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                           OGŁOSZENIE 
 

Burmistrz Miasta Krasnobrodu 
ogłasza ustny drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących własność Miasta i Gminy Krasnobród: 
- działka oznaczona nr 3539 położona w miejscowości Majdan Wielki o 

pow. 0,16 ha, cena wywoławcza – 6 032,00 zł 
- działka oznaczona nr 552 położona w miejscowości Majdan Wielki o 

pow. 0,10ha, cena wywoławcza  - 4 150,00zł. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w 
Krasnobrodzie, pok. Nr 15, tel. /0-84/ 660 76 91. Przetarg odbędzie się w 
dniu 15.10.2003r. o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy w 
Krasnobrodzie. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy 
wpłacić najpóźniej do 13.10.2003r. na konto Urzędu Miasta i Gminy nr 50 
1500 1807 12180001 6757 0000 w Kredyt Bank O/Zamość. Osobie, która 
przetarg wygrała i nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym 
terminie do zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu. 

 

WIEŚCI 
Z 

GMINY 

 
***** 

Wraz z końcem 2003r. mija termin 
związania umową z Kredyt Bankiem S.A. na 
obsługę budżetu miasta i gminy Krasnobród. 
W związku z tym Burmistrz Krasnobrodu 
ogłosił przetarg nieograniczony mający na 
celu dokonanie wyboru banku na obsługę 
budżetu w latach 2004-2006. termin 
składania ofert upływa w dniu 21 
października 2003r. 
 

***** 
W związku z potrzebą przeprowadzenia 
szkoleń wśród rolników na temat 
wypełniania wniosków o dopłaty do 
produkcji rolnej z funduszy unijnych 
Burmistrz Krasnobrodu zamierza podpisać 
umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w 
Zamościu  na zatrudnienie jednej osoby na 
staż absolwencki. Osoba ta zostanie 
przeszkolona przez Agencję Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa, a po 
ukończeniu tego szkolenia będzie służyć 
pomocą rolnikom ubiegającym się o dopłaty. 
Bardziej szczegółowe informacje dotyczą-
cego tego tematu będziemy publikować na 
łamach kolejnych numerów „G.K.” 
 
 

***** 
 

W połowie września br. minął termin 
składania wniosków na fundusze SAPARD-
u. Gmina Krasnobród złożyła do Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
dwa wnioski. Jeden z nich  to wniosek na 
budowę wodociągu z hydrofornią w Wólce 
Husińskiej, drugi na budowę kanalizacji w 
Krasnobrodzie od strony północnej ul. 3 
Maja. Jeżeli wnioski te zostaną rozpatrzone 
pozytywnie to podpisanie umowy i 
wyłonienie wykonawców robót nastąpi 
wiosną przyszłego roku. 
 

*****  

 
 

*****  
Urząd Miejski w Krasnobrodzie przy-
gotowuje się do ogłoszenia przetargu na 
wykonanie inwestycji polegającej na 
modernizacji sieci energetycznej i 
oświetlenia ulicznego ul. Tomaszow-
skiej i Alei Najświętszej Marii Panny. 
Modernizacja będzie miała na celu 
wymianę napowietrznej linii 
energetycznej na ziemną oraz zainsta-
lowanie nowoczesnego, energoosz-
czędnego oświetlenia ulicznego (po-
dobnego do oświetlenia ul. 3 Maja). 
Równolegle z tymi pracami będzie 
wykonane oświetlenie uliczne w 
miejscowości Zielone oraz uzupełnione 
oświetlenie innych miejscowości. 
 

***** 
Gmina Krasnobród jako laureat 
konkursu ekologiczne „Przyjaźni 
Środowisku” otrzymała nagrodę 
finansową w wysokości 15 tys. zł. 
Środki te zostaną przeznaczone na 
zadania związane z ochroną 
środowiska, a dokładniej mówiąc na 
powiększenie sektora na składowanie 
odpadów na gminnym wysypisku 

 

 
 
śmieci. Prace polegać będą na 
wykonaniu kilkumetrowego wału z 
ziemi, co pozwoli na przedłużenie 
użytkowania wysypiska na kilka lat. 
Prace wykona Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Krasnobrodzie.  

 
***** 

 

W miejscowości Grabnik Firma 
„Quincepol” kontynuuje prace 
związane z powstaniem Zakładu 
Przetwórstwa Rolno-Spożywczego. 
W najbliższym czasie planowane jest 
wykonanie  kolejnych odwiertów, z 
których woda będzie 
wykorzystywana do celów 
technologicznych.   W jednym z 
odwiertów urządzony zostanie 
pizometr (odwiert studzienny 
przystosowany do monitorowania 
czystości wód podziemnych). 
 

*****  
 

W dniach 26-28 września br. 
pracownicy Urzędu Miejskiego w 
Krasnobrodzie oraz jednostek 
podległych, tj.: WTZ, ZGK, CKiS i 
MGBP przebywali  na wspólnej 
wycieczce. Głównym celem 
wycieczki było zwiedzanie 
miejscowości uzdrowiskowych, w 
tym: Krynicy Górskiej, Iwonicza 
Zdroju, Muszyny. Koszt wycieczki 
częściowo pokryty był z funduszu 
socjalnego poszczególnych 
jednostek, a częściowo z własnych 
środków uczestników wycieczki 
 

Informacje zebrała: 
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Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie 
Wydawca: Centrum Kultury i Sportu  w Krasnobrodzie 
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Gminne Centrum Informacji 
w Krasnobrodzie  

 
      W ostatnim numerze „G.K.” 
informowaliśmy, że Centrum Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie uczestniczyło w 
konkursie o grant Ministerstwa 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
na dofinansowanie projektu mającego na 
celu utworzenie Gminnego Centrum 
Informacji. Pisaliśmy, że stosowny 
wniosek został złożony do 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Lublinie. Wówczas jednak wyniki 
konkursu nie były jeszcze znane. Teraz z 
przyjemnością informuję mieszkańców 
Miasta i Gminy Krasnobród, że nasz 
wniosek został rozpatrzony  pozytywnie 
zarówno pod względem formalnym jak i 
merytorycznym. W dniu 2 września 
została podpisana umowa, z której 
wynika, iż na utworzenie GCI w 
Krasnobrodzie otrzymaliśmy 43 000zł.  

 
Co to jest 

Gminne Centrum Informacji? 
 
     Gminne Centra Informacji tworzone 
są w ramach Programu Aktywizacji 
Zawodowej Absolwentów „Pierwsza 
Praca”. Podstawowym celem programu 
„Pierwsza Praca” jest niedopuszczenie 
do tego, aby absolwenci szkół stawali się 
i pozostawali bezrobotnymi. Niezbędne 
jest wiec zwiększanie szans 
absolwentów na uzyskanie pierwszego 
doświadczenia zawodowego. Istotnym 
czynnikiem utrudniającym absolwentom 
start w dorosłe życie zawodowe może 
być wynikający z różnych powodów – 
ograniczony dostąp do nowoczesnych 
technologii przekazu informacji. 
      Inicjatywą wspierającą dążenia 
absolwentów szkół na rzecz podjęcia 
pracy i podnoszenia poziomu 
posiadanych kwalifikacji mogą stać się 
Gminne Centra Informacji  – placówki 
ukierunkowane na aktywizację ludzi 
młodych oraz społeczności lokalnych i 
ożywienie lokalnego rynku poprzez 
zapewnienie łatwego dostępu do 
wykorzystywania nowoczesnych 
technologii przekazu informacji. 
       Idea Gminnych Centrów Informacji 
wyrażona w programie przewiduje, że 
odpowiednie podmioty tworzyć będą 
warunki umożliwiające dostęp do 
szerokiej informacji ułatwiającej 
obywatelom poruszanie się na rynku 
pracy. Aktualnie w Polsce funkcjonuje 
101 Gminnych Centrów Informacji, 
utworzonych w wyniku konkursu i 
wsparcia finansowego ogłoszonego 
przez Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w 2002r. 
 

 
Na co zostaną wykorzystane 

środki finansowe 
otrzymane w ramach  grantu? 

 
     Gminne Centrum Informacji w 
Krasnobrodzie będzie miało swoją 
siedzibę w Centrum Kultury i Sportu, a 
dokładniej mówiąc w pomieszczeniu 
wcześniej zajmowanym przez Bank 
PKO BP. Ze środków finansowych, 
które otrzymaliśmy zostanie 
zakupionych 5 zestawów 
komputerowych, faks, drukarka, meble 
oraz zainstalowane łącze SDI. W ramach 
grantu zostały ujęte też środki finansowe 
na: szkolenia pracowników i 
wolontariuszy obsługujących GCI, 
publikacje i materiały informacyjne dla 
pracowników i klientów GCI oraz 
utworzenie komputerowej bazy danych o 
rynku pracy, tzw. „kiosku z pracą”.  
Oczywiście, zgodnie z założeniami 
programu CKiS w Krasnobrodzie musi 
też mieć swój wkład finansowy  w 
realizację tego przedsięwzięcia. 
      Uruchomienie Gminnego Centrum 
Informacji nastąpi w dniu 2 stycznia 
2004r. i zgodnie z programem 
funkcjonować będzie przez okres 2 lat. 
Aby jednak działalność GCI w 
Krasnobrodzie mogła rozpocząć się z 
początkiem przyszłego roku już teraz 
trwają prace mające na celu 
przygotowanie lokalu, zakup sprzętu i 
oprogramowania, utworzenia bazy 
danych. Działania te, zgodnie z 
harmonogramem muszą być zakończone 
do dnia 15 grudnia 2003r. 
 

