do szkoły uczęszczała niecałe 3 
lata. Od dzieciństwa odznaczała się 
umiłowaniem do modlitwy, 
pracowitością, posłuszeństwem i wielką 
wrażliwością na ludzka biedę. 
      Jako kilkunastoletnia dziewczyna 
opuściła rodzinny dom, by na służbie u 
zamożnych rodzin zarobić na własne 
utrzymanie i pomóc rodzicom. Głos 
powołania odczuwała od najmłodszych 
lat, ale wobec braku zgody rodziców na 
wstąpienie do klasztoru, próbowała go w 
sobie zagłuszyć. Przynaglona wizją, 
cierpiącego Jezusa wyjechała do 
Warszawy i tam l sierpnia 1925 roku 
wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia. W klasztorze 
przeżyła 13 lat. Skrupulatnie wypełniała 
swe obowiązki, pełniąc funkcję 
kucharki, ogrodniczki i furtianki. 

Na zewnątrz nic nie zdradzało jej 
bogatego życia duchowego. Gorliwie 
pracowała, wiernie zachowywała 
reguły zakonne, była skupiona, 
milcząca a przy tym naturalna, pełna 
życzliwej i bezinteresownej miłości. 
Jej zakonne życie, na pozór bardzo 
zwyczajne, monotonne i szare, kryło 
w sobie niezwykłą głębię życia 
mistycznego. Została obdarzona 
wieloma nadzwyczajnymi łaskami. 

Siostra Faustyna, 
wyniszczona gruźlicą płuc i przewodu 
pokarmowego odeszła w cierpieniu w 
Krakowie 5 października 1938 roku, 
mając 33 lata. W 1968 roku w 
Rzymie rozpoczęto proces 
beatyfikacyjny, który ukończono w 
grudniu 1992 roku. Dnia 18 kwietnia 
1993 Ojciec Święty Jan Paweł II 
dokonał aktu beatyfikacji a 30 
kwietnia 2000 roku została 
kanonizowana. Jest zaliczana obecnie 
przez teologów do grona 
największych mistyków Kościoła. 
      Z posłannictwem Świętej Siostry 
Faustyny związane są nowe formy 
nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. 
Jego istotą jest postawa ufności 
wobec Boga i miłosierdzia wobec 
bliźnich. Ufność zaś w tym 
nabożeństwie rozumiana jest jako 
wewnętrzna postawa wobec Boga, 
która wyraża się w pełnieniu Jego 
woli. Na taką postawę składa się 
szereg cnót, z których najważniejsze 
to: wiara, nadzieja i miłość oraz 
pokora i skrucha. Chyba nie ma 
bardziej charakterystycznego obrazu 
Jezusa niż właśnie ten, namalowany 
według własnych wskazań pod 
kierunkiem Siostry Faustyny. „Dusza, 
która czcić będzie ten obraz, nie 
zginie" - powiedział Pan Jezus. 

Święto Miłosierdzia Bożego ma 
najwyższą rangę wśród wszystkich 
postaci nabożeństwa do Miłosierdzia 
Bożego." Pragnę, ażeby pierwsza 
niedziela po Wielkanocy była 
świętem Miłosierdzia- powiedział 
Jezus do Siostry Faustyny. Wybór 
tego dnia ma swój głęboki sens 
teologiczny, który wskazuje na ścisły 
związek, jaki istnieje pomiędzy 
wielkanocną tajemnicą Odkupienia, a 
tajemnicą miłosierdzia Bożego. 
Święto Miłosierdzia to czas łaski dla 
wszystkich ludzi. „Dusze giną mimo 
Mojej gorzkiej męki- powiedział 
Jezus, podając powód dla 
ustanowienia święta: „daję im ostatnia 
deskę ratunku, to jest  

Ciąg dalszy na str. 16 
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tworzenie lokalnego systemu 
informacyjnego o dokształcaniu i 
przekwalifikowaniu zawodowemu. 
       Zadanie bezpośrednio koresponduje z 
programem wojewódzkim - “Program 
aktywizacji społeczności obszarów 
wiejskich” oraz - “Program zachowania i 
rozwoju przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich.”, ”Powstanie instytucji 
pomagającej bezrobotnym zamierzającym 
podjąć własną działalność gospodarczą 
oraz równocześnie pomagających w 
zarządzaniu firmą tuż po jej powstaniu”, 
„Powstanie instytucji koordynującej 
badania i analizy rynku pracy”. 
 

 
 
tworzenie warunków i możliwości 
realizacji lokalnych przedsięwzięć 
gospodarczych, 
• gromadzenie i pozyskiwanie 
różnych funduszy z przeznaczeniem 
ich na zwiększanie środków FRP, 
• wspieranie i uzupełnianie działań 
administracji rządowej i samorządowej 
w programie aktywnej walki z 
bezrobociem. 
       W szczególności FRP wspomaga 
rozwój małej i średniej 
przedsiębiorczości, poprzez: 
• udzielanie pożyczek i wsparcia 
kapitałowego osobom bezrobotnym  

Zadania o znaczeniu 
strategicznym 

 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krasnobród (cz. 10) 

 

