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We wrześniowym numerze m. in.:� Już po pierwszym dzwonku � 
Rada protestuje � Promując uzdrowisko Krasnobród �Pamiętając o bohaterach 
�Odznaczeni za dar życia�Moje spotkanie z Ojcem Świętym na Błoniach 
�Przystanek i zalew w Starej Hucie� 

  

 

Krasnobrodzkie Dożynki Diecezjalne 

Jak po 
 długim upalnym dniu... 
 
     Święto Narodzenie Matki Bożej w tym roku zbiegło się z niedzielą. 
Równocześnie tego dnia zostały naznaczone w naszym Sanktuarium dożynki 
diecezjalne. Ta niedziela przyniosła piękną słoneczną i ciepłą pogodę. Delegacje 
z wieńcami o 10.00 spotkały się przy Kaplicy Objawień na Wodzie. To miejsce 
przy cudownym źródle przypomniało nam wszystkim, że źródłem wszelkich 
darów jest sam Bóg i Jemu należy się nasze dziękczynienie i uwielbienie. 
Wkrótce zagrała orkiestra krasnobrodzka i w takt pieśni i marszów 
wyruszyliśmy barwnym korowodem do świątyni Pani Roztocza. Tegoroczne 
dożynki zgromadziły 73 delegacje z bardzo wielu parafii naszej diecezji. 
Korowód więc wyglądał imponująco: przepiękne wieńce, wielobarwne, często 
ludowe stroje uczestników. Gdy  

Ciąg dalszy na str. 10 
Na zdjęciu obok:  
Wieniec, który zajął I miejsce w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy. 

 

 

 Jak zwykle  
    serdecznie 

 
      Nieco później niż zwykle, bo nie pod koniec sierpnia, ale 
dopiero na początku września odbyło się w Krasnobrodzie 
doroczne spotkanie z organizatorami i uczestnikami 
Czteroetapowego Biegu Pamięci Dzieci Zamojszczyny. 
     W tegorocznej XVI edycji biegu wzięło udział około 130 
zawodników, których mieszkańcy Krasnobrodu mieli okazję 
powitać w naszym mieście w piątek 6 września na mecie II 
etapu biegu prowadzącego ze Zwierzyńca do Krasnobrodu. 
     Czteroetapowy Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyny to 
impreza sportowa z dużą tradycją. Tradycją jest też bardzo 
serdeczne, prawie rodzinne powitanie uczestników biegu na 
mecie w Krasnobrodzie. Z taką opinią spotykamy się ze strony 
zarówno organizatorów jak  i uczestników biegu. Tak też było 
i w tym roku. W centrum Krasnobrodu na sportowców 
czekali: mieszkańcy miasta, którzy brawami witali każdego 
przybywającego  na metę     oraz      zespół      folklorystyczny 

 
 „Wójtowianie”, który muzyką i piosenką umilał czas pobytu w 
Krasnobrodzie. 
       Po przybyciu na metę wszystkich zawodników odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla zwycięzców  tego 
etapu biegu w poszczególnych kategoriach. 

Ciąg dalszy na str. 9 

Na zdjęciu: Burmistrz Marek Pasieczny wręcza nagrody dla 
zwycięzców II etapu biegu. 
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WIEŚCI 
Z 

GMINY 

 

***** 
We wrześniu br. Zarząd MiG 
Krasnobród we współpracy ze 
strażakami i wspólnotą wiejską 
Majdanu Wielkiego przystępuje do 
modernizacji dachu na budynku OSP w 
Majdanie Wielkim. Mieszkańcy tej 
miejscowości deklarują wydzielenie 
działki pod budynkiem remizy oraz 
wsparcie materiałowe w postaci części 
blachy na dach oraz drewna w stanie 
okrągłym do przetarcia. 

 
***** 

Urząd Miasta i Gminy w Krasnobrodzie 
opracował wniosek na środki finansowe 
z funduszy pomocowych SAPARD z 
przeznaczeniem na budowę drogi w 
Starej Hucie. Z funduszu możemy 
uzyskać do 75% środków potrzebnych 
na realizację tego zadania. 
 

***** 
Dzięki przychylności Rejonowego 
Zakładu Energetycznego w Zamościu 
zlikwidowane zostały kolizje 
energetyczne powstałe przy budowie ul. 
Wczasowej. Na rozwiązanie tego 
problemu właściciele ośrodków 
wypoczynkowych czekali od kilku lat. 

 

***** 
Na przełomie września i października 
planowana  jest modernizacja w Szkole 
Podstawowej w Majdanie Wielkim. 
Polegała będzie na konserwacji dachu 
nad pomieszczeniem zaplecza 
gospodarczego i mini sali 
gimnastycznej, wymianie odrzwi 
wejściowych od strony boiska. Prace 
sfinansowane zostaną z budżetu gminy. 
 

 
***** 

W styczniu 2001r. Urząd Miasta i Gminy 
w Krasnobrodzie rozpoczął prace 
związane z kompleksową aktualizacją 
numeracji porządkowej nieruchomości na 
terenie miasta Krasnobród. Stało się to 
konieczne, ponieważ taka aktualizacja nie 
była prowadzona przez 20 lat. Po 
zakończeniu tych prac w Krasnobrodzie i 
dokonaniu aktualizacji numeracji w 
Majdanie Małym przystąpiono do 
realizacji tego zadania w kolejnych 
miejscowościach gminy Krasnobród. 
Obecnie rozpoczęto od części zachodniej 
gminy, tj. od miejscowości Stara Huta w 
dalszej kolejności są: Potok Senderki, 
Hucisko i Malewszczyzna. W celu 
ujednolicenia oznakowania i ułatwienia 
mieszkańcom wprowadzenia tych zmian 
UMiG w Krasnobrodzie zapewnia 
wykonanie tabliczek z aktualnymi 
numerami według zapotrzebowania 
mieszkańców. Mieszkańcy, którzy są 
zainteresowani nabyciem takiej tabliczki 
powinni poinformować o tym sołtysa.   

 

***** 
Dyrektorzy szkół: Zespołu Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie, Szkoły 
Podstawowej w Majdanie Wielkim i 
Szkoły Podstawowej w Kaczórkach 
podjęli starania w celu pozyskania 
środków z Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa na organizację 
szkoleń dla rolników i osób pozostających 
bez pracy z terenu gminy Krasnobród.  
Szkolenia dotyczyć będą agroturystyki, 
obsługi sprzętu komputerowego, 
rachunkowości rolniczej. O efektach tych 
działań będziemy informować na bieżąco. 

***** 
10 października  kończy się III kadencja 
Rady Miasta i Gminy w Krasnobrodzie. 
W związku z tym na początku 
października powinna odbyć się ostatnia 
w tej kadencji sesja Rady Miasta i Gminy 
w Krasnobrodzie. Po dyskusji i podjęciu 
uchwał przygotowanych na tą sesję radni, 
podobnie jak w latach ubiegłych, spotkają 
się na wspólnym obiedzie, którym 
zakończą 4-letnią współpracę. 

 

*****  
 
 

 
 
 
 

 

  
***** 

Gmina Krasnobród przy współpracy z 
dyrektorami szkół złożyła wniosek na 
pozyskanie środków finansowych w 
ramach programu Aktywizacji 
Regionów Wiejskich. Środki te 
przeznaczone będą na rozwój oświaty, a 
w szczególności na zakup pomocy 
dydaktycznych, podnoszenie 
kwalifikacji i organizację szkoleń dla 
nauczycieli. Jest szansa aby pozyskać 
ponad 50 tys. zł. środków z zewnątrz na 
te zadania. Na 87 złożonych wniosków, 
wniosek złożony przez gminę 
Krasnobród zajął 23 miejsce, w 
związku z tym Gmina Krasnobród 
otrzymała list gratulacyjny od 
Marszałka Województwa Lubelskiego. 
 

*****  
Dzięki współpracy władz samorządo-
wych Miasta i Gminy Krasnobród i 
Powiatowej Komendy Policji w 
Zamościu od 1 października 2002 roku 
w Krasnobrodzie rozpocznie 
działalność posterunek policji. W nowo 
utworzonej placówce pracować będzie 
7 policjantów oraz kierownik 
posterunku sierżant sztabowy Tomasz 
Czekirda. Wszystkim pracownikom 
posterunku w Krasnobrodzie życzymy 
wszystkiego dobrego w życiu 
osobistym i jak najmniej interwencji 
podczas służby. 
 

***** 
Trwają prace remontowe przy mogiłach 
Żołnierzy Września 1939 roku 
znajdujących się na krasnobrodzkim 
cmentarzu. W ramach tych prac, z 
kamienia józefowskiego zostanie 
wykonanych 6 nowych obramowań 
mogił zbiorowych. Efekty tych prac 
będzie można już zobaczyć 23 września 
br. podczas Święta Patrona Zespołu 
Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie. 
 

***** 
Prowadzone są rozmowy Urzędu MiG 
w Krasnobrodzie z Radą Pamięci Walk 
i Męczeństwa w Warszawie w sprawie 
przyznania dodatkowych funduszy na 
kompleksowy remont mogił zbiorwych 
i indywidualnych Żołnierzy Września 
1939 roku znajdujących się na  
krasnobrodzkim cmentarzu. O efektach 
tych rozmów będziemy informować w 
kolejnych wydaniach „G.K.” 
 

***** 
W dniach 20-22 września 2002 roku 
odbędzie się kolejna edycja akcji 
„Sprzątanie świata – Polska”. 
Organizacją akcji na terenie Miasta i 
Gminy Krasnobród koordynuje tutejszy 
Urząd MiG. W imieniu organizatorów 
zapraszamy szkoły, instytucje i osoby 
indywidualne do aktywnego włączenia 
się do tej akcji. 
 
          Informacje zebrała: M. Czapla 

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 (korekta)   ks. Jacek Rak 
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wydania: 

Sławomir Radliński, Antoni Gancarz, Rafał Kasprzyk 
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Już po pierwszym dzwonku 
 
      W sierpniowym wydaniu „G.K.” w artykule zatytułowanym „Już wkrótce 
pierwszy dzwonek” dyrektorzy: Zespołu Szkół Podstawowych i Szkoły Podatkowej w 
Kaczórkach pisali o tym co działo się w tych szkołach tuż przed wakacjami i w czasie 
wakacji. Zgodnie z zapowiedzią w bieżącym numerze „G.K.” publikujemy 
informacje dotyczące Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie i Szkoły 
Podstawowej w Majdanie Wielkim przekazane przez dyrektorów tych szkół. 

Od Redakcji 
 

Już po wakacjach w ZSO 
      Wakacje to czas wypoczynku, z którego w różnej formie korzystali wszyscy 
pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w 
Krasnobrodzie. Jedną z propozycji na minione wakacje była pielgrzymka grupy 
młodzieży i dyrekcji zorganizowana w czasie przyjazdu patrona naszej szkoły do 
Polski. Na spotkanie z Papieżem udaliśmy się do Krakowa łącząc tę pielgrzymkę z 
czterodniową wycieczką w Tatry, gdzie odwiedzaliśmy miejsca  tzw. Papieskich 
szlaków. Kilka fotografii z naszego pobytu na krakowskich błoniach przybliży być 
może atmosferę tego wydarzenia, ale nie odda bogactwa przeżyć jakich mieliśmy 
okazję doznać podczas mszy św. odprawionej przez Ojca Świętego. 

 
Na zdjęciach:  
1) Nasza grupa w drodze na błonia, 2) podczas spotkania z Ojcem Świętym. 
 

