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nadjeżdżających pojazdów. 
Optymalna prędkość przejazdu przez 
progi wynosić będzie 30km/h. 
 

***** 
Trwają obecnie rozmowy z firmą 
TRAMES z Zamościa nad 
wykonaniem malowania skrzyżowań 
ulic Sikorskiego z ulicą Kościuszki i 
Wczasowej z Sikorskiego.  
Malowanie jezdni w obrębie w/w 
skrzyżowań ma również przyczynić 
się do zmniejszenia liczby kolizji i 
wypadków w tym rejonie 
Krasnobrodu.  
 

***** 
Oprócz oznakowania ulicy 
Sikorskiego,  nowe oznakowanie 
informacyjne o sposobie parkowania  
zostanie ustawione na zatoce 
parkingowej przy Domu Kultury w 
Krasnobrodzie a firma wykona 
również montaż  oznakowania 
nowego przystanku autobusowego w 
Majdanie Wielkim (tzw. II przerwa). 
W ramach zlecenia wymieniony 
zostanie również na nowy jeden znak 
drogowy  „ustąp pierwszeństwa” na 
osiedlu Podzamek.    
 

***** 
Choć na wymianę i montaż nowego 
oznakowania Gmina Krasnobród 
wydaje znaczące sumy, oznakowanie 
dróg na terenie miasta praktycznie po 
każdym weekendzie wygląda jak po 
przejściu huraganu. Pomimo, że 
tarcze znaków zamawiane są w 
najbardziej renomowanych w kraju 
firmach zdecydowanie nie przypadły 
one do gustu krasnobrodzkiej 
młodzieży której już od kilku lat 
odwracanie tarczy znaków w 
przeciwnym kierunku do kierujących  
sprawia wyjątkową satysfakcję. 
Zjawisko to jest bardzo niepokojące i 
stwarza duże zagrożenie dla 
zmotoryzowanych użytkowników 
dróg. 

      Ref. BGKOS 
 

 

WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

***** 
W niedzielę 25 maja 2003r. w 
jednomandatowym okręgu wyborczym nr 
8 (Majdan Wielki) odbyły się wybory 
uzupełniające do Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie. O mandat radnego 
ubiegało się dwóch kandydatów: 
Stanisław Antoni Kawalec i Zbigniew 
Kostrubiec. Spośród 647 osób 
uprawnionych do głosowania w wyborach 
wzięło udział 170 osób, z których 
większość - 110 głosów - otrzymał 
Stanisław Antoni Kawalec. Po złożeniu 
ślubowania na najbliższej sesji p. 
Stanisław Antoni Kawalec będzie nowym 
radnym reprezentującym okręg nr 8. 
 

***** 
Gmina Krasnobród dokonuje 
modernizacji części drogi GU 029 
prowadzącej od Wólki Husińskiej do 
Husin. Modernizacja ta polega na 
umożliwieniu prawidłowego odpływu 
wód poza korpus drogi oraz utwardzenie 
kamieniem niesortowym. 
 

***** 
Zakończono prace związane  z 
utwardzeniem kostką brukową zatoki 
parkingowej przy Centrum Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie. Prace wykonał 
Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Krasnobrodzie. 
 

***** 
Firma „Quincepol”, która ma zamiar 
uruchomić produkcję wody i przetworów 
spożywczych planuje dokonać drugiego 
odwiertu głębinowego w celu 
poszukiwania odpowiednich zasobów 
wody na prowadzenie w/w działalności. 

 
***** 

Informacje zebrała: M. Czapla 

 
*****  

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy 
Krasnobród jeszcze przed wakacjami w 
miejscowości Krasnobród zostanie 
uzupełnione lub wymienione na nowe 
wyeksploatowane oznakowanie pionowe 
na części dróg gminnych.  
Mając na względzie pogarszający się stan 
bezpieczeństwa na ulicach  w 
Krasnobrodzie czego dowodem były 
ostatnie tragiczne w skutkach wypadki 
drogowe  generalnie uzupełnione zostanie 
oznakowanie na najbardziej 
uczęszczanych przez zmotoryzowanych 
turystów ulicach Krasnobrodu tj. 
Sikorskiego i Wczasowej.  
 Ulica Wczasowa otrzyma nowe duże 
odblaskowe tablice prowadzące tzw. 
„sierżanty” ułatwiające nie znającym 
terenu bardziej bezpieczne poruszanie się 
krętą drogą po osiedlu Pszczeliniec.  
Dodatkowo skrzyżowania ulicy 
Wczasowej z drogami zbiorczymi na 
Pszczelińcu zostaną wyposażone w nowe 
oznakowanie między innymi ze 
schematami skrzyżowań  aby  kierujący 
pojazdami posiadali pełną informację o 
tym, która droga na osiedlu jest drogą z 
pierwszeństwem przejazdu. 
 

*****  

Na ulicy Sikorskiego w Krasnobrodzie 
zostanie poprawiony system mocowania 
dotychczasowego oznakowania znaków 
drogowych jak również zostaną 
zamontowane jeszcze nie montowane na 
naszym terenie tzw. progi zwalniające. 
Jest to element zbliżony kształtem do tzw. 
progów podrzutowych montowanych w 
miastach na osiedlach jednakże łatwiejszy 
w  pokonaniu  dla pojazdów 
samochodowych. Dodatkowo każdy z 
progów będzie oznakowany znakami 
ostrzegawczymi. Progi zwalniające  
wykona dla naszej gminy firma EKO 
TRADE z Warszawy. Progi zwalniające 
wykonane będą z materiału pochodzącego 
z recyklingu tworzyw sztucznych. 
Oczekuje się, że progi będą wysoce 
skutecznym bezpiecznym sposobem 
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa 
drogowego na ulicy Sikorskiego i 
wymuszą ograniczenie prędkości 

 
 

 
 
 
 

 

 

Zawiadomienie 
 
Burmistrz Krasnobrodu podaje do 
publicznej wiadomości, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Krasnobrodzie wywieszony został na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości 
położonych w Majdanie Wielkim 
oznaczonych nr 552 i 3539 oraz w 
miejscowości Kaczórki, udział w ½ 
części w działkach oznaczonych nr 
217 i 268 stanowiących własność 
Miasta i Gminy Krasnobród 
przeznaczonych do sprzedaży. 
 

    Burmistrz  
Marek Pasieczny 

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie 
Wydawca: Centrum Kultury i Sportu  w Krasnobrodzie 
Skład  
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Mariola Czapla (red. nacz.), Sabina Zdonek, Dorota Szwal,  
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Agencja Informacyjno-Wydawnicza „Dziurawiec” – tel. 0 604 577 562 
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Szachy 
w Krasnobrodzie 

 
       W dniach 7-8 czerwca br. odbył się w 
Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 
piąty - ostatni turniej szachowy z cyklu 
GRAND PRIX 5-ciu MIAST. 
      W sobotę 7 czerwca 2003r. w 
turniejowe szranki stanęło 21 młodych 
zawodników i zawodniczek do 16 lat 
reprezentujących: Tomaszów Lubelski, 
Biłgoraj (Biłgorajskie Centrum Kultury), 
Łaszczów, Wolę Radziecką, Klub 
Szachowy OSiR Zamość oraz Klub  
Szachowy w Krasnobrodzie. Zmagania 
szachistów wygrał Tomasz Żądło z 
Tomaszowa Lub., druga była Marta 
Probola również z Tomaszowa Lub., trzeci 
– Michał Pakos z OSiR Zamość. 
      W niedzielę 8 czerwca 2003r. zaś do 
szachownic zasiedli dorośli szachiści, 
wśród których najlepszym okazał się 
Marek Kowalczyk z Zamościa. Drugi był 
reprezentant Tomaszowa Lub. Ryszard 
Probola, trzeci Bartosz Probola również z 
Tomaszowa Lub. 
       W ogólnej klasyfikacji najlepszym po 
5-ciu turniejach (Zamość, Szczebrzeszyn, 
Zwierzyniec, Łaszczów, Krasnobród) 
okazał się Marek Kowalczyk z Zamościa, 
który na 50 punktów możliwych do 
zdobycia zdobył aż 41. To właśnie jemu 
przypadł puchar GRAND PRIX. Wśród 
młodzieży puchar GRAND PRIX otrzymał 
Mariusz Kornik z Biłgoraja. 
      Należy dodać, że miejsca od 2 do 6 w   
ogólnej     punktacji     także     były 
 

 
premiowane, a zawodnicy, którzy 
uplasowali się na tych pozycjach 
otrzymali pamiątkowe statuetki. Ponadto 
wszystkim uczestnikom wręczono 
pamiątkowe dyplomy za udział w 
szachowych zmaganiach. Puchary i 
dyplomy wręczał razem z p. dyrektor 
CKiS Mariolą Czaplą zastępca 
burmistrza p. Janusz Oś oraz kierownik 
organizacyjny turnieju p. Andrzej 
Czochra (pomysłodawca i realizator 
turnieju Grand Prix 5-ciu Miast). 
      Sędzią głównym zawodów był p. 
Józef Rybak – sędzia klasy państwowej, 
a sędzią asystentem był p. Andrzej 
Czochra. 
      Bardzo miłym akcentem turnieju 
było wręczenie p. dyrektor Marioli 
Czapli dyplomu za upowszechnianie gry 
w szachy wśród  mieszkańców miasta. 
      Należy także wspomnieć, że 
najmłodszym uczestnikiem turnieju był 
Maciej Żądło z Tomaszowa 
Lubelskiego, który ma zaledwie 5 lat. 
Organizator przygotował dla niego 
okolicznościowy dyplom i upominek. 
      Piąty Turniej szachowy z cyklu 
Grand Prix 5-ciu Miast był pierwszym, 
ale nie ostatnim turniejem szachowym w 
Krasnobrodzie – zapewnia p. dyrektor 
CKiS. Kolejny – „Krasnobrodzka 
Wieża” odbędzie się już 16 sierpnia 
2003r. 

 

Andrzej Czochra 
 

 

Święto  
Patrona  

     W dniu 29 maja 2003r. w Szkole 
Podstawowej im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim 
odbyła się uroczystość Święta 
Patrona Szkoły. Uroczystość 
rozpoczęła się zbiórką pocztów 
sztandarowych i uczestników 
uroczystości przed szkołą, którzy 
następnie przemaszerowali do 
Kaplicy Św. Alberta w Majdanie 
Wielkim. Tam z częścią artystyczną 
wystąpili uczniowie miejscowej 
szkoły, a potem odprawiona została 
Msza św.  
      Po Mszy św. głos zabrał 
przedstawiciel Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Zamościu, który wręczył dyplomy 
obecnym na Mszy św. członkom 
Młodzieżowej Drużyny Strażackiej 
w Majdanie Wielkim. 
      Po  okolicznościowych 
przemówieniach i zakończonych 
uroczystościach w kaplicy wszyscy 
udali się do szkoły, gdzie miał 
miejsce konkurs plastyczny dla 
uczniów. W konkursie wzięli udział 
uczniowie miejscowej szkoły i 
uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół. 
Zadaniem uczniów było 
namalowanie plakatu do 
wylosowanych przez siebie słów 
wypowiedzianych przez Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Najlepsze 
prace zostały nagrodzone. 
Uroczystości Święta Patrona Szkoły 
zakończyły się wspólnym obiadem. 

M. Czapla 
 

Początek 

życia 

szachowego 
 

Z ilości liter mojego imienia i nazwiska 
Można ułożyć nazwę tego miasteczka. 
Gdzie spotkała się szachistów garsteczka, 
Ale kibice, grze przyglądali się z bliska. 
 
W sali Centrum Kultury i Sportu 
Ich, można pomieścić prawie stu?! 
Z myślą o rywalizacji sportowej 
Zorganizowano walki gry szachowej. 
 
W dniu 16 sierpnia bieżącego roku, 
Przygotowania do pierwszego kroku. 
Otwarty Turniej Krasnobrodzkiej Wieży 
W ten, cykliczny stan się przymierz. 
 
Wiersz napisany przez p. Józefa Rybaka – 
głównego sędziego turniejów szachowych, 
które odbyły się w dniach 7-8.06.2003r. 

 

Zaproszenie  
na uroczystości odpustowe  

do Pani Roztocza 1 i 2 lipca 2003r. 
 