Zasady organizacji i korzystania 
z GCI  w Krasnobrodzie 

 

     Gminne Centrum Informacji w 
Krasnobrodzie będzie świadczyć usługi 
oparte na swobodnym dostępie do 
nowoczesnych technologii przekazu 
informacji. Z usług tych korzystać będą 
osoby bezrobotne oraz absolwenci szkół. 
Przez pierwsze pół roku, tj. do 
30.06.2004r. korzystanie z usług GCI 
będzie bezpłatne dla wszystkich 
chętnych. Po tym okresie planujemy 
wprowadzenie symbolicznej opłaty dla 
osób pracujących. 
     GCI będzie funkcjonowało w okresie 
od 02.01.2004r. do 30.03.2004r. przez 7 
dni w tygodniu po 14 godzin dziennie w 
godz. od 800-2200. Obsługą GCI w tym 
okresie zajmować się będą pracownicy 
Centrum Kultury i Sportu w godzinach 
funkcjonowania CKiS, a następnie osoby 
zatrudnione na zasadzie umowy 
zlecenia.  
 

 
Natomiast przez kolejny okres, 
tj. od 30.03.2004r. do 31.12.2005r. GCI 
będzie świadczyć usługi przez 8 godzin 
dziennie (od wtorku do soboty) w 
godzinach funkcjonowania CKiS i tutaj 
obsługą GCI zajmować się będą 
pracownicy CKiS. 
 

Propozycje usług świadczonych 
przez GCI w Krasnobrodzie 

 
1) Udostępnianie klientom GCI 
stanowisk komputerowych 
wyposażonych w odpowiednie 
oprogramowanie, dostęp do internetu. 
2) Udostępnianie bazy danych ofert 
pracy z terenu powiatu zamojskiego w 
celu udostępniania informacji o ofertach 
pracy osobom bezrobotnym i 
poszukującym pracy. 
3) Udzielanie informacji: 
- z prawa pracy 
- o możliwości udziału w różnego 

rodzaju szkoleniach 
- o możliwościach podjęcia pracy za 

granicą,  
- o możliwości zaciągania kredytów i 

pożyczek 
- o uczelniach i kierunkach studiów 

magisterskich i podyplomowych 
- dotyczących założenia i prowadze-

nia działalności gospodarczej 
4) Udzielanie pomocy w przygotowa-
niu się do rozmowy kwalifikacyjnej z 
przyszłym pracodawcą. 
5) Udzielanie pomocy w przygotowa-
niu niezbędnych dokumentów potrzeb-
nych przy ubieganiu się o pracę (C.V., 
list motywacyjny).  
6) Publikowanie serwisów informacyj-
nych w formie ulotek i broszur. 
7) Publikowanie informacji o rynku 
pracy, szkoleniach i innych formach 
działalności GCI w „Gazecie 
Krasnobrodzkiej”. 
 

Kto może korzystać 
z usług GCI? 

  
   Odbiorcami projektu będą mieszkańcy 
Miasta i Gminy Krasnobród, a w 
szczególności osoby bezrobotne i 
poszukujące pracy. Osoby te dzięki 
działalności prowadzonej przez GCI 
będą mogły wykorzystać nowoczesne 
techniki komputerowe (internet) do 
poszerzania swoich kwalifikacji 
zawodowych i poszukiwania ofert pracy. 
 

       Ciąg dalszy na str. 14 
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,,Krasnobrodzka Wieża”  
 

      W sobotę 16 sierpnia 2003r. o 
godz. 10.00. odbył się w 
Krasnobrodzie I Otwarty Turniej 
Szachowy ,,Krasnobrodzka Wieża”. 
Miejscem rozgrywek był 
Kamieniołom – Punkt Widokowy.  
      W zawodach wzięło udział 36 
zawodników i zawodniczek z: OSiR 
Zamość, Krasnobrodu, Zwierzyńca, 
Biłgoraja, Tomaszowa Lub, Woli 
Radzięckiej, Krasnegostawu, 
Warszawy i Kijowa (Ukraina). 
Turniej rozegrany został systemem 
szwajcarskim, kontrolowanym na 
dystansie 7 rund, tempo gry 15 minut 
dla zawodnika.  
     W kategorii seniorów I miejsce 
zdobył Marcin Grabowicz z 
Warszawy, drugi był Jerzy Strzałka z 
Biłgoraja, trzeci Ryszard Źądło z 
Tomaszowa Lubelskiego.  
      W kategorii juniorów I miejsce 
zdobył Tomasz Żądło z Tomaszowa 

 
       Lubelskiego, drugi był Mateusz 
Wróblewski z OsiR Zamość, trzeci 
Mateusz Posikata. Wyżej wymienieni 
zawodnicy obu kategorii otrzymali 
puchary, nagrody rzeczowe, koszulki 
okolicznościowe z logo turnieju oraz 
dyplomy.  
      Pozostali zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy za udział w turnieju. 
Najmłodszym zawodnikiem szachowych 
zmagań był Maciej Żądło z Tomaszowa 
Lubelskiego, który liczył sobie 5 lat. 
Otrzymał on pamiątkowy dyplom, puchar 
ufundowany przez „Kronikę Tygodnia” 
oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Radio FAN FM Zamość. Najmłodszą 
zawodniczką turnieju była Agnieszka 
Kostrubiec z Krasnobrodu licząca 8 lat. 
Otrzymała ona pamiątkowy dyplom, 
nagrody rzeczowe Radia FAN FM oraz 
puchar ufundowany przez Centrum 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 
Najstarszym  uczestnikiem w zawodach 
był Pan Albin Jaworski z Biłgoraja liczący 
67 lat. 

 
    Puchar za pierwsze miejsce w kategorii 
seniorów ufundowany został przez Radio 
FAN FM Zamość. Nagrody rzeczowe, 
puchary i dyplomy wręczane były przez 
Panią Dyrektor CKiS w Krasnobrodzie, 
Burmistrza Krasnobrodu i Kierownika 
organizacyjnego turnieju Andrzeja 
Czochrę.  
     Sędzią głównym zawodów był Pan 
Józef Rybak – sędzia klasy krajowej, 
sędzią asystentem był Pan Andrzej 
Czochra pomysłodawca i organizator 
turnieju.  
     Patronat medialny nad turniejem objęła 
„Kronika Tygodnia’’ i Radio FAN FM.  
      Po zakończeniu turnieju wszyscy 
uczestnicy zawodów mieli okazję 
pieczenia kiełbasek przy wspólnym 
ognisku.  
   

Andrzej Czochra 
 

Fotoreportaż z turnieju publikujemy 
na str. 10 

 

VII sesja Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie 

 
      W dniu 30 sierpnia 2003 roku w 
Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie  odbyła się VII sesja 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 
      Z powodu nieobecności na sesji 
przewodniczącego rady obradom tej 
sesji przewodniczył wiceprzewodni- 
czący Rady p. Robert Skrzyński 
     W związku z tym, że zgłoszony 
przez z-cę burmistrza p. Janusza Osia 
wniosek o włączenie do porządku 
obrad dwóch uchwał został 
zaakceptowany przez radnych, 
omawianie projektów uchwał 
podczas VII sesji Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie rozpoczęto od: 1) 
Uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr VI / 46 / 03 z dnia 25 lipca 2003 
roku w sprawie rozstrzygnięcia 
zarzutów zgłoszonych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Kra-
snobród oraz Uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr VI/50/03 z dnia 
25 lipca w sprawie rozstrzygnięcia 
zarzutów zgłoszonych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta 
Krasnobród. Zmiany te polegały na 
uzupełnieniu uzasadnienia do 
zarzutów wymienionych w dwóch 
uchwałach odrzucających zarzuty. 
Uchwały zostały podjęte. 
     Kolejną omawianą uchwałą była 
uchwała ws. powołania zespołu 
opiniującego kandydatów na 
ławników.  
Komentarza do projektu uchwały  

 
udzieliła E.Borek, która poinformowała, 
że w roku bieżącym upływa kadencja 
ławników. Wybory ławników jako 
zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej zgodnie z ustawą o ustroju 
sądów powszechnych przeprowadzają 
rady gmin w głosowaniu tajnym 
najpóźniej w miesiącu październiku roku 
kalendarzowego, w którym upływa 
kadencja ławników. Przed przystąpieniem 
do wyborów rada gminy powinna powołać 
zespół opiniujący. Zadaniem zespołu 
będzie, przedstawienie radzie gminy na 
sesji swojej opinii o zgłoszonych 
kandydatach.  
      W skład zespołu  opiniującego weszli: 

1. Kawalec Stanisłąw 
2. Paszkowska Elżbieta 
3. Tyrka Ryszard 
4. Jędruszczak Jerzy 

Pani E. Borek poinformowała również, że 
zgodnie z pismem Prezesa Sądu 
Okręgowego w Zamościu z dnia 9 
czerwca 2003r. Kolegium Sądu 
Okręgowego ustaliło dla naszej gminy 
następującą liczbę ławników wybieranych 
przez Radę: Do Sądu Okręgowego w 
Zamościu  - 1, w tym do orzekania w 
sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych 
– 1. Do Sądu Rejonowego w Zamościu - 6 
w tym do orzekania ws. 
 

 pracy i ubezpieczeń społecznych - 2. 
      W dalszej części sesji omówiono 
uchwałę ws. zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów 
szkół, zastępców dyrektorów oraz 
pedagogów szkolnych. 
Komentarza do uchwały udzielił sekretarz 
K. Gęśla, który poinformował, że „Karta 
Nauczyciela” stanowi, iż osobom 
pełniącym funkcje kierownicze: 
dyrektorom i wicedyrektorom obniża się 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć. Podejmując tę uchwałę radni 
zdecydowali, że obniża się liczbę godzin 
w następujący sposób: 
- do 3 godzin -  dla dyrektora Zespołu 

Szkół Podstawowych w 
Krasnobrodzie 

- do 4 godzin - dla dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Kaczórkach  

- do 5 godzin – dla dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Majdanie Wielkim. 