Zadanie 10: KLUB PRACY 
      Kluby pracy mają za zadanie pomoc 
swoim klientom w znalezieniu zatrud-
nienia, określeniu predyspozycji do dal-
szej kariery, pobudzania aktywności po-
szukiwania i umiejętności motywowa-
nia. Pomagają także w przygotowaniu 
dokumentów niezbędnych do ubiegania 
się o pracę, umiejętności autoprezentacji 
i prowadzenia rozmów kwalifikacyj-
nych. Pomagają też poznać prawa i 
obowiązki pracownika. 
      Klub Pracy może podejmować 
również inne inicjatywy na rzecz 
przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju 
przedsiębiorczości. Może bowiem, 
tworzyć sieć przepływu informacji o 
rynku pracy i o organizowanych 
szkoleniach, przygotowujących do 
zawodu jak też do przekwalifikowania 
bezrobotnych. Ta baza informacyjna 
zatrudnienia może pełnić rolę generatora 
przepływu informacji o popycie 
i podaży miejsc pracy, oraz może 
współpracować z instytucjami 
obsługującymi bezrobocie i rynek pracy. 
      Kluby pracy mogą mieć różną 
formę, w zależności od sytuacji na 
lokalnym rynku pracy a także instytucji 
organizującej taki klub. Klientami klubu 
pracy nie są potencjalni przedsiębiorcy 
(to są klienci Ośrodków Wspierania 
Biznesu), ale potencjalni pracownicy 
najemni czyli zwykle bezrobotni, ale i 
pracujący, którzy zamierzają zmienić 
pracę czy będący na wypowiedzeniu a 
także uczniowie i absolwenci szkół. 
      Klub pracy może być tworzony 
przez urzędy pracy ale także przez inne 
organizacje, instytucje i stowarzyszenia 
pozarządowe. Mogą to być związki 
zawodowe, kościoły, ochotnicze hufce 
pracy, ośrodki pomocy społecznej, 
agencje i fundacje rozwoju lokalnego. 
Kluby pracy mogą też tworzyć jednostki 
samorządu terytorialnego lub być 
inicjatorem takiego przedsięwzięcia. 
Wydaje się też celowe połączenie 
wysiłków kilku instytucji, by osiągnąć 
synergiczne efekty tych działań. 
Rozwiązanie zależy zawsze od specyfiki 
i przyjętego porozumienia lokalnych 
instytucji życia społecznego i 
gospodarczego. 
      W celu przeciwdziałania bezrobociu 
w mieście i gminie Krasnobród, należy 
też organizować roboty publiczne (prace 
remontowe, porządkowe itp.), 
wspomagać kształcenie mieszkańców, 
dla młodzieży wprowadzić w szkołach 
zajęcia z przedsiębiorczości.  
       Zadanie dotyczy dziedziny 1 - 
wspomagania rozwoju i urozmaicania 
struktury bazy ekonomicznej miasta i 
gminy, w której bezpośrednio realizuje 
cel 3 - tworzenie systemu szkolenia kadr 
dla firm rozwijających działalność,  

 

Zadanie 11: INKUBATOR 
PRZEDSIEBIORCZOSCI 

     Na poziomie lokalnym, instytucją 
działającą na rzecz wspomagania 
rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw są głównie inkubatory 
przedsiębiorczości. Inkubator poprzez 
dostarczanie odpowiedniej powierzchni 
na działalność gospodarczą, obsługę 
biurową i innych usług wspierających 
biznes, tworzy nowe miejsca pracy, 
zagospodarowuje zbędne i 
niewykorzystane obiekty przemysłowe, 
wspiera rozwój sektora prywatnego. 
    Głównym celem tworzenia inkubatora 
przedsiębiorczości jest zatem: 
• wszechstronna pomoc powstającym 
firmom w promocji, marketingu 
i zarządzaniu w początkowym okresie 
działalności  aż do momentu osiągnięcia 
stabilizacji, 
• profesjonalne zaistnienie firm na 
rynku poprzez osiągnięcie zdolności nie 
tylko do przetrwania, ale także 
samodzielnego odniesienia sukcesu, 
• walki z bezrobociem poprzez 
tworzenie nowych przedsiębiorstw, 
• zagospodarowanie wolnych tere-
nów i obiektów, 
       W ramach inkubatora mogą być 
uruchamiane inne (poza typowymi 
funkcjami inkubacji początkujących 
firm) formy pomocy przedsiębiorczości, 
na przykład fundusz rozwoju 
przedsiębiorczości (FRP). Celem 
takiego funduszu jest: 
• pobudzanie aktywności społeczno-
ści lokalnej poprzez finansowe 
wspomaganie działalności gospodarczej, 

 
• zakładającym własną firmę i innym 
podmiotom spełniającym warunki 
określone przez Regulamin FRP, 
• udzielanie wszechstronnej pomocy 
w przygotowaniu wniosków pożyczko-
wych wszystkim zainteresowanym. 
      Inną jeszcze inicjatywą inkubatora 
może też być program aktywizacji 
młodzieży w formie młodzieżowych 
mini-przedsiębiorstw. Celem takiego 
programu mogłoby być praktyczne 
zapoznanie młodzieży z działaniem 
przedsiębiorstwa, pobudzanie jej do 
twórczych inicjatyw w zakresie 
gospodarki rynkowej oraz wdrażanie 
poczucia odpowiedzialności 
za podejmowane decyzje. 
      Bazą lokalową dla inkubatora mogą 
być istniejące i niewykorzystane obiekty 
(np. likwidowanych szkół). Można 
również dla celów inkubatora budować 
nowe obiekty, częściowo na terenie 
miasta, częściowo zaś na terenie gminy. 
      Inkubator przedsiębiorczości jest 
ofertą dla nowo powstających firm w 
gminie, które mają perspektywy 
rozwoju, są w stanie po okresie 
inkubacji generować samodzielnie zysk, 
stosować nowe technologie i 
rozwiązania organizacyjne. 
        W mieście i gminie Krasnobród, 
nie ma preferencji co do rodzaju i 
branży podejmowanej działalności w 
inkubatorze. Generalnie należy przyjąć 
zasadę, że do inkubatora przyjmowane 
są w pierwszej kolejności firmy 
zajmujące się działalnością produkcyjną 
lub usługową a w ostatniej kolejności  
                     

        Ciąg dalszy na str. 15 
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parkingi: 
• Parking „zekologizowany” duży 

pod strefą linii energetycznych przy 
istniejącym GPZ na szlaku od 
Zespołu Klasztornego do Kaplicy 
Św. Rocha przy ul. Cmentarnej; 

• Parking przy ul. Kilińskiego  
• Parking w rejonie cmentarza przy 

projektowanym Domu Pielgrzyma 
na gruntach Wspólnoty; 

• Parking między ul. Łąkową a Aleją 
Najświętszej Marii Panny; 

• Parking przy ul. Sikorskiego, 
Wczasowej (była „piaskownia”); 

• Parking przy ul. Zamojskiej – 
„kamieniołomy”. 