Wszystkich czcicieli  i pielgrzymów zapraszamy na uroczystości odpustowe 
Matki Bożej Krasnobrodzkiej nazywane popularnie odpustem Matki Bożej 
Jagodnej. Program przedstawia się następująco: 

1 lipca - wtorek 
17.00 - Msza św. z kazaniem  
19.00 - Droga Krzyżowa na Kalwarii Krasnobrodzkiej 
21.00 - Powitanie pielgrzymów i gości przez Księdza Kustosza. 
             Apel Maryjny poprowadzi Ks. Bp Stanisław Wielgus 
             Procesja Różańcowa do Kaplicy Objawień - rozważania poprowadzi  
             Ks. Tomasz Bomba v-ce dyrektor Katolickiego Radia Zamość  
            i zamojskiej edycji "Niedzieli". 
24.00 - Pasterka Maryjna w Kaplicy Objawień na Wodzie, której przewodniczy  
             Ks. Biskup 

2 lipca - środa 
6.30 - Godzinki 
Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30 i wieczorowa o 18.00 
12.00 - Suma Odpustowa pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego z Płocka 
Ks. Bp Stanisława Wielgusa.  

Kustosz Sanktuarium - Ks. Prałat Roman Marszalec 
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Kochamy  
nasze mamy 

 
      „Kochamy nasze mamy” -  pod takim tytułem odbył się w dniu 25 maja 2003r. 
w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie koncert z okazji „Dnia Matki”. 
       Koncert rozpoczął wokalno-instrumentalny młodzieżowy zespół działający 
przy CKiS, który zaprezentował cztery utwory muzyczne. Dwa z nich - „Jedzie 
pociąg” i „Konik na biegunach” – szczególnie spodobał się najmłodszej części 
publiczności, a jednocześnie wykonawcom koncertu – przedszkolakom. Podczas 
prezentacji tych piosenek przez zespół młodzieżowy przedszkolaki włączali się do 
śpiewu, tworząc wielogłosowy chórek towarzyszący zespołowi. 
      Po tym wspólnym koncercie na scenę wkroczyły przedszkolaki, a następnie 
ich starsi koledzy i koleżanki z „zerówek”, którzy recytowali wiersze oraz 
śpiewali piosenki dla zgromadzonych na sali mam. Program zaprezentowany 
przez najmłodszych uczestników koncertu został przygotowany przez panie: 
Wandę Sachajko, Beatę Gmyz i Marię Domańską. 
     W dalszej części koncertu z poezją dedykowaną mamom wystąpili uczniowie 
szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy program swój przygotowali pod opieką 
p. Celiny Koisz. 
     Koncert z okazji „Dnia Matki” był w pewnym sensie koncertem debiutów. 
Podczas tego koncertu bowiem po raz pierwszy wystąpił żeński zespół wokalny 
działający przy CKiS prowadzony przez p. Marka Molendę oraz formacja tańca 
nowoczesnego z CKiS prowadzona przez p. Tadeusza Luterka. Oba debiutanckie  
 

 
 
 występy można uznać za udane,  w 
przypadku tańca publiczność domagała się 
bisów, ale jak na razie formacja działająca 
dopiero od 1 marca br. na bisy nie była 
przygotowana. 
    Z równie wielkim aplauzem publiczności 
spotkał się pokaz tańca towarzyskiego w 
wykonaniu par ze Szkoły Tańca Magdaleny 
i Janusza Myków z Zamościa. Występujący 
gościnnie w Krasnobrodzie: Adrian Kubera 
i Klaudia Świderek oraz Maciej Szeląg i 
Joanna Przemorska w pierwszej części 
pokazu zaprezentowali tańce standartowe 
(walc angielski, tango, walc wiedeński), a 
następnie tańce latynoamreykańskie (samba, 
cza-cza, rumba, jive). 
      Na zakończenie koncertu dzieci 
wręczyły mamom symboliczne słodkie 
prezenciki w pudełeczkach przygotowanych 
przez dzieci podczas zajęć świetlicowych w 
CKiS. Nie zapomniano również o dzieciach,  
które z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka 
poczęstowano cukierkami. 

 
M. Czapla 

 

 

Powiatowy  

Dzień Działacza  

Kultury 

 

„Świat moich 
marzeń” 

 
       W sobotę 31 maja 2003r. w Centrum Szkolenia i 
Rekreacji „Energetyk” w Krasnobrodzie odbyło się  
podsumowanie trwających 10 dni Warsztatów 
Plastycznych „Świat moich marzeń” (O szczegółach 
dotyczących konkursu „Świat moich marzeń” 
pisaliśmy w majowym wydaniu G.K.).  
      Każdy z przybywający na tą uroczystość 
zaproszonych gości po powitaniu otrzymywał pędzelek 
i farby i zapraszany był do malowania swoich marzeń, 
a tym samym tworzenia wspólnie z uczestnikami i 
organizatorami warsztatów jednej wspólnej pracy 
artystycznej. Niektórzy bronili się przed tym, 
tłumacząc, że dawno nie trzymali pędzelka w ręku, ale 
już po pierwszych rucha pędzlem, widać było, że 
malowanie sprawiało im wiele przyjemności.  
       Gdy wszyscy namalowali już swoje marzenia 
zostali zaproszeni na uroczyste otwarcie wystawy prac 
plastycznych, które wykonali niepełnosprawni 
uczestnicy warsztatów  podczas pobytu w 
Krasnobrodzie. Podczas tego spotkania padło wiele 
miłych słów zarówno ze strony uczestników, 
organizatorów i gości. Była też krótka część 
artystyczna w wykonaniu uczestników.  
      Następnie wszyscy spotkali się przy ognisku. Było 
pieczenie kiełbasek i wspólna zabawa przy muzyce 
ludowej w wykonaniu „Kapeli Krasnobrodzkiej”. Na 
drugi dzień uczestnicy warsztatów ze łzami w oczach 
rozjeżdżali się do swoich domów. 
 

M. Czapla 

 
     30 maja 2003r. (piątek) w Krasnobrodzie, a dokładniej mówiąc w 
Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci im Janusza Korczaka, odbyło 
się spotkanie z okazji Powiatowego Dnia Działacza Kultury. W 
spotkaniu tym uczestniczyli zaproszeni przez Starostę Powiatu 
Zamojskiego pracownicy placówek kultury i twórcy ludowi.  
     Pierwsza oficjalna część spotkania odbyła się w świetlicy szkolnej, 
gdzie zebranych gości powitał prowadzący spotkanie kierownik 
Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa 
Powiatowego w Zamościu p. Jerzy Kołodziejczyk. Następnie głos 
zabrali: dyrektor sanatorium p. Wiesław Chmielowiec, z-ca burmistrza 
Krasnobrodu p. Janusz Oś i starosta Henryk Matej.  
      Podczas tego spotkania zaplanowano także czas na prezentację 
dorobku kulturalnego Krasnobrodu. Po słownej prezentacji, tego co 
słychać w krasnobrodzkiej kulturze przez dyrektora CKiS wystąpił 
młodzieżowy zespół wokalny i zespół „Wójtowianie”. 
      Po krótkim koncercie ponownie głos zabrał organizator spotkania - 
starosta Henryk Matej, który podziękował  wszystkim za aktywność i 
ciężką pracę w kulturze. Kilkanaście osób otrzymało z rąk starosty 
specjalne listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe. Miło mi 
poinformować, że wśród osób nagrodzonych były aż cztery osoby z 
Krasnobrodu: p. Zofia Maruszak i p. Marianna Olszewska z zespołu 
„Wójtowianie”, p. Danuta Kula z „Kapeli Krasnobrodzkiej” oraz 
pisząca te słowa Mariola Czapla. 
      Po oficjalne części spotkania wszyscy zostali zaproszeni na obiad, a 
następnie na wspólne ognisko, podczas którego przygrywały miejscowe 
zespoły ludowe: „Wójtowianie” i „Kapela Krasnobrodzka”. 

 
M. Czapla  
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W Chrystusie 
sens naszego cierpienia 

 
 
więź z Chrystusem w modlitwie nadaje sens naszym ludzkim krzyżom. Tych zaś, 
którzy opiekują się chorymi prosił o wyrozumiałość, cierpliwość i postawę ofiary. Do 
stołu Pańskiego przystąpiło około 2000 pielgrzymów. Stąd szacujemy, iż w 
pielgrzymce chorych uczestniczyło blisko 5000 chorych, starszych i ich opiekunów. Po 
skończonej Mszy św. Ksiądz Biskup udzielił chorym błogosławieństwa Najświętszym 
Sakramentem. Na koniec pielgrzymi podziękowali Księdzu Biskupowi i zawierzyli 
swe cierpienie przez ręce Maryi samemu Bogu. Kustosz Sanktuarium, Ks. Prałat 
Roman Marszalec zaprosił wszystkich na następną pielgrzymkę, za rok.  
      Po dłuższej przerwie o godz. 15.00 Ksiądz Biskup udał się do Domu Pomocy 
Społecznej w Majdanie Wielkim. Zgromadzeni tam mężczyźni wysłuchali słowa 
Księdza Biskupa a potem uczestniczyli we Mszy św.  
       Zwieńczeniem obecności Biskupa Mariusza Lesczyńskiego w naszym 
Sanktuarium było udzielenie sakramentu bierzmowania młodzieży klas III gimnazjum 
z całej naszej parafii. Sakrament otrzymało 145 młodych ludzi. 

x. Jacek Rak 
 

 
 
      W kalendarzu naszego sanktu-
arium w Krasnobrodzie od kilkudzie-
sięciu lat dzień 31 maja, święto Na-
wiedzenia Maryi jest dniem piel-
grzymki ludzi chorych do tronu Matki 
Boga. Podobnie i tegoż roku. Sobota, 
31 maja zgromadziła u Pani Roztocza 
uczestników Diecezjalnego Dnia Cho-
rych. Modlitwom przewodniczył Bi-
skup Pomocniczy naszej diecezji Ks. 
Bp Mariusz Leszczyński.  
      O godz. 9.00 Ks. Biskup odwie-
dził pensjonariuszy Domu Pomocy 
Społecznej w Krasnobrodzie. Mszę 
celebrował kapelan Ks. Kan. Leon 
Rogalski. Ks. Biskup wygłosił Słowo 
Boże i odwiedził w pokojach obłożnie 
chorych.  
       W Sanktuarium pielgrzymi 
zaczęli się już gromadzić już przed 
godz. 9. Zaś o 10.00 rozpoczęła się 
Drga Krzyżowa na Kalwarii Krasno-
brodzkiej. Modlitwy przygotował i 
prowadził duszpasterz chorych Ks. 
Kan. Stanisław Budzyński. Po 
skończonym nabożeństwie była 
okazja do skorzystania z sakramentu 
pokuty i pojednania. Kilkunastu 
spowiedników służyło przez ponad 
godzinę posługa w konfesjonale. W 
samo południe, o godz. 12 rozpoczęła 
się uroczysta celebra Eucharystii. W 
wygłoszonym Słowie Bożym Ks. Bp 
Mariusz Leszczyński zachęcił 
chorych do cierpliwego dźwigania 
cierpienia. Musi być ono połączone z 
głęboką wewnętrzną modlitwa 
człowieka. Bliska, osobista   
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Komputer w życiu dziecka 
przewlekle chorego 