- do 5 godzin - dla dyrektora Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w 
Krasnobrodzie 

 
Ciąg dalszy na str. 15 
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Krasnobród 13 września 2003r. 

Ministrant to przyjaciel 
Jezusa 

 

        Początek września to oczywiście początek szkoły. Stało się również tradycją, 
że z początkiem września w naszym Sanktuarium gromadzą się na swoją doroczną 
pielgrzymkę członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza z całej naszej diecezji. Przede 
wszystkim ministranci ale też kandydaci na ministrantów, lektorzy, schole 
dziewczęce czy ministrantki. W Krasnobrodzie tego roku zameldowały się 
delegacje z 83 parafii. Wszystkich pątników było 1564 pod opieką ponad 70 
kapłanów. Modlitwom przewodniczył Kanclerz nasze Kurii Ks. dr Adam Firosz. 
       Początek spotkania to okazja do sakramentu pokuty i pojednania. Wszystkich 
przywitał Kustosz Ks. Prałat Roman Marszalec. Uroczystej celebrze 
przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ksiądz Kanclerz. Kaznodzieja przypomniał, 
że ministrantura to służenie Bogu na chwałę. Jednak ta postawa nie może 
ograniczać się tylko do świątyni i posługi przy ołtarzu. Ministrant to przyjaciel  

 
Jezusa - konieczna jest czystość serca i 
głęboka modlitwa. Do przeżycia pełni tej 
przyjaźni prowadzi nas Maryja. Ona nas 
gromadzi w tym świętym miejscu, jakim 
jest Krasnobród. Asystę liturgiczną 
przygotowali posługujący z parafii 
Świętego Ducha z Hrubieszowa. 
Spotkanie w kościele podsumował 
diecezjalny duszpasterz ministrantów ks. 
Grzegorz Chabros. Zwieńczeniem 
spotkania była pielgrzymka do kaplicy 
objawień "Na Wodzie" i modlitwa 
różańcowa.  

x. J. Rak 

 

Goście  
z Ukrainy 

 

     W dniach 11-13 września 2003r. na zaproszenie Burmistrza 
Krasnobrodu przebywała w naszym mieście ukraińska delegacja, 
którą tworzyli: Piotr Babkiewicz – dyrektor Sanatorium 
„PROLISOK” w Morszynie, Maria Drozd - lekarz oraz Michał 
Biljak – dyrektor Jaworowskiego Parku Narodowego z 
miejscowości Iwanofrankowo. 
     Celem wizyty było zapoznanie gości z urokami Krasnobrodu i 
Roztocza oraz nawiązanie współpracy partnerskiej z miejscowością 
zza wschodniej granicy. 
      W czasie wizyty nasi goście zwiedzili Zamość, byli także w 
Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci im Janusza Korczaka w 
Krasnobrodzie oraz obejrzeli ekspozycje muzealne znajdujace się w 
sąsiedztwie Sanktuarium Maryjnego.  
      Uroki naszego miasta i regionu, gościnność gospodarzy oraz 
serdeczne przyjęcie przez właściciela Ośrodka Wypoczynkowego 
„New Portland” p. Edwarda Kuźmę sprawiły, że nasi goście 
wyjechali z Krasnobrodu bardzo zadowoleni. 
    Na listopad br. zaplanowano rewizytę. Wówczas przedstawiciele 
władz samorządowych Krasnobrodu będą mieli okazję poznać 
miejscowości i instytucje reprezentowane przez naszych 
ukraińskich gości. 

M.Czapla 
 

 

Na zdjęciu (od lewej): Janusz Oś - z-ca Burmistrza 
Krasnobrodu, Piotr Babkiewicz, Elżbieta Kończewska – 
pracownik sanatorium wraz z jedną z pensjonariuszek, 
Maria Drozd – lekarz z Morszyna oraz Michał Biljak. 
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                       Pożegnanie Wakacji  

 
      Tradycją stało się już, że pod koniec 
wakacji Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie organizuje festyn pod 
nazwą „ Pożegnanie Wakacji”. Tak też 
było i w tym roku. Blok imprez 
sportowo-kulturalnych odbył się w 
dniach 22-24. 08. 2003r.  
      W piątek 22.08.2003r. o godzinie 
14.00 odbyły się już po raz piąty 
Zawody Rowerowe, w których wzięło 
udział  28 zawodników w różnym 
wieku.  
Zawody te różniły się od tych, które 
były organizowane w latach ubiegłych, 
ponieważ w tym roku do pokonania nie 
było trasy rowerowej lecz tor przeszkód 
przygotowany na krasnobrodzkim 
stadionie.  
      Uczestnicy biorący udział w tych 
zmaganiach byli podzieleni na cztery 
grupy wiekowe. Tor przeszkód 
przygotowany przez organizatorów był 
taki sam dla wszystkich zawodników. 
Cała trudność jego bezbłędnego 
pokonania polegała na tym, by nie 
potrącić ani nie ominąć żadnej z 
przeszkód, i by to wszystko odbyło się 
w jak najkrótszym czasie. Oczywiście w 
każdej grupie wiekowej wygrywali ci, 
którzy uzyskali najlepszy czas nie 
dostając żadnych punktów karnych, 
które były przyznawane za błędne 
pokonanie trasy.  
     Jako pierwsi do zawodów z 
przeszkodami stanęli najmłodsi 
zawodnicy w wieku do 9 lat. Spośród 
nich najlepszy czas uzyskał 
Przemysław Marzęta z Zamościa, 
drugi był Tomasz Kowalczuk z 
Krasnobrodu a trzecie miejsce zdobyła 
jedyna dziewczynka w tej kategorii 
Anika Grela również z Krasnobrodu.  
     W drugiej kategorii startowali 
zawodnicy w wieku od 10 do 12 lat. I tu 
najlepszym okazał się Emil Kły ż, drugi 
był Kamil Kozyra , a trzeci jego starszy 
brat Bartłomiej  – cała trójka z 
Krasnobrodu.  
      Trzecia grupa wiekowa to 
zawodnicy w wieku 13-15 lat, gdzie 
najlepszy czas uzyskał Marek Bucior , 
drugi był Tomasz Pakuła, a trzecia 
Urszula Kowalczuk - wszyscy z 
Krasnobrodu.  
       Ostatnia kategoria wiekowa była 
najliczniejsza i startowali w niej 
zawodnicy powyżej 15 lat. Ich 
zmagania były najbardziej 
widowiskowe, ale okazało się, że nie 
tylko szybkość w tej konkurencji była 
najważniejsza. Pierwsze miejsce zajął 
Remigiusz Oleszkiewicz z Zamościa, a 
kolejne Tomaszowianie: Rafał 
Wawrzusiszyn i Wojciech Wójtowicz.  
      Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz 

 
nagrody rzeczowe ufundowane przez 
głównego organizatora – Centrum 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie.  
      Nagrodzono również najmłodszego 
zawodnika zawodów Maćka Misztala z 
Krasnobrodu, który otrzymał 
pamiątkowy dyplom i upominek 
okolicznościowy.  
     W przygotowaniu tegorocznych 
Zawodów Rowerowych pracownikom 
CKiS bezinteresownie pomagali 
organizując tor przeszkód i sędziując 
panowie: Sławomir Radliński i 
Wojciech Kurantowicz, którym 
serdecznie dziękujemy.  
      Drugi dzień „Pożegnania Wakacji” 
rozpoczął się w sobotnie przedpołudnie 
na krasnobrodzkiej plaży, gdzie odbył 
się V Turniej  Piłki Plażowej o Puchar 
Burmistrza Krasnobrodu. 
Do zawodów tych zgłosiło się 14 
dwuosobowych drużyn z całego 
regionu. Byli zawodnicy z Zamościa, 
Biłgoraja, Józefowa i Krasnobrodu.  
Drużyny podzielono na pięć grup, w 
których rywalizowano w systemie „ 
każda z każdą”. Zwycięzcy każdej z 
grup weszli do finału, gdzie rozegrano 
10 meczów, również w takim systemie.  
Nad prawidłowym przebiegiem 
rozgrywek czuwali sędziowie z 
Zamościa: Pan Józef Sałach i Wojciech 
Zdybel.  
       Zwycięzcą tegorocznego Turnieju 
Piłki Plażowej został duet z Biłgoraja: 
Artur Grasza i Dariusz Socha, II 
miejsce zdobyli: Andrzej Kusiak i 
Dominik Zygmunt  również z 
Biłgoraja, zaś trzecia nagroda trafiła do 
reprezentantów Krasnobrodu: 
Jarosława Ciosa i Pawła 
Krasnopolskiego.  
       Zwycięzcy turnieju otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, puchary oraz 
nagrody rzeczowe ufundowane przez 
organizatora-Centrum Kultury i Sportu 
w Krasnobrodzie.  
      Na zakończenie należy też 
wspomnieć, że w turnieju tym wzięły 
też udział dwie drużyny żeńskie. 
Lepszym okazał się duet w składzie: 
Agata Niedźwiedzka z Zamościa i 
Sylwia Kozina z Biłgoraja, które 
otrzymały puchar i upominki 
ufundowane przez Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe „KOMET” z 
Zamościa.  
      Po sportowych emocjach przyszedł 
czas na rozrywkę w różnym wydaniu.  
I tak o godzinie 16.00 wszyscy 
miłośnicy muzyki romskiej mogli 
usłyszeć i zobaczyć koncert zespołu 
cygańskiego „ROMANI CIERHEŃ” z 
Opola Lubelskiego. Potem przyszedł 
czas na zwolenników folkloru, dla 
których o 18.00. zaśpiewała Kapela 
Podwórkowa „RZEMYKI” z Józefowa, 
a o 19.00. 