     W zagospodarowaniu terenów usług 
publicznych powinny być wydzielone 
miejsca do parkowania w zespołach do 
20 miejsc parkingowych. 
Zadanie to odnosi się do celu 2 - 
budowa sieci parkingów obsługujących 
ruch turystyczny i pielgrzymkowy 
w dostosowaniu do strefy 
uzdrowiskowej. Jest to cel w dziedzinie 
2 wspomaganie rozwoju zaplecza 
turystyczno-wypoczynkowego 
i uzdrowiskowego. 
 
       Ciąg dalszy „Strategii” w kolejnym 
wydaniu „G.K.” 

 
Ciąg dalszy ze str. 14 
 
handlową. Kryteria doboru wynikają 
zawsze z przyjętej koncepcji wspierania 
przedsiębiorczości i rozwoju rynku 
lokalnego. 
      Realizacja zadania umożliwi 
wszechstronną pomoc początkującym 
przedsiębiorcom. Korzyści z 
funkcjonowania inkubatora czerpią nie 
tylko firmy-lokatorzy, ale także klienci 
inkubatora, lokalna społeczność i 
sponsorzy. Inkubator w szczególności 
przyczynia się do aktywizacji rynku 
pracy. 
      Inkubator przedsiębiorczości jako 
element lokalnej infrastruktury ekono-
micznej, tworzony jest zwykle przez or-
ganizacje pozarządowe, powiązane z 
władzą lokalną, samorządem gospodar-
czym oraz dużymi firmami będącymi 
lokomotywami rozwoju. 
      Każda koncepcja inkubatora 
powinna odpowiadać celom rozwoju 
lokalnego. W zasadzie są dwa ważne 
warunki. Jednym jest kapitał 
założycielski tworzony przez 
fundatorów w przypadku fundacji lub 
kapitał udziałowców w spółce. W 
przypadku fundacji mogą być 
wydzielane jednostki funkcjonujące 
na zasadach rynkowych. Warunkiem 
wdrożenia jest rozpowszechnienie idei 
usług inkubacyjnych wśród 
potencjalnych przedsiębiorców i 
popularyzacja doświadczeń zdobytych 
przez korzystających z inkubatora w 
innych ośrodkach. Jednostka promocji 
rozwoju przedsiębiorczości powiązana 
lub podporządkowana Zarządowi Miasta 
może pełnić rolę wspomagającą w 
organizacji inkubatora. 
       Zorganizowanie inkubatora 
przedsiębiorczości dla miasta i gminy 
Krasnobród w zasadzie nie ma istotnych 
barier i ograniczeń. Przeszkodą może 
okazać się jedynie zbyt słabo 
zorganizowane miejscowe lobby 
biznesu. Powodzenie zależy głównie od 
inwencji organizatorów i od sygnali-
zowania potrzeb przez początkujących 
przedsiębiorców. 
      Zadanie dotyczy dziedziny 1 - 
wspomagania rozwoju i urozmaicania 
struktury bazy ekonomicznej miasta i 
gminy, w której bezpośrednio realizuje 
cel 2 - tworzenie systemu edukacyjnego 
młodych przedsiębiorców i  zapewnienie 
im wielostronnej  pomocy w zakładaniu 
i prowadzeniu firm (inkubacja, szkółki, 
mikropożyczki, marketing, inne, oraz cel 
6 - tworzenie miejscowych lub 
powiatowych jednostek organizacyjnych 
obsługujących przedsiębiorczość w 
zakresie poręczeń kredytowych i 
zabezpieczających firmy przed ryzykiem 
inwestycyjnym. 
     Zadanie bezpośrednio koresponduje z 
wojewódzkim programem „Inkubatory 
przedsiębiorczości”. 

 
Zadania gospodarki komunalnej 

 
Zadanie 12: ROZBUDOWA  
I MODERNIZACJA DRÓG 

Problemem w mieście i gminie 
Krasnobród jest stan nawierzchni i sieć 
dróg a w szczególności brak obwodnicy 
miasta. Pilnym zadaniem jest więc 
podniesienie sprawności układu ulic 
miejskich, poprawa stanu nawierzchni i 
sieci gminnych połączeń drogowych. 
Docelowym modelem budowy jest 
realizacja ciągów pieszych i tras 
rowerowych przy drogach, tak by 
zapewnić  bezpieczeństwo pieszym 
i rowerzystom, w tym zwłaszcza 
dzieciom udającym się do szkół. 
Ponadto miasto wymaga budowy 
parkingów, chodników i modernizacji 
oświetlenia. 
      Zadanie dotyczy dziedziny 3 - 
wielostronna poprawa stanu 
infrastruktury technicznej i społecznej w 
mieście i w gminie, w której 
bezpośrednio realizuje cel 1 - 
modernizacja istniejącej sieci dróg 
powiatowych i gminnych na terenie 
gminy oraz cel 2 - rozbudowa systemu 
dróg lokalnych i powiatowych o 
utwardzonej nawierzchni a także celu 3 - 
budowanie chodników na ulicach miasta 
i innych większych miejscowości w 
gminie oraz rozbudowa oświetlenia ulic 
miejskich i wiejskich. 
      Zadanie bezpośrednio koresponduje 
z programem wojewódzkim - “Budowa 
i modernizacja sieci dróg lokalnych na 
obszarach wiejskich” oraz“ Program 
budowy i modernizacji dróg gminnych”. 
Istotne w tym zakresie są programy  
“Program cząstkowy poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego” oraz 
“ Program budowy ścieżek rowerowych 
na terenie woj. lubelskiego”. 
 
ZADANIE 13: BUDOWA SYSTEMU 

PARKINGOWEGO 
 Rozwój zespołu osadniczego w 
Krasnobrodzie, masowy ruch 
pielgrzymkowy i ruch turystyczny, 
szczególnie weekendowy, tworzy pilną 
potrzebę rozwoju systemu 
parkingowego. System parkingów musi 
być podporządkowany racjom 
i uwarunkowaniom wynikającym z 
wymagań uzdrowiska. W studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy Krasnobród 
zostały sformułowane zasady tworzenia 
tego systemu. W strefie ochrony 
uzdrowiskowej nie dopuszcza się 
budowy parkingów. Strefa ta służy 
stabilizacji warunków środowiskowych 
bezpośredniego otoczenia zakładów i 
urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. 
Małe parkingi będą tu urządzane 
wyłącznie dla obsługi kuracjuszy. 
 W strefie B, w której jest zespół 
klasztorny i Kaplica Objawień na 
Wodzie przewiduje się następujące  

 
 

Szkolne  

Schronisko  

Młodzieżowe 
 

funkcjonuj ące 
w Zespole Szkół przy Sanatorium  

Rehabilitacyjnym  
w Krasnobrodzie,  
ul. Sanatoryjna 1,  

tel. 660-82-41 
 

posiadające 40 miejsc 
noclegowych 

zaprasza w okresie 
 

od 1 lipca do 30 sierpnia 
 

Przyjmowanie gości  
odbywa się w godz.  
700-1000 i 1800-2200. 