 
      Czasów w których żyjemy, nie 
możemy już sobie wyobrazić bez 
komputerów. Spotykamy je niemal w 
każdym biurze, fabrykach, sklepach i 
coraz częściej w mieszkaniach. O 
komputerach  można powiedzieć, że 
stały się urządzeniami powszechnymi, 
gdyż ludzie stykają się z nimi prawie 
wszędzie. Pomagają one wykonywać 
różne zadania, ułatwiają pracę i naukę.  
      Komputer stanowi szczególne na-
rzędzie wspierające proces edukacyjny. 
Jego multimedialny charakter daje 
możliwość oddziaływania wielozmy-
słowego, pozwala usprawniać koordy-
nację wzrokowo — ruchową, usprawnia 
manualnie, uruchamia emocje, które 
prawidłowo wykorzystywane stają się 
sprzymierzeńcem nauczyciela w osią-
ganiu pozytywnych efektów kształce-
nia. Jego komunikatywność w przeka-
zywaniu informacji jest szczególnie 
ważna w uczeniu się dzieci z odchyle-
niem w stanie zdrowia - dzieci upośle-
dzonych umysłowo, z dziecięcym pora-
żeniem mózgowym, kalekich,  prze-
wlekle chorych itp…. W związku z tym 
użycie komputera może być celowe i 
pomocne w różnego rodzaju sytuacjach 
kształcenia. Komputer stanowi 
ogromną atrakcję dla ucznia, wywołu-
jąc pozytywne emocje i motywacje do 
uczenia się, sprzyja zainteresowaniu się 
nauką, pobudza aktywność itp. 
       Choroba to dynamiczne reakcje or-
ganizmu na oddziaływanie czynnika 
chorobowego prowadzące do zmian 
psychospołecznych. Dzieci chorują czę-
ściej niż człowiek dorosły. Przyczyną 
tego stanu rzeczy jest mniejsza  
 

 
odporność organizmu na szkodliwe 
czynniki takie jak: zarazki, zmiany 
atmosferyczne, kurz, itp. Jeżeli jednak 
dziecko na skutek choroby musi dłużej 
zostać w łóżku, lub musi opuścić dom 
rodzinny i musi być umieszczone w 
szpitalu czy sanatorium to jest to dziecko 
przewlekle chore.  
      Uczniowie przewlekle chorzy na 
ogół nie posiadają możliwości wypełnia-
nia obowiązków szkolnych w takim 
stopniu i zakresie jak ich zdrowi 
rówieśnicy. Zakłócenia w 
funkcjonowaniu w roli ucznia utrudnia 
nabywanie wiedzy i umiejętności. 
Organizm ucznia osłabiony częstymi 
infekcjami, chorobą lub kalectwem 
wymaga pobytu w szpitalu, sanatorium 
czy innej placówce leczniczej. Prowadzi 
to do częściowej lub całkowitej izolacji 
dziecka od rodziny, kolegów, szkoły 
macierzystej, najbliższych. Tym samym 
proces chorobowy ucznia zaburza lub 
uniemożliwia  typowe formy aktywności 
dla zdrowych rówieśników, wyłącza lub 
ogranicza z życia szkolnego, rodzinnego, 
kulturalnego. Ponadto należy podkreślić 
fakt, iż często uczniowie chorzy cechują 
się – przeciwnie do tzw. uczniów nor-
malnych – naturalną niechęcią do ucze-
nia się, a uruchomienie ich aktywności 
szkolnej wymaga od nauczyciela wielu 
specyficznych zabiegów motywacyjnych 
i aktywizujących procesy spostrzegania, 
uwagi, zapamiętywania itp. Komputer 
zaś przez swą atrakcyjność techniczną, a 
nawet tajemniczość sam sobą wywołuje 
zainteresowanie, pozytywną motywację 
do pracy z tym skomplikowanym 
urządzeniem, a więc i do nauki, 
wywołuje i podtrzymuje  
 

 
aktywność własną ucznia.       
     Ponadto znajomość obsługi 
komputera, przez dzieci przewlekle 
chore umożliwia im sprawne poruszanie 
się po sieci internetowej pozwoli na 
zbieranie i uzupełnianie informacji z 
różnych dziedzin. Sieć Internetu stała się 
obecnie prawdziwą kopalnią wiedzy. Za 
pomocą tej sieci bez opuszczania domu, 
czy placówki leczniczej, uczeń  może 
porozumieć się z kolegą z klasy, czy z 
inną osobą z najodleglejszego zakątka 
kuli ziemskiej. Może nie opuszczając 
domu przeczytać najnowszy numer 
gazety, zrobić zakupy, uregulować 
rachunki, czy też załatwić inne ważne 
sprawy.  
      Bez wątpienia  znajomość obsługi 
komputera dla tej grupy uczniów jest tak 
ważna, jak umiejętność pisania czy 
liczenia. Komputer powinien stać się 
jednym z podstawowych narzędzi pracy, 
którym uczniowie potrafią bez kłopotu 
posłużyć się w zdobywaniu interesują-
cych go wiadomości i umiejętności. To 
zadanie jest wyzwaniem dla edukacji 
szkolnej. 
      Wyzwania te i inne stawiane przez 
dzieci przewlekle chore spełnia Zespół 
Szkół przy Sanatorium Rehabilitacyjnym 
w Krasnobrodzie. Mali kuracjusze 
podczas pobytu na leczeniu, mają 
możliwość kontynuacji  nauki w szkole, 
która jest wyposażona w pracownię 
komputerową z najnowocześniejszym 
oprogramowaniem, oraz stałym 
dostępem do internetu. Uczniowie są 
bardzo zadowoleni, oraz mają wiele 
radości z tego że mogą korzystać z 
pracowni i jej zasobów. 

 Halina  Kostrubiec 

 

Letnie koncerty 
organowe 

w Krasnobrodzkim Sanktuarium 
 

6 lipca 2003r. - Gail Archer (USA) 
10 lipca 2003r. - Krzysztof Drzewiecki (Gdańsk) 
3 sierpnia 2003r. - Chór "Rezonans" 

- Alicja Saturska - dyrygent 
- Jan van Mol (Belgie) – organy 

17 sierpnia 2003r. - Rafał Zambrzycki - skrzypce 
- Marek Kudlicki - organy 

 

Początek każdego z koncertów o godz. 17.00. 
 Serdecznie zapraszamy  

 

                                Ks. Prałat Roman Marszalec 
                                     Kustosz Sanktuarium 
 

 

Ratujemy 
zabytkowe pomniki 

 
      Dnia 12 czerwca br. młodzież I klasy LO w Krasnobrodzie 
pod opieką nauczycielki p. Jolanty Kurantowicz rozpoczęła 
pracę przy oczyszczaniu zabytkowych, zapomnianych 
pomników na krasnobrodzkim cmentarzu parafialnym oraz 
terenu wokół nich. 
     Akcję ratowania zabytkowych pomników na 
krasnobrodzkim cmentarzu rozpoczęli kilka lat temu 
członkowie Krasnobrodzkiego Towarzystwa Regionalnego. 
Cieszy fakt, że  akcja ta znalazła swoich zwolenników wśród 
młodszej części naszego społeczeństwa. 

S. Zdonek 



  Gazeta Krasnobrodzka                        24.06.2003r                                              7                                  
 

 

Popisy  
przedszkolaków 

 
      W dniu 10 czerwca 2003r. w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbyła się 
kolejna, ósma edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego Przedszkolaka. Do konkursu 
zostało zgłoszonych 75 dzieci. Zdecydowana większość recytatorów to uczniowie 
„zerówek”, ale były też i dzieci młodsze. 
       Każdy z uczestników konkursu miał za zadanie prezentację wiersza o dowolnej 
tematyce. Jak zwykle repertuar był zróżnicowany, ale było też dużo wierszy o mamie. 
Generalnie rzecz biorąc można stwierdzić, że nasi milusińscy bardzo dzielnie wkraczali na 
scenę i jak prawdziwi artyści poruszali się po niej. Licznie zgromadzona publiczność 
składająca się z uczestników konkursu dopingowała recytatorów wkraczających na scenę 
skandując ich imiona, a schodzących ze sceny nagradzała brawami. Chwilami na sali było 
bardzo głośno.  
      Po wysłuchaniu wszystkich wierszy przyszedł czas na wręczenie okolicznościowych 
dyplomów i upominków dla dzielnie spisujących się recytatorów. Nie zapomniano też o 
podziękowaniach dla pań nauczycielek. Na zakończenie konkursu każde wychodzące z sali 
widowiskowej dziecko otrzymało kolorowy balonik, którymi była udekorowana scena. 

M. Czapla 
 

 

Konkurs ekologiczny 
 
      Urząd Miejski w Krasnobrodzie ogłosił 
konkurs z dziedziny ekologii i segregacji 
odpadów. na hasło reklamowe 
      Konkurs cieszył się dużym zainte-
resowaniem wśród uczniów szkół z terenu 
naszej gminy. Na konkurs wpłynęły prace z: 

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Krasnobrodzie 

- Szkoły Podstawowej w Majdanie 
Wielkim 

- Szkoły Podstawowej w 
Kaczórkach 

       Po przeanalizowaniu złożonych prac 
Komisja Konkursowa w składzie:  Elżbieta 
Nowak – Przewodnicząca, Janusz Oś – 
Członek, Sławomir Umiński – Członek, 
podjęła decyzję o przyznaniu czterech  
wyróżnień dla prac złożonych na konkurs z 
każdej szkoły. 

 1) Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Krasnobrodzie autorami wyróżnionych prac 
są: 

- Anna Tytuła i Ewelina Gontarz 
- Magda Dziura 
- Adam Łubiarz i Wojciech Pawluk 
- Natalia Nizio 

2) Ze Szkoły Podstawowej w Majdanie 
Wielkim: 

- Piotr Kargol 
- Kamil Droździel 
- Szymon Litwin 
- Sylwester Zub 

3) Ze Szkoły Podstawowej w Kaczórkach: 
- Damian Gontarz 
- Anna Cieplak 
- Marta Gałka 
- Agnieszka Cieplak 

Dla laureatów konkursu przewidziano 
nagrody. 

 
Oto niektóre hasła i rymowanki dotyczące 
segregacji śmieci, które wpłynęły na 
konkurs: 
 
Przymawiany do wszystkich dzieci! 
Od dziś segregujcie śmieci... 

(AnnaTtytuła i Ewelina Gontarz) 
 
Śmieci segregowanie to twoje zadanie!!! 
 

Jeśli śmieci segregujesz 
To przyrodę ratujesz ! 

(Magda Dziura) 
 
Chcesz mieć piękne krajobrazy, 
Proszę ciebie bez urazy: 
Żebyś każdy  śmieć lub szkło 
Wrzucił na żelaznych pudeł dno. 

(Natalia Nizio) 
 
Musimy śmieci segregować, 
by wysypisk nie budować. 
 
Oddzielaj zwykłe śmieci od aluminiowych 
rupieci. 
Szkło także oddzielnie składuj i do worków 
plastikowych ładuj. 
Każdego niepotrzebnego papiera wyrzucaj 
do kontenera. 
Pakuj oddzielnie szkło, metale i 
makulaturę, a pokażesz, jaką masz w sobie 
kulturę. 
Jeśli to stanie się nawykiem 
Krasnobród nie stanie się śmietnikiem. 

(Adam Łubiarz i Wojciech Pawluk) 
 

Na podstawie protokołu 
 i prac konkursowych 
oprac. Mariola Czapla 

 

Wierszol
andia 

 
W nieco innej formie niż 
przedstawiona obok,  relację z 
VIII Gminnego Konkursu 
Recytatorskiego Przedszkolaka, 
który odbył się w dniu 10 czerwca 
2003r. w CKiS napisała, obecna 
na konkursie nauczycielka ze 
Szkoły Podstawowej w Majdanie 
Wielkim p. Danuta Kargol. Oto ta 
relacja: 
 
Cóż to za zjazd dziś! 
Same maluchy! 
Kroczą chodnikiem 
wesołe zuchy. 
 
Miny wesołe, 
głowa do góry 
kroczą ochoczo 
do Centrum Kultury. 
 
Mówią „dzień dobry” 
bardzo grzecznie. 
Wszyscy witają  
dzieci serdecznie. 
 
Już z sali słychać  
głośne okrzyki. 
Dziś przedszkolaki  
mówią wierszyki. 
 
Co kilka minut 
gromkie brawa. 
Znowu na scenę 
wyszła „sława”. 
 
Na prawdziwej scenie 
z prawdziwym mikrofonem 
trzeba wystąpić 
tutaj z fasonem. 
 
I oczywiście „prawdziwi” aktorzy 
i prawdziwa trema 
ale – kto jej nie ma? 
 
Pani Dyrektor 
Centrum Kultury 
Wzywa aktorów 
 na scenę z góry. 
 
Udało się. 
Wszyscy się cieszą. 
Organizatorzy  
z nagrodami śpieszą. 
 
Dzieci odeszły 
z miną radosną, 
prawdziwi aktorzy  
nam z nich wyrosną 
 

      Danuta Kargol 
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      Oddając do rak Czytelnika kolejną 
książkę, zdaję sobie sprawę z jej 
niedoskonałości. Zawsze, nawet po 
wydrukowaniu, zastanawiam się, czy nie 
mogłaby być lepsza. Jak poprzednie 
m.in. „Przydrożne pomniki wiary” i 
„Znani i nieznani”, obecna dotyczy 
również przeszłości Krasnobrodu. 
Uważam, że jest ona frapująca i wciąż 
nieodkryta do końca. To po prostu temat 
rzeka. Pracuję nad monografią 
Krasnobrodu, która będzie zawierała 
pełniejsze informacje historyczne o 
mieście. Zaś dzięki tej książce chciałem 
zachować w pamięci fakty i wydarzenia 
z dawnych lat. 
 