 
      W nowy rok szkolny 2002/2003 
weszliśmy po nowych podłogach na 
parterze szkoły. Zostały one zmienione 
na trwałą i estetyczną terakotę, gdyż 
stare wykładziny PCV zagrażały 
bezpieczeństwu uczniów i nie spełniały 
wymogów stawianych przez Powiatową 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 
Szkoła sfinansowała to przedsięwzięcie 
ze środków pochodzących z wynajmu 
szkoły na kolonie letnie. Kolonie 
zakończyły się 5 sierpnia i natychmiast 
po tym pracownicy ZSO i ZSP 
przystąpili do układania około 650 m2 
płytek. Dzięki ich dużemu 
zaangażowaniu prace ukończono przed 
pierwszym dzwonkiem i uczniowie 
weszli do szkoły, która wygląda dzięki 
temu nieco nowocześniej. W czasie 
wakacji wykonano także szereg prac 
malarskich i drobnych remontów w 
salach lekcyjnych, na korytarzach 
szkolnych i w toaletach. Po wakacjach 
uczniowie zastali w szkole dwie 
pracownie informatyczne jedną z 
komputerami PC (uzyskanymi ze 
współpracy z ARiMR  jeszcze w 
grudniu 2001 roku) i drugą z 
McIntoschami przeniesionymi ze szkoły 
podstawowej. Dzięki temu uczniowie 
jednej klasy będą mogli odbywać 
zajęcia równocześnie, gdyż na zajęcia z 
informatyki dzieli się klasę na dwie 
grupy.  
      W ostatnich dniach wakacji dla 
nauczycieli zorganizowane zostały 
warsztaty mające wesprzeć ich pracę 
wychowawczą przeprowadzone na 
bardzo wysokim poziomie przez Panią 
psycholog Barbarę Jagusztyn z 
Warszawy. Wysoki poziom tych 
warsztatów potwierdzali wszyscy 
uczestniczący w nich nauczyciele, mam 
nadzieję, że zdobytą przez nich wiedzę i 
umiejętności dostrzegą także uczniowie.  
      Na nowy rok szkolny wszystkim 
uczniom i nauczycielom nie tylko 
naszej szkoły życzę wielu sukcesów.  
      Korzystając z okazji za 
pośrednictwem „G.K.” Krasnobrodzkiej 
serdecznie zapraszam całą społeczność 
Miasta i Gminy Krasnobród do wzięcia 
udziału w obchodach Święta Patron 
Szkoły, które odbędzie się w dniu 16 
października 2002r. 

Dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 

Marek Pawluk 
 

Ciąg dalszy na str.7 
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Rada  
protestuje 

 
 
na naukę dzieci w Gimnazjum w Suchowoli. Trudno 
nawet zrozumieć, czym kierowano się podejmując tak 
niedorzeczne decyzje. 
 
M.Cz.: Stąd jak rozumiem protest radnych Miasta i 
Gminy Krasnobród ? 
K.G. - Tak właśnie. Na sesji padały również inne 
propozycje. Burmistrz zapytał zebranych, czy 
przypadkiem ktoś z obecnych nie ma jakiegoś 
znajomego cara, który odebrałby nam prawa miejskie. 
Ciekawy wydaje się również pomysł jednego z 
radnych aby teren szkół krasnobrodzkich włączyć w 
granice administracyjne Szuru i w ten sposób 
przechytrzyć ministra Kołodkę. Pomysł jest 
błyskotliwy, niestety dość skomplikowany w 
realizacji. W końcu Rada wybrała formę protestu. 
 
M.Cz.: Odnoszę wrażenie, że członkowie gminnych 
władz samorządowych to optymiści. 
K.G. - Pesymiści nie powinni zajmować się życiem 
publicznym. Poza tym „ wiara góry przenosi „. 
 
M.Cz.: Złośliwi twierdzą, że tak samo jak na prawach 
miejskich wyjdziemy na uzdrowisku ?! 
K.G. - Rzeczywiście trzeba być złośliwym, żeby tak 
twierdzić. Już dzisiaj  można przytaczać wiele 
przykładów jak korzysta Krasnobród, że stał się 
miejscowością uzdrowiskową. Myślę, że będzie 
okazja o tym porozmawiać podczas najbliższej 
konferencji uzdrowiskowej. 
 
M.Cz.: Dziękuję za wyjaśnienia. 
 

Rozmawiała: Mariola Czapla 
 

 
      Na ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy w Krasnobrodzie, która 
odbyła się w dniu 8 sierpnia 2002r.  radni  przyjęli stanowisko  
dotyczące zasad podziału subwencji oświatowej. Treść tego 
stanowiska publikujemy poniżej: 
 

Stanowisko 
Rady Miasta i Gminy w Krasnobrodzie 

z dnia 8 sierpnia 2002r. 
 
w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 
szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach miast do 
5000 mieszkańców. 
 

1. Wyraża się negatywną opinię w sprawie zasad podziału części 
oświatowej subwencji ogólnej dla szkół podstawowych i 
gimnazjów położonych na terenie miast do 5000 mieszkańców. 

2. Wnosi się o uwzględnienie opinii przez Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 
Terytorialnego podczas opracowywania zmian w sprawie zasad 
subwencji oświatowej. 

 

Stanowisko niniejsze należy doręczyć: Ministrowi Edukacji 
Narodowej i Sportu, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, Unii Miasteczek Polskich oraz zainteresowanym 
gminom. 
 

Uzasadnienie 
1) Nierówne traktowanie miejscowości gminnych posiadających 

status miasta do 5000 mieszkańców oraz miejscowości gminnych 
do 5000 mieszkańców nie posiadających praw miejskich jest 
niczym nie uzasadnione, krzywdzące i społecznie 
niesprawiedliwe. 

2) Z tytułu posiadania praw miejskich dla gminy nie wynikają żadne 
korzyści finansowe w postaci subwencji i dotacji z budżetu 
Państwa. 

3) Pokrzywdzeni są również uczniowie spoza Krasnobrodu 
uczęszczający do szkoły podstawowej i gimnazjum w 
Krasnobrodzie. 

4) Utracone dochody w związku z niekorzystnym podziałem 
subwencji dla małych miasteczek, przekraczają w roku 
budżetowym dochody z podatku rolnego (w Mieście  i Gminie 
Krasnobród – ponad 270 tys. zł.). 

 
Aby nieco przybliżyć czytelnikom „G.K.” przyjęte przez Radę Miasta i 
Gminy Krasnobród stanowisko o kilka słów wyjaśnienia poprosiłam 
sekretarza UMiG  w Krasnobrodzie Kazimierza Gęślę. 
 
M.Cz.: Czy  rzeczywiście tylko dzięki temu, że Krasnobród jest 
miastem, tracimy  na tym corocznie więcej niż dochody z podatku 
rolnego z całej gminy ?! 
K.G. - Niestety taka jest prawda. 
 

M.Cz.: To w takim razie po co władze Krasnobrodu w roku 1994 
podejmowały starania o uzyskanie praw miejskich ? 
K.G. - W tamtym czasie obowiązywały inne zasady naliczania 
subwencji oświatowej. Niektórzy liczyli nawet na pewne korzyści z 
praw miejskich. Dopiero od roku 1998 zmieniono zasady naliczania 
subwencji  dla gmin, traktując  małe miasteczka w   sposób moim 
zdaniem rażąco niesprawiedliwy. Pewna grupa urzędników w 
Warszawie uznała, że  np. na naukę dzieci z Hutkowa, które uczą się 
w Gimnazjum w Krasnobrodzie należy  przekazywać  mniej    
pieniędzy niż 

 

Ośrodek  
konferencyjny 

 
      W ostatnich dniach września 2002r. w 
Krasnobrodzie przebywać będą uczestnicy 
zorganizowanego przez Wydział Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 
w Lublinie Zjazdu Historyków Doktryn Politycznych i 
Prawnych.  Podczas trwającej od 27 do 30 września 
br. konferencji naukowej zorganizowanej w 
Krasnobrodzie, która nosi tytuł „Doktryny polityczne i 
prawne jako źródło instytucji politycznych i 
prawnych” z referatami wystąpi wielu zacnych 
przedstawicieli tej dziedziny nauki. 
     To i temu podobne spotkania organizowane w 
Krasnobrodzie są dowodem na to, że nasze miasto jest 
nie tylko miejscowością turystyczną i uzdrowiskową, 
ale także staje się powoli, zgodnie z założeniami 
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Krasnobród, 
ośrodkiem konferencyjno-kongresowym dla 
przedstawicieli wielu dziedzin. Dzięki temu ośrodki 
wypoczynkowe w Krasnobrodzie w okresie jesiennym 
nie świecą pustkami, a wręcz przeciwnie, tętnią 
życiem. 
 

M. Czapla 
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      W tym roku miałam kolejną okazję 
do spędzenia wakacji bliżej Boga – 
uczestniczyłam w XX Zamojsko-
Lubaczowskiej Pieszej Pielgrzymce na 
Jasną Górę. Chciałabym coś o niej 
powspominać.  
      Nasze wspólne wędrowanie 
rozpoczęliśmy wszyscy razem 2 sierpnia 
Mszą Świętą     o godz. 8.00 w Katedrze 
Zamojskiej, którą celebrował J. E. Ks. 
Bp Jan Śrutwa. Łącznie na Jasną Górę z 

 
 
wykonywanej w bardzo oryginalny 
„wojskowy” sposób oraz Koronki do 
Bożego Miłosierdzia. 
      Pierwszy dzień nie był zbyt ciężki, 
gdyż mieliśmy do przejścia tylko 25 km. 
Odpoczynki odbywały się w 
wyznaczonych, przez główną służbę 
porządkową, miejscach po przejściu ok. 
5 lub 6 km. Na naszej drodze 
spotykaliśmy życzliwych ludzi, którzy 
wychodzili do nas naprzeciw  z  
kompotem, jedzeniem lub 
       
 

360 km na piechotę 
ZAMOŚĆ – JASNA GÓRA 2002 

 
Zamościa, Tomaszowa i Lubaczowa w 
10 grupach wyruszyło ok. 2500 pątni-
ków. Najmłodsza uczestniczka miała 3 
latka, a najstarszy z uczestników – 87 
lat. Pogoda w chwili wyjścia z Zamościa 
zapowiadała się pięknie, choć nie utrzy-
mała się taka do końca. Myślę jednak, że 
dla tego, co przeżyłam na tych „rekolek-
cjach w drodze” warto było zmoknąć nie 
raz i nie dwa. Głównym hasłem piel-
grzymowania było zdanie: „O Świętość 
Małżeństwa i Rodziny w Nowym Ty-
siącleciu”.  
      Każdego dnia uczestniczyliśmy we 
wspólnej Mszy Świętej, najczęściej pod 
Bożym niebem. Potem modlitwa, 
odśpiewywanie godzinek do NMP, 
później różaniec, rozmyślania, 
konferencje. Do tego wszystkiego 
dołączały się kapele i zespoły śpiewacze. 
Nie    zabrakło     Litanii    Loretańskiej 

wodą. Każdy kolejny dzień był podobny 
do poprzedniego: niby taki sam, ale 
jednak każdy wnosił do naszego życia 
coś cennego, nowego, coś wartego 
zapamiętania. Każde słowo rozmyślań 
czy rozważań z codziennego życia 
chwytane było z ogromną niecierpliwo-
ścią i niedosytem, chciałoby się zapaść 
w piękny sen i słuchać oratora w 
nieskończoność. Większości duchowych 
przemówień, homilii i konferencji 
przewodniczył Ojciec Duchowny 
Pielgrzymki – Ks. Michał Maciołek, 
który potrafił zjednywać sobie ludzi. 
Lgnęli wi ęc do niego wszyscy: i dzieci i 
młodzież i dorośli.  
       W chwili, gdy ktoś niedomagał, 
można było skorzystać z fachowej opieki 
lekarza lub pielęgniarki; podróżował z 
nami także sekretariat i podstawowe 
zaopatrzenie. 
       