Cena noclegu wynosi 10 zł. 
 

Osoby posiadające  
legitymacje PTSM  
otrzymają zniżkę. 
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Miłość Boga,  

miłosierdzie 
i siostra Faustyna 

 

ciąg dalszy ze str. 13. 
 

święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie 
uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na 
wieki"(Dz.965). 
      Ze świętem tym związane są także 
obietnice złożone przez Pana Jezusa -
„Kto w dniu tym przystąpi do Źródła 
Życia, ten dostąpi odpuszczenia win i 
kar" (Dz.300). 
Wielkość tego święta polega między 
innymi na tym, że wszyscy ludzie, nawet 
ci, którzy dopiero w tym dniu się 
nawracają, mogą uczestniczyć we 
wszystkich łaskach i doczesnych 
dobrodziejstwach jakie Jezus Chrystus 
przygotował na to święto. 

Kaktusik 
 

 

KALENDARIUM SZKOLNE –  
CZERWIEC 2002 

Zespół Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 
w Krasnobrodzie 

 
04.06.2002 r. - Dzień Sportu Przedszkolaka - odp. W. Sachajko, B. Gmyz.  
04.06.2002 r . - apel „ Dzień Ochrony Środowiska" - odp. wicedyrektor, J. Burda. 

       • Autoprezentacja kandydatów do nowej RSU,  

              • Informacje dotyczące spraw szkolnych, 

05. 06 2002 r. - udział reprezentacji ZSP w Wojewódzkim Finale COCA COLA CUP 

                      - odp. S. Radliński. 
05.06.2002 r. - wycieczka do Łańcuta - odp. C. Lalik. 

06.06.2002 r. - udział w Konkursie Recytatorskim Przedszkolaka - odp. W. Sachajko. 
08.06.2002 r. - wycieczka przedszkolaków do ZOO - odp. K. Gancarz, W. Sachajko. 
08.06.2002 r. - Dzień Dziecka - gry i zabawy rekreacyjne. Wybory do RSU – 
                         odp.wicedyrektor, nauczyciele i wychowawcy klas (odpracowanie dn.  
                         31.05.2002). 
10.06.2002r. - szkolny egzamin na kartę rowerową - odp. M. Kuniec, S. Radliński. 
10-14.06.2002r. - ogłoszenie „ALARMU O ZAGROŻENIU" 

           - ewakuacja stanu osobowego placówki - odp. Dyrektor.  
11.06.2002r. - udział w Turnieju Piłkarskim o Puchar Dyrektora FM w Bondyrzu -  
                         odp. S. Radliński. 
11.06.2002r. - Zespół Kierowniczy - odp. Dyrektor. 
17-20.06.2002 r. - przygotowanie placówki do kolonii - odp. dyrektor, nauczyciele. 

17.06.2002r. - klasyfikacyjne posiedzenie R.P - odp. dyrekcja. 

18.06.2002r. - Dzień Otwarty Szkoły - odp. dyrekcja, nauczyciele 

• pedagogizacja rodziców - pogadanka nt. „Trudności wychowawcze z 
dziećmi w wieku przedszkolnym" - odp. Z. Kawka. 

• kiermasz szkolny (możliwość zakupu zeszytów, bloków rysunkowych, 
długopisów, kredek, farb, flamastrów i innych przyborów szkolnych po 
promocyjnych cenach), 

• sprzedaż nowych i używanych podręczników, 
• prezentacja dorobku Zespołu - wystawa prac uczniów kl. I-III i IV-VI, 
• „Nasi Prymusi" - prezentacja najlepszych uczniów,  
• spotkanie integracyjne uczniów kl. III. 

19.06.2002r. - plenarne posiedzenie R.P.- odp. dyrekcja. 
21.06.2002r. - zakończenie roku szkolnego - odp. dyrekcja. 
24-26.06.2002r. - sprzedaż podręczników - odp. B. Wyrostkiewicz.  
26-30.08.2002r. - sprzedaż podręczników - odp. B. Wyrostkiewicz.  
26.08.2002r. - posiedzenie Rady Pedagogicznej – Dyrekcja. 

Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowych 
w Krasnobrodzie 

mgr Roland Wyrostkiewicz 
 

 

Krótka 

historia dwóch 

meczów 
 
       18 czerwca 2002r. o godz. 1000 
sędzia głównych zawodów p. Andrzej 
Gancarz rozpoczął mecz piłki nożnej (2 
x 30 minut) drużyn „BELFER” 
ZSO/ZSP – GIMNAZJALIŚCI/LICEA-
LIŚCI. Składy drużyn: „BELFER” – p. 
Marek (Dyrektor ZSO), p. Józef 
(Dyrektor ZSO), P. Kazimierz 
(wychowanie fizyczne), p. Grzegorz 
(nauki ścisłe), p. Grzegorz (języki obce), 
p. Andrzej (wychowanie fizyczne), p. 
Jarosław (nauki przyrodniczo- 
geograficzne), p. Janusz (wychowanie 
fizyczne), p. Eligiusz (nauki ścisłe), p. 
Marcin (wychowanie fizyczne); p. 
Sławek (wychowanie fizyczne) i p. 
Tomasz (nn). Skład 
GIMNAZJALIŚCI/LICEALIŚCI: 
Mazurek (Ie), Nowak (IIId), Łubiarz (III 
b), Kurantowicz A. (Iie), Margol (IIIb), 
Bukała (III LO), Ganacrz (II LO), 
Kurantowicz M (Iie), Koltun M. (IIIb), 
Kościński (IIIb) Kołtun B. (IIIe), Skiba 
(IIIe).  
       Wynik W regulaminowym czasie 
gry 2:2, w dogrywce bez zmian. W 
rzutach karnych lepsi okazali się  
„BELFER” (7:5). Rewanż we wrześniu. 
Dopisała pogoda i humory. Padały 
bramki co cieszyło kibiców. Były 
emocje i trochę komedii. „Dni otwarte” 
obu szkół w wymiarze sportowym 
należy uznać za udane. 