 
 

osiemdziesiątki. Każdy z nich 
zapamiętał Krasnobród inaczej. Niektóre 
wspomnienia, np. Lecha Łastowieckiego 
z Warszawy (syna nieżyjącego 
wspaniałego dr medycyny Konstantego) 
zawierają liczne fakty i wydarzenia z 
przeszłości miasteczka. Zarówno przed, 
jak i po wojnie ojciec pana Lecha był 
cenioną w życiu krasnobrodzkiej 
społeczności postacią. W domu państwa 
Łastowieckich przebywali ciekawi 
ludzie minionej epoki, o czym starał się 
przypomnieć w swoim wspomnieniu pan 
Lech. Jak się okazuje, był bystrym 
obserwatorem krasnobordzkiej historii. 

 

Nowości 
wydawnicze 

„Krasnobród dawnych lat” 
 
      Już tytuł najnowszej mojej książki – 
„Krasnobród dawnych lat” (Opowieści i 
wspomnienia) wskazuje, że będzie to 
rzecz o przeszłości, tej możliwie 
najdawniejszej, zapamiętanej przez 
autorów poszczególnych rozdziałów. 
      W „Słowniku języka polskiego” pod  
redakcją profesora Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego Tadeusza Lehra-Spławiń-
skiego, wydanym przed wojną nakładem 
Księgarni Wydawniczej Trzaski, Everta i  
Michalskiego w Warszawie na stronie 
534 przy haśle dawny (dawien) czytamy: 
odległy co do czasu, sięgający dalekiej 
przeszłości, przeszły, ubiegły, odległy, 
stary. 
Autorzy opowieści i wspomnień to 
osoby, które przekroczyły siedemdzie-
siąt lat, a niektórzy zbliżają się nawet do 

    Ciekawe są również wspomnienia 
kombatantów: państwa Zofii Jarosz-
Bąkowskiej i Leona Gontarza oraz 
wspomnienie nieżyjącego już byłego 
naczelnika krasnobrodzkiej poczty pana 
Franciszka Zawoła pt. „Jak ratowaliśmy 
cudowny obrazek”. Sądzę, że autora 
pamiętają jeszcze nieliczni mieszkańcy 
Krasnobrodu.  
Wiele interesujących zdarzeń zawarli w 
swoich opowieściach ks. abp Bolesław 
Pylak i ks. prałat Roman Marszalec oraz 
ks. dr Krzysztof Guzowski (poeta i 
pracownik naukowy KUL), a także 
rolnik ze Starej Huty – pan Antoni 
Gancarz. Z kolei przeszłość 
krasnobrodzkich Żydów (przed wojną w 
Krasnobrodzie była Żydowska Gmina 
Wyznaniowa) starał się przywrócić 
pamięci autor, poświęcając 
 

 
 
temu tematowi rozdział książki pt. 
„Wokół synagogi”. Nie wyczerpuje on 
oczywiście bogatej historii życia i pracy 
żydowskiej społeczności w 
Krasnobrodzie. 
      W książce zamieszczam też swój 
artykuł pt. „Mój zmarnowany los”, 
wydrukowany w „Sztandarze Ludu” 
dnia 11 czerwca 1975  roku, aczkolwiek 
nie mieści się on w formule tej 
publikacji, ale chciałem przypomnieć 
tragiczne losy Zofii Kurantowicz z 
Krasnobrodu – więźniarki koncentracyj-
nych w Niemczech. 
      Pragnę bardzo serdecznie podzięko-
wać wszystkim, którzy przyczynili się 
do powstania tej książki. Serdecznie 
dziękuję Autorom wspomnień i 
opowieści oraz sponsorowi książki pani 
mgr Krystynie Mielnickiej – 
właścicielce Apteki w Krasnobrodzie. 
Innych darczyńców, mimo usilnych 
poszukiwań nie znalazłem... Dziękuję 
panu Maciejowi Redde – prezesowi 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Włodawskiej za pomoc finansową przy 
wydaniu książki, przewodniczącemu 
Rady Powiatu Zamojskiego 
Kazimierzowi Mielnickiemu, 
dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej 
w Majdanie Wielkim Stanisławowi 
Greszcie, dr med. Jerzemu Ciosowi z 
Krasnobrodu, członkowi Zarządu Po-
wiatu Lubelskiego Krzysztofowi Dzie-
wulskiemu oraz innym przyjaciołom i 
znajomym za okazaną mi pomoc. 
      Pięknie dziękuję prof. dr hab. 
Sławomirowi Partyckiermu z UMCS w 
Lublinie, przewodniczącemu Zarządu 
Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regio-
nalnych Lubelszczyzny za napisanie 
przedmowy do książki. 
     Zachęcam do lektury 
 

           Mieczysław Kościński 
 

 
 

Mini Park Ekologiczny 
 
 
 
       Dyrektor, Grono Pedagogiczne, 
uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej 
w Majdanie Wielkim podjęli decyzję o 
utworzeniu „Mini Parku Ekologicz-
nego”. Przedsięwzięcie to pozwoli 
podnieść poziom wiedzy ekologicznej 
uczniów, wykształcić nawyki i 
umiejętności sprzyjające zachowaniom 
prośrodowiskowym, wyzwolić 
aktywność wśród uczniów na rzecz 
środowiska. 
      Zagospodarowanie zieleni przy 
szkole poprawi estetykę otoczenia wokół 
szkoły. W październiku 2002r. Dyrektor 
Szkoły złożyła wniosek pt. „Mini Park 
Ekologiczny” opracowany przez Danutę 
Lalik do urzędu miejskiego w 
Krasnobrodzie prosząc o udzielenie 
dotacji na wykonanie zadania. 

 
       W maju 2003r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Szkoła 
otrzymała pomoc finansową na zakup drzew i krzewów ozdobnych. Rodzice 
włączając się  w realizację tego przedsięwzięcia posadzili rośliny co uczyniło teren 
wokół naszej szkoły bardziej atrakcyjnym. 
 

Małgorzata Kawałek 
 
 
 
 
Na zdjęciu:  
Akcja sadzenia krzewów. 



  Gazeta Krasnobrodzka                        24.06.2003r                                              9                                  
 

 

Jubileusz zespołu  
"Wójtowianie" 

 
 
      24 maja br. w Centrum Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie odbyła się dość 
skromna, ale sympatyczna uroczystość: 
zespół "Wójtowianie" obchodził 
jubileusz 10-lecia swojego istnienia. 
       Uroczystości jubileuszowe 
rozpoczęły się porannym uczestnictwem 
członków zespołu we Mszy św. O godz. 
18.00 Jubilaci i zaproszeni goście: a 
wśród nich przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego w Lublinie, 
Starostwa Powiatowego Ziemskiego w 
Zamościu, miejscowe władze gminne 
oraz kościelne w osobie ks. Prałata 
Romana Marszalca; zgromadzili się w 
sali widowiskowej, gdzie odbyła się tzw. 
część oficjalna. Następnie wszyscy udali 
się do sali bankietowej, gdzie przy 
biesiadnym stole, muzyce i śpiewie 
zabawa trwała do późnej nocy. Goście 
mogli obejrzeć kroniki i specjalną 
wystawę dotyczącą dorobku 
artystycznego zespołu. 
     Korzystając z okazji "Wójtowianie" 
pragną serdecznie podziękować 
wszystkim,   którzy,   odpowiadając   na 

 
zaproszenie, wzięli udział w 
uroczystości oraz za przyznane 
dyplomy, nagrody i upominki. 
Szczególnie serdeczne podziękowania 
kierujemy do p. Jana Szpyry, który – 
choć ze względów osobistych nie mógł 
uczestniczyć w imprezie – dostarczył 
pyszne ciasto. Równie serdeczne 
podziękowania składamy tym, którzy, 
choć z różnych powodów nie wzięli 
udziału w imprezie, byli z nami 
duchowo i nadesłali życzenia i listy 
gratulacyjne. 
     Pięknie dziękujemy także tym 
wszystkim, którzy zapraszali nas 
(najpierw "Wojtowianki", a później 
"Wójtowian") na różne uroczystości i 
imprezy. 
      

 
      Liczymy na dalsze zainteresowanie 
naszym zespołem, na kolejne 
zaproszenia. 
     Mamy także nadzieję, że znajdzie się 
ktoś, kto pomoże nam nawiązać 
kontakty z podobnymi do naszego 
zespołami poza granicami naszego kraju 
a szczególnie z krajów sąsiadujących (w 
Polsce mamy takie zaprzyjaźnione 
zespołu dzięki uczestnictwu w 
imprezach ogólnopolskich). 
     Serdecznie zapraszamy do 
Krasnobrodu na wypoczynek oraz 
uroczystości religijne (odpusty, 
dożynki) a przy okazje na nasze 
koncerty.  

         Marianna Olszewska 
 

 

Ciekawe  
spotkanie z morzem 

 
      W dniu 28 maja 2003r. w Miejsko-
Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Krasnobrodzie oraz Szkole 
Podstawowej w Kaczórkach odbyło się 
spotkanie z panią Janiną Gąsiorowską – 
Matką Chrzestną statku m/s „Ziemia 
Zamojska”.    
   Pani Janina Gąsiorowska opowiadała 
jak została Matką Chrzestną oraz jak 
wyglądała uroczystość związana z 
chrztem statku, który odbył się w 
stoczni w Argentynie, gdzie został 
zbudowany. Statek „Ziemia Zamojska”, 
którego armatorem jest Polska Żegluga 

 
Morska, dopiero kilka miesięcy po tej 
uroczystości dotarł do portu w 
Szczecinie. 
       Bardzo ciekawie pani Janina 
Gąsiorowska opowiadała o swoich 
kontaktach z załogą statku prezentując 
pamiątki oraz zdjęcia jakie otrzymuje 
od marynarzy z różnych stron świata, do 
których dociera statek. Opowiadała 
również o tradycjach panujących wśród 
załogi statku m.in. o tzw. „chrzcie 
równikowym”, który przechodzą 
marynarze przekraczający po raz 
pierwszy równik. 

 
       W Kaczórkach młodzież obejrzała 
film video przedstawiający ceremoniał 
chrztu równikowego. W Krasnobrodzie 
zabrakło czasu na obejrzenie filmu, lecz 
Pani Gąsiorowska obiecała spotykać się 
z młodzieżą częściej, jeżeli oni wyrażą 
na to zgodę. 
       Na zakończenie pani Janina 
Gąsiorowska zaproponowała młodzieży 
założenie „Klubu Sympatyków Morza”  
oraz nawiązanie kontaktu z załogą 
„Ziemi Zamojskiej”. 
       Pisząc krótką relację ze spotkania 
chciałabym podziękować panu 
dyrektorowi Szkoły Podstawowej w 
Kaczórkach Krzysztofowi Szkałubie 
oraz panu dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie 
Markowi Pawlukowi za pomoc w 
organizacji spotkań. 

Sabina Zdonek 
 

 

Na zdjęciach: Pani Janina Gąsiorowska oraz uczniowie ZSO w Krasnobrodzie podczas krasnobrodzkiego spotkania 
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  „Krasnobród 
     dawnych lat”  

 
   W sobotnie popołudnie 14 czerwca 

2003r. w Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie odbyło się kameralne 
spotkanie związane z promocją nowej 
książki Mieczysława Kościńskiego pt. 
„Krasnobród dawnych lat”. 
Organizatorami spotkania byli: CKiS, 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 
Krasnobrodzie oraz Krasnobrodzkie 
Towarzystwo Regionalne.  
      Wszystkich przybyły na spotkanie w 
imieniu organizatorów powitała dyrektor 
CKiS Mariola Czapla. Następnie głos 
zabrał autor Mieczysław Kościński, który 
na początku swojej wypowiedzi 
podziękował autorom opowieści i 
wspomnień zawartych w książce oraz 
sponsorowi pani  Krystynie Mielnickiej za 
ich udział w powstaniu i wydaniu tej 
książki, w dalszej części swojej 
wypowiedzi opowiadał o książce i faktach 
w niej zawartych.  
      Imprezą towarzyszącą promocji 
książki było otwarcie wystawy 
fotograficznej pt. „Piękno w glinie 
zamknięte” również autorstwa M. 
Kościńskiego. Autor zapowiedział, że tytuł 
wystawy będzie jednocześnie tytułem 
następnej publikacji, do które zbiera już 
materiały z historii krasnobrodzkiego 
garncarstwa.  
      Podczas spotkania głos zabierali 
również: p. Jerzy Zawół – syn Franciszka 
Zawoła byłego naczelnika poczty w 
Krasnobrodzie, który przyjechał ze 
Stalowej Woli, ks. prałat Roman 
Marszalec, dyrektor Sanatorium w 
Krasnobrodzie p. Wiesław Chmielowiec 
oraz p. Maciej Redde  

 
– prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, który przyjechał na spotkanie 
z  p. Władysławem Paszkowskim – dyrektorem Miejskiej Biblioteki we Włodawie. 
       Miłym akcentem spotkania było przekazanie przez Prezesa Macieja Redde pani 
Marioli Czapla i piszącej tą 
relację Sabinie Zdonek ksiązek 
pt. „Włodawa. Miasto i region 
na przełomie XX/XXI wieku”. 
       Kończąc oficjalną część 
spotkania organizatorzy i goście 
biorący udział w spotkaniu 
gratulowali autorowi efektów 
pracy wydawniczej i życzyli 
powodzenia w dalszej pracy. 
      Był również czas na 
wpisanie dedykacji do 
otrzymanych od autora książek. 
Następnie wszyscy zostali 
zaproszeni na kawę i słodki 
poczęstunek, podczas którego 
był czas na kontynuowanie 
rozmów na temat książki i 
dawnych dziejów Krasnobrodu. 
      Zainteresowanych książką 
M. Kościńskiego „Krasnobród 
dawnych lat” informuję, że 
można ją nabyć w MGBP w 
Krasnobrodzie. 