 
 
Dodam, że grupka z Krasnobrodu, która 
uczestniczyła w pielgrzymce, maszero-
wała razem z grupą 2 (parafia Św. 
Michała w Zamościu) pod 
przewodnictwem ks. Tomasza 
Źwiernika. Było nas z Krasnobrodu 21 
osób.  
       Kończąc wiem, że takie 
przebywanie z Bogiem i z tak wielką 
ilością ludzi w każdych warunkach uczy 
nas czegoś nowego, czegoś 
doskonalszego od tego, co już wiemy, co 
mamy ukształtowanego. Wielu z nas 
właśnie tam szuka sensu życia; każdy z 
nas i wszyscy razem idziemy ze swoimi 
intencjami, wierząc, że właśnie dzięki 
takim dwom pątniczym tygodniom 
życia, zostaną one wysłuchane. 
Poznawanie Boga w innych ludziach, 
szczególnie gdy jest ich dwa i pół 
tysiąca, to najpiękniejsza rzecz w 
dzisiejszych czasach. Przebywanie ze 
sobą w skwarze i w deszczu, w dzień i w 
nocy, w sile i niemocy uczy życia, nawet 
tego, który ma już za sobą 87 lat 
wędrówki ziemskiej. Wierzę, że takie 
wakacje pozwoliły mi na przeżycie Boga 
od nowa, a Jego słowa i czyny 
zaowocują w moim dalszym życiu.  
     Oto historia jak spędziłam dwa 
najpiękniejsze tygodnie tych wakacji. 
Jestem pewna, że jeszcze na długo 
pozostaną one w mojej pamięci tak samo 
jak i zdjęcia w albumie. 
      Na koniec życzę wszystkim, by w 
miarę swoich sił i możliwości 
powędrowali w przyszłym roku z XXI 
rodzinną wspólnotą do naszej wspólnej 
Matki – Maryi Częstochowskiej. Mam 
nadzieję, że się spotkamy za rok. 
                              Łucja 

 

Promując  
uzdrowisko Krasnobród 

  
    Od 29 sierpnia 2002 roku Krasnobród jest uzdrowiskiem. 
Uzyskanie statutu miejscowości uzdrowiskowej dla naszego 
miasta było poprzedzone wieloma działaniami i współpracą z 
wieloma osobami i instytucjami. Stanie się uzdrowiskiem to 
duża szansa dla rozwoju Krasnobrodu jako miejscowości 
uzdrowiskowej i dla jego mieszkańców. Stąd też w dniu 12 
października 2002r.  odbędą się w Krasnobrodzie uroczystości 
związane z uznaniem Krasnobrodu za uzdrowisko. 
     Planowana uroczystość będzie okazją do podziękowania 
osobom i instytucjom, które służyły radą i pomocą w uzyskaniu 
statusu miejscowości uzdrowiskowej dla Krasnobrodu oraz jedną 
z form promocji Uzdrowiska Krasnobród. 
     W uroczystości tej przewiduje się udział wielu gości m.in. z 
Ministerstwa Zdrowia, Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”  
władz samorządowych  województwa lubelskiego. Swój udział 
w uroczystościach potwierdził Pasterz Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej ks. biskup Jan Śrutwa, który odprawi Mszę św. w 
intencji rozwoju uzdrowiska. 

  
       Urząd Miasta i Gminy w Krasnobrodzie, który jest 
głównym organizatorem tej uroczystości serdecznie zaprasza 
do udziału w niej także mieszkańców Miasta i Gminy 
Krasnobród. 
   Ramowy program uroczystości przedstawia się następująco: 
1200 - Uroczysta Msza Święta  sprawowana przez 

Pasterza Diecezji ks. pp. Jana Śrutwę  
1330 - Zwiedzanie połączone z prezentacją Sanatorium  

Rehabilitacyjnego dla Dzieci  w   Krasnobrodzie 
oraz placu budowy Kościoła   pw. Św. Ducha 

1430 - Obiad dla zaproszonych gości 
1550 - Konferencja: „Uzdrowisko Krasnobród – szansa 

i wyzwanie” 
1700 - Konferencja prasowa 
1730 - Wieczór Krasnobrodzki   

     Referaty prezentowane podczas konferencji zostaną 
opublikowane w specjalnym wydaniu „Gazety 
Krasnobrodzkiej”. 

M. Czapla 
 
 



6                                          23.09.2002r.                       Gazeta Krasnobrodzka 
 

 

Przystanek i zalew  
w Starej Hucie 

 
       Pod koniec lat siedemdziesiątych 
ubiegłego stulecia, kiedy zbudowano 
drogę utwardzoną od Malewszczyzny 
do Starej Huty, życie mieszkańców tej 
wsi uległo znacznej poprawie. Łatwiej 
było odwieźć płody rolne do punktów 
skupu w Krasnobrodzie, jednocześnie 
droga ta ułatwiła dowóz materiałów 
budowlanych i środków do produkcji 
rolnej. Mieszkańcy wsi Stara Huta nie 
przestali  zachwycać się tym, co już 
osiągnęli, zaczęli starać się o 
uruchomienie komunikacji 
autobusowej, bo do najbliższego 
przystanku, do Malewszczyzny, trzeba 
było iść cztery kilometry. Ówczesne 
władze na różnych szczeblach, widząc 
taka potrzebę przedłużyły trasę 
autobusu z Tomaszowa Lub. przez 
Krasnobród do Starej Huty, a w kilka 
lat później Zamość-Józefów przez Starą 
Hutę. 
      Zdawało się, że już do szczęścia nic 
nie potrzeba. A jednak ... Miejsce, w 
którym zatrzymywał się autobus stał 
betonowy słup z rozkładem jazdy. 
Pasażerowie w dni mroźne i deszczowe 
marzli czekając na autobus. Przez 
kilkanaście lat starania mieszkańców 
wsi o zbudowanie przystanku władze 
gminy  odkładały w nieskończoność. 
Przykro było patrzeć jak dzieci 
dojeżdżające do szkół w Kaczórkach i 
Krasnobrodzie marzły na szosie  stojąc 
na śniegu i w wodzie. A jednak obecny 
Zarząd Miasta i Gminy w 
Krasnobrodzie dotrzymał słowa.  
 

 
Pod koniec kadencji i na początek roku 
szkolnego wybudowano piękny przysta-
nek w stylu góralskim usytuowany obok 
zabytkowej figury i kilkadziesiąt 
metrów od skrzyżowania, który ładnie 
komponuje się z  górzystym 
krajobrazem. Sprawdza się stare 
powiedzenie, trochę dobrej woli 
przedstawicieli władzy i wszyscy 
będziemy zadowoleni. 
        Następna sprawa, która dręczyła 
mieszkańców wsi Stara Huta od wielu 
lat, to brak naturalnego zbiornika wod-
nego. W miejscu, gdzie była studnia, z 
której czerpali wodę mieszkańcy całej 
wsi Stara Huta i znacznej części Huci-
ska po wybudowaniu wodociągu uległa 
dewastacji, powstało niebezpieczne ba-
gno. 
       Pod koniec lat siedemdziesiątych 
ubiegłego stulecia Zarząd Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Starej Hucie podjął 
uchwałę, aby w tym miejscu utworzyć 
mini zalew. Ówczesny Zarząd Gminy 
Krasnobród poparł tą inicjatywę i podjął 
się partycypacji w kosztach tego 
przedsięwzięcia. Niestety stan wojenny, 
zmiana ustroju zubożyły nasz kraj,  co 
spowodowało, że to zadanie stało się 
niemożliwe do zrealizowania. 
 

 
W późniejszym czasie kilkakrotnie 
podejmowano ten temat, ale zawsze 
brakowało pieniędzy. Aż wreszcie znalazł 
się odważny człowiek, który poczynił 
pewne działania w celu utworzenia 
zalewu. Jest nim pan Czesław Późniak, 
mieszkaniec wsi Stara Huta, który w 
swoim życiu lubi podejmować ryzykowne 
sprawy i zawsze mu to na dobre 
wychodzi, który kupił od wspólnoty 
wiejskiej ten kawałek bagna (25 arów). 
Nie zrażając się tym, jakie poniesie 
koszty, aby wykonać zamierzony cel i czy 
kiedykolwiek to się zwróci. Podczas 
sporządzania aktu notarialnego pan 
Późniak powiedział, że ten mini zalew 
będzie służył nie tylko do celów 
prywatnych, ale także do celów 
przeciwpożarowych. 
      Roboty zostały już rozpoczęte, tzn. 
wykopany jest rów odwadniający, aby 
można było wejść z ciężkim sprzętem. Ku 
uciesze dzieci z całej wsi płynie wartki 
strumień zimnej źródlanej wody. 
      Oby więcej było takich odważnych i 
przedsiębiorczych ludzi jak pan Czesław 
Późniak, to wówczas  życie stałoby się 
łatwiejsze. 

Antoni Gancarz 

 

Pamiętając 
o bohaterach 

 
     Trwa pamięć o bohaterach września. Przypominają ją  coroczne 
uroczystości. Taka uroczystość odbyła się w dniu 8 września 2002r. 
w Krasnobrodzie i rozpoczęła się o godz. 900 Mszą św. Następnie 
uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz pod Pomnik 
Żołnierzy Września, gdzie  zostały wygłoszone okolicznościowe 
przemówienia i złożono wiązanki kwiatów i wieńce. Wartę pełniła 
młodzież szkolna. 
        W uroczystości wzięło udział 28 Kół Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych z Okręgu Zamość, 37 
pocztów sztandarowych, w tym dwa szkolne. 
       Swoją obecnością uroczystość patriotyczną w Krasnobrodzie 
zaszczycili:  przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Zamościu 
mgr inż. Kazimierz Mielnicki, komendant WKU w Zamościu mgr 
inż. Andrzej Kotowski, zastępca burmistrza MiG Krasnobród 
Janusz Oś oraz dyrektorzy krasnobrodzkich szkół mgr Marek 
Pawluk i mgr Roland Wyrostkiewicz. 
       Uroczystość zakończono spotkaniem w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie.  Dla uczestników uroczysto-
ści przygotowano bigos. Patriotyczną uroczystość w Krasnobrodzie  

        

 
 
uświetniły występy chóru z Sitna oraz Orkiestry Dętej ze 
Zwierzyńca.  
       Organizatorem uroczystości był Związek 
Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd 
Okręgu w Zamościu i Zarząd Oddziału w Krasnobrodzie. 
 

                   Rafał Kasprzyk 
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Moje spotkanie  
z Ojcem Świętym  

na Błoniach 
      Na Pielgrzymkę pojechałam 
właściwie nie rozumiejąc do końca gdzie 
jadę i do kogo. Nie sądziłam też, że to 
spotkanie wywrze na mnie tak 
niesamowite wrażenie, że dzięki niemu 
w jakiś sposób zmieni się moje życie. 
     Wyjazd trwał 4 dni. Przez dwa 
pierwsze zwiedzaliśmy Zakopane 
odwiedzając miejsca najmilsze sercu 
Ojca Świętego, a także wędrowaliśmy 
po dolinach i szczytach Tatr, z którymi 
Papież ma tak wiele wspólnego - kocha 
je tak jak wszystkich i wszystko co 
polskie. Dopiero po jakimś czasie udało 
mi się zrozumieć jaki to był ważny 
element naszej wyprawy. Był to czas na 
wewnętrzne wyciszenie, rozmyślanie o 
pewnych sprawach aby być 
przygotowanym na spotkanie z tym 
największym człowiekiem naszych 
czasów. 
      Kiedy przyszedł czas na wyjazd do 
Krakowa, nikt nie myślał o zmęczeniu, 
które było skutkiem długiej wędrówki. 
Nikt też nie miał nic przeciwko wyjaz-
dowi na Błonia koło północy. Mimo, iż 
wiedzieliśmy, że spać nie będziemy, 
myślę, że nikt się tym nie przejmował.  

Zbyt mała to była przeszkoda, by jej nie 
byliśmy w stanie pokonać. 
      Gdy dotarliśmy do Krakowa około 
godz. 3.00, uderzył nas ten niesamowity 
tłum, te potoki ludzi, które nie wiadomo 
skąd brały swój początek. Byli to różni 
ludzie, poczynając od małych dzieci na 
rękach matek, kończąc na ludziach 
starszych, niedołężnych, 
niepełnosprawnych. To było kolejne 
świadectwo. Jeśli się wierzy, z pomocą 
Boga, można dokonać rzeczy z pozoru 
niemożliwych. Łatwo się domyśleć, że 
większość pielgrzymów stanowiła 
młodzież, z która Papież ma wyśmienity 
kontakt. Wszystkich łączyła wspólna 
modlitwa, wyciszenie wewnętrzne ale i 
niesamowita radość, miłość i życzliwość 
w oczach i na ustach tych pielgrzymów. 
      Do sektorów dotarliśmy około 3.30. 
Ulokowaliśmy się i ujrzeliśmy ludzi, 
którzy spali, leżeli, modlili się czekając. 
My też czekaliśmy zmarznięci, 
zmęczeni, a mimo to optymistycznie 
nastawieni do świata. O godzinie 6 
rozpoczęło się czuwanie, modlitwy i 
ogólne przygotowanie na przyjazd Ojca 
Świętego. Około9.30 usłyszeliśmy 

 
wspaniały komunikat, że Papież jest już 
w drodze do nas. po wielokrotnych 
próbach rozbudzenia 3 milionowego 
tłumu, które nie przyniosły 
zamierzonego efektu, właśnie z tym 
ospałym tłumem zaczęło się dziać coś 
dziwnego. Wszyscy zaczęli śpiewać, 
machać flagami i dłońmi, wiwatować, 
krzyczeć i płakać ze wzruszenia - taki 
nastrój trwał do samego końca. 
Oczywiście cały czas byliśmy skupieni i 
wsłuchani w słowa tego Wielkiego 
Człowieka. Jednak wszystko co dobre 
szybko się kończy. I my i On 
rozstawaliśmy się długo, z ogromnym 
żalem i bólem w sercu i ze łzami w 
oczach, mając nadzieję, że jeszcze się 
zobaczymy. 
     Jestem przekonana, że każdy wyniósł 
z tego spotkania wiele. Znalazł 
odpowiedź na wiele nurtujących go 
pytań, znalazł rozwiązanie swych 
problemów i w końcu zrozumiał tyle i na 
tyle dobrze, aby wprowadzić to w swoje 
życie - do końca swojego życie. 
      Czwarty i ostatni dzień Pielgrzymki 
był najbardziej smutny, bolesny i 
właśnie dlatego w drodze powrotnej tak 
dużo się modliliśmy i jeszcze więcej 
śpiewaliśmy, wszyscy bez wyjątku 
chwaląc imię Pana.    
  