Relację przekazał 
bramkarz „BELFRA” SR. 

 

 

Podziękowanie 
     Dyrekcja Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie wyraża bardzo serdeczne 
podziękowania i składa wyrazy szczerej wdzięczności za zrozumienie problemów  
i przekazanie wsparcia finansowo-rzeczowego na rzecz dzieci niepełnosprawnych. 
     Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest pełniejsza realizacja naszych 
zamierzeń i celów, a nasi wychowankowie cieszą się z każdych ofiarowanych darów. 
     Mamy więc głęboką wiarę i nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże 
dzieciom w dalszym rozwoju. 
     Dziękujemy za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność: 

- Zarządowi Przedsiębiorstwa Produkcyjnego „BETA Trading” Sp. z o.o.  
w Warszawie, Oddział w Szewni Dolnej 

- p. Beacie Maruszak 
- p. Annie Ożga 
- p. Anecie Soboń 
- p. Bogumile i Cezaremu Kuszom 

Wicedyrektor ZSP w Krasnobrodzie Joanna Szykuła 
Wychowawcy: Andrzej Żurawski i Małgorzata Korzeniowska 

oraz uczniowie specjalnej troski 
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Sport w ZSP 
 
Zgodnie z obietnicą z poprzedniego 
wydania „G.K.” przedstawiamy dalszy 
ciąg kalendarza wydarzeń sportowych w 
Zespole Szkół Podstawowych im. 25 
Pułku Ułanów Wielkopolskich w 
Krasnobrodzie 
 

22.04.2002r. (poniedziałek) 
Reprezentacja chłopców ZSP brała 
udział w Powiatowym Turnieju Mini 
Piłki Ręcznej w Zwierzyńcu. Trzecie 
miejsce na pudle w powiecie należy 
uznać za duży sukces sportowy naszych 
szczypiornistów zakładając dominację 
szkół z zapleczem klubowym. 
 

24.04.2002r. (środa) 
Reprezentacja ZSP dziewcząt i chłopów 
brały udział w Gminnym Turnieju 
„MLEKOŁAKI 2002 z podwórka na 
stadion” organizowany przez SP w 
Kczórkach. W wyniku rywalizacji 
piłkarskiej po wynikach w grupie 
dziewczynek: SP Kaczórki -ZSP (1:0); 
SP Kaczórki – SP Majdan Wielki (5:0); 
ZSP– SP Majdan Wielki (2:0) oraz 
wynikach w grupie chłopców: SP 
Kaczórki – ZSP (2:0); SP Kaczórki - SP 
Majdan Wielki (2:2); ZSP - SP Majdan 
Wielki (3:0) reprezentacje łączne ZSP w 
obydwu kategoriach zajęła II miejsce 
uznając przewagę gospodarzy. 
 

25.05.2002r. (czwartek) 
Reprezentacja chłopców ZSP brała 
udział w II rundzie piłkarskiego turnieju 
„COCA-COLA CUP 2002”. W grupie 4 
drużyn: ZSP, SP Kaczórki, SP Łaszczów 
i SP Łabuńki nasi chłopcy zajęli I 
miejsce awansując do dalszych 
rozgrywek. 

 
30.04.2002 – 04.05.2002  

(wtorek –sobota) 
Tomasz Margol uczestniczy w 
zgrupowaniu Kadry Województwa 
Lubelskiego rocznik 1989 w Dęblinie ( 
w programie mecze kontrolne i 
przygotowawcze do rundy rewanżowej 
Ligi Zwi ązków Piłkarskich). 
 

06.05.2002r. (poniedziałek) 
Jesteśmy gospodarzem Gminnego 
Turnieju Mini Piłki Nożnej „5” 
piłkarskich. Do rywalizacji przystąpiły 
trzy szkoły. Wyniki w grupie chłopców: 
ZSP – SP Kaczórki (1:0); SP Kaczórki – 
SP Majdan Wielki (5:1); ZSP - SP 
Majdan Wielki (8:3). W grupie 
dziewcząt do turnieju po raz pierwszy w 
historii tych rozgrywek przystąpiły dwie 
reprezentacje dziewcząt: ZSP 
Krasnobród oraz SP Majdan Wielki. 
Wynik końcowy premiował drużynę 
dziewcząt ZSP. Gratulujemy. 

 
07.05.2002r. (wtorek) 

Tomasz Margol bierze udział jako 
kadrowicz LZPN w meczu przeciwko 
Podkarpackiemu ZPN. Wynik meczu 
(0:0). 
 

09.05.2002r. (czwartek) 
Reprezentacja chłopców ZSP bierze 
udział w Powiatowym Turnieju Mini 
Piłki Nożnej „5” piłkarskich w 
Szczebrzeszynie. Zajmując III miejsce w 
powiecie na 10 startujących drużyn 
uznając wyższość z naszej grupy SP 
Łabunie tylko lepszym stosunkiem 
bramek. 
 

14.05.2002r. – (wtorek) 
Reprezentacja chłopców ZSP bierze 
udział w „III Rundzie Piłkarskiego 
Turnieju COCA-COLA CUP 2002” w 
Kaczórkach. W grupie 4 rywalizujących 
drużyn: ZSP, SP Kaczórki, SP 1 
Biłgoraj, SP 4 Biłgoraj wychodzimy z 
grupy i awansujemy do piłkarskich w/w 
rozgrywek. 
 