S. Zdonek 
 
 

 

Podziękowanie  

darczyńcom 
 

      Za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji I Edycji Konkursu 
Wiedzy o Janie Pawle II oraz Międzyszkolnych Sztafetowych Biegów 
Przełajowych dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana 
Pawła II w Krasnobrodzie składa serdeczne podziękowania: 

Panu Burmistrzowi Markowi Pasiecznemu, 
Panu Kazimierzowi Adamczukowi Przewodniczącemu Rady 
Miasta i Firmie CENTRUM AMC – Market Spo żywczy w 
Krasnobrodzie, 
Państwu Wiesławie i Henrykowi Gielmudom, 
Państwu Krystynie i Kazimierzowi Mielnickim, 
Pani Joannie Czekirda, 
Pani Annie Ożga, 
Panu Zbigniewowi Pióro, 
Panu Markowi Olszewskiemu, 
Panu Mariuszowi Peć. 

      Państwa ofiarność pozwala zapraszać do udziału w wyżej 
wymienionych przedsięwzięciach oprócz naszych uczniów także 
uczestników z innych szkół i miejscowości, co podnosi rangę i prestiż 
nie tylko ZSO, ale i całego Krasnobrodu. Zachęca to również 
nauczycieli i uczniów do podejmowania organizacji kolejnych edycji 
imprez popularyzujących sportowe zaangażowanie młodzieży oraz 
postać patrona naszej szkoły. 

Marek Pawluk – dyrektor ZSO 
 

 
 

OGŁOSZENIE  
 

     Burmistrz Miasta Krasnobrodu ogłasza ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  
stanowiących własność Miasta  
i Gminy Krasnobród: 

- nieruchomość  oznaczona nr 3539 położona w 
miejscowości Majdan Wielki  o pow. 0.16ha ,  

cena  wywoławcza.- 6.032,00zł. 
- nieruchomość  oznaczona nr  552 o pow.0.10ha 

położona  w miejscowości Majdan Wielki ,cena 
wywoławcza – 4 150,00zł. 

     Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Krasnobrodzie, pok. Nr 15, tel. /0-84/ 660 
7691. Przetarg  odbędzie się w dniu 10.07.2003r. o 
godz.10.00  w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy w 
Krasnobrodzie. Wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do 7 lipca 
2003r. na konto Urzędu Miasta i Gminy Nr 50 1500 
1807 1218 0001 6757 0000 w Kredyt Bank O/Zamość.. 
Osoba która przetarg wygrała nie stawi się bez 
usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do 
zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega 
zwrotowi.  
      Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.     
 

     Burmistrz 
Marek Pasieczny  
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                                   „Zawisza” 
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego 

Federacja Skautingu Europejskiego  

w Krasnobrodzie 

 
 
konkursy pod tytułem „REJS”. W 
trakcie ogniska głos zabrali także 
wędrownicy, którzy zabawiali 
wszystkich powiastkami o Murzynach. 

 
Dzień IV 

    O godz. 6.30 odbyła się Msza św. 
Następnie odbyły się przyrzeczenia 
harcerskie, przysięgi wierności i 
mianowania zastępowych. Harcerze z 
Krasnobrodu składali je także. Później 
druh podsumował cały obóz. Zastęp „ 
Niedźwiedź” dostał plakietkę na 
proporzec z napisem: „ Biwak 2003 – I 
miejsce”. Następnie spakowaliśmy się, 
złożyliśmy namioty i udaliśmy się do 
Zawiercia, skąd mieliśmy pociąg 
powrotny. 

 
Podsumowanie: 

     Wszystkim podobał się obóz na 
którym byliśmy. Opłacało się wydać 
oszczędności by wybrać się na ten obóz 
pełen przygód i niespodzianek. 
Szczególnie cieszyli się z wyjazdu 
członkowie zastępu  „ Niedźwiedź”,  
gdyż oni zostali najlepszym zastępem 
obozu.  
     Poszukujemy chętnych i odpowie-
dzialnych chłopców w wieku od VI 
klasy do III klasy gimnazjum, którzy 
chcieliby zostać harcerzami. Jeśli chcesz 
się zapisać do zastępu „Niedźwiedź”  
zadzwoń pod numer: 606–531–890 
Andrzej Kawalec; 660–74–31 Tomasz 
Pakuła, a jeżeli chcesz zapisać się do 
„Puchacza” zatelefonuj pod numer: 606–
531–896 Damian Belina. 

Paweł Kukuryka 
i Tomasz Pakuła 

 

 
      Stowarzyszenie Harcerstwa 
Katolickiego „Zawisza” założył Robert 
Stevenson Baden Powell, którego 
wszyscy skauci na świecie nazywają 
B.P. (Bi– Pi). Pierwsza katolicka 
organizacja skautów powstała w 1920r. 
Na świecie istnieje wiele organizacji, 
które należą do SHK „Zawisza” m.in. w 
Krasnobrodzie. Harcerstwo polega na 
przeżywaniu przygód skautingu wśród 
przyrody, a także życiu zgodnie z wolą 
Bożą. W Krasnobrodzie istnieją dwa 
samodzielne zastępy SHK „Zawisza” tj. 
zastęp „Niedźwiedź” i „Puchacz”. 
Zastępy organizują biwaki, rajdy piesze i 
rowerowe, a na wakacjach odbywają się 
obozy. 
 

      W dniach 30 IV – 3 V 2003 r. skauci 
z Krasnobrodu uczestniczyli w obozie 
zwanym „Harcami majowymi” w 
Żelazku k. Częstochowy. Ten obóz był 
m.in. przygotowaniem do Eurojamu – 
zlotu prawie 8 tysięcy Przewodniczek i 
Skautów z 20 krajów Europy oraz z 
Kanady. W tym obozie uczestniczyło 
kilka zastępów z różnych regionów 
Polski. 

Dzień I: 
Dotarliśmy do miejsca obozowiska 
późnym wieczorem. Po rozbiciu namio-
tów druh wręczył wszystkim zastępom 
plany, na których zaszyfrowane były 
informację dotyczące zdobycia skarbu 
podczas obozu. Wiadomości te były 
zapisane alfabetem Morse’a. 
 

Dzień II: 
O godz. 7.45 odbył się apel poranny. Po 
apelu dostaliśmy pierwsze zadanie. 
Mieliśmy złapać tubylców, którzy mieli 
informacje dotyczące kolejnego zadania. 
Zastęp „ Niedźwiedź” jako pierwszy 
złapał tubylca i zdobył informację. 
Informacja zawierała treść: „ Obóz 
odkrywców. A więc dotarliście na 
nieznany ląd. Przed Wami przygoda, 
sława i skarb, który gdzieś tutaj jest 
ukryty. Zanim poznacie smak odkrycia 
musicie zapewnić sobie bezpieczne 
schronienie. Wasza wiedza, ekwipunek i 
talent pozwolą na zadomowienie się w 
tej dzikiej krainie. Oto pierwszy etap 
poszukiwań: zbudujcie stół i kuchnię. Na 
wykonanej kuchni przygotujcie strawę i 
spożyjcie ją przy stole. Skarb czeka!”. 
Po odczytaniu tej informacji wzięliśmy 
się do pracy. Po długim czasie wszystko 
było gotowe- zbudowaliśmy kuchnię, 
stół, ugotowaliśmy posiłek. Naszym  

 
kolejnym zadaniem było naszkicowanie 
dokładnej mapy ulic Żelazka. 
      Mieliśmy na to półtorej godziny. 
Zastęp „Niedźwiedź” wrócił jako 
pierwszy. Następnym zadaniem było 
przygotowanie skeczu, który 
przedstawiliśmy podczas ogniska. Pod 
koniec ogniska dowiedzieliśmy się o 
tym, że za pięć minut wyruszamy na 
kolejny etap. Polegał on na znalezieniu 
rozbitka. Informację o położeniu 
rozbitka wysyłał człowiek ze 
wzniesienia alfabetem Morse’a. Zastęp 
„Niedźwiedź” nie zdołał rozszyfrować 
informacji, więc podszedł do osoby 
wysyłającej wiadomości. Mężczyzna ten 
powiedział, że rozbitek znajduje się przy 
kaplicy w Żelazku. Postanowiliśmy więc 
iść do kaplicy. Idąc przez wieś 
zobaczyliśmy rozbitka. On dał nam rybę 
i powiedział, żebyśmy ją przygotowali 
jutro na obiad, a on do nas przyjdzie. Do 
obozu wróciliśmy po północy. Tego dnia 
również odbyła się Msza św., w której 
służbę liturgiczną  pełnił zastęp 
„Niedźwiedź”. 
 

    Dzień III 
     Wczesnym rankiem uczestniczyliśmy 
we Mszy św. Po Eucharystii 
usmażyliśmy rybę, którą zdobyliśmy od 
rozbitka. Dodatkowo ugotowaliśmy 
ziemniaki. Te dania przyrządziliśmy na 
ognisku. Wczoraj obiecaliśmy 
rozbitkowi, że usmażoną rybę damy mu 
na obiad, więc zanieśliśmy mu kawałek 
ryby. Resztę podzieliliśmy między sobą. 
Rozbitek po zjedzeniu tego posiłku 
powiedział, że ryba była rewelacyjna. 
Zastęp „ Niedźwiedź”  następnie 
przeprowadził wśród swojego zastępu 
apel ewangeliczny, na którym obecny 
był także ksiądz. Po pewnym czasie 
odbyła się zbiórka uczestników obozu, 
na której druh wytłumaczył zasady 
ostatniego etapu walki o skarb. Polegał 
on na wykreśleniu azymutów i miejsca 
na mapie, w którym znajduje się skarb. 
Po długotrwałej walce skarb znalazł 
zastęp „ Niedźwiedź”. Skarbem było 18 
czekolad. Wiele osób było zaskoczonych 
faktem, że wygrał „Niedźwiedź” , gdyż 
ten zastęp był najmniej liczny – liczył 3 
osoby. Dzień wcześniej druh oznajmił, 
że ta grupa, która zdobędzie skarb 
zostanie najlepszym zastępem tego 
obozu. Wieczorem odbyło się ognisko, 
podczas którego wszystkie zastępy 
przedstawiły przedstawienia, skecze,  
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Gmina Krasnobród w referendum 
Jak głosowaliśmy? 

 
 
      W dniach 7-8 czerwca 2003r. odbyło się referendum ogólnokrajowe w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikacje traktatu 
dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. 

Głosujący ogółem Głosujący „TAK” Głosujący „NIE” 

Obwód 

Liczba 
uprawniony

ch do 
głosowania 

Liczba % 

Głosy 
ważne Liczba 

% 
ważnyc

h 
głosów 

Liczba 
% 

ważnych  
głosów 

1. KRASNOBRÓD 1783 1050 58,89 1035 688 66,47 347 33,53 

2. PODKLASZTOR  657 377 57,38 375 209 55,73 166 44,27 

3. HUTKÓW 355 228 64,23 227 58 25,55 169 74,45 

4. MAJDAN WIELKI 1050 480 45,71 475 197 41,47 278 58,53 

5. KACZÓRKI 425 225 52,94 224 142 63,39 82 36,61 

6. STARA HUTA 485 174 35,88 161 87 50,04 74 45,96 

7. WÓLKA HUSIŃSKA 306 179 58,5 177 55 31,07 122 68,93 

8. ZIELONE 319 141 44,20 140 51 36,43 89 63,57 

9. DPS KRASNOBRÓD 170 77 45,29 71 38 53,52 33 46,48 

10. DPS MAJDAN W. 50 41 82,00 34 30 88,24 4 11,76 

    RAZEM:      5600 2972 53,07 2919 1555 53,27 1364 46,73 

 

oprac. M. Czapla 
 

 

Klub Pracy 
„KLUB PRACY”  zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu rozpoczął 
działalność w  dniu 17 czerwca 2003r. w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. W 
spotkaniu wzięło udział 18 osób. Planowane są kolejne spotkania. Osoby zainteresowane 
uczestnictwem w Klubie Pracy proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w 
Zamościu, pokój 14A,  tel. 638 69-83 lub z Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 

 

Co muszę wiedzieć o sobie przed rozpoczęciem poszukiwania pracy? 
♦ Określenie własnych predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień. 
♦ Tworzenie listy własnych doświadczeń, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
♦ Indywidualne cele i wartości osobiste, a wybór miejsca pracy – obraz idealnej pracy. 