 
swój koncert zaprezentowali 
„WÓJTOWIANIE”.  
       Po występach zespołów ludowych, 
kiedy już cała społeczność zgromadzona 
nad zalewem była w tanecznym nastroju 
rozpoczęła się zabawa plenerowa z 
zespołem „QUEST”, która zakończyła 
się po północy z powodu 
niespodziewanego deszczu.  
       Podsumowując sobotni blok imprez 
należy wspomnieć, że na plaży przez 
cały dzień funkcjonowało stoisko Stacji 
Sanitarno- Epidemiologicznej z 
Zamościa, gdzie można było zmierzyć 
ciśnienie, uzyskać poradę dotyczącą 
zdrowego trybu życia oraz można było 
dostać materiały dotyczące promocji 
zdrowia. Poza tym panie: Liliana Tyrka, 
Lucyna Emeryk-Gniduła i Jadwiga 
Poświatowska z Sekcji Oświaty 
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia 
prowadziły konkursy: „Wakacje 2003 – 
zdrowy styl życia i Ty” oraz 
„Porozmawiajmy o AIDS. Przeszłość 
bywa groźna”. Za udział w konkursach 
uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe. 
        Wszyscy, którzy w sobotę bawili 
się do późnych godzin nocnych mogli 
spokojnie się wyspać i wypocząć, 
ponieważ niedzielny program 
„Pożegnania Wakacji” rozpoczął się o 
godzinie 18.00 (również na plaży) 
koncertem zespołu z Ukrainy 
„RETRO”, który swoją muzyką porwał 
do tańca krasnobrodzką publiczność. W 
przerwie występu gości z Ukrainy 
roztańczoną już publiczność bawiła 
„Kapela Krasnobrodzka” prezentując 
trochę inny gatunek muzyczny, jednak 
równie taneczny. Następnie po występie 
naszego rodzimego zespołu na plaży 
znów można było usłyszeć światowe 
przeboje w wykonaniu naszych gości 
zza wschodniej granicy.   
       Tak więc tegoroczny festyn 
„Pożegnanie Wakacji” zakończył się 
zabawą na plaży, która trwała do 
godziny 22. 
 

M.K. 

 

Od Redakcji 
 

Zapraszamy do umieszczania 
ogłoszeń i reklam 

w „Gazecie Krasnobrodzkiej” 
Ogłoszenia drobne  

publikujemy bezpłatnie.  
Osoby i firmy zainteresowane 

naszą propozycją  
prosimy o kontakt 

z Redakcją. 
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Wspomnienia z wakacji 
 
się pamiątki związane z postaciami 
Kargula i Pawlaka z filmów ,, Sami 
swoi”, ,,Nie ma mocnych”, ,,Kochaj albo 
rzuć”. Byli śmy w Szklarskiej Porębie i 
Karpaczu- tu zwiedziliśmy Muzeum 
Lalek, Muzeum Minerałów, XII wieczny 
w całości z drewna zbudowany 
kościółek – Świątynię Wang. 
Zwiedziliśmy  Miasteczko Western City. 
Tam, co śmielsi uczestnicy mogli 
przejechać się na byku jak prawdziwi 
kowboje. Odwiedziliśmy też naszych 
południowych sąsiadów Czechów, tam 
Jested, skąd mogliśmy podziwiać  widok  
na  trzy  kraje:   

 
Polskę, Niemcy i Czechy. 
Wieczory urozmaicaliśmy sobie 
organizując dyskoteki, ogniska. 
Chodziliśmy z naszymi opiekunami na 
dansingi do pobliskiego pensjonatu ,, 
Kryształ”. 
      Pobyt na tym turnusie pozostanie 
nam na długo w pamięci. Dzięki 
uczestnictwu w nim mieliśmy 
możliwość poznać nowe miejsca, a także 
nawiązać nowe znajomości. 

            Uczestnicy  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
          w Dominikanówce 

 

 
 
       Już po raz czwarty my – uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Dominikanówce wraz ze swoimi 
rodzicami i opiekunami przebywaliśmy 
na turnusie rehabilitacyjnym. Tym razem 
odwiedziliśmy południowo – zachodnią 
część Polski. Turnus odbył się w 
przepięknym uzdrowisku Świeradów- 
Zdrój w terminie od 18 do 31 sierpnia 
2003r. Wyjazd na tę formę odpoczynku 
był możliwy, dzięki Państwowemu 
Funduszowi Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, który sfinansował  
nam pobyt. 
       Po dojechaniu na miejsce zostaliśmy 
zakwaterowani w Ośrodku Rehabilita-
cyjno Wypoczynkowym ALMA, który 
zapewnił nam miłą i serdeczną 
atmosferę, a osoby pracujące w kuchni 
przygotowywały nam wyśmienite 
posiłki. Istotną częścią pobytu na 
turnusie była konsultacje lekarska 
umożliwiająca nam zwiększenie 
sprawności fizycznej poprzez zlecenie 
zabiegów rehabilitacyjnych tj. masaże 
suche, inhalacje. 
     Pierwszy raz braliśmy udział w 
ćwiczeniach prowadzonych w basenie. 
Ta forma rehabilitacji sprawiła nam 
najwięcej satysfakcji, dostarczyła 
sytuacji zabawnych, które na długo 
pozostaną nam w pamięci.  
      Dzięki systematycznemu oszczędza-
niu pieniędzy z kieszonkowego na 
książeczki oszczędnościowe mogliśmy 
urozmaicić czas wolny organizując 
wycieczki autokarowe i piesze do 
atrakcyjnych miejsc. Zwiedziliśmy 
Zamek Czocha – jest to zamek obronny 
z XIVw, a obecnie hotel, zwiedziliśmy 
Lubomierz - malownicze miasteczko o 
średniowiecznym układzie zabudowy, 
gdzie znajduje się Muzeum Filmowej 
Komedii Polskiej, w którym mieszczą  

 

 

 

Na zdjęciach:  
Uczestnicy turnusu i opiekunowie podczas wycieczek organizowanych 
w ramach turnusu. 
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Nauczmy się  
głośno mówić „n ie” 

 
      Jak to popularnie mówią „czasy się 
zmieniają i ludzie się zmieniają”, ale czy 
ta zmiana postępuje w dobrym kierunku? 
Zastanówmy się.  
       Dawniej tzw. dobre wychowanie nie 
pozwalało na to by przekraczać pewne 
granice w obcowaniu z drugą osobą. 
Zarówno jedna jak i druga strona bez 
zbędnych słów wiedziała jakie 
zachowanie w danym momencie będzie 
zaakceptowane, i że są pewne granice, 
których przekraczać nie można. Czy tak 
jest i dziś? Obawiam się, że odpowiedź 
nie będzie twierdząca. Zmiany w stylu 
wychowania, zacieranie się pewnych 
granic i  patrzenie z przymrużeniem oka 
na zachowania, które wcale nam się nie 
podobają doprowadzają często do wielu 
nieporozumień, które mogą skończyć się 
tragicznie 
       Dzisiejsza moda, za którą tak 
biegniemy serwuje nam nie tylko słowa i 
slogany w stylu: „cool, crazy life, full 
wypas, daj se luz, żyj bezstresowo”, ale 
także mądre słowa, nad których 
znaczeniem się nie zastanawiamy , i  
niestety przyswojenie ich nie przychodzi  
nam już tak łatwo.  
      Tak dzieje się np. ze słowem 
asertywność. Niewielu wie, że 
asertywnym jest człowiek, który zawsze 
„wyraża własne uczucia, opinie i 
pragnienia w sposób adekwatny, otwarty 
i pozbawiony lęku a zarazem respektuje 
uczucia i postawy innych osób” *. 
Krótko mówiąc osoba  asertywna to 
taka, która nie boi się głośno i otwarcie 
mówić o swoich poglądach, ma własne  
 

 
zdanie, potrafi go bronić i co 
najważniejsze potrafi powiedzieć „NIE”, 
kiedy uważa , że coś nie jest dla niej 
dobre i jest niezgodne z jej systemem 
wartości. 
Dlaczego w dzisiejszych czasach tak 
często robimy coś na co wcale nie mamy 
ochoty, tylko po to, by nie zrobić komuś 
przykrości i aby uchodzić za osoby 
miłe? Dlaczego na pierwszym miejscu 
stawiamy uczucia innych, ich potrzeby? 
Czy my jesteśmy gorsi? Czy nasze 
potrzeby są mniej istotne? Czy zawsze 
cicho i potulnie będziemy przytakiwać i 
godzić się na zachowania, które 
uważamy za złe i wcale nam się nie 
podobają tylko dlatego, że nie chcemy 
kogoś urazić? 
      Zadajmy sobie pytanie czy warto? 
Przecież można inaczej. Można 
szanować i respektować uczucia innych 
osób nie wypierając się przy tym 
własnych poglądów. To, że mamy inne 
zdanie na dany temat, bądź kierujemy się 
w życiu innymi zasadami i normami 
wcale nie musi oznaczać, że nie 
szanujemy innych.  
        Dlatego  nie bójmy się  i nauczmy 
głośno i wyraźnie mówić „NIE”- kiedy 
tak czujemy. Nie gódźmy się na coś na 
co nie mamy ochoty tylko dlatego, że 
boimy się negatywnej reakcji drugiej 
osoby, jej odrzucenia czy niechęci. 
Pamiętajmy, że od nikogo nie jesteśmy 
gorsi  Tak więc nie bójmy się odmawiać 
i mówić „NIE” w sytuacjach, w których 
czujemy choćby najmniejszy 
dyskomfort. Godząc się na coś na co nie 
mamy ochoty szkodzimy przede 
wszystkim 