15.05.2002r. (środa) 
Miał miejsce Gminny Czwórbój LA. W 
jego skład wchodzą następujące 
konkurencje: bieg na 60m, bieg na 600m 
(dz.), bieg na 1000m (chł), rzut piłką 
palantową oraz skok w dal. 
Reprezentacja szkoły składa się z 6 
dziewcząt i 6 chłopców. Oto wyniki 
punktowe w poszczególnych 
konkurencjach:  

Bieg na 60m – dziewczęta: 
ZSP – 46, MW – 38. 

Bieg na 60m  - chłopcy: 
ZSP 42, MW – 36. 

Rzut piłką palantową – dziewczęta:  
ZSP – 47; MW - 43 

Rzut piłką palantową – chłopcy: 
ZSP – 40; MW – 35 

Skok w dal – dziewczęta:  
ZSP – 47, MW - 43 

Skok w dal – chłopcy:  
ZSP – 52, MW – 40 

Bieg na 600m – dziewczęta:  
ZSP – 46, MW – 27 

Bieg na 1000m – chłopcy: 
ZSP – 42, MW – 33. 

Ostateczna suma punktów w kategorii 
dziewcząt” ZSP – 184, MW – 144, w 
kat. chłopców: ZSP –176, MW – 114. 
Obydwie drużyny naszej szkoły w 
składach: dziewczęta: Chmiel, Swędra, 
Mazur, Kowalczuk K., Kapłon, 
Kwasniewska oraz chłopców – Nowak, 
Zub, Kawka, Parkitny, Dobek, Gielmuda 
wywalczyły awans do szczebla 
powiatowego w Zamościu. 
 

22-23.05.2002r. (środa –czwartek) 
Uczeń naszej szkoły Tomasz Margol 
zostaje powołany na zgrupowanie i mecz 
z Małopolskim ZPN do nowego Sącza. 

 

 
28.05. 2002r. (wtorek) 

Reprezentacja uczniów naszej szkoły 
wyjechała na półfinał turnieju 
piłkarskiego „Coca-Cola Cup 2002” do 
Krasnegostawu. Po losowaniu trafiamy 
do grupy B razem z: SP Kraśnik, SP 
Poniatowa i SP Kaczórki. W wyniku 
meczów „każdy z każdym” zajmujemy I 
miejsce w grupie i razem z SP Kraśnik 
awansujemy do finału wojewódzkiego. 
 

05.06.2002r. (środa) 
Bierzemy udział w Wojewódzkim Finale 
„Coca-cola Cup 2002” w 
Krasnymstawie. Trafiamy do grupy A 
razem z: SP4 Zamość, SP 1 Puławy i 
SP5 Biała Podlaska. W wyniku gier 
każdy z każdym zajmujemy IV miejsce 
w grupie i walczymy o VII miejsce w 
województwie lubelskim z SP Wisznice 
pokonując rywali 6:1 nasza drużyna 
wystąpiła w składzie: Margol, Gielmuda 
J., Kawka, Gielmuda B., Kołtun, Nowak, 
Gmyz, Zub, Truszkowski. Trzeba 
pochwalić organizatorów, dopisała 
pogoda, humory niezbyt. Pamiątkowy 
dyplom i koszulka sponsora dla każdego 
zawodnika pozostaną jednak długo w 
pamięci. 
 

11.06.2002r. (wtorek) 
Po raz kolejny bierzemy udział w 
corocznym piłkarskim turnieju o puchar 
Dyrektora Fabryki mebli „Poznańscy” w 
Bondyrzu. Jak co roku organizatorem 
w/w zawodów od strony sportowej i 
gospodarzem jest SP Kaczórki. W XII 
edycji turnieju brały udział następujące 
szkoły: SP Kaczórki, SP Szewnia, SP 
Suchowola, SP Majdan Wielki, ZSP 
Krasnobród. Drużyny grały systemem 
„każdy z każdym”  2 x 10 min. Wyniki: 
SP Kaczórki – SP Szewnia 6:1, Kaczórki 
– Majdan 1:0, Szewnia – Suchowola 0:1, 
ZSP –Kaczórki 0:2, Suchowola – 
Majdan 0:3, ZSP – Majdan 2:0. 
Ostateczna kolejność drużyn: I – 
Kaczórki, II – ZSP Krasnobród, III – SP 
Majdan Wielki, IV – Szewnia, V – 
Suchowola. 
 

14.06.2002r. (piątek) 
77 uczniów klas IV ZSP zostało 
dopuszczonych do Praktycznego 
Egzaminu na Kartę Rowerową. Egzamin 
w tej części składa się z przejazdu torem 
przeszkód i wiadomości praktycznych na 
temat budowy i wyposażenia roweru. 
Niestety nie wszyscy zdali egzamin 
teoretyczny i tym samym nie zostali 
dopuszczeni do egzaminu praktycznego. 
 

15.06.2002r. (sobota) 
 Reprezentacja dziewcząt i chłopców 
klas IV i młodszych wyjechała do 
Zamościa na Turniej Piłkarski im. Marka 
Wielgusa. Reprezentacja dziewcząt 
zajęła II miejsce w swojej grupie 
rozgrywkowej, natomiast chłopcy V 
miejsce. 

oprac. Sławomir Radliński 
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KUCIE LITER 

LASTRIKO, GRANIT, PIASKOWIEC 
 

Docinanie napisów 
na tablicach już istniejących 

 

TANIO – SZYBKO 

PROFESJONALNIE 
 

JAN MICHALSKI 
ul. Lelewela 32 

22-440 KRASNOBRÓD 
tel. (0-84) 660-75-38, tel. kom. 609-181-183 

 

 

 

Pozytywy 
 
Wiele się uczymy od naszego Kardynała 
To sama jego postać – pozytywów  
Cała plejada. 
 

Bowiem biel – to serce czyste, 
A takie my mamy. 
Ojczyzna – przecież my ją kochamy. 
 

Czerwień – to miłość, 
Miłości mamy wiele, mogą tak rzec 
O nas nasi przyjaciele. 
 

A prawda? Sama na usta się ciśnie, 
 nie ma mowy o kłamstwie,  
o tym nawet nikt nie piśnie. 
 

Bowiem w rozgrywkach prawdy 
Z kłamstwem u nas prawda zwycięża, 
Mogą coś powiedzieć tu nawet nasi księża. 
 