Gdzie powinienem szukać pracy? 
♦ Specyfikacja systemu rynkowego – podstawowe pojęcia wolnego rynku (podaż, 

popyt, nabywca, sprzedawca, towar, transakcja, konkurencja). 
♦ Ukryty i jawny rynek pracy, zasada kalejdoskopu. 
♦ Analiza rynku pracy – określenie zapotrzebowania na poszczególne zawody. 

Jak przygotować dokumenty niezbędne przy poszukiwaniu pracy? 
♦ Funkcje, zasady tworzenia, cechy, rodzaje. 
♦ Życiorys zawodowy (CV – Curriculem Vitae). 
♦ List motywacyjny. 
 

Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź 

w KLUBIE PRACY 

 

Informacja  
Turystyczna 
 

Z myślą o odwiedzajacych Krasnobród 
turystach punkt informacji turystycznej 
w Kranobrodzie z siedzibą w 
Bibliotece Publicznej rozszerza 
godziny swojej pracy.  
      W lipcu i sierpniu  biblioteka i  
punkt informacji turystycznej będą 
czynne dodatkowo w soboty i nie-
dziele.  Oto godziny otwarcia: 
 
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. 

Możliwy jest też  kontakt telefoniczny, 
tel. (0-84)  660-75-23. 
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Zawody  
strażackie 

 
      W dniu 18 maja 2003r. w Jacni (gmina Adamów) 
odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody rozegrane 
były w dwóch konkurencjach: 1) sztafeta pożarnicza 
7x50m, 2) ćwiczenia bojowe, odrębnie dla jednostek 
OSP z Gminy Adamów i odrębnie dla OSP z Gminy 
Krasnobród. Sędzią głównym zawodów był asp. 
sztab. Ryszard Kijowski. 
      Z terenu Gminy Krasnobród w zawodach wzięło 
udział 11 jednostek OSP (z wyjątkiem OSP Majdan 
Mały) oraz dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze:  
dziewczęta z Wólki Husińskiej i chłopcy z Majdanu 
Wielkiego.  
     Oto wyniki sztafety pożarniczej: 
 

I 40,0 pkt. - OSP Krasnobród 
II 40,8 pkt. - OSP Majdan Wielki 
III 41,1 pkt. - OSP Wólka Husińska 

 
... i ćwiczeń bojowych: 
 

I 34,0 pkt. - OSP Wólka Husińska  
II 35,1 pkt. - OSP Hutki 
III 35,6 pkt. - OSP Krasnobród 

 
W klasyfikacji łącznej wyniki przedstawiają się 
następująco: 
 

I 75,1  pkt. - OSP Wólka Husińska  
II 75,6  pkt. - OSP Krasnobród  
III 78,5  pkt. - OSP Majdan Wielki 
IV 78,6  pkt. - OSP Hutki 
V 79,6  pkt. - OSP Stara Huta 
VI 98,9  pkt. - OSP Dominikanówka 
VII 105,9 pkt. - OSP Zielone 
VIII 106,7 pkt. - OSP Malewszczyna 
IX 115,0 pkt. - OSP Grabnik 
X 121,4 pkt. - OSP Hucisko 
XI 245,5 pkt. - OSP Hutków 

 
Młodzieżowe drużyny zdobyły odpowiednio: 84,4 
pkt. – dziewczęta z Wólki Husińskiej i 91,5 pkt. – 
chłopcy z Majdanu Wielkiego. 
 

oprac. M. Czapla 
 

 
 

Z wizytą w stolicy 
Sesja popularno-naukowa 

w Muzeum Wojska Polskiego 
 
      W dniu 13.05 2003 r. na zaproszenie Stowarzyszenia Kombatantów-
Duszpasterstwa Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej oraz Muzeum 
Wojska Polskiego przedstawiciele naszej placówki uczestniczyli w sesji 
popularno-naukowej nt.”JAZDA POLSKA – FRAGMENTY 
HISTORII”. W skład delegacji szkolnej weszli przedstawiciele 
społeczności szkolnej jako poczet sztandarowy, przedstawiciel Rady 
Pedagogicznej – mgr S. Radliński oraz dyrektor ZSP – mgr Roland 
Wyrostkiewicz. 

Program sesji: 
10.30 – Powitanie uczestników 
10.40 – referat Zbigniewa Sawickiego „Koń bojowy jazdy polskiej-
tradycje i szkolenie” 
11.00 – referat mgr Andrzeja Ziółkowskiego „Ułani i szwoleżerowie 
okresu napoleońskiego -legenda jazdy polskiej 
11.20 – referat prof. Janusza Odziemkowskiego „Rola „Rola kawalerii 
w walce o odzyskanie i obronę niepodległości w latach 1914-1920 
11.40 – referat prof. Adama Czesława Dobrońskiego „Legenda 
kawalerii okresu międzywojennego 
12.20 – referat prof. Mariana Marka Drozdowskiego „Refleksje i 1 
pułku szwoleżerów Józefa Piłsudskiego – wspomnienia syna szwoleżera 
12.40 – referat redaktora Zbigniewa Mierzwińskiego „Plutony trębaczy i 
marsze wojskowe kawalerii II Rzeczpospolitej13.00 – referat ks. Jana 
Sikory i Barbary Błasińskie „Rola duszpasterstwa Kawalerii i Artylerii 
Konnej w kontynuowaniu i utrwalaniu tradycji i etosu kawalerii polskiej 
13.20 – referat por. mgr Juliusza Stanisława Tyma „Przyjmowanie 
elementów tradycji  pułków kawalerii przez jednostki współczesnego 
Wojska Polskiego 
13.40 – referat mgr Rolanda Wyrostkiewicza „Znaczenie obchodów 
Święta Patrona Szkoły w pracy wychowawczej Zespołu Szkół 
Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie 
14.00 – Dyskusja. Podsumowanie sesji 
14.20 – Zwiedzanie Muzeum Wojska Polskiego 
Konsultacja merytoryczna: prof. Adam Czesław Dobroński, prof. Janusz 
Odziemkowski 
      W sesji uczestniczyło ok. 150 przedstawicieli środowiska 
kombatanckiego z całej Polski. Wśród uczestników obecni byli 
przedstawiciele Koła Środowiskowego 25 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich: p. Jan Błasiński, p. Bogdan Miałczewski i p. Zdzisław 
Wiśniewski. 
      Zarówno udział naszej szkoły, jak informacje o dorobku w pracy 
wychowawczej dość wysoko został oceniony przez organizatorów. 
Ponadto promowaliśmy naszą placówkę i miejscowość poprzez 
wręczanie folderów o placówce i Krasnobrodzie zarówno prelegentom 
jak i pozostałym uczestnikom.  
 

                                                   Dyrektor  Zespołu Szkół Podstawowych 
                                                          mgr Roland Wyrostkiewicz 
 

 

Szach Ekspress  
Nr 1 

 
      W majowym wydaniu „G.K.” opublikowaliśmy 
artykuł o szachach i dwa zadania szachowe.  
      Do Redakcji „G.K.” wpłynęła tylko jedna 
pocztówka z rozwiązaniem tych zadań. Nadesłał ją 
Mariusz Ruczkowski, zam. ul. Zamojska 27, 
Krasnobród. Na Mariusza w Redakcji „G.K.” czeka 
bagbington  - nagroda ufundowana przez Centrum 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie.  
 

Redakcja „G.K.” 
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Z życia szkoły w Kaczórkach 
 

Byliśmy na konkursie polonistycznym „Chochlik” 
Rano 16 maja wyruszyliśmy z Panem Krzysztofem Kucnerem do Krasnobrodu na 
poważny konkurs polonistyczny dla klas III „Chochlik”. 
Dzieci zostały przyjęte tam bardzo życzliwie, ale niestety sukcesy nie przychodzą same. 
Nasi uczniowie pisali sprawdzian składający się z części polonistycznej i przyrodniczej 
mieli na to godzinę. Następnie czekaliśmy na wyniki i po dłuższej chwili dowiedzieliśmy 
się, że Arek Gałka zajął I miejsce i został Laureatem, z czego się bardzo cieszymy i 
gratulujemy, pozostałe dzieci wypadły również dobrze a byli to: Iza Zbyret, Kasia Jarszak, 
Justyna Droździel, Natalia Łuszczak, Michał Kutner i Ula Ostrowska. Wszystkim 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

„Z podwórka na stadion” 
W naszej szkole po raz III zostały zorganizowane gminne zawody w piłkę nożną pod 
nazwą „ Z podwórka na stadion” dziewcząt kategorii dziewcząt i chłopców rocznik 93 i 
młodsi. Brały w nim udział następujące zespoły ze szkół: ZSP w Krasnobrodzie, SP w 
Majdanie Wielkim, SP Kaczórki. 
Po zaciekłej walce SP w Kaczorkach zajęła I miejsca w kategorii dziewcząt i chłopców. 
Dzieci otrzymały piękne puchary ufundowane przez Pana Dyrektora jak i aparat 
fotograficzny ufundowany przez Panią Jolantę Adamczuk z Krasnobrodu. Pozostali 
uczestnicy otrzymali również atrakcyjne nagrody i słodkie upominki. Dlatego pragnę 
podziękować naszym kochanym sponsorom, którzy pomogli nam zorganizować tą imprezę 
sportową a byli to: Pani Jolanta Adamczuk z Marketu Spożywczego w Krasnobrodzie, 
Pani Szkałuba Małgorzata z Malewszczyzny i sklep spożywczy w DPS w Krasnobrodzie 
jeszcze raz z całego serca dziękuję. Ale to nie koniec sukcesów 26 maja pojechaliśmy do 
Zamościa na kolejny etap, czyli powiatowy i tam również wygraliśmy i przywieźliśmy trzy 
puchary, kilka piłek. Następny etap, czyli wojewódzki odbył się w Krasnymstawie tam 
niestety poszło trochę gorzej, bo dziewczynki miały pecha i  zdobyły puchar, ale niestety 
za V miejsce, chłopcy zaś zajęli IX, ale spisali się doskonale wygrywając mecz z 
Hetmanem Zamość. Samo za siebie mówi, że nasze dzieci spisały się super, gdyż otrzymał 
powołania do reprezentacji województwa i wygrały darmowy obóz sportowy nad morze 
(okolice Kołobrzegu), który odbędzie się w dniach 4 – 14 lipca. 

 

Mamy piękne stroje sportowe  
Po całorocznej pracy Samorządu Uczniowskiego mamy piękne żółto - zielone stroje 
sportowe z napisem „SP Kaczorki” i ( jak widać po ostatnich sukcesach przynoszą nam 
szczęście - oby tak dalej), na które zbieraliśmy pieniądze organizując różne kiermasze i 
akcje, ale również w tym zakupie pomógł nam Ksiądz Paweł i Pan Dyrektor. 

Anna Szkałuba 
Wygrany Puchar Marka Wielgusa w Zamościu  

Dnia 6.06 2003r klasy IV i III pojechały do Zamościa na Powiatowy Turniej o Puchar 
Marka Wielgusa . Po pięknej grze dziewczynki zajęły I miejsce, wygrywając obóz 
sportowy w Ciechanowie ( dopłata od każdego uczestnika 180 zł), który odbędzie się w 
dniach 25 06 – 7.07 2003r.Oprócz tego Angelika Koza uczennica klasy III otrzymała 
piękną statuetkę za najlepszą  bramkarkę tego turnieju, również piękną statuetkę otrzymała 
Marcelinka Przytuła uczennica klasy IV „a”, która najwięcej bramek w tym turnieju 
strzeliła. Chłopcy spisali się również bardzo dobrze zajęli IV miejsce na XII drużyn. Przed 
naszymi piłkarzami byli Hetman – Zamość, UKS Biłgoraj i KIKO  Zamość. Naszym 
wspaniałym dzieciom życzymy wielu sukcesów i jak najwięcej goli w następnych 
turniejach piłkarskich. 