 
 
sobie. To my mamy prawo decydować o 
sobie i nawet jeśli czasem popełniamy 
błędy to są to nasze błędy, które na 
pewno czegoś nas nauczą. 
      Warto zatem wiedzieć jak  
asertywnie powiedzieć „NIE”: 
1. Wyraźnie i stanowczo mówmy 
„NIE” je śli jaka ś propozycja  nam  nie 
odpowiada; 
2. Nie tłumaczmy się i nie 
usprawiedliwiajmy dlaczego nasza 
odpowiedź brzmi  „NIE” 
3. Nie dopuszczajmy do takiej 
sytuacji, aby zaczęto nas przekonywać  
byśmy zmienili zdanie - powiedzmy 
stanowczo  „NIE” i zamknijmy 
dyskusję – mamy do tego prawo. 
4. Zawsze miejmy tę świadomość, że 
„NIE” to nasza konkretna odpowiedź 
na konkretną propozycję lub prośbę, a 
nie odrzucenie osoby, która ją składa. 
       Pamiętajmy!  Zawsze mamy prawo 
powiedzieć „NIE” w obronie swojego 
zdania i to właśnie nazywa się 
asertywność. Jednak  nasze „NIE” 
powinno być:  zdecydowane,  wyraźne i 
stanowcze. Gdy odmawiamy bądźmy 
poważni, patrzmy rozmówcy w oczy i 
nie uśmiechajmy się. Musimy być 
wiarygodni. Nasz rozmówca musi 
wiedzieć, że nasze „NIE” znaczy 
dokładnie to co powiedzieliśmy.  
      Jeżeli w codziennych relacjach z 
ludźmi będziemy uczciwie przedstawiać 
swoje stanowisko to na pewno 
unikniemy wielu nieporozumień, a tym 
samym dwuznacznych sytuacji, w 
których nasza odmowa może nie zostać 
potraktowana poważnie.  

M. K. 
 
*„Nowa Encyklopedia PWN”- 1999r.,  
Tom 7, str. 132. 
 

 

O G Ł O S Z E N I E 
 
      Burmistrz Krasnobrodu ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż 2 garaży znajdujących się w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym /dom nauczyciela/ w Krasnobrodzie przy ul. Lelewela wraz z przypadającym udziałem w działce nr 2187/1 o pow. 
ogólnej 546 m2. 
 

1. Garaż nr 13 o pow. 27,1 m2   oraz udział w działce 271/8387  – cena wywoławcza – 3870,00 zł. 
2. Garaż nr 14 o pow. 26,5 m2  oraz udział w działce 265/8387 – cena wywoławcza – 3780,00 zł. 
 

      Przetarg odbędzie się w dniu 15.10.2003r. o godz. 10.00. w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy Krasnobród. Wadium w 
wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do dnia 13.10.2003r.  na konto Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 
nr 50 1500 1807 12180001 6757 0000  Kredyt Bank O/Zamość. Ze względu na małą powierzchnię przypadającego udziału w 
działce gruntu, w przetargu mogą brać osoby mieszkające w budynku mieszkalnym, w którym znajdują się przedmiotowe garaże. 
      Osobie, która przetarg wygrała i nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy, wpłacone 
wadium nie ulega zwrotowi. 
      Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, pok. Nr 15, tel. 660 76 91. 
      Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu. 
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Ze Zwierzyńca  
do Krasnobrodu 

 
      Zdawać by się mogło, iż z końcem 
sierpnia życie w Krasnobrodzie zaczyna 
płynąć spokojniej. Taki wniosek 
mógłby wysnuć przypadkowy turysta, 
który w ostatni piątek wakacji znalazłby 
się na krasnobrodzkim Rynku. I 
rzeczywiście, przedpołudnie 29 sierpnia 
nie zapowiadało niczego szczególnego. 
Nawet panujący w powietrzu 
nieruchomy upał nie pozwalał 
zapomnieć, iż słoneczne, beztroskie dni 
lata mamy już za sobą. Jednak około 
godziny 15.00 na krasnobrodzkim 
Rynku zaroiło się od niebieskich T-
shirt'ów pracowników zamojskiego 
OSIR-u. I to był wyraźny znak, iż to nie 
będzie zwykłe piątkowe popołudnie 
kończących się wakacji. A co miało być 
tego przyczyną...? 
      29 sierpnia gościliśmy w 
Krasnobrodzie uczestników XVII 
Międzynarodowego Czteroetapowego 
Biegu Pokoju Pamięci Dzieci 
Zamojszczyzny. W centrum naszego 
miasta miała miejsce meta II etapu 
biegu prowadząca ze Zwierzyńca do 
Krasnobrodu. Tuż po godzinie 15.00 
kolorowe banery reklamowe sponsorów 
biegu jak i głośna muzyka zaczęły 
przyciągać pierwszych obserwatorów. 
Około godziny 16.00 zgromadził się już 
spory tłum ludzi. Skoczne piosenki w 
wykonaniu zespołu „Wójtowianie” 
wprawiały wszystkich w dobry nastrój. 
Jednak i tak wszyscy z niecierpliwością 
oczekiwali na pierwszego zawodnika. 
    Jako pierwsi na mecie pojawili się 
zawodnicy na wózkach. Krasnobrodzia-
nie, jak co roku gorącymi brawami 
powitali tych, którzy mają odwagę 
stawić czoła własnej słabości. Postawa 
tych zawodników zawstydziła pewnie 
niejednego, kto narzeka i nie potrafi być 
wdzięcznym za to, co posiada.  
      Gdy do mety dobiegł ostatni 
zawodnik odbyło się uroczyste wręcze-
nie nagród i dyplomów dla zwycięzców 
tego etapu biegu w poszczególnych 
kategoriach. W kategorii „Mężczyźni" 
najlepszym okazał się Jacek Kasprzyk. 
Zasłużone drugie miejsce przypadło 
Piotrowi Sękowskiemu, a jako trzeci 
uhonorowany został Aleksiej 
Haurychenka. Z kolei w kategorii 
„Kobiety” pierwsze miejsce wywalczyła 
sobie Alena Cuchło. Nieco gorsze były 
od niej Olga Kotowska i Nina Kowal. 
W kategorii „Niepełnosprawni” 
najlepszym był  Bogdan Król. Drugie 
miejsce przypadło Ireneuszowi Sądel, a 
trzecie – Ireneuszowi Ornat. 

 
Fundatorem nagród dla zwycięzców w 
tych trzech kategoriach był Burmistrz 
Krasnobrodu p. Marek Pasieczny. 
      Zwycięzcy w kategorii 
„Niewidomi” tj. Sławomir Jeżowski, 
Mariusz Gołąbek i Ryszard Sawa 
zostali obdarowani nagrodami, które 
ufundowała Pani Krystyna Mielnicka, 
właścicielka Apteki w Krasnobrodzie 
oraz Polski Związek Byłych Więźniów 
Hitlerowskich Obozów Koncentracyj-
nych – Koło w Krasnobrodzie. 
Fundatorami nagród dla zwycięzców w 
kategorii „Niepełnosprawni na 
wózkach” byli Państwo Leszek i 
Urszula Czekirdowie oraz Stanisława 
Cieplak – Kiosk Ruch. A w tej kategorii 
szczęście uśmiechnęło się do Tomasza 
Hamerlaka, Marcina Królikowskiego 
i Arkadiusza Skrzypińskiego. 
       Nie zabrakło też nagród 
specjalnych. Sanatorium Rehabilita-
cyjne w Krasnobrodzie ufundowało 
nagrodę dla najmłodszego uczestnika 
Biegu – Piotra Wawrysa. Fundatorką 
nagrody dla bezdomnego zawodnika - 
Piotra Żukowskiego była Pani Zofia 
Adamska. Z kolei członkowie zespołu 
„Wótowianie” postanowili obdarować 
specjalną nagrodą zawodnika, który 
dobiegł do mety jako ostatni. 
       Chyba żaden z mieszkańców 
Krasnobrodu nie miał wątpliwości, iż 
tytuł najsympatyczniejszego zawodnika 
Biegu i w tym roku przypadnie 
Słowakowi – Deziderowi Ferenci. A i 
nagroda dla niego była wyjątkowa – 
wspaniały tort ufundowany przez 
Zakład Cukierniczy Pana Janusza 
Szpyry z Krasnobrodu. Dezider Ferenci 
sprawił zebranym wiele radości, gdy 
łamaną polszczyzną pozdrowił 
mieszkańców Krasnobrodu.  
       Tak jak w ubiegłym roku tak i w 
tym podkreślano bardzo serdeczne 
powitanie zawodników na mecie w 
Krasnobrodzie. Do tak pozytywnej 
opinii w tym roku przyczyniły się 
również dzieci - Aleksandra Kawecka i 
Patryk Ożga, które wręczały 
utrudzonym zawodnikom butelki wody 
mineralnej ufundowanej przez CSiR 
„Energetyk” w Krasnobrodzie. Gwoli 
prawdy należy dodać, iż dużym 
wzięciem wśród zawodników cieszyła 
się gorąca herbata, którą przygotowali 
pracownicy CKiS w Krasnobrodzie. 
CKiS ufundowało również 
okolicznościowe dyplomy i kwiaty dla 
uczestników Biegu. 
     Po wręczeniu nagród zawodnicy 
odjechali do Zamościa na zasłużony  