 Agnieszka Cios 
 

 

Już po pierwszym 
dzwonku 

 
Ciąg dalszy ze str. 3 
 

Wieści ze Szkoły Podstawowej 
w Majdanie Wielkim 

 

       Kap, kap płynął łzy..  słowami 
piosenki pt. „Bardzo smutna piosenka” 
21 czerwca 2002r. uczniowie kl. V 
pożegnali odchodzących do gimnazjum 
uczniów kl. VI. Natomiast całą 
społeczność szkolną pożegnał ostatni 
dzwonek. Tylko Dyrektor Szkoły po 
dwuletniej przerwie nawiązała 
współpracę z Akcja Katolicką z Lublina 
i przyjęła na kolonie 77 dzieci z 
Konopnicy, Rejowca Fabrycznego i 
Lublina. 
Pozyskane z organizacji kolonii środki 
finansowe zostały wykorzystane na 
bieżące remonty: 
a) odmalowanie elewacji i pomiesz-
czeń szkoły filialnej w Hutkowie. 
b) pomalowanie wszystkich sal 
lekcyjnych, pomieszczeń zaplecza ku-
chennego szkoły w Majdanie Wielkim. 
      Prace wykonywali pracownicy 
szkoły wspierani w miarę potrzeby przez 
rodziców uczniów uczęszczających do 
szkoły w Majdanie Wielkim. 
      Pragnę podziękować w imieniu 
własnym i rodziców Panu burmistrzowi i  

      
  
pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Krasnobrodzie za pozyskane fundusze na 
modernizację łazienek, które 21 czerwca zostały oddane do użytku. 
       1 września – nowy rok szkolny 2002/2003 przynosi nowe zadania, problemy itp. 
jednak wszyscy wracają do pracy z uśmiechem na twarzy, ponieważ zdają sobie 
sprawę, że w zgranym zespole wspólnie pokonają różne napotykane problemy. 
      Uczniowie chętnie przekraczają progi tej szkoły, nie zrażając się tym, że czeka ich 
tu duży wysiłek w zdobywaniu wiedzy, wiedzą bowiem że oprócz tego będzie też 
dużo zabaw, konkursów, uroczystości i mogą się tu czuć bezpiecznie. 
     Oto kalendarz imprez, które odbędą się w najbliższym czasie: 
19-20 września – Wycieczka dla uczniów w Góry Świętokrzyskie 
24 września – „Pamiątki historii ...” – III spotkanie z p. Bronisławem Terleckim, 
uczestnikiem walk w Majdanie Wielkim w czasie II wojny światowej. 
8 października – X Biegi Przełajowe o puchar Szkoły. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Majdanie Wielkim 
Małgorzata Kawałek 
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Zespół Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 

w Krasnobrodzie 
 

H A R MO N O H G R A M     O B C H O D Ó W 
 

Ś W  I  W  I  W  I  W  I Ę T  A     T  A     T  A     T  A        

P  A  T  R  O  N  A    S  Z  K  O  Ł  YP  A  T  R  O  N  A    S  Z  K  O  Ł  YP  A  T  R  O  N  A    S  Z  K  O  Ł  YP  A  T  R  O  N  A    S  Z  K  O  Ł  Y     
 

16- 23 w r z e ś n i a   2 0 0 2   roku 
 
1. 16.09.2002 – uroczyste rozpoczęcie obchodów Święta Patrona 

Szkoły: 
2. mecz piłki nożnej drużyn klasowych 
3. pokaz sekcji karate 
4. mecz piłki nożnej – reprezentacja 3 Batalionu Obrony 

Terytorialnej – nauczyciele i pracownicy samorządu 
5. 17.09.2002 – zwiedzanie szkolnej Izby Pamięci i Tradycji przez 

Przedszkolaków i uczniów oddziałów zerowych. 
6. 18.09.2002r. – zwiedzanie szkolnej Izby Pamięci i Tradycji 

przez uczniów kl. I-III. 
7. 19.09.2002r. – zwiedzanie szkolnej Izby Pamięci i Tradycji 

przez uczniów kl. IV-VI. 
8. 19.09.2002r. – spotkanie z kombatantami z terenu Gminy 

Krasnobród. 
9. 20.09.2002r. – zwiedzanie przez uczniów ZSP i ZSO Wystawy 

Państwa Partyków „Polskie symbole narodowe i wojskowe”. 
10. 21.09.2002r. – dyskoteka szkolna. 
11. 22.09.2002r. – przyjazd i zakwaterowanie gości zaproszonych 

(ognisko ułańskie, występ zespołu wokalno-instrumentalnego 
„Echo Roztocza”. 

12. 23.09.2002r. – Święto Patrona Szkoły: 
13. przemarsz do Sanktuarium Nawiedzenia NMP, 
14. uroczysta Masz Święta (poświęcenie nowego sztandaru), 
15. apel poległych i składanie wiązanek pod Pomnikiem „Żołnierzy 

Września”. 
16. akademia w szkole (przekazanie społeczności szkolnej przez 

fundatorów nowego sztandaru, ślubowanie i pasowanie 
pierwszoklasistów, część artystyczna), 

17. biesiada ułańska (uroczysty obiad, występ zespołu wokalno-
instrumentalnego „Wójtowianie”. 

18. 24.09.2002 – III Wielobój Ułański dla uczniów kl. I- III. 
19. 25.09.2002 – III Wielobój Ułański dla uczniów kl. IV- VI. 
20. 25.09.2002 – zwiedzanie „wystawy sprzętu wojskowego”. 
21. 26.09.2002 – obchody Święta Patrona w Szkole Filialnej w 

Zielonem – ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów. 
22. 27.09.2002 – obchody Święta Patrona w Szkole Filialnej w 

Wólce Husińskiej – ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów. 
            Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowych 
                             w Krasnobrodzie 
                   mgr Roladnd Wyrostkiewicz 

 

 
 

Podziękowanie 
 
      Dyrektor i społeczność uczniowska Zespołu Szkół 
Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w 
Krasnobrodzie serdecznie dziękuje wszystkim, którzy 
włączyli się w zbiórkę funduszy na nowy sztandar. 
     Lista fundatorów nowego sztandaru szkoły: 
 
1. Ułani, rodziny ułanów, kombatanci i sympatycy 

związani z 25 Pułkiem  Ułanów Wielkopolskich: 
• Pan Jan Estkowski – Pułtusk 
• Pan Karol Mikołajewski – Poznań 
• Pani Maria Radziun – Włocławek 
• Pani Lucyna Pilinkiewicz – Bytom 
• Państwo Wiesława i Andrzej Sadowscy – 

Wrocław 
• Państwo Krystyna i Ryszard Rudczyńscy – 

USA 
• Pan Jan Lalko – Koło 25 PUW – Londyn 
• Pan Stefan Malawski – Warszawa 
• Pan Andrzej Cendro – Warszawa 
• Pan Andrzej Święcicki – Warszawa 
• Pani Irena Orłowska – Warszawa 
• Pan Bogdan Miałczewski – Warszawa 
• Pan Stanisław Bekasik – Poznań 
• Pan Henryk Grycewicz – Kwidzyń 
• Pan Jan Partyka - Rzeszów 

2. Władze Samorządowe Miasta i Gminy Krasnobród 
3. Zakłady pracy: 

• Dom Pomocy Społecznej Krasnobród-
Podzamek 

• Dom Pomocy Społecznej – Majdan Wielki 
4. Osoby prywatne: 

• Pan Edward Kuźma – Ośrodek 
Wypoczynkowy „New Portland” – 
Krasnobród 

• Państwo J.Adamczuk, K. Adamczuk, W. 
Adamczuk – AMC Market Spożywczy - 
Krasnobród 

• Pan Józefat Buzun – Ośrodek Rekreacyjno-
Wypoczynkowy „U Buzuna” – Krasnobród 

• Pan Jan Gębka – Krasnobród 
5. Rada Rodziców przy Zespole Szkół Podstawowych 

w Krasnobrodzie. 
6. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Podstawowych 

w Krasnobrodzie. 
       Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowych 
                             w Krasnobrodzie 
                   mgr Roladnd Wyrostkiewicz 

 
 

D rogi Czytelniku!D rogi Czytelniku!D rogi Czytelniku!D rogi Czytelniku!    
    

M asz ciekaw y pom ysł, nurtu jM asz ciekaw y pom ysł, nurtu jM asz ciekaw y pom ysł, nurtu jM asz ciekaw y pom ysł, nurtu jący C icy C icy C icy C ię problem .  problem .  problem .  problem .                 

N apisz .N apisz .N apisz .N apisz .    

             Postaram y si             Postaram y si             Postaram y si             Postaram y się w yda w yda w yda w ydać T w ój artykuł na łam ach  T w ój artykuł na łam ach  T w ój artykuł na łam ach  T w ój artykuł na łam ach     

         „G azety K rasnobrod         „G azety K rasnobrod         „G azety K rasnobrod         „G azety K rasnobrodzzzzkiej”kiej”kiej”kiej”     
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  Jak zwykle  
      serdecznie 

 
Ciąg dalszy ze str. 1 
 
Oto wyniki: 

Kategoria Mężczyźni 
I miejsce – Jerzy Kulczyk 
II miejsce – Jacek Kasprzyk 
III  miejsce – Jarosław Janicki 
 

Kategoria Kobiety 
I miejsce – Nina Koval 
II miejsce – Halina Kavaliowa 
III  miejsce – Alena Yuskavets 
 

Kategoria Niepełnosprawni 
I miejsce – Tomasz Hamerlak 
II miejsce – Zbigniew Baran 
III  miejsce – Arkadiusz Skrzypiński 

 

Kategoria Niewidomi 
I miejsce – Sławomir Jeżowski 
II miejsce – Zdzisław Koziej 
III  miejsce – Wiesław Miech 
 
      Dla zwycięzców pierwszych trzech 
kategorii nagrody ufundował i wręczył 
burmistrz Miasta i Gminy Krasnobród 
Marek Pasieczny. W kategorii 
„Niewidomi” nagrody ufundowali 
sponsorzy: p. Krystyna Mielnicka  -
Apteka w Krasnobrodzie, Polski 
Związek Byłych Więźniów Hitlerow-
skich Obozów Koncentracyjnych – Kolo 
w Krasnobrodzie, p. Wiesława 
Gielmuda – „Krasbud” z Krasnobrodu. 
Oprócz wyżej wymienionych były też 
nagrody specjalne dla: 
• najmłodszego uczestnika biegu, 
którym był Andrzej Węcławiak (ur. 
1979) – nagroda Sanatorium 
Rehabilitacyjnego dla Dzieci im. 
Janusza Korczaka w Krasnobrodzie 
• najstarszego zawodnika biegu – 
Kazimierza Wojtkowiaka (ur. 1926) – 
nagroda p. Stanisława Cieplaka – Kiosk 
„Ruch” w Krasnobrodzie 
• najsympatyczniejszego zawodnika, 
którym okazał się Dezider Ferenci ze 
Słowacji – nagroda ufundowana przez 
„KRAS-TANK” Stanisław Gontarz, 
Tadeusz Gontarz. 
Natomiast słodka nagroda rzeczowa w 
postaci wspaniałego tortu ufundowanego 
przez Zakład Cukierniczy p. Janusza 
Szpyry z Krasnobrodu została wręczona 
przez fundatora jedynemu małżeństwu 
biorącemu udział w biegu – państwu 
Danucie i Mieczysławowi Orzechow-
skim z Warszawy. 
 