Anna Szkałuba 
Szkoła w Kaczórkach – piłkarską siłą. 

Spośród wielu sportowych sukcesów uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej 
największe osiągnięć dokonała drużyna dziewcząt w mini-piłce nożnej. Turniej ten 
zorganizował SZS. Pierwsze eliminacje odbyły się na terenie gmin. W naszej gminie 
wystartowały drużyny ze szkół w Krasnobrodzie i w Kaczórkach. Po bardzo zaciętym 
meczu wygrała drużyna z Kaczórek i tym samym zakwalifikowała się do rozgrywek na 
szczeblu powiatu. Do eliminacji powiatowych nie zgłosiła się żadna inna drużyna i tym 
samym dziewczęta awansowały do szczebla rejonowego tych rozgrywek, które odbyły się 
9 maja w Krasnymstawie. W mistrzostwach rejonu zamojskiego, obejmującego powiaty: 
biłgorajski, tomaszowski, hrubieszowski, krasnostawski i zamojski, dziewczęta pokonując 
przedstawicielki hrubieszowskiego 1: 0 i krasnostawskiego 4:2 zajęły pierwsze miejsce i 
awansowały do finału wojewódzkiego. W finale wojewódzkim, który został rozegrany 11 
czerwca w uroczej wiosce Niedźwiada koło Lubartowa, wystartowali mistrzowie sześciu  
rejonów z całego województwa lubelskiego. Mistrzostwa zostały rozegrane systemem 
grupowym. W wyniku losowania trafiliśmy na reprezentantów z rejonu Białej Podlaskiej  i 
Chełma. Z Białą Podlaską wygraliśmy 1:0, z Chełmem zremisowaliśmy 0:0. Dzięki tym 
wynikom awansowaliśmy do wielkiego finału i w meczu o tytuł mistrza województwa 
lubelskiego przegraliśy z drużyną gospodarzy 0:2 (0:0). Drugie miejsce w województwie 
jest olbrzymim sukcesem naszych dziewcząt. Tych radości i sukcesów dostarczyły nam: 
Ania Rudy- bramka i zawodniczki z pola: Ola Fila, Magda Kawka, Kasia Szkałuba, 
Monika Dziuba, Ania Cieplak, Asia Dobek, Magda Kniaź, Marcelina Przytuła, Agnieszka 
Jachymek. Dziękujemy i gratulujemy.                                    Eugeniusz Komisarczuk 

 
 

Czas na podsumowania 
     Rok ten zleciał błyskawicznie, a 
intensywna jego końcówka zmuszała do 
maksymalnej mobilizacji, aby za 
wszystkim nadążyć. Kto i gdzie jedzie, na 
jakie zawody, konkursy i z jakiego 
przedmiotu? Co chwilę miały miejsce 
apele informujące o tym uczniów. 
Wygraliśmy kilkanaście piłek, dziesięć 
pucharów oraz mnóstwo nagród dla 
indywidualnych uczniów. Pewnie to i w 
jakiejś mierze efekt błogosławieństwa Ojca 
Św., które podobnie jak rok wcześniej 
otrzymaliśmy. 

 
      W roku szkolnym 2002/2003 nastąpiły 
następujące zmiany; wymiana podłogi na 
szkolnym korytarzu oraz zerwanie starej 
boazerii (ukłony za to dla Panów 
Burmistrzów), wstawienie drewnianych 
narożników zabezpieczających tynki, nowe 
ramy z ekspozycją prac dzieci, malowanie 
podłóg w klasach – dziękuję Rodzicom. A 
we własnym zakresie, dzięki współpracy z 
ARiMR i oczywiście Urzędem Miejskim 
wzbogaciliśmy pracownię w komputery, 
wyposażenie oraz modem ISDN pozwala-
jący na niezależne korzystanie z Internetu, 
rozmowy telefoniczne oraz pracę z faksem. 
Do tego jeszcze skorzystali mieszkańcy, 
ponieważ zostali przeszkoleni w zakresie 
kursów komputerowych i 
agroturystycznych. Dzięki pracy 
Samorządu Uczniowskiego wzbogaciliśmy 
się o piękne stroje piłkarskie, w których 
nasi sportowcy i ślicznie wyglądają oraz 
osiągają takież wyniki. Ze środków 
Komisji Antyalkoholowej został zakupiony 
stół do gry w piłkę nożną – obecnie 
oblegany przez dojeżdżające i nie tylko 
dzieci. Mamy profesjonalny taboret i 
garnek do gotowania – dziękuję Pani M. W 
chwili obecnej jest malowane szkolne 
ogrodzenie, a w planach zadaszenie 
zbudowanej sceny. 
     Ale i tak najbardziej cieszy, że: 
- uczniowie osiągają wysokie wyniki w 
nauce i sporcie czy zajęciach artystycznych 
i innych 
- procentują prowadzone w szkole kółka; 
matematyczne, przyrodnicze, 
polonistyczne, informatyczne, teatralne, 
plastyczne, historyczne, 
- jeździmy na wycieczki, basen, 
prowadzimy profesjonalną naukę tańca, 
- mamy możliwość nakarmienia dzieci w 
szkole, 
- układa się współpraca z rodzicami, 
instytucjami, 
- odbywają się w szkole koncerty, pokazy 
psów policyjnych, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, uroczyste akademie, organizujemy 
i bierzemy udział we wszelakich 
konkursach, 
- dobrze wypadł sprawdzian po VI klasie, 
- szkoła się wciąż rozwija, przybywa nam 
dzieci, 
- jest bezpiecznie, nie ma kradzieży itp., 
- jest sprawne dowożenie 
Dziękuję serdecznie nauczycielom, 
pracownikom szkoły i Urzędu Miejskiego, 
Rodzicom, współpracujących z nami 
instytucji i osób za szczęśliwie kończący 
się rok szkolny.            
           Dyrektor szkoły  Krzysztof Szkałuba 
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„Zagórzanki” 
są  z nami od 20 lat 

 
 
      Początki działalności zespołu z 
Łuszczacza sięgają roku 1974 kiedy to z 
inicjatywy Spółdzielni Kółek Rolniczych 
oraz Gminy Susiec powstało Koło 
Gospodyń Wiejskich. Początkowo 
działalności była znikoma i bardzo 
skromna ze względu na brak 
doświadczenia. Z biegiem lat udało się 
zakupić materiały i własnoręcznie uszyć 
stroje ludowe dla członkiń. Zespół 
reprezentował wioskę na imprezach 
gminnych czy parafialnych. W 1979 r. 
zaprezentował się na uroczystym 
otwarciu remizy w Łuszczaczu. 
Działalność tego zespołu została 
przerwana wraz z ogłoszeniem stano 
wojennego. 
       Zespół reaktywował się na dobre 20 
lat temu, w 1983 r. Przygotowanie i 
prezentacja corocznych jasełek 
przedstawianych w Krasnobrodzie a 
potem na forum wspólnoty wioskowej, 
uświetnianie wszystkich uroczystości 
środowiskowych były głównym polem 
działalności kulturalnej zespołu. Od 
1997 r. za sprawą dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury w Suściu zespół przyjął 
nazwę "Zagórzanki". Swój repertuar 
czerpią z miejscowej tradycji i literatury. 
Aktywnie działają w swojej 
miejscowości i okolicznych wioskach i 
gminach. Starają się tez prezentować na 
różnego rodzaju przeglądach pieśni 
folklorystycznych czy kolęd. Znaczący 
był występ na Festiwalu Pieśni Maryjnej 
w Górecku Kościelnym w roku 2002, 
gdzie zdobyły III miejsce. 

 
 
 Obecnie pracują nad nowym repertuarem, by uczestniczyć w Festiwalu Piosenki o 
Roztoczu i Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku.  
       W niedzielę 1 czerwca zespół uroczyście obchodził swój jubileusz. Święto 
rozpoczęło się uroczystą Mszą św. w intencji członkiń, całej wspólnoty wioskowej i 
zaproszonych gości. Eucharystię sprawował ks. Prałat Roman Marszalec. W homilii 

podkreślił wielkie znaczenie 
śpiewu i kultury ludowej dla 
takich społeczności jak 
wioska czy parafia. 
Jubileusz uświetnili swoją 
obecnością min. Starosta 
Powiatu Tomaszowskiego 
Edward Żuk i Wójt Gminy 
Susiec Wiesław Kostrubiec. 
Jest też pięknym zwyczajem 
tej gminy, iż na takie 
świętowanie zjeżdżają się 
inne zespoły ludowe. W go-
ścinę do "Zagórzanek" 
przyjechały "Szumy" z 
Suśca, "Grabiczanki" z 
Grabowicy i "Jutrzenka" z 
Ciotuszy Nowej. Po 
oficjalnej części odbyło się 
spotkanie bardziej to-
warzyskie.  
                    x. Jacek Rak 

 

Bliżej ekologii 
 

       Codziennie wyrzucamy do 
pojemników znaczne ilości śmieci, 
które następnie trafiają na 
wysypisko. Setki ton odpadów 
codziennie przewożonych na 
wysypisko przypominają nam o 
ogromnym zagrożeniu nie tylko dla 
naszego miasta i kraju, ale dla całej 
Ziemi, która zaczyna tonąć w 
morzu śmieci wytwarzanych z 
dużą niefrasobliwością przez nas, 
jej mieszkańców. Pojemność 
wysypisk zmniejsza się z dnia na 
dzień, brak nowych lokalizacji, 
koszty utylizacji rosną. Jedynym 
sensownym rozwiązaniem tego 
problemu jest wprowadzenie 
nowoczesnych systemów 
gospodarki odpadami 
komunalnymi, w tym selektywnej 
zbiórki odpadów.  
     Prawidłowe gromadzenie i 
odbiór odpadów komunalnych 
uwalniają nasze środowisko przed 
dalszą degradacją, poprawiają 
estetykę i higienę naszego miasta. 
Wyłączenie ze strumienia 
odpadów, surowców wtórnych już 
u źródeł ich powstawania wymaga 
pełnej  

świadomości i dyscypliny. W 
zamian przynosi efekty społeczne, 
ekonomiczne i ekologiczne. 
Zmniejsza koszty wywozu 
odpadów, a także tempo 
wypełniania składowisk. Sami 
wytwarzamy śmieci i sami musimy 
je rozsądnie zagospodarować. 
Dlatego ta sfera naszego życia 
powinna być zorganizowana tak, 
aby jak największą część odpadów 
odzyskać i ponownie wykorzystać. 
Aby to nam ułatwić w naszej 
gminie zostanie wprowadzony 
„Program selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych”. W 
pierwszym etapie selektywną 
zbiórką objęte będą takie surowce 
jak: makulatura, szkło, plastik, 
puszki. Na te surowce każde 
gospodarstwo domowe otrzyma 
specjalnie oznakowane worki. 
Napełnione worki będą odbierane 
bezpłatnie przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej w 
Krasnobrodzie raz w kwartale w 
terminie wcześniej ogłoszonym. 

S. Umiński 

 

Wędkarski 
Dzień Dziecka 

 

      W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia 
Dziecka Zarząd Koła „Olender” Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Krasnobrodzie tradycyjnie był 
organizatorem zawodów wędkarskich dla dzieci i 
młodzieży z terenu gminy Krasnobród.  
       Zawody zostały zorganizowane w niedzielne 
popołudnie 1 czerwca nad zalewem kąpielowym. 
Startujący zostali podzieleni na dwie kategorie: 
kadeci (dzieci) i młodzież. Podczas trzygodzinnej 
rywalizacji najlepszymi w kategorii kadetów 
zostali: Bucior Tomasz – 2018 pkt, Gradziuk 
Tomasz – 1352 pkt, Gradziuk Mateusz – 1052 pkt, 
natomiast w kategorii młodzieży najlepszymi 
okazali się: Oś Bartłomiej – 1902 pkt, Kurantowicz 
Artur – 226 pkt, Gielmuda Łukasz – 218 pkt.  
       Należy podkreślić, że zawody wprawdzie 
towarzyskie to jednak stały na dość wysokim 
poziomie, nie jeden dorosły wędkarz mógłby 
pozazdrościć osiągniętych wyników a złowiono 333 
ryby, których waga  w sumie wyniosła 8 kg, 
oczywiście ryb po zważeniu zostały z powrotem 
wypuszczone do wody. Organizator dla wszystkich 
startujących przygotował okolicznościowe dyplomy 
oraz nagrody w postaci akcesorii wędkarskich. 