 
 
odpoczynek. Jednak już następnego 
dnia tj. w sobotę 30 sierpnia mogliśmy 
ich ponownie gościć na krasnobrodzkim 
Rynku. Nie zawiedli też licznie 
zgromadzeni mieszkańcy Krasnobrodu, 
którzy przybyli by pożegnać 
uczestników XVII Międzynarodowego 
Czteroetapowego Biegu Pokoju Dzieci 
Zamojszczyzny. Jako pierwszy głos 
zabrał dyrektor Biegu p. Tadeusz Lizut, 
który podziękował za serdeczne 
przyjęcie w Krasnobrodzie. Równie 
ciepłe słowa wystosował do 
uczestników Biegu sekretarz Miasta i 
Gminy Krasnobród w Krasnobrodzie p. 
Kazimierz Gęśla. Następnie zawodnicy, 
jak i mieszkańcy naszej miejscowości 
zwartą kolumną, której przewodziła 
krasnobrodzka orkiestra dęta, udali się 
pod pomnik  poświęcony poległym w 
walkach o Krasnobród. Tam 
przedstawiciele miejscowych władz 
samorządowych, jak i reprezentanci 
zawodników Biegu złożyli wieńce. 
Następnie zawodnicy udali się do 
Podklasztoru, skąd wystartowali do III 
Etapu Biegu. Tym razem meta była w 
Zamościu. 
      Trzeba przyznać, że żal było ich 
żegnać. Ucichł gwar na krasnobrodzkim 
Rynku, a i ostatni turyści  spakowali już 
plecaki. Wydaje się, że to jeszcze lato, 
ale słońce już świeci inaczej i nawet 
kwiaty na krasnobrodzkim rondzie mają 
inne kolory. A i w powietrzu wisi już ta 
specjalna jesienna cisza, która pobudza 
do refleksji. Jesień wszak przypomina o 
przemijaniu, o tym nieubłaganym 
pędzie naszego życia, który to, co jest, 
zamienia w to, co było. Dlatego lubimy 
wspominać jesienią ludzi, których 
spotkaliśmy i często zastanawiamy się, 
którzy z nich najlepiej zapisali się w 
naszej pamięci. Zapewne w pamięci 
niejednego Krasnobrodzianina  na długo 
pozostaną ci, którzy 29 sierpnia mieli 
odwagę zmierzyć się ze swoją 
niepełnosprawnością, nie bojąc się, iż 
mogą tym wywołać jedynie niezdrową 
ciekawość, czy też poniżającą litość. Ich 
postawa zdaje się być potwierdzeniem 
prawdziwości słów piosenki: 

„Dlaczego nie mówimy o tym,  
co nas boli otwarcie 

Budować ściany wokół nas 
 – marna sztuka” 

(Cytat pochodzi z tekstu piosenki 
Stanisława Sojki „Tolerancja”) 

 
 B.B. 
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Powakacyjne informacje 
o szkole 

 
Zespół Szkół  

Ogólnokształcących 
im. Jana Pawła II 
w Krasnobrodzie 

 
      Tegoroczne wakacje były wyjątkowo 
długie trwały aż 73 dni. Wiele się 
podczas tego czasu wydarzyło. Początek 
wakacji to okres awansów nauczycieli na 
wyższe stopnie zawodowej hierarchii. W 
Zespole Szkół Ogólnokształcących 
awansowało sześciu nauczycieli: Panie 
Marzena Gęśla, Małgorzata Sawulska, 
Zdzisława Pakuła i Jolanta Kurantowicz 
i Pan Paweł Murdzek zostali 
nauczycielami dyplomowanymi, zaś 
Pani Joanna Górnik została nauczycie-
lem mianowanym, a Pani Anna Słonopas 
nauczycielem kontraktowym. Wszystkie 
drogi awansu nauczycieli kończyły 
posiedzenia komisji z udziałem 
ekspertów, pracowników kuratorium 
i dyrektora szkoły oceniającej pracę 
nauczyciela. Jako dyrektor szkoły 
miałem okazję wielokrotnie słuchać 
słów uznania dla poziomu 
reprezentowanego przez naszych 
nauczycieli i odbierać z tego powodu 
gratulacje. 
      W czasie wakacji jak zwykle w 
szkole odbywały się kolonie, na których 
w tym roku przebywało wyjątkowo mało 
uczestników – na 2,5 turnusach około 85 
osób. Dzięki niewielkim dochodom z 
wynajmu szkoły na kolonie mogliśmy 
przeprowadzić konieczne wakacyjne 
remonty obiektów. Wakacje nie były, 
więc tylko czasem odpoczynku dla 
pracowników szkoły. Prowadzone prace 
remontowe były szczególnie trudne, bo 
obejmowały między innymi remont sali 
gimnastycznej – pierwszy od 15 lat, 
czyli od rozpoczęcia jej użytkowania. 
Parkiet został gruntownie odnowiony i 
zabezpieczony lakierem o wysokiej 
odporności na ścieranie, a ściany 
odmalowane. Sala wygląda jak nowa. W 
pracach oprócz pracowników obsługi z 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 
Podstawowych uczestniczyli z dużym 
zaangażowaniem nauczyciele wycho-
wania fizycznego z obydwu szkół oraz 
grupa uczniów, co znacznie 
przyspieszyło trwający prawie półtora 
miesiąca remont. Wiele sal lekcyjnych, 
korytarze i stołówka szkolna zostały po 
zakończeniu kolonii odmalowane. Po 
wakacjach młodzież mogła wrócić do 
dobrze przygotowanych pomieszczeń 
szkolnych. 

 
Za przeprowadzone prace remontowe chciałbym na łamach Gazety Krasnobrodzkiej 
serdecznie podziękować wszystkim pracownikom szkoły zaangażowanym w ich 
wykonanie. 
      Nowy rok szkolny w ZSO rozpoczynamy z uruchomionym stałym dostępem do 
sieci internet umożliwiającym swobodne korzystanie z wielu informacji zarówno 
uczniom, jak i nauczycielom podczas lekcji i po ich zakończeniu. Takie podłączenie 
mogliśmy sfinansować dzięki darowiźnie przekazanej przez Panią dr Elżbietę 
Paszkowską, która na ten cel przeznaczyła dietę otrzymywaną za pełnienie funkcji 
radnej w Radzie Miasta i Gminy. Za zrozumienie potrzeb szkoły i piękny gest 
uczniowie, nauczyciele i dyrekcja szkoły gorąco Pani dziękują.  
      W ciągu całego roku szkolnego szkoła, której patronem jest Jan Paweł II stara się 
przybliżać wiedzę o swoim patronie podczas zajęć lekcyjnych oraz spotkań każdego 
16 dnia miesiąca w kościele parafialnym. Szczególnym dniem dla ZSO jest święto 
szkoły w dniu 16 października, na którego obchody wszystkich zainteresowanych 
serdecznie zapraszam. Program obchodów obejmuje wieczornicę poświęconą 
patronowi w dniu 15.10.2003 r. o godzinie 17 i mszę świętą w dniu 16.10.2003 r. o 
godzinie 9 oraz uroczystości w szkole po mszy św.  
      W czasie roku szkolnego 2003/2004 wszystkich związanych ze szkołą czeka wiele 
codziennej pracy, aby móc na koniec (25.06) pochwalić się sukcesami. Uczniom 
potrzeba wielkiego zaangażowania, aby przygotować się i dobrze zdać egzamin 
dojrzałości (11 i 12.05), egzamin gimnazjalny (5 i 6.05), czy zdać do następnej klasy, 
nauczycielom wiele cierpliwości w pracy z młodzieżą, rodzicom jak najwięcej czasu 
poświęcanego swoim dzieciom.  
      Wszystkim życzę jak najlepszych efektów swojej pracy.  
 

 Dyrektor ZSO  
 Marek Pawluk 

 
 

Szkoła Podstawowa   
im. K. S. Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim 

 
      Podczas minionych wakacji Akcja Katolicka z Lublina zorganizowała w naszej 
szkole kolonie dla 120 dzieci z województwa lubelskiego. Za wynajem pomieszczeń 
gospodarczych i sal, które dostosowano do potrzeb przebywającej tu młodzieży, 
szkoła otrzymała kwotę 8 tysięcy złotych. Pieniądze te zostaną wykorzystane zgodnie 
z potrzebami szkoły. 
      Obecnie do Szkoły Podstawowej im. K. S. Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim 
uczęszcza 110 uczniów. Szkoła wyposażona jest w nowoczesną salę komputerową. 
Poza tym uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć w kołach zainteresowań . 
Funkcjonuje koło muzyczne, plastyczne i dziennikarskie. 
      Z pracowni komputerowej – raz w tygodniu – korzystają uczniowie Szkoły 
Filialnej w Hutkowie. 
      2 października 2003r. w naszej szkole odbędą się XI Biegi Przełajowe o Puchar 
Szkoły. Uczniowie zaprezentują swoje  umiejętności w następujących kategoriach: 

a)  dziewczęta z klas I – III, 
b)  chłopcy z klas I – III, 
c)  dziewczęta z klas IV – VI, 
d)  chłopcy z klas IV – VI. 