A sprawiedliwość? Czyż pedagogom. 
Być niesprawiedliwymi wypada? 
A gdzież? Gdzież pedagogiczna zasada? 
 

A uczniowie sprawiedliwość też uznają, 
Choć różnie bywa, ale się starają. 
Te Kardynała Wyszyńskiego wszystkie 
Pozytywy, są dla potomnych 
jako normatywy. 

Danuta Kargol 
 

 

 

SPECJALNA OFERTA UBEZPIECZENIA 
 

POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ AUTOCASCO (AC) I OD KRADZIEŻY (KR) 
 

Proponujemy Państwu szeroki zakres ubezpieczeń oraz system atrakcyjnych zniżek i tak: 
       Wszystkim klientom, którzy nie posiadali ubezpieczeń AUTOCASCO przez minimum 2 lata lub wcale, a legitymujący się  
bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia OC proponujemy do 40% zniżki. 
       Tak więc Klienci mający 60% zniżki w ubezpieczeniu OC dostaną 40% zniżki w AUTOCASCO, klienci mający 50% zniżki w 
OC – 30% zniżki, klienci mający 40% zniżki w OC – 20% zniżki, klienci mający 30% zniżki – 10% zniżki przy ubezpieczeniu  
AUTOCASCO. 
       W celu zawarcia umowy ubezpieczenia proponujemy kontakt telefoniczny pod numerami telefonu: 663-22-62 (po godz. 1700), 
tel. kom. 0-604067149 lub osobisty w każdy wtorek w godzinach 900-12oo- stoisko w Markecie Spożywczym w Krasnobrodzie. 
       Odpowiemy na Państwa pytania, wyjaśnimy wątpliwości. Przekonają się Państwo, że nasza oferta jest najkorzystniejsza z 
obecnie dostępnych na rynku.  
       Oferujemy też KREDYTY BEZ POR ĘCZYCIELI.  

                Serdecznie zapraszam 
Agent Ubezpieczeniowy Czesław Tys 
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Co słychać w kulturze? 
 

 

Finał Leśmiana 
W dniu 18 maja 2002r. w Zamojski 
Domu Kultury w Zamościu Eliminacje 
Powiatowe XXVI Turnieju Sztuki 
recytatorskiej im. B. Leśmiana. 
Przypomnijmy, że gminę Krasnobród 
reprezentowały Paulina Górnik z Wólki 
Husińskiej, Paulina Szewc z Kaczórek i 
Aleksandra Sawulska z Krasnobrodu. W 
eliminacjach powiatowych wśród osób 
wyróżnionych znalazła się nasza 
reprezentantka uczennica kl. II Paulina 
Górnik z Wólki Husińskiej. 
Gratulujemy.  
 

Partyzanckie śpiewanie 
Zespół „Wójtowianie” z Krasnobrodu 
znalazł się w grupie 10 zespołów, które 
zakwalifikowały się do VIII 
Wojewódzkiego Konkursu Piosenki 
Partyzanckiej – Aleksandrów 2002. 
Konkurs odbędzie się w dniu 30 czerwca 
2002. Życzymy powodzenia. 

 

Dni Krasnobrodu 
Tegoroczne „Dni Krasnobrodu” odbędą 
się w dniach 19-21 lipca. W programie 
planowane są tradycyjnie: Przegląd 
Orkiestr Dętych, Przegląd Zespołów 
Śpiewaczych, występy zespołów 
muzycznych, blok imprez dla dzieci. Już 
teraz zapraszamy do udziału w dniach 
naszej miejscowości. Szczegółowe 
informacje podane będą na plakatach 
informacyjnych. 
 

Letnie niedzielne koncerty 
Zgodnie z kilkuletnia tradycją w okresie 
wakacji organizowane będą letnie 
niedzielne koncerty na skwerku. 
Pierwszy z nich odbędzie się 7 lipca 
2002r. o godz. 1900 na skwerku w 
centrum Krasnobrodu. Cykl koncertów 
rozpocznie Kapela „Echo Roztocza” z 
Krasnobrodu. Serdecznie zapraszamy. 
 

Oprac. M. Czapla  
 

 
 

W odpowiedzi na  

oczekiwania młodzieży  
 
      Dnia 4 czerwca br. w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbyło się 
spotkanie młodzieży z Krasnobrodu oraz pracownika Centrum w sprawie określenia 
potrzeb w zakresie działalności kulturalnej naszej placówki. 
      Podczas tego spotkanie młodzież przedstawiła następujące wnioski: 

1. Wnosimy o organizację zajęć w ramach świetlicy socjoterapeutycznej dla 
młodzieży starszej (również dojeżdżającej do szkół poza Krasnobrodem; 

2. O ponowne umożliwienie działalności kapeli rockowej; 
3. Organizację wolnego czasu (stół do ping-ponga, bilarda, dyskoteki); 
4. Udostępnienie sali świetlicy w godzinach popołudniowo-wieczornych; 
5. Utworzenie kółka tańca towarzyskiego; 
6. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi; 
7. Nieodpłatne wyświetlanie filmów (rzutnik komputerowy); 
8. Dostęp do sprzętu muzycznego, dostęp do siłowni; 
9. Włączenie nas do organizacji imprez kulturalno-oświatowych; 
10. Organizowanie rajdów, wycieczek, ognisk. 

      Część z tych postulatów jest w trakcie realizacji np. czynione są starania o 
utworzenie Dyskusyjnego Klubu Filmowego i jeżeli uda się dopełnić formalności 
klub taki może funkcjonować już od września tego roku – rozmowy w tej sprawie 
trwają już dwa miesiące. Młodzież, wbrew temu co stwierdzono na spotkaniu ma 
stały dostęp do sprzętu muzycznego, lecz pod kontrolą instruktora. Od kwietnia 
bieżącego roku świetlica socjoterapeutyczna organizuje dyskoteki bezalkoholowe, co 
dla wielu stanowi barierę nie do pokonania, lecz młodzież i dzieci, które trafiają do 
nas pod wpływem alkoholu lub z puszką piwa nie są i nie będą uczestnikami tych 
spotkań. Co więcej grupy takiej młodzieży utrudniają funkcjonowanie tej formy 
działalności, jaką jest świetlica socjoterapeutyczna. Skromne środki finansowe, jakimi 
dysponuje Centrum, nie pozwalają na zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego i 
rozszerzenie działalności świetlicy. Jednak jeżeli będą osoby rzeczywiście 
zainteresowane rozwojem kultury w Krasnobrodzie, proszę o bezpośredni kontakt z 
pracownikami Centrum a na pewno dołożymy wszelkich starań, aby w miarę naszych 
możliwości dopomóc w tym rozwoju. 