J. Oś 
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Kopana w ZSP  
na nowym boisku 

 
       2 czerwca 2003roku o godzinie 
11.00. w obecności całej braci uczniow-
skiej Zespołu Szkół Podstawowych im. 
25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, przy 
przepięknej słonecznej pogodzie nastą-
piło otwarcie i przekazanie we władanie 
uczniów nowej płyty boiska. 
      Uroczystość otwarcia poprowadził 
dyrektor ZSP mgr Rolad Wyrostkiewicz, 
który przypomniał historię powstania, 
przebieg prac, związane z tym wydatki, 
trudności oraz wszelką pomoc uzyskaną 
z zewnątrz. 
      Witając zaproszonych gości w oso-
bach Pana Burmistrza Krasnobrodu 
Marka Pasiecznego, Pana Prezesa Za-
mojskiego Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej Wiesława Pałkę, Pana dyrektora 
ZGK Jacka Gmyza, Pana Krzysztofa 
Kowalczuka z Parków Krajobrazowych, 
Pana Józefa Bodysa z Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz Panią Mariolę 
Czapla dyrektor CKiS Krasnobród jesz-
cze raz podkreślał duży wkład pracy i 
pomocy uzyskanej przez organ prowa-
dzący i podległe mu instytucje gminne. 
Następnie głos zabrał Prezes ZOZPN p. 
W. Pałka, który dziękując za zaproszenie 
podkreślił jak ważną rolę w usportowie-
niu  dzieci  i  młodzieży  wnosi  baza 
baza sportowa, przekazując na ręce Dy-
rektora ZSP upominek sportowy. 
 

 
Następnie głos zabrał Burmistrz Krasno-
brodu p. M. Pasieczny, który w krótkim 
wystąpieniu dziękując za zaproszenie i 
życząc sukcesów sportowych na płycie 
nowego boiska sportowego przekazał na 
ręce nauczyciela wychowania fizycz-
nego Sławomira Radlińskiego upominek 
w postaci piłki do gry. Część oficjalną 
otwarcia zakończyło wręczenie przez 
Dyrektora ZSP dla drużyny chłopców 
Pucharu i piłek zdobytych za I miejsce w 
ponadgminnym Turnieju o Puchar Fa-
bryki Mebli „Poznańscy”, który miał 
miejsce 27.05. 2003r.w Bondyrzu. 
      Po części oficjalnej na płytę boiska 
wbiegły piłkarki dwóch drużyn. W ry-
walizacji piłkarskiej zmierzyła się repre-
zentacja Pań Nauczycielek w składzie: p. 
Magda Antoniak – kapitan, p. Marzena 
Kuniec, p. Joanna Burda, p. Danuta 
Pawelec, p. Renata Gancarz,  Anna Lis i 
przystosowana Pani (p.Wojciech Ku-
rantowicz broniący bramki). Drużynę 
uczennic ZSP reprezentowały: Kostru-
biec Anna – kapitan, Łasocha Aleksan-
dra, Dudek Diana, Cisek Anna, Galant 
Monika, Lalik Aneta oraz Korzeniowska 
Monika. Mecz sędziował Sławomir 
Gancarz – sędzia Okregowego  Kole-
gium Sędziów w Zamościu. Mecz stał na 
średnim krajowym poziomie. Było na co 
popatrzeć zarówno od strony sportowej i 

 
 
estetycznej. Drużyny nie oszczędzały się 
walcząc o każdą piłkę i z upałem, który 
był drugim przeciwnikiem. Publiczność 
miała swoje typy a bukmacherzy swoje. 
Do przerwy jednak po indywidualnej 
akcji p. Magdy Antoniak drużyna Pań 
prowadziła 1:0. Po przerwie drużyna 
dziewcząt postawiła wszystko na jedną 
kartę i po dwójkowej akcji Cisek – 
Korzeniowska ta ostatnia zmusiła do 
kapitulacji drugą „przyszywaną” Panią - 
p. Zbyszka Gąbkę, (który zmienił p. 
Wojciecha Kurantowicza przyp. R.S.). 
był remis 1:1. I gdy wydawało się, że 
będą rzuty karne na 2 minuty przed 
zakończeniem spotkania będąca w 
znakomitej dyspozycji strzeleckiej tego 
dnia kapitan reprezentacji Pań Madga 
Antoniak ustaliła pięknym strzałem pod 
poprzeczkę wynik spotkania na 2:1 dla 
reprezentacji nauczycielek. 
      Zwyciężył jednak sport i wspaniała 
zabawa, o czym państwu poopowiadał 
komentujący i obserwujący te wydarze-
nia.    
            Sławek Radliński 
 

 

60 
rocznica 

 
        W dniu 22 czerwca 2003r. odbyły 
się w Krasnobrodzie uroczystości z 
okazji 60 rocznicy wysiedleń i 
pacyfikacji ludności z Krasnobrodu i 
okolic. Organizatorami uroczystości 
byli: Polski Związek byłych Więźniów 
Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych Koło w 
Krasnobrodzie oraz Burmistrz 
Krasnobrodu. 
     Obchody 60-rocznicy rozpoczęły się 
o godz. 10 zbiórką uczestników przed 
Urzędem Miejskim w Krasnobrodzie. 
Potem  odbył się przemarsz do Kościoła 
NNMP w Krasnobrodzie, gdzie o godz. 
1030 rozpoczęła się uroczysta Msza św. 
Po  Mszy św. i okolicznościowych 
przemówieniach wszyscy uczestnicy 
uroczystości udali się na cmentarz, gdzie 
przy Pomniku Żołnierzy Września 
złożono wieńce i kwiaty. 

M. Czapla 

 

Z życia biblioteki 
 
Powiatowa i Miejska Bibliotek Publiczna w Zamościu była organizatorem konkursu o 
zasięgu powiatowym pt. „Literaccy idole” dla dzieci ze szkół podstawowych. Był to 
konkurs plastyczny dla dzieci kl. I-III, które miały wykonać pracę w formie przestrzennej, 
np. pacynki, kukiełki lub inne. W konkursie Gminę Krasnobród reprezentowało troje 
dzieci, w tym jedno z Wólki Husińskiej  i dwoje dzieci z Hutek. Podsumowanie konkursu 
odbyło się w Zamościu na Rynku Wielkim w dniu 7 czerwca. Z przyjemnością informuję, 
że Kasia Bodys z Hutek zajęła II miejsce w tym konkursie. I otrzymała nagrodę, a 
pozostałe dzieci otrzymały upominki za udział w konkursie. 

 

***** 
5 czerwca br. uczniowie klas  V z nauczycielką p. Celiną Koisz udali się z wycieczka do 
biblioteki. Podczas tej wizyty uczniowie mieli okazję zapoznać się z historią biblioteki, 
która działa od 55 lat oraz uzyskać informacje dotyczące księgozbioru i katalogów. 
Natomiast 6 czerwca br. bibliotekę odwiedziły dzieci z przedszkola w wychowawczynią p. 
Marią Domańską. Podczas spotkania panie bibliotekarki czytały dzieciom bajki w ramach 
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 

***** 
Rozstrzygnięto konkurs czytelniczy dla dzieci i młodzieży organizowany przez biblioteki 
pt. „Najwięcej przeczytanych książek w roku szkolnym 2002/2003”. W bieżącym roku 
nagrody książkowe otrzymali: Galina Łubiarz i Barbara Jędruszczak z Gimnazjum, Iwona 
Czekirda, Kinga Rzeszutko, Anna Parnicka, Katarzyna Tabała, Adriana Parnicka, Ewelina 
Bryła, Anika Grela, Anna Kurantowicz i Krzysztof Umiński ze Szkoły Podstawowej w 
Krasnobrodzie oraz Jagoda Pacyna, Natalia Kasperska, Adrian Kasperski i Katarzyna 
Bodys ze Szkoły Podstawowej w Kaczórkach. 
Gratuluję zdobywcom nagród i zapraszam dzieci i młodzież do bibliotek w Krasnobrodzie 
i Hutkach oraz zachęcam do brania udziału w konkursach. 

S. Zdonek 
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Co słychać w Kulturze? 
 

oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie. Dużą atrakcją, szczególnie dla chłopców, było 
puszczanie modeli szybowców, które powstały podczas zajęć w ramach kółka 
modelarskiego. Przy organizacji ogniska pomagały nam niektóre mamy, za co im 
serdecznie dziękujemy.   

 

Sobótki 
W sobotę 21 czerwca 2003r. odbyła się, organizowana co roku, impreza plenerowa 
nawiązująca do ludowej tradycji „nocy świętojańskiej”. Impreza ta była jednocześnie 
uroczystym otwarciem letniego sezonu turystycznego w Krasnobrodzie. Relację z tej 
imprezy opublikujemy w lipcowym wydaniu G.K. 
 

Letnie koncerty na skwerku 
Zgodnie z kilkuletnią tradycją w okresie wakacji organizowane będą letnie niedzielne 
koncerty na skwerku. Pierwszy z nich odbędzie się 6 lipca 2003r. Szczegóły dotyczące 
godziny rozpoczęcia koncertu i wykonawcy podane będą na plakatach.  Serdecznie 
zapraszamy. 

Dni Krasnobrodu 
Trwają przygotowania do tegorocznych „Dni Krasnobrodu”, które odbędą się w dniach 19-
20 lipca. Na sobotę planuje się występy zespołów muzycznych, konkursy, wybory miss 
nastolatek, pokaz sztucznych ogni, a w niedzielę m.in. Przegląd Orkiestr Dętych. 
Szczegóły dotyczące programu będą podane na plakatach, ale już teraz zapraszamy do 
udziału w dniach miejscowości.  
 

 
Leśmian w powiecie 

 

W dniu 24 maja 2003r. odbył się 
Powiatowy Przegląd XXVII Turnieju 
Sztuki recytatorskiej im. Bolesław 
Leśmiana. Gminę Krasnobród w tym 
przeglądzie reprezentowało trzech 
recytatorów wyłonionych w eliminacjach 
gminnych, przypomnę, że byli to: Tomasz 
Piechnik  (Kat. A) z Zespołu Szkół 
Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich w Krasnobrodzie, 
Paulina Górnik   (Kat. A) ze Szkoły 
Filialnej w Wólce Husińskiej, Katarzyna 
Kowalczuk (Kat. B) z Zespołu Szkół 
Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich w Krasnobrodzie. Jak się 
okazało nasi recytatorzy bardzo dobrze 
reprezentowali gminę Krasnobród, 
bowiem Paulina Górnik otrzymała 
nagrodę, a Tomasz Piechnik wyróżnienie. 
Laureaci przeglądu powiatowego zostali 
zaproszeni do udziału w koncercie 
finałowym, który odbył się  w dniu 15 
czerwca 2003r. w Zamojskim Domu 
Kultury. Gratulujemy naszym 
recytatorom. 
 

Dzień Dziecka 
We środę 4 czerwca 2003r. z okazji Dnia 
Dziecka Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie zorganizowało ognisko dla 
dzieci uczęszczających na różnego rodzaju 
zajęcia prowadzone w CKiS. Na placu 
przy kamieniołomach spotkały się dzieci z 
kółek: modelarskiego, muzycznego, 
tanecznego i Klubu Szachowego. Dla 
wszystkich przygotowano kiełbaski i 
napoje. Potem była wspólna wspinaczka 
stromą ścieżką na punkt widokowy, 
podziwianie pięknej panoramy 
Krasnobrodu  
 

 

Krzyżówka Nr 42 
  

       Litery kratek ponumerowanych od 1 do 13 utworzą rozwiązanie Krzyżówki  Nr 42, 
które wraz z naklejonym na karcie pocztowej kuponem prosimy przesłać na adres Redakcji 
w terminie do 10 lipca 2003r. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi 
rozlosujemy nagrodę rzeczową KOMPOZYCJ Ę KWIATOW Ą. Fundatorem nagrody 
jest: KWIACIARNIA  P. ANNY O ŻGA , UL 3-GO MAJA 4 W KRASNOBRODZIE  
      Rozwiązanie Krzyżówki Nr 41: „Gramatyka jest to szkodliwy zabobon”. Za 
prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki Nr 41 nagrodę - SOKOWIRÓWK Ę - ufundowaną 
przez KRASNOBRODZKIE CENTRUM HANDLOWO-PRODUKCYJNO-
USŁUGOWE AMC MARKET SPO ŻYWCZY W KRASNOBRODZIE  otrzymuje: 
Paweł Łubiarz,  zam. Krasnobród, ul. Sikorskiego 5. Gratulujemy. Nagroda do 
odebrania w Redakcji. 
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