      W biegach weźmie udział około 130 uczniów ze szkół podstawowych naszej 
gminy oraz S.P. w Siemieniu, S.P. nr 8 w Zamościu, S.P. w Hulczy, S.P. w Paarach i 
S.P. w Suchowoli.  Dzięki przychylności sponsorów  uczestnicy zawodów skorzystają 
z gorącego posiłku. Przewidziane są również nagrody rzeczowe. 
      Dzieci mile wspominają wakacje jednak mobilizują się do zdobywania wiedzy i 
spełniania obowiązków szkolnych. 
 

     Dyrektor SP w Majdanie Wielkim 
Małgorzata Kawałek 
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Ciąg dalszy ze str. 12 

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej 
w Kaczórkach 

 
      Rok szkolny 2003/2004 rozpoczął się już sierpniowymi przygotowaniami, 
liczeniem dzieci, które w tym roku się szczególnie mocno przemieszczały – z 
naszego obwodu poza, i czego znacznie więcej z innych obwodów do naszej 
szkoły, liczeniem godzin nauczycieli. 
      W końcu ruszyło i to nawet bardzo dobrze; 
1. Nasi uczniowie, którzy w ubiegłym roku zostali powołani do piłkarskiej 

reprezentacji woj. lubelskiego na obóz sportowy w Mrzeżynie na rozegranym 
tam „Turnieju Młodych Talentów” wypadli bardzo dobrze. Dziewczyny I 
miejsce, chłopcyVI opiekun – p. A. Szkałuba. 

2. Na forum członków Szkolnego Związku Sportowego pogratulowano naszej 
szkole zajęcia II miejsca w turnieju wojewódzkim w mini piłce nożnej 
dziewcząt - opiekun p. E. Komisarczuk, i poproszono o zorganizowanie 
tegorocznej edycji tych zawodów na szczeblu gminy, powiatu i rejonu. 

3. Gratulowaliśmy naszej koleżance p. B. Wietrzyk awansu na stopień 
nauczyciela dyplomowanego, trzy kolejne wnioski czekają na rozpatrzenie w 
sesji zimowej. 

4. Zostały pomalowane przez rodziców dwie sale lekcyjne; kl. I wychowawca – 
p. A. Szkałuba i kl. V b wychowawca – p. I. Kozłowska. Bardzo dziękuję, 
ponieważ przeznaczone na ten cel pieniądze zostały wykorzystane na 
pomalowanie ogrodzenia szkoły. 

5. Czekamy na kolejną już lekcję pokazową dla nauczycieli wychowania 
fizycznego i kształcenia zintegrowanego zorganizowaną wspólnie z 
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu pod kierunkiem Pana 
Profesora W. Pańczyka. Odbędzie się 24 września o godz. 12, a tematem 
zajęć jest gra w dwa ognie – zapraszamy. 
Obecnie do „dużej” szkoły w Kaczórkach uczęszcza 151 uczniów, natomiast 

do „małej” filialnej w St. Hucie 21 – razem o 11 uczniów więcej niż poprzednio. 
Kadra nauczycielska prawie bez zmian; na stanowisko nauczyciela 

wychowania fizycznego przyszedł z Krasnobrodu p. M. Nowosad. Życzę p. 
Marcinowi szybkiego zadomowienia się oraz samych sukcesów pracy.  

Wychowawcy poszczególnych klas; 
„O” – p. I. Odrzywolska – wych. przedszkolne 
kl. I – p. A. Szkałuba – kształcenie zintegrowane 
kl. II – p. E. Adamowicz – kształcenie zintegrowane 
kl. III – p. M. Przytuła – kształcenie zintegrowane 
kl. IV a – p. K. Szkałuba – wych. fizyczne 
kl. IV b – p. E. Zub – historia, biblioteka 
kl. V a – p. E. Komisarczuk – informatyka 
kl. V b – p. I. Kozłowska – przyroda 
kl. VI – p. K. Buczak – muzyka, świetlica 

Pozostali nauczyciele: p. J. Gałka –  j. Polski, p. B. Wietrzyk –  matematyka, ks. P. 
Słonopas –  religia,  p. M. Nowosad – wych. fiz.  Języka angielskiego uczą 
nauczyciele z firmy O.K. Centrum Języków Obcych. 
Kadrę nauczycielską w  Szkole w Starej Hucie  tworzą: p. J. Bodys, p. A. Kleban, 
p. A. Głąb 
      Życzę dzieciom radości z chodzenia do naszej szkoły i zrealizowania marzeń, 
nauczycielom i pracownikom sukcesów w pracy, rodzicom spokojnej głowy o 
przyszłość swych pociech, a wszystkim zdrowia i pogody ducha. 

 
Dyrektor SP w Kaczórkach 

Krzysztof  Szkałuba 
 

 

Zespół Szkół  
Podstawowych 

im. 25 Pułku Ułanów  
Wielkopolskich 

 

      Okres wakacji to czas wypoczynku 
uczniów i nauczycieli od zajęć 
edukacyjnych w szkole. Pracownicy 
administracji i obsługi przebywali także na 
urlopach wypoczynkowych ale ponadto 
prowadzili prace remontowe w szkole. 
Wspólnie z nauczycielami przygotowali 
szkołę do organizacji kolonii. Ponadto z 
pracownikami ZSO prowadzili prace 
remontowe na sali gimnastycznej, w czym 
pomagali nauczyciele wychowania 
fizycznego. Wymalowano sale lekcyjne dla 
pierwszoklasistów oraz uzupełniono glazurę 
w sanitariatach. Panie natomiast wyprały 
zasłony i firanki ze wszystkich pomieszczeń 
w szkole. Dokonano również 
kompleksowego oznaczenia sprzętu 
szkolnego. Ponadto porządkowano teren 
przy szkole oraz obiekty sportowo-
rekreacyjne. 
      W ostatnim tygodniu zarówno 
nauczyciele jak i pracownicy 
przygotowywali sale lekcyjne do roku 
szkolnego. Tradycyjnie już w ostatnim 
tygodniu wakacji prowadziliśmy sprzedaż 
podręczników szkolnych. Podobnie w 
szkołach filialnych prowadzone były prace 
malarskie, remontowe i porządkowe. 
Rok szkolny w ZSP rozpoczęła następująca 
liczba uczniów: 
• Przedszkole Samorządowe – 29, 
• Oddziały przedszkolne – 47, 
• Kl. I-III – 139, 
• Kl. IV-VI – 221, 
• Szkoła Filial.  w Wólce Husińskiej– 37 
• Szkoła Filialna w Zielonem – 33. 
    Ogółem w roku 2003/2004 nasz Zespół 
będzie liczył 506 członków społeczności 
uczniowskiej, natomiast społeczność 
nauczycielską tworzy 46 pedagogów. 
    Funkcjonowanie całego placówki 
wspomaga 11 pracowników administracji i 
obsługi. Organizacja zespołów klasowych 
oraz praca nad dokumentacją szkolną to 
pierwsze zadania stojące przed Zespołem. 
Równolegle trwały prace nad organizacją 
tegorocznych obchodów Święta Szkoły. 
 

      Dyrektor ZSP 
Roland Wyrostkiewicz 

 
Społeczność Szkoły Podstawowej 

im. Armii Krajowej w Kaczórkach  
oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okr ęg Zamość 

 

mają zaszczyt zaprosić 
 

Wszystkich Mieszkańców  
i Czytelników „Gazety Krasnobrodzkiej”  

 
na uroczyste obchody Święta Patrona Szkoły, 

które odbędą się 28 września 2003 roku o godz. 1100  na boisku szkolnym. 

Program Uroczystości: 
 
1045 Zbiórka Pocztów Sztandarowych 
1100 Ceremoniał szkolny 

- ślubowanie klas pierwszych 
- akademia 

1140 Msza Święta 
1240 wystąpienia okolicznościowe 
1250 imprezy towarzyszące 
1400 poczęstunek 
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Sport i wychowanie 
 

Funkcje wychowawcze klubu sportowego MGKS ”IGROS” Krasnobród 
na przykładzie sekcji piłki nożnej 

 

 
 
zaufaniem trenera i kolegów. Ale jeśli 
funkcję tę pełni nie zasługujący na to 
zawodnik, zadufany w sobie i na 
wszystkich patrzący z góry, to zespół na 
pewno będzie rozbity, a w drużynie nie 
będzie właściwej atmosfery.  
       Podsumowując można stwierdzić, że 
klub sportowy jako środowisko 
wychowawcze może odegrać znaczącą 
rolę w kształtowaniu postawy 
młodzieży, która stanowi większość jego 
członków. Ale do tego niezbędna jest 
właściwa atmosfera -przyjaźń, 
koleżeństwo, jednomyślność wśród 
działaczy i zawodników. Niepośrednia 
rola w tym procesie przypada trenerowi, 
który z racji pełnionej funkcji ma 
największe możliwości wychowania 
zawodników. Wynika to stąd, że trener 
najdłużej z nimi przebywa - trening, 
mecz (zwłaszcza mecz wyjazdowy), 
uczy ich gry, ustala skład na zawody, 
omawia mecz, decyduje o awansie 
juniora. Są oczywiście kluby, gdzie 
kładzie się nacisk na pracę 
wychowawczą i takie, gdzie pozostawia 
ona wiele do życzenia. 
       Obserwacje nieprawidłowości i 
informacje o nich z klubów piłkarskich 
nasuwają wniosek: warto stawiać 
wychowanie piłkarzy na równi z ich 
szkoleniem. 