 
 
     Dla nagrodzonych były też listy gratulacyjne od burmistrza MiG Krasnobród, 
okolicznościowe dyplomy od dyrektora biegu p. Tadeusza Lizuta oraz bukiety 
kwiatów ufundowane przez Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 
     Po ceremonii wręczenia nagród zawodnicy serdecznie pożegnali się z 
mieszkańcami i udali do Zamościa, aby następnego dnia wrócić do Krasnobrodu i z 
stąd wyruszyć na trasę kolejnego etapu prowadzącego do Zamościa. 
     W sobotę 7 września zanim zawodnicy wyruszyli na trasę biegu w centrum 
Krasnobrodu miało odbyć się uroczyste pożegnanie, którego rozpoczęcie zostało 
trochę opóźnione nieplanowanym, ale jakże sympatycznym wydarzeniem, które w 
kilku zdaniach postaram się opisać.  
       Otóż, gdy zawodnicy mieli ustawić się na ulicy i przygotować do ceremonii 
pożegnania od strony ronda zaczęły dobiegać odgłosy klaksonów samochodowych, 
które zainteresowały zebranych w centrum Krasnobrodu. Jak się okazało 
nadjeżdżał sznur ustrojonych samochodów – korowód weselny, na którego czele 
jechał specjalnie wystrojony samochód nowożeńców. Na reakcję zebranych nie 
trzeba było długo czekać. Wszyscy zawodnicy wybiegli na ulicę, zatarasowali 
drogę samochodom i  z uśmiechem na twarzy odśpiewali gromkie sto lat dla młodej 
pary. Goście weselni powysiadali z samochodów i obserwowali to co się działo, 
niektórzy robili zdjęcia. Ta nietypowa w tradycji weselnej „brama” utworzona z 
uczestników XVI Biegu Pamięci Dzieci Zamojszczyzny zablokowała przejazd 
samochodom i stworzyła warunki do targowania się o to za „ile” przejazd będzie 
odblokowany. Po krótkim targowaniu się  zawodnicy otrzymali od pana młodego 
100zł, które dyrektor biegu p. Tadeusz Lizut zadeklarował przekazać na rzecz 
Domu Dziecka w Zamościu. Zanim jednak korowód odjechał zawodnicy, 
organizatorzy biegi oraz goście weselni ustawili się do pamiątkowego zdjęcia. To 
była prawdziwa sesja zdjęciowa. Niestety na zdjęciach zabrakło panny młodej, 
gdyż jak się potem okazało weselnicy z domu pana młodego jechali po pannę 
młodą, a dopiero potem do kościoła. Nie przeszkodziło to jednak w tym, aby 
jeszcze raz odśpiewać gromkie „sto lat” dla pary młodej i w końcu przepuścić cały 
korowód weselny. 
      Po odjechaniu „weselników” odbyło się, przebiegające już zgodnie z planem, 
pożegnanie uczestników biegu. Jako pierwszy głos zabrał dyrektor biegu Tadeusz 
Lizut, który podziękował za serdeczne przyjęcie w Krasnobrodzie, a następnie  
burmistrz Marek Pasieczny, który pożegnał organizatorów i uczestników biegu i 
zaprosił ich do Krasnobrodu w przyszłym roku. Potem na czele z orkiestrą dętą z 
Krasnobrodu wszyscy udali się pod pomnik usytuowany obok mostu w 
Krasnobrodzie, gdzie dla uczczenia pamięci osób poległych podczas II wojny 
światowej, złożono dwie wiązanki: jedną od gospodarzy, drugą od uczestników 
biegu. Na tym część oficjalna pożegnania zakończyła się i zawodnicy mogli się 
udać do Podklasztoru, skąd wystartowali do III etapu biegu. 
      Kończąc relację z tegorocznej edycji XVI Czteroetapowego Biegu Pamięci 
Dzieci Zamojszczyzny serdecznie dziękuję sponsorom, orkiestrze dętej, p. Bożenie 
Czekirda oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
organizacji powitania i pożegnania uczestników biegu w Krasnobrodzie. 

M. Czapla 
 

Fotoreportaż z opisanych uroczystości publikujemy na str. 11 
 

 

P o d  z  i P  o d  z  i P  o d  z  i P  o d  z  i ę k  o  w  a  n  i a k  o  w  a  n  i a k  o  w  a  n  i a k  o  w  a  n  i a     
Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie serdecznie dziękuje 

 

W łaW łaW łaW łaścicielom  F abryki M ebli „Poznacicielom  F abryki M ebli „Poznacicielom  F abryki M ebli „Poznacicielom  F abryki M ebli „Poznańscy” w  B ondyrzuscy” w  B ondyrzuscy” w  B ondyrzuscy” w  B ondyrzu     
 

za wypożyczenie samochodu ciężarowego TiR i możliwość wykorzystania go jako sceny  
podczas Diecezjalnych Dożynek, które odbyły się w dniu 8 września 2002r. 
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Krasnobrodzkie Dożynki Diecezjalne 
 

Jak po długim upalnym dniu... 
 
 

 
 
Ciąg dalszy ze str. 1 
znaleźliśmy się na placu przykościelnym wszystkie delegacje 
zostały przedstawione wobec zgromadzonych wiernych. W 
ramach przygotowań do uroczystej celebry dziękczynnej 
wystąpili z koncertem zespół "Wójtowianie" i chór parafii 
Krasnobród. W tym czasie wielu z zaciekawieniem i podziwem 
oglądało przyniesione wieńce. Wśród niech znalazły się osoby 
z komisji konkursowej. Bowiem w tym roku ogłoszono 
konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy a nagrody, 
ciekawe albumy książkowe, ufundował Pasterz Diecezji.  
      Wraz z wybiciem godziny 12 przy ołtarzu stanął J.E. 
Ksiądz Biskup Jan Śrutwa, który był gospodarzem 
tegorocznych uroczystości dożynkowych. Po Hejnale 
Maryjnym wszystkich powitał kustosz sanktuarium Ksiądz 
prałat Roman Marszalec. Potem zabrzmiała pieśń dożynkowa 
"Plon niesiemy plon". Starostami byli Janusz Stawarz i 
Krystyna Nowosad z parafii Nabróż i oni przynieśli pierwszy 
chleb z tegorocznych plonów gospodarzowi dożynek - Księdzu 
Biskupowi. W homilii Dostojny Kaznodzieja zwrócił uwagę na 
zagrożenia i niepokoje jakie towarzyszą wszystkim pracującym 
i mieszkającym na wsi polskiej. Gdyby polska wieś potrafiła się 
mądrze zjednoczyć! - To stwierdzenie zapadło głęboko w serce 
słuchaczy. Zjednoczona wieś byłaby potęgą i nie powinna się 
obawiać ani wejścia do Unii, ani większych czy mniejszych 
kryzysów politycznych czy gospodarczych.  
      Po kazaniu wszystkie wieńce zostały poświęcone. Każda 
delegacja otrzymała okolicznościowy dyplom od diecezjalnego 
duszpasterza rolników, Księdza Grzegorza Świtalskiego. W 
procesji z darami uczestniczyło ponad trzydzieści delegacji. 
Jako   dar    ołtarza    składano   przede wszystkim   chleb    z 

 

tegorocznych plonów. Zakończeniem uroczystej celebracji była procesja 
Eucharystyczna i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na dalszą pracę i 
życie. Przed rozstaniem  rozdano nagrody w konkursie na najpiękniejszy wieniec. Jak 
mówili członkowie komisji, bardzo trudno było wybrać ten najpiękniejszy. Po 
długich debatach pierwszą nagrodę przyznano wieńcowi z parafii Łukawiec. 
Przyznano dwa równorzędne miejsca dla parafii Terebiń i Turkowice. Trzecie 
miejsce zajął "zaprzęg konny" z parafii Oszczów. Kolejne miejsca zajęły delegacje z 
parafii Skierbieszów i Horyszów Polski. Ponadto wyróżniono wieńce z parafii 
Tarnawatka, Komarów, Łaszczów, Trzeszczany, Rzeplin, Rachanie i Żdanów. 
Wszystkim gorąco gratulujemy. Oceniamy, że w tegorocznych dożynkach 
uczestniczyło około 8 tysięcy wiernych.  
     Po uroczystościach religijnych nastąpiła, można tak powiedzieć, część 
rozrywkowa. Na przygotowanej przez Urząd Gminy scenie występowały zespoły i 
śpiewacy z przyśpiewkami i piosenkami. Występy trwały prawie 4 godziny. Humory, 
jak pogoda, dopisywały. Jak po długim, upalnym dniu człowiek jest szczęśliwy, że  
 

 
wykonał kawał dobrej roboty - tak 
możemy być szczęśliwi, że Bóg dał 
nam dobre plony i mogliśmy je zebrać 
a nic się nie zmarnowało.  Ponad 20 
delegacji pozostawiło swoje wieńce, 
które można podziwiać w muzeum 
wieńców dożynkowych w naszym 
Sanktuarium.                         

x. Jacek Rak                                       
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Odznaczeni  
za dar życia 

 
      W dniu 31 sierpnia 2002r. w Centrum Kultury i Sportu 
w Krasnobrodzie odbyło się spotkanie członków Miejsko-
Gminnego Klubu Stowarzyszenia Honorowych Dawców 
Krwi Rzeczypospolitej Polskiej w Krasnobrodzie. 

Spotkanie, które miało uroczysty charakter zaszczycili 
swoją obecnością zaproszeni goście: Krzysztof Stankowski 
– prezes Rady Głównej SHDK RP, Bogdan Pawlik – prezes 
Rady Okręgu SHDK RP w Zamościu, Sebastian Łysiak – 
kierownik Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Tomaszowie Lubelskim, Paweł 
Pawłowski – prezes Gminnego Klubu SHDK RP w 
Miączynie oraz burmistrz Miasta i Gminy Krasnobród 
Marek Pasieczny.   
     Podczas tego spotkania najbardziej aktywni członkowie 
krasnobrodzkiego klubu zostali wyróżnieni odznakami 
„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.  
W zależności od ilości oddanej krwi wyróżnia się trzy 
kategorie odznaczeń „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”: 
I, II i III stopnia. Aby otrzymać odznaczenie I stopnia trzeba 
oddać co najmniej: kobieta – 15 litrów, mężczyzna 18 litrów 
krwi; II stopnia: kobieta – 10 litrów, mężczyzna 12 litrów; 
III stopnia: kobieta – 5 litrów, mężczyzna 6 litrów. 

Wśród odznaczonych w Krasnobrodzie byli 
przedstawiciele wszystkich trzech kategorii. Odznakę  
„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” otrzymał 
Arkadiusz Cybura z Kaczórek (do 31 maja 2002r. oddane 
26.850ml krwi). Odznaki II stopnia otrzymali: małżeństwo z 
Krasnobrodu - Aneta Kozłowska (do 10.05.2002r. – 16.570 
ml) i Sylwester Kozłowski (do 10.05.2002r. – 18.400 ml) 
oraz Zbigniew Parkitny z Krasnobrodu (do 10.05.2002r. – 
17.250 ml.) Odznaki III stopnia otrzymali: Jan Kostrubiec z 
Wólki Husińskiej (do 16.04.2002r. – 12.000 ml.) i Zbigniew 
Parkitny. 
      Odznaki wręczali: Krzysztof Stankowski i Bogdan Paw-
lik. Wszyscy odznaczeni otrzymali też upominki ufundo-
wane i wręczone przez burmistrza Marka Pasiecznego. 
     Spotkanie, które rozpoczęło się w świetlicy Centrum 
Kultury  i  Sportu w Krasnobrodzie, a  zakończyło    przy  
 

 
 
ognisku zorganizowanym w kamieniołomach przebiegło w 
bardzo serdecznej atmosferze. 
     Uroczystą oprawę tego spotkania można było zapewnić 
dzięki życzliwości i współpracy wielu osób. Za pośrednictwem 
„G.K.” chciałbym podziękować wszystkim, którzy 
sponsorowali tą uroczystość, a byli to: 

Wacław Adamaczuk - AMC Market Spożywczy 
Jarosław Rosiak – Sklep „Joanna” 
Jan Szpyra – Zakład Cukierniczy 
Barbara Kłyż – Piekarnia 
Mariola Kucaj – Sklep „Mariolka” 
Beata Maruszak – Sklep art. Chemiczne 
Anna Ożga – Kwiaciarnia 
Bożena Kurantowicz – Wytwórnia Wód gazowanych 
oraz Tadeusz Kawka i Wiesław Olszewski – 
organizacja ogniska. 