    Dyrektor CKiS 
mgr Andrzej Czapla 

 

Dzień Matki  

i Dzień 

Dziecka 
 
      W dniu 1 czerwca 2002r. o godz. 
1000 w Centrum kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie miała miejsce skromna, 
ale bardzo ważna uroczystość: obchody 
„Dnia Matki” oraz „Dnia Dziecka”. 
       „Dzień Matki” zaczęto obchodzić na 
świecie już w 1910 roku, w Stanach 
Zjednoczonych w 1914 roku. Stał się 
tam świętem państwowym. W Polsce po 
raz pierwszy obchodzono „Dzień Matki 
w 1923 roku w Krakowie. 
      „Dzień Dziecka” został ustanowiony 
w listopadzie 1949r. na sesji Światowej 
Demokratycznej Federacji Kobiet. 
Ustalono, że będzie obchodzony na 
całym świecie 1 czerwca. 
      Zaproszenie do spędzenia wspólnie 
ze swoimi pociechami, tak ważnego i 
miłego przedpołudnia przyjęło niewiele 
osób. Dzieci ze Świetlicy Socjotera-
peutycznej oraz Zespołu Piosenki  
i Ruchu, działających przy tutejszym 
Centrum Kultury i Sportu śpiewały dla 
swoich mam piosenki. W wierszach i 
narracjach przekazywały wiele słów 
podziękowania, wdzięczności, troski. 
Były również słowa zastanowienia: czy 
można czymkolwiek odpłacić matkom 
za bliskość, za najwspanialszą gotowość 
rezygnacji w imię dobra dziecka? Dzieci 
życzyły mamom zdrowia, uśmiechu, 
radości, słońca.  
       Były również życzenia dla dzieci w 
dniu ich święta. My, dorośli życzyliśmy 
im, aby ich dzieciństwo było pełne 
miłości, radości i ciepła. Aby wokół nich 
nie było pustki, aby otaczał ich właściwy 
klimat w szkole i w domu. Żeby w tym 
świecie, pełnym trudności i obowiązków 
rodzice umieli znaleźć choć trochę czasu 
dla własnych dzieci. A najważniejsze, 
aby dzieci spotkały na swojej drodze 
dorosłych, którzy umieliby ich 
wysłuchać. 
      Gromkie „Sto lat” dla wszystkich 
obecnych odśpiewała kapela „Echo 
Roztocza”. Przy muzyce, wspólnym 
śpiewaniu, skromnym poczęstunku, 
wszyscy spędziliśmy mile przedpołu-
dnie. Potem mamy wróciły do swoich 
obowiązków, a dzieci bawiły się wesoło 
w CKiS do godz. 1600. 
       Raz jeszcze dziękuję wszystkim 
obecnym na uroczystości: mamom, 
babciom, ciociom oraz tatusiom. Przez 
swoją obecność udowodniliście swoim 
pociechom jak są dla Was ważne. 

 
 M. Mazurek 
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*****  
Do psychiatry przychodzi przewodnik 
turystyczny i mówi: 
-Panie doktorze, bez przerwy mam 
wrażenie,  że ktoś za mną chodzi... 
 

 

***** 
Policjant z grupą turystów zwiedza Wawel. 
Otwierając drzwi do kolejnej komnaty 
przewodnik ogłasza: 
 -Za chwilę ujrzymy sypialnię  pary 
królewskiej. 
Policjant: 
-Może nie powinniśmy niepokoić ich tak 
wcześnie rano. 

 
***** 

Przewodnik wycieczki wsiada do autokaru i 
pyta: 
-Czy wszyscy już wsiedli? 
-Tak – odpowiadają chórem turyści. 
-W takim razie proszę wysiadać, bo autokar 
się zepsuł. 

 
***** 

W pokoju hotelowym bardzo długo 
dzwoni telefon. Zaspany gość podnosi 
słuchawkę i mamroce: 
-Taaaaa, słuuuucham? 
-Czy to pan zamawiał budzenie na 
godzinę siódmą? – pyta głos w 
słuchawce. 
-Taaaa, ja. 
-To szybko, szybko, bo już dziewiąta!!! 
 

**** 
Na play mama przestrzega Jasia: 
-Nie wchodź do wody. Przecież pół 
godziny temu mówiłeś, że cię boli 
brzuch! 
-To nic mamo, będę pływał stylem 
grzbietowym. 
 

 

***** 
Spotykają się dwaj właściciele hoteli na 
Lazurowym Wybrzeżu. 
-Morze przy twoim hotelu jest 
najspokojniejsze na całym wybrzeżu. Jak 
ty to robisz? 
-Nie uwierzysz! Codziennie rano 
wrzucam do wody całą fiolkę środka 
uspakajającego. 
 

***** 
Fąfarowa opala się na plaży. W pewnym 
momencie mówi do syna: 
-Tu jest prawdziwy raj! 
To prawda – przytakuje Jasio. – Przed 
chwilą w krzakach widziałem nawet 
Adama i Ewę! 
 

*****  

 

 
  

Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 14 utworzą rozwiązanie Krzyżówki  Nr 30, które 
wraz z naklejonym na karcie pocztowej kuponem prosimy przesłać na adres Redakcji w 
terminie do 10  lipca 2002r. 
      Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę rzeczową ufundo-
waną przez Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 

Rozwiązanie  Krzyżówki Nr 29: „NAUKA W LAS NIE IDZIE” 

Za prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki Nr 29 nagrodę - zestaw upominków ufundowanych 
przez  

Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 
 

 otrzymuje: Pani Izabela Bełz  zam. ul. M. Konopnickiej 5, 22-440 Krasnobród 

Gratulujemy. Nagroda do odebrania  w Redakcji 
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