Dziękuję również Pani Marioli Czapla – dyrektor CKiS za 
udostępnienie świetlicy i osobiste zaangażowanie przy 
organizacji tego spotkania. 
     Szczególne podziękowania należą się tym, którzy zostali 
odznaczeni oraz wszystkim honorowym dawcom za 
bezinteresowne oddawanie krwi. 

                  Prezes Miejsko-Gminnego 
        Klubu SHDK RP w Krasnobrodzie  

             Adam Żuk 

Na zdjęciu od lewej stoją: Arkadiusz Cybura, Małgorzata i 
Sylwester Kozłowscy, Adam Żuk, Jan Kostrubiec oraz Piotr 
Kurantowicz. 

 

 
 

 

Warsztat  
Terapii 

Zajęciowej 
 

w  Dominikanówce   
 

tel. (0-84) 660 75 14 
 

w ramach   
zajęć terapeutycznych  
w grupie poligraficznej 

oferuje usługi w zakresie  
 

• laminowania, 
• bindowania,  
• przepisywania prac 

• ksero 
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Turystyczne działania 
 

 
roku określane są pewne priorytety 
działalności. 
W 2002 i 2003r. są to :  
- doradztwo związane z 
podniesieniem konkurencyjności firm, 
a także ich restrukturyzacja, 
- pomoc w dostosowaniu 
gospodarki i administracji do norm i 
standardów Unii Europejskiej, 
- pomoc w restrukturyzacji 
rolnictwa, tworzenie grup 
producenckich, giełd rolniczych, 
gospodarstw specjalistycznych, 
gospodarstw agroturystycznych, rozwój 
turystyki, 
- pomoc dla firm, które zamierzają 
powiększyć ilość miejsc pracy. 
     Gość nasz był mile zaskoczony 
skalą przemian gospodarczych w 
naszym kraju. Nie przypuszczał, że na 
wschód od Wisły są tak wspaniałe 
miejsca. Z jego wypowiedzi wynika 
jasno, że nasz region nie jest 
promowany na zachodzie. W Holandii 
znają nasze góry, morze, Mazury, 
Kraków, Warszawę i to wszystko. 
Promocją regionów powinna się 
zajmować Regionalna Organizacja 
Turystyczna, ale od kilku lat jest w 
fazie tworzenia, dlatego potrzebą  
chwili są  działania mniejszych 
organizacji. Wspólnie musimy 
wypromować Roztocze, nie czekając na 
pomoc z góry. Te działania są już 
realizowane. W chwili obecnej w fazie 
rejestracji jest Roztoczańskie 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Turystyki i Agroturytyki, z siedzibą w 
Tomaszowie Lubelskim, które zrzesza 
58 podmiotów związanych z turystyką i 
agrotutystyką z: Bełżca, Józefowa, 
Krasnobrodu,  Łaszczowa, Suścia, 
Tomaszowa Lubelskiego, Zwierzyńca. 
Biurem Stowarzyszenia jest siedziba 
Oddziału Lubelskiej 

 
Fundacji Rozwoju – ARR przy ul. 
Wyspiańskiego 1. W sierpniu br. 
powstała przy Zamojskiej Izbie 
Gospodarczej, jako oddział branżowy 
Zamojska Izba Turystyczna. W 
ośmioosobowym zarządzie (całkowicie  
społecznie) znalazło się naszych dwóch 
rodaków: Mariusz Buzun został 
wiceprezesem, Zbigniew Michalski 
członkiem zarządu  (sekretarzem). Poza 
tym do zarządu weszli przedstawiciele 
z Zamościa, Suśca, Tomaszowa Lub., 
Zwierzyńca. Jak widać działania są 
dość energiczne. Stworzono mocne 
struktury, których zadaniem będzie 
efektywne wypromowanie Roztocza tak 
w kraju jak i za granicą.  
      Gość z Holandii otrzymał wiele 
materiałów reklamowych, min. film na 
cd-room o Krasnobrodzie. Teraz zajmie 
się propagowaniem walorów Roztocza 
w największych biurach turystycznych 
w Holandii. Zwrócił on jednak uwagę 
na pewne problemy: zbyt małą ilość 
materiałów w języku angielskim, dużą 
odległość od portów lotniczych, słaby 
stan nawierzchni drogowych oraz zbyt 
słabą znajomość języków obcych, w 
tym przede wszystkim angielskiego. 
Zauroczony był jednak serdecznością i 
gościnnością mieszkańców Roztocza.     
      Miejmy nadzieję, że wizyta  
(zgodnie z celami działalności NMCP ) 
zaowocuję dalszą współpracą i 
przyczyni się do napływu do naszej 
miejscowości turystów, a może i 
inwestorów z Holandii. 

M. Czapla 
 

Na zdjęciu od prawej: Janusz Oś, Marek 
Pasieczny, Zbigniew Michalski, Hans Van 
Loon, Marzena Kłuża, Lucyna Kozyra 
podczas spotkania w „Energetyku”. 

 
      W dniu 14 września 2002r. dzięki 
wspólnej inicjatywie Zbigniewa 
Michalskiego Kierownika Oddziału  
Lubelskiej Fundacji Rozwoju - Agencji 
Rozwoju Regionalnego w Tomaszowie 
Lub. i Mariusza Buzuna Prezesa 
Krasnobrodzkiego Stowarzyszenia 
Turystycznego, gościł w Krasnobrodzie 
reprezentant Netherland Mangement 
Cooperation Programme - 
Holenderskiego Programu 
Współpracy Menadżerskiej  (NMCP) 
w osobie Pana Hansa Van Loona.  
      Wizyta Hansa Van Loona miała  
dwa etapy. Pierwszy to spotkanie 
robocze z udziałem Burtmistrza Pana 
Marka Pasiecznego, jego zastępcy Pana 
Janusza Osia, Prezesa Zamojskiej Izby 
Gospodarczej Waldemara 
Szymańskiego, Prezesa Centrum 
Szkolenia i Rekreacji Energetyk Sp. 
z.o.o w Krasnobrodzie Pana Romana 
Chwedeczko, Prezesa Roztoczańskiego 
Stowarzyszenia Turystycznego w Suścu 
Pani Lucyny Kozyry, tłumacza pani 
Marzeny Kałuża, dziennikarzy 
Tygodnika Zamojskiego i Kroniki 
Tygodnia. Spotkanie odbyło się w sali 
konferencyjnej spółki  z.o.o. Energetyk. 
W trakcie spotkania omówiono 
problemy z jakimi muszą zmagać się 
władze Krasnobrodu oraz podmioty 
zajmujące się turystyką oraz formy 
pomocy oferowane ze strony NMCP.      
      W drugim etapie zaprezentowano 
gościowi najpiękniejsze miejsca w 
Krasnobrodzie: Sanktuarium Maryjne 
wraz z muzeum i kalwarią, Kaplicę na 
wodzie, zalew, ośrodek Pszczeliniec, 
Sanatorium Rehabilitacyjne, Ośrodek u 
Buzunów.       
     Zaproszenie gościa z Holandii nie 
jest przypadkowe. W NMCP jest on 
specjalistą ds. turystyki i hotelarstwa. 
Generalnie istotą działania MNCP jest 

terenu Miasta i Gminy 
Krasnobród.pomoc w 
nawiązywaniu współpracy z firmami 
holenderskimi, konsulting i doradztwo 
specjalistów NMCP, practical training – 
czyli organizowanie pobytów 
stażowych w Holandii. Działalność 
NMCP finansowana jest w całości 
przez Ministerstwo Spraw 
Gospodarczych Holandii, dlatego 
oferowane usługi, co należy podkreślić, 
są bezpłatne. Wizyty stażowe w 
Holandii są także w całości 
finansowane przez stronę holenderską. 
Centralne biuro NMCP znajduje się w 
Hadze. W kręgu działania NMCP jest 
przede wszystkim Europa Środkowo-
Wschodnia. W każdym 
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EKSPOZYTURA W KRASNOBRODZIE 

UL. 3-GO MAJA 26 
22-440 KRASNOBRÓD 

TEL. 660 79 17 
 

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

• dokonywanie wpłat i wypłat, 

• skup i sprzedaż walut, 

• zakładanie i obsługa SUPERKONTA, 

• lokaty terminowe, 

• przyjmowanie wniosków kredytowych, 

• zakładanie i obsługa książeczek obiegowych, terminowych  

i mieszkaniowych 

Ekspozytura czynna 
poniedziałek – piątek 8.30. – 15.30. 

 
Najbliższe bankomaty PKO BP SA 

 
 

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

 
Szczebrzeszyn 

ul. Kościuszki 45 

 

Tomaszów Lubelski 
ul. Lwowska 24 (Sklep)  

 



  Gazeta Krasnobrodzka                               23.09.2002r                                       15                                  

 
 
    Od września 2001r. publikujemy w 
odcinkach „Strategię Miasta i Gminy 
Krasnobród”. W bieżącym wydaniu 
„Gazety Krasnobrodzkiej” publikujemy 
ostatni – 13 odcinek tego dokumentu. 
     Przypomnę, że „Strategia” została 
opracowana przez Instytut Gospodarki     
Przestrzennej   i Komunalnej w Warsza-
wie i Zakład Zagospodarowania Prze-
strzennego i Urbanistyki w Lublinie. Jej 
autorami są dr Jan Polski i dr Henryk 
Ponikowski. Dokument ten został 
przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy 
Krasnobród w dniu 30 sierpnia 2001r. 
Ma już ponad rok czasu, stąd też 
niektóre z zadań zawartych w tym 
dokumencie zostały już zrealizowane 
bądź są w realizacji.  Zapraszam do 
lektury. 

Zadanie 22 
PRZYJAZNE I BEZPIECZNE 

MIASTO 
 

Zakres i tempo rozwoju zależy w dużym 
stopniu od tego czy miasto i gmina 
Krasnobród będzie przyjazna i bez-
pieczna dla inwestorów, turystów, 
kuracjuszy i mieszkańców. Bezpieczeń-
stwo kojarzy się głównie ze spokojem, 
porządkiem  

 
 
porządku publicznego mieszkańców, 
• wzrostu poczucia bezpieczeństwa 
socjalnego, 
• wzrostu prestiżu instytucji 
działających na rzecz bezpieczeństwa, 
• tworzenia zintegrowanego systemu 
ratownictwa i zagrożeń kryzysowych. 
      Celem zadania jest także uczynienie 
miasta Krasnobród przyjaznym dla 
niepełnosprawnych. Chodzi o 
przystosowanie ulic i chodników do 
korzystania przez niepełnoprawnych. 
Likwidacja barier architektonicznych 
wiąże się z koniecznością budowy wielu 
podjazdów. Zadanie dotyczy też 
przystosowania komunikacji zbiorowej  
do potrzeb niepełnosprawnych. 
      Zadanie dotyczy dziedziny 3 - 
wielostronna poprawa stanu 
infrastruktury technicznej i społecznej w 
mieście i w gminie w której 
bezpośrednio realizuje cel 8 - 
podnoszenie bezpieczeństwa 
publicznego dla inwestorów, turystów, 
kuracjuszy i mieszkańców. 
       Zadanie bezpośrednio koresponduje 
z programem wojewódzkim - 
„Bezpieczne miasto”, „Edukacja 
społeczności lokalnej w zakresie 
bezpieczeństwa  

 
 
      Zadanie dotyczy dziedziny 3 - 
wielostronna poprawa stanu infrastruk-
tury technicznej i społecznej w mieście i 
w gminie w której bezpośrednio realizuje 
cel 10 - utworzenie punktu informacji o 
Unii Europejskiej i o warunkach 
funkcjonowania Polski w tej organizacji, 
oraz cel 11 - Tworzenie bazy nauki 
języków obcych, głównie dla młodzieży. 
      Program koresponduje z następują-
cymi programami zapisanymi w strategii 
rozwoju województwa lubelskiego: 
”Program szkolenia młodzieży oraz 
kształcenia ustawicznego mieszkańców”, 
„Rozwój edukacji informatycznej – 
wspieranie ogólnopolskiego programu 
“Internet w każdej gminie”, poprzez 
rozbudowę sieci pracowni 
komputerowych na każdą szkołę”, 
„Program Powszechnego kształcenia 
ludności Lubelszczyzny, zwłaszcza w 
regionach wiejskich i małych miast, w 
zakresie problematyki europejskiej: praw 
i obowiązków, priorytetów działania 
Unii, czterech swobód itp.”, „Program 
budowy społeczeństwa informacyjnego 
na całym obszarze Lubelszczyzny”. 

 

Zadania o znaczeniu strategicznym 
 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krasnobród (cz. 13) 
 

 
oraz przeciwdziałaniem patologiom i 
zdolnością kompetentnych władz i 
organów do zorganizowanego i 
szybkiego reagowania na wszystkie 
sygnały o zagrożeniach. W ostatnich 
latach  w procesie transformacji 
systemowych i gospodarczych oraz 
ubożenia społeczeństwa, obserwuje się 
wzrost patologicznych zachowań 
społecznych, które wywierają 
bezpośredni wpływ na stan porządku 
prawnego. Coraz bardziej zagrożone jest 
też bezpieczeństwo socjalne ludzi w 
wieku starszym, którzy potrzebują 
pomocy. Niezbędne jest też zwiększanie 
opieki hospicyjnej. 
Wobec powszechnie narastającej skali 
problemu niezbędne jest włączenie do 
programu nie tylko służb porządkowych 
ale młodzieży i wychowawców a do 
pewnego stopnia także szerokie rzesze 
społeczeństwa. W tym celu można 
tworzyć młodzieżowe drużyny straży 
bezpieczeństwa czy straż ochrony 
przyrody. 
W walce z przestępczością i patologiami 
niezbędne jest podjęcie szeroko 
zakrojonych działań profilaktycznych w 
zakresie: 
• ograniczenia przestępczości, 
• walki z narkomanią i alkoholizmem, 
• wzrostu poczucia bezpieczeństwa  

 
publicznego”, „Stworzenie na terenie 
województwa zintegrowanego systemu 
ratowniczego”, „Poprawa stanu 
wyposażenia technicznego wszystkich 
służb odpowiedzialnych    za    
bezpieczeństwo”, „Wspomaganie 
etatowo-finansowe służb Policji”. 
 

Zadanie 23: 
MŁODZIE ŻOWE KLUBY 

INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ  
 

Na etapie procesu integracji Polski z 
Unią Europejską istnieje potrzeba 
przybliżania tej idei społecznościom 
lokalnym. Młodzieżowe kluby 
organizując czas wolny młodzieży 
mogłyby wypełnić tę lukę. Kluby z 
jednej strony mogłyby  przyczyniać się 
do propagowania idei integracji 
europejskiej a z drugiej kształtować 
patriotyzm i tożsamość lokalną. Kluby 
miałyby też za zadanie kształtowanie 
postaw społeczeństwa obywatelskiego. 
       Realizację idei europejskiej 
integracji społeczności lokalnych należy 
rozwijać poprzez bezpośrednie kontakty 
zagraniczne. Z partnerami zagranicz-
nymi można realizować projekty 
europejskiej edukacji poprzez Internet. 
Mogłoby to zaowocować   także    
realizacją     idei programu “Internet w 
każdej szkole”. 

 
Zadanie 24 

CENTRUM   KONFERENCYJNO-
KONGRESOWE 

      W mieście Krasnobród, podobnie jak  
całym województwie lubelskim brakuje 
obiektów do organizowania masowych 
imprez kulturalnych, konferencyjnych 
czy wystawienniczo - targowych. Istnieje 
zatem pilna potrzeba utworzenia takiego 
ośrodka, który umożliwi organizowanie 
konferencji i kongresów naukowych, 
oświatowych, społecznych czy 
kulturalnych. Centrum konferencyjno-
kongresowe ma przyczynić się także do 
rozwoju turystyki biznesowej. 
      Drugą funkcją ośrodka może być 
działalność kulturalna dostosowana, na 
przykład, do repertuaru imprez jakie 
będą oferowały miastu instytucje 
kulturalne z zewnątrz, na przykład teatry 
z wielkich aglomeracji miejskich, czy też 
innych miast województwa lubelskiego. 
      Zadanie dotyczy dziedziny 2 - 
wspomaganie rozwoju zaplecza 
turystyczno-wypoczynkowego i 
uzdrowiskowego, w której bezpośrednio 
realizuje cel 7 - rozwój działalności 
konferencyjno-kongresowej na terenie 
miasta i gminy. 
 

Ciąg dalszy na str. 16 
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Zadania o znaczeniu 
strategicznym 

 
 

 

Kącik 
Poetycki 

 
      We wrześniu bardzo uroczyście 
obchodzone jest w Krasnobrodzie 
Święto Patrona Zespołu Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie, 
którym jest 25 Pułk Ułanów 
Wielkopolskich. Stąd też publikujemy 
wiersz związany z tymi 
uroczystościami, którego autorką jest 
p. Alina Słota. 
 

Gala Ułanów 
w Krasnobrodzie 

 
Już od 1987 roku 
Od września dwudziestego trzeciego 
Krasnobród wita 
Ułana Wielkopolskiego. 
 
Jest to doniosłe święto 
dla szkoły i Krasnobrodu całego. 
Obchodzone jest na pamiątkę 
zdarzenia bohaterskiego. 
 
W 1939 roku Ułani 
Krasnobród odwiedzili 
w walecznych zamiarach. 
Teraz odbywa się co roku 
Ułańska Gala. 
 
Maszerują Ułani 
Ulicami naszego miasta 
Choć jest ich coraz mniej 
Bo wiek nie wróg ich dziesiątkuje. 
Aby dać świadectwo temu  
co historia opisuje. 
 
Dawniej tędy z granatami w ręku 
się czołgali. 
Chwała im za to, że 
są dziś z nami, 
bo heroiczną walkę wygrali. 
 
Przychodzą wraz z nami 
do tutejszego kościoła. 
Nie opatrzyć krwawiące rany, 
lecz podziękować za to,  
że znów hołd poległym 
zostanie oddany. 
 
 

Ciąg dalszy ze str. 15 
      Zadanie nie ma bezpośredniego odniesienia do programów zapisanych w strategii 
województwa lubelskiego, pośrednio wiążę się jednak z programami związanymi z 
„Uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi stref przedsiębiorczości” oraz progra-
mami „Organizacji rynku”. 

Zadanie 25 
WSPÓŁPRCA ZAGRANICZNA 

 

     Podstawowym celem zadania jest przygotowanie programu wymiany zagranicznej z 
miejscowościami i regionami partnerskimi. Należy preferować współpracę z regionami z 
którymi województwo lubelskie ma podpisane umowy o współpracy. Współpraca 
zagraniczna w pierwszym etapie realizacji winna dotyczyć wymiany grup 
młodzieżowych (artystycznych, sportowych, językowych) a w konsekwencji 
nawiązywanie także kontaktów gospodarczych i przyciąganie inwestorów zagranicznych. 
W okresie globalizacji gospodarki i integracji struktur europejskich, jednym z 
kluczowych problemów rozwoju jest bowiem integracja z europejską gospodarką 
rynkową. We współpracy z europejskimi miastami partnerskimi, można w szerszym 
zakresie korzystać z funduszy pomocowych, które UE zapewnia w okresie 
przedakcesyjnym.  
      Zadanie dotyczy dziedziny 3 - wielostronna poprawa stanu infrastruktury technicznej 
i społecznej w mieście i w gminie; w której bezpośrednio realizuje cel 13 - 
międzynarodowa współpraca z miastami i regionami partnerskimi. 
     Ten kierunek działań wpisuje się doskonale  w strategię rozwoju województwa 
lubelskiego, bowiem jednym z celów strategii wojewódzkiej jest - przygotowanie 
województwa do realizacji zadań wynikających z międzynarodowej współpracy 
regionów. Zadanie bezpośrednio koresponduje z programami wojewódzkimi: “Projekt 
powołania i w Lublinie - Europejskiego Centrum Integracji i Współpracy 
Samorządowej”, „Projekt zorganizowania w województwie lubelskim Europartenariatu – 
międzynarodowego forum współpracy i promocji małych i średnich przedsiębiorstw”, 
„Program promocji Lubelszczyzny za pośrednictwem Biura Regionalnego Województw 
Lubelskiego i Podlaskiego w Brukseli”. 
 

Zadanie 26 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED ZALEWEM I WYGON 

 

     Rekreacja nad Zalewem w Krasnobrodzie może być mieć bardziej niż dotychczas 
urozmaicone formy. Teren Wygonu w pobliżu Zalewu może być wykorzystany na 
urządzenie parku. Jest to potrzebne zwłaszcza dla wypoczywających nad wodą a nie 
mogących długo przebywać w miejscach o silnym nasłonecznieniu. Ponadto urządzony 
park może być miejscem spacerów i spotkań towarzyskich. Dla uatrakcyjnienia parku 
można tam urządzić trwałą scenę dla różnorodnych imprez artystycznych, w tym 
szkolnych a także miejsce wieców i innych spotkań społecznych. Urządzenie parku a w 
nim sceny może wydłużyć sezon wypoczynku nad zalewem, może też rozładować 
nadmierne zagęszczenie wypoczywających nad brzegiem zalewu w letnie dni 
weekendowe. 
      Proponowane zadanie odpowiada celowi 13 dotyczącemu organizacji i budowy strefy 
turystycznej na terenie gminy a szczególnie przebudowie bazy pod kątem standardów 
obsługi i wydłużenia sezonu. Jest to cel zapisany w dziedzinie wspomagania zaplecza 
turystyczno-wypoczynkowego i uzdrowiskowego. W strategii rozwoju województwa 
zadanie to koresponduje z celami w dziedzinie rozwoju turystyki (zespół programowy 5), 
zwłaszcza z celem wiodącym 2 dotyczącym rozwoju bazy turystycznej i rekreacyjnej. 
 

Zadanie 27: 
TARAS NA PUNKCIE WIDOKOWYM KAMIENIOŁOM  

 

 Wyznaczony planistycznie punkt widokowy Kamieniołom pozostanie 
praktycznie nie zrealizowany jeżeli miejsce to nie zostanie udostępnione turystom i nie 
urządzone. Wymagane jest zaprojektowanie i urządzenie tarasu widokowego a także 
uatrakcyjnienie przebywania turystów w tym miejscu. Można tam zaprojektować miejsce 
spotkań turystycznych i zaplecze gastronomiczne. Urządzony punkt widokowy może być 
czynnikiem zapobiegającym dewastacji tego miejsca. 
     Proponowane zadanie odpowiada w strategii rozwoju miasta i gminy Krasnobród 
celowi 13 dotyczącemu potrzebie przebudowy bazy turystycznej. W strategii rozwoju 
województwa lubelskiego zadanie to odnosi się do celów zespołu programowego 5 
dotyczącego turystyki, w tym do celu wiodącego 2 wskazującego na potrzebę rozbudowy 
bazy turystycznej i rekreacyjnej. 
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Wybory samorządowe 2002 
 
      W dniu 21 sierpnia 2002r. Prezes Rady Ministrów wydał 
rozporządzenie w sprawie wyborów do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic 
w m. st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast, w którym została wyznaczona data 
wyborów. 
Zgodnie z tym rozporządzeniem wybory odbędą się w niedzielę 
27 października 2002r. 

 
     Aby przybliżyć mieszkańcom gminy Krasnobród daty, w 
których upływają  terminy kolejnych czynności wyborczych  
poniżej publikujemy kalendarz wyborczy stanowiący załącznik 
do wyżej wspomnianego  rozporządzenia.  
  

  Od Redakcji 

KALENDARZ WYBORCZY 

Termin wykonania czynności 
wyborczej 

Treść czynności wyborczej 

do 7 września 2002r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji o okręgach 
wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych  w okręgu wyborczym 
oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad 
powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie 
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza 
wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na 
radnych lub kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

do 12 września 2002 r. - powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych. 

do 27 września 2002r. 
do godz. 2400 

- zgłoszenie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla 
każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików 
województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie. 

do 2 października 2002r. 
 
 
 
do godz. 2400 

- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, w wyborach do sejmików województw 
jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy 
kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw, 

- zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast. 

do 6 października 2002r.  - powołanie przez zarządy gmin obwodowych komisji wyborczych. 
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i 

granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych. 

do 12 października 2002r. - rozplakatowanie obwieszczeń: 
a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów 

na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w 
zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list. 

b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są w kolejności 
alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona, wiek i wykształcenie, miejsce zamieszkania, 
nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy 
kandydat. 

do 12 października 2002r. - rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji 
publicznej i publicznego radia. 

do 13 października - sporządzanie spisów wyborców w urzędzie gminy. 

25 października 2002r. 
o godz. 2400 

- zakończenie kampanii wyborczej. 

26 października 2002r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców 

27 października 2002r. 
godz. 600 - 2000 

- głosowanie 

 
 

I N F O R MA C J A 
 

      Zarząd Miasta i Gminy w Krasnobrodzie informuje, że zgłoszenia kandydatów do składu Obwodowych Komisji Wyborczych w 
wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 27 października 2002 roku – należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Krasnobrodzie (pokój Nr 11) do dnia 27 września 2002r w godzinach pracy urzędu (tj.730 - 1530). 
     Zgodnie z Ordynacją wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – zgłoszenia winni składać pełnomocnicy 
komitetów wyborczych. 
      Szczegółowe informacje będą udzielane w Urzędzie Miasta i Gminy – pokój Nr 11.   

                 Przewodniczący Zarządu 
 

   /-/ Marek Pasieczny 
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Co słychać 
w kulturze? 

 
Klub Szachowy 

 

Czas dużych plenerowych imprez 
dobiega końca. Przed nami długie 
jesienne wieczory i problem co z nimi 
robić. Jedną z propozycji Centrum 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie jest 
spotkanie w klubie szachowym. Taki 
klub chcemy utworzyć w CKiS, dlatego 
też zapraszamy wszystkie osoby, które 
lubią grać w szachy lub chcieliby 
poznać tajniki tej gry na spotkanie 
organizacyjne, które odbędzie się w dniu 
1 paździrnika 2002r.  o godz. 1600 w 
świetlicy CKiS. W spotkaniu weźmie 
udział pan Andrzej Czochra – instruktor 
gry w szachy. 
 

III Rajd Pieszy 
 Doliną Św. Rocha 

 

W październiku odbędzie się III Rajd 
Pieszy Doliną Św. Rocha organizowany 
przez Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie. Rajd  organizowany  jest  
z myślą o dzieciach i młodzieży ze szkół 
z  
 

 
terenu Miasta i Gminy Krasnobród.  
     Celem rajdu jest popularyzacja 
walorów przyrodniczych Doliny Św. 
Rocha, podziwianie piękna i bogactwa 
przyrody oraz popularyzacja wśród 
dzieci i młodzieży turystyki pieszej. 
Termin i szczegółowe informacje 
dotyczące rajdu zostaną przekazane do 
dyrektorów szkół oraz będzie można je 
uzyskać w CKiS. 
 

Nowa instytucja 
 

Sejm w dniu 31 grudnia 2001r. przyjął 
nowelizację ustawy o bibliotekach 
nakładającą na gminy obowiązek 
prowadzenia przynajmniej jednej 
biblioteki publicznej jako odrębnej 
instytucji.  

 
Dlatego też Zarząd MiG Krasnobród 
przygotował projekt uchwały tworzącej 
instytucję pod nazwą Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie i 
projekt statutu tej instytucji. Wiąże się to  
z wydzieleniem biblioteki ze struktury 
Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie. Ostateczną decyzje o 
utworzeniu jednostki podejmie Rada 
Miasta i Gminy Krasnobród na 
najbliższej sesji. W przypadku 
pozytywnej opinii Rady nowo utworzona 
instytucja rozpocznie działalność z 
dniem 1 stycznia 2003 roku. 
 

Informacje zebrała:  
        M. Czapla 

 
Krasnobród 14 września 2002  
 

To zaszczyt, 
to zobowiązanie 

 
 
        Sobota przyniosła piękną słoneczną pogodę. Jeszcze ranek był dość 
chłodny, lecz z każdą chwilą robiło się coraz cieplej od słońca. Robiło się 
coraz cieplej nie tylko od przygrzewającego słońca. Bowiem ten dzień obrali 
sobie ministranci, aby z terenu całej naszej diecezji pielgrzymować do Pani 
Roztocza. Przybyli ze wszystkich zakątków a było ich więcej niż w zeszłym 
roku. Bez mała 1600 w 88 grupach z księżmi, opiekunami i katechetami. 
Księża zasiedli do konfesjonałów i wyspowiadali brać ministrancką. Białe 
komże rzeczywiście były znakiem ich białych, czystych serc.  
      O godzinie 10 przywitał wszystkich Kustosz Sanktuarium Ks. prałat 
Roman Marszalec. Pół godziny później powitaliśmy wśród nas J.E. Ks. 
Biskupa Mariusza Leszczyńskiego. On to przewodniczył Diecezjalnej 
Pielgrzymce Ministrantów. Oprawę muzyczną całego dnia objęli klerycy 
naszego seminarium. Poprowadzili śpiewy w trakcie liturgii, a po jej 
zakończeniu zaprezentowali koncert powołaniowy. Nie trudno się domyśleć, 
że bardzo wielu kleryków w młodości służyło do Mszy. 
       Ksiądz Biskup w wygłoszonym kazaniu przypomniał postać młodego 
Tarsycjusza, męczennika z pierwszych wieków chrześcijaństwa, który może i 
nam służyć jako wzór wierności i oddania Chrystusowi. Służba ministrancka 
to zaszczyt - być tak blisko Chrystusa - ale i zobowiązanie - ta bliskość 
przynagla, by być wiernym i oddanym Mistrzowi.  
     Jak wspomniałem, po mszy klerycy zakoncertowali. W trakcie zostaliśmy 
zaskoczeni niespodzianką ze strony Ks. Biskupa Mariusza. Ksiądz Biskup 
wykonał mini recital na harmonijce ustnej, co wzbudziło podziw i entuzjazm 
młodych pielgrzymów. 
      Cieszymy się też, że cała uroczystość była transmitowana przez 
Katolickie Radio Zamość. Wszyscy mogli więc uczestniczyć w tym zjeździe 
ministrantów naszej diecezji. Zapraszamy ponownie za rok.     

 
 x. Jacek Rak 

        
 

Komunikat 
o składzie  

Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej  
w Krasnobrodzie 

oraz o siedzibie i czasie pracy 
 
1. W skład komisji wchodzą: 
1/ Pawluk Marek - Przewodniczący 
2/ Nowak Elżbieta  - z-ca Przewodniczącego 
3/ Kurantowicz Kazimiera - członek 
4/ Ożga Ryszard                 - członek 
5/ Górnik Barbara              - członek 
6/ Piluś Zbigniew               - członek 
7/ Biszczanik Jadwiga        - członek 
 
2. Siedziba komisji mieści się w świetlicy Urzędu 
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie przy ul.3-go 
Maja 36  pokój Nr 10. 
3. Członkowie Komisji Wyborczej pełnią dyżury 
w dniach od 18 września br. do 02 
października br. (za wyjątkiem sobót i 
niedziel) w godzinach od 13.00 do 15.00. 
     
W dniach 27 września br. i 02 października 
br. komisja pełni dyżury od godz.13.00 do 
24.00. 
 
*  Przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na 
radnych odbywać się będzie w  dniach od 18 do 
27 września 2002r. 
*  Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na 
Burmistrza odbywać się będzie w dniach od 18 
września br. do dnia 02 października br. 

    
 Przewodniczący   
Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej 
 /-/ Marek Pawluk 
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ZAPROSZENIE 
 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,  
Komitet Rodzicielski i Uczniowie  
Szkoły Podstawowej  im. Armii 

Krajowej  
w Kaczorkach  

serdecznie zapraszają na 

Święto Patrona Szkoły,  
 

które odbędzie się  
w dniu 29 września 2002r roku 

 w Kaczórkach. 
Początek uroczystości godz. 1100 

 

 

 

Ubezpieczenia 
 

Biuro ubezpieczeniowe mieszczące się dotychczas  
w Markecie Spożywczym w Krasnobrodzie 

zmieniło swoją siedzibę. 
 
 
 
 

 
 

Obecnych i przyszłych klientów zapraszam do nowej siedziby: 
KRASNOBRÓD, UL. LELEWELA 36 

we wtorki i soboty w godzinach 900-1600 
 

Agent ubezpieczeniowy 

Czesław Tys 
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- Karolinko, czemu płaczesz? 
- Aaaa, bo wujek spadł z drabiny i połamał 
szafkę i stłukł lustro.... 
- I co, żal Ci wujka? Stało się mu cos? 
- Nieeee, ale mój brat to widział, a ja 
nieeeeeee..... 
 
 

***** 
 Lekcja religii w szkole: 
   - Kto był pierwszym człowiekiem na 
Ziemi? 
   - Blake! - odpowiada Grześ. 
   - Co ty opowiadasz! Pierwszym 
człowiekiem był Adam! 
   - No właśnie! Pamiętałem, ze to ktoś z 
„Dynastii”! 
 

***** 
 

*****  
- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł 
brudny do szkoły i pani go za karę wysłała 
do domu! 
- I co pomogło? 
- Tak, dzisiaj cala klasa przyszła brudna. 
 

***** 
- Co ty przyniosłeś w tym futerale na 
skrzypce? - dziwi się nauczycielka muzyki 
- Przecież to pistolet maszynowy !!! 
- Ale heca, ojciec poszedł robić skok na 
bank ze skrzypcami... 
 

***** 
W szkole na lekcji geografii pani pyta 
dzieci, w którym kraju jest najcieplejszy 
klimat. 
 - W Rosji - odpowiada Jaś. 
 - Z czego to wnioskujesz? – pyta 
zdziwiona pani. 
- Bo, proszę pani, do nas w styczniu znad 
Wołgi ciocia przyjechała w trampkach. 
 

*****  

 
***** 

Idzie babcia, Jasio i Małgosia przez park. 
Jaś pyta babcie: 
- Babciu skąd się biorą dzieci ? 
- Babcia: no, bociany je przynoszą. 
- Małgosia do Jasia: powiedz jej prawdę 
bo umrze i nie będzie wiedziała. 
 

***** 
- Jasiu - pyta nauczyciel. - Jaki to będzie 
przypadek jak  
powiesz "lubię nauczycieli"? 
- Bardzo rzadki, panie profesorze. 
 

***** 
- Co trzeba zrobić, żeby iść do nieba? - 
Pyta ksiądz na lekcji religii. 
Dzieci kolejno odpowiadają: 
- Trzeba pomagać rodzicom! 
- ... być dobrym! 
- ... chodzić do kościoła! 
A Kazio wola: 
- Trzeba umrzeć! 
 

*****  

 
 

 
Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 14 utworzą rozwiązanie Krzyżówki  Nr 33, które wraz z 
naklejonym na karcie pocztowej kuponem prosimy przesłać na adres Redakcji w terminie do  
10 paździrnika 2002r. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę- 
EKSPRES DO KAWY którą ufundował:  

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

 

Rozwiązanie  Krzyżówki Nr 32:  „Koniec lata”.  Za prawidłowe rozwiązanie tej krzyżówki 
nagrodę - talon wartości 25zł do zrealizowania u sponsora, którym jest KWIACIARNIA  
p. Doroty Gardias Krasnobród, ul 3-go Maja 15 otrzymuje:  

Pani Sylwia Szpyra, ul. Lelewela 44, 22-440 Krasnobród 
Gratulujemy. Nagroda do odebrania  w Redakcji 
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