K.M. 

 
       W ostatnim okresie szczególnie 
dużo mówi się i pisze na temat 
wychowania młodego pokolenia. Mó-
wiąc o wychowaniu mamy na uwadze 
oddziaływanie środowiska na młodego 
człowieka. Rezultatem wychowania są 
wtedy pożądane społecznie normy i 
zasady postępowania. 
        Zamierzeniem moim jest próba 
ukazania możliwości wychowawczego 
oddziaływania klubu sportowego na 
młodzież. Klub sportowy, podobnie jak 
rodzina czy szkoła, jest środowiskiem 
wychowawczym. Podjęta tutaj próba 
oparta będzie na przykładach analizy 
pracy w klubowych sekcjach piłki 
nożnej.  
       Przed klubem stoją dwa naczelne 
zadania: szkolenie w zakresie techniki i 
taktyki danej dyscypliny oraz 
wychowanie młodych sportowców na 
prawych obywateli. 
Jakie środki wychowawcze ma do 
dyspozycji trener w swojej pracy? 
       Nauczanie techniki gry pozwala 
trenerowi na wyrobienie u zawodników 
pożądanych cech osobowości. 
Wykonywanie przez nich ćwiczeń w 
sposób zalecany przez trenera i kontrola 
ich wykonania to moment wymagający 
zdyscyplinowania. 
       Przepisy gry, które regulują stosunki 
między zawodnikami obu drużyn, 
między zawodnikami a sędzią oraz 
między zawodnikami a publicznością, są 
ważnym elementem pracy wychowaw-
czej w sporcie. Nieprzestrzeganie 
przepisów gry prowadzi do karania 
winnych, w efekcie cały zespół ponosi 
stratę (rzut wolny, rzut karny, usunięcie 
z boiska). Ale czy zawsze zgodna z 
przepisami gra zapewnia sukces? Nie. 
Wiadomo przecież, że wygrywa lepszy 
w danej chwili. Zespół nie może być 
nastawiony wyłącznie na zwycięstwo, 
gdyż nie jest ono zawsze możliwe, ale 
musi zawsze podjąć walkę nawet z 
silniejszym zespołem. To właśnie 
porównanie się z przeciwnikiem i 
dążenie do lepszych rezultatów stanowi 
istotę sportowego współzawodnictwa. 
Panowanie nad sobą w ferworze walki o 
zwycięstwo, zwłaszcza gdy się 
przegrywa, a później okazanie szacunku 
przeciwnikowi, jest wielką umiejętno-
ścią zawodnika - wyrazem wewnętrz-
nego zdyscyplinowania i poszanowania 
przepisów. Ale bywa i tak, że na 
treningu uczy się omijania przepisów, 
byle tylko ułatwić sobie drogę do 
zwycięstwa. I to  

 
jest moment zaprzepaszczenia wielkiej 
szansy jaką daje sport - by zajęcia 
sportowe wdrażały zawodników do 
uczciwego postępowania na boisku i 
poza nim. 
       Omawianie rozegranego meczu nie 
w szatni, ale po przemyśleniu go, po 
uspokojeniu się zawodników - może być 
ważnym momentem wychowawczym. 
Zbyt pochopne wystawianie ocen może 
prowadzić do załamania się 
zawodników. Nawet przegrany mecz 
może mieć momenty dobrej gry 
poszczególnych zawodników jak i 
całego zespołu. Wartość przegranej tkwi 
w tym, że odsłania braki zawodnika i 
drużyny, które można dostrzec dzięki 
niej i usunąć je w dalszym treningu.  
       Praktyka wskazuje, że trenerzy nie 
zawsze korzystają z tej okazji, by 
szczególnie „gwiazdorom” wytknąć 
braki i unaocznić im potrzebę większej 
pracy nad sobą. Opóźnienie przejścia 
juniorów do zespołu seniorów jest 
czynnikiem zniechęcającym młodych 
piłkarzy do treningu, a przecież ten fakt 
może być czynnikiem dopingującym ich 
do pracy. Szczególnym problemem jest 
stosunek trenera do zawodników. Z 
opinii piłkarzy wynika, że chcieliby aby 
ich trener był dobrym fachowcem, o 
dużej kulturze, przygotowaniu 
pedagogicznym, był doradcą, 
nauczycielem i przyjacielem w jednej 
osobie. Niestety, nie zawsze tak jest w 
praktyce; spotyka się np. trenerów, 
którzy prześcigają się w „despotyzmie” 
w stosunku do zawodników. Trener 
stosujący demokratyczne metody nie 
tylko pozbawiony jest konfliktów z 
zawodnikami, ale w trudnej sytuacji 
może liczyć na ich pomoc. 
Atmosferę w drużynie kształtują w 
głównej mierze starsi zawodnicy. Są 
wśród nich tacy, którzy mogą być 
wzorem do naśladowania - mimo 
zaawansowanego wieku trenują 
intensywnie, chcąc grać jak najdłużej, są 
zdyscyplinowani i chętnie służą pomocą 
młodszym. W zespole wśród starszych 
zawodników spotkać możemy też takich, 
którzy są pewni miejsca w zespole, 
wysoko oceniają swoje piłkarskie 
umiejętności i w związku z tym nie 
przykładają się do treningów. W 
drużynie piłki nożnej na wyróżnienie 
zasługuje kapitan. Funkcję tę powierza 
się z reguły dobremu zawodnikowi, 
który poza dużym stażem, wysokimi 
kwalifikacjami piłkarskimi, reprezentuje 
właściwą postawę na boisku i poza nim 
oraz cieszy się 

 

Gminne 
Centrum 

Informacji  
 
Ciąg dalszy ze str. 3 
 

       Inną kategorią osób, do której 
kierowany będzie projekt to uczniowie 
ostatnich klas szkół średnich. W ramach 
działalności GCI będziemy starali się 
pomóc przyszłym absolwentom w 
wyborze kierunku studiów bądź też 
poszukiwaniu pracy. 
      Utworzenie GCI w Centrum Kultury 
i Sportu w Krasnobrodzie rozszerzy 
zakres naszej działalności o bardzo 
ważną obecnie formę jaką jest 
wykorzystanie nowoczesnych technik 
komputerowych.  
      Jesteśmy przekonani, że działalność 
ta spotka się z dużym zainteresowaniem 
osób pozostających bez pracy, a 
szczególnie wśród młodzieży i 
absolwentów szkół. Trudna sytuacja 
ekonomiczna wielu rodzin jest bowiem 
ogromną barierą, która uniemożliwia 
korzystanie z internetu i ogranicza 
dostęp do wielu ważnych informacji. 
 

M. Czapla 
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VII sesja Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie 

 
Ciąg dalszy ze str. 4 
Dla zastępców dyrektorów ustalono 
jednakowy wymiar – 13 godzin 
tygodniowo. Natomiast tygodniowy 
wymiar godzin dla pedagoga szkolnego 
wynosi 20 godzin.  
      Kolejnym tematem sesji było 
ustalenia wysokości opłat za korzystanie 
z Przedszkola Samorządowego w 
Zespole Szkół Podstawowych im. 25 
Pułku Ułanów Wielkopolskich w 
Krasnobrodzie. 
Komentarza do uchwały udzielił 
Sekretarz. Poinformował, że ustawa 
dopuszcza możliwość ustalania opłat za 
korzystanie z przedszkola. W gminie 
jest tylko jeden oddział przedszkolny, 
natomiast wszystkie oddziały zerowe 
funkcjonują przy szkołach 
podstawowych. Opłaty nie dotyczą 
zerówek, tylko oddziałów 
przedszkolnych, w których znajdują się 
dzieci od 3 do 5 lat. W wyniku podjętej 
uchwały stawki opłat za przedszkole 
wynoszą: za pierwsze dziecko – 90 zł. 
(dotychczas 80zł.) plus koszty 
wyżywienia, za drugie – 70 zł. 
(dotychczas 60zł.) plus koszty 
wyżywienia, za trzecie i kolejne dziecko 
tylko koszty wyżywienia.  
      Podczas ostatniej sesji dokonano też 
zmiany uchwały Nr VXI/ 142/ 2000 
Rady Miasta i Gminy w Krasnobrodzie 
z dnia 16 maja 2000 r. o ustaleniu 
bonifikat oraz trybu ich przydzielania 
przy sprzedaży komunalnych lokali 
mieszkalnych. 
Komentarza do uchwały udzieliła p. 
Edwarda Borowicz, która 
poinformowała, że w 2000r. została 
podjęta pierwsza uchwała dotycząca 
Domu Nauczyciela w Majdanie 
Wielkim. W chwili dokonywania zbycia 
Domu Nauczyciela w Krasnobrodzie 
przy ul. 3 Maja oraz przy ul. Lelewela 
zostały ustalone jednakowe stawki 
bonifikat dla wszystkich domów 

 
nauczyciela zgodne z uchwałą z 16 maja 
2000r ws. ustalenia bonifikat oraz trybu 
ich przydzielania przy sprzedaży 
komunalnych lokali mieszkalnych. Za 
jednorazową wpłatę – bonifikata 40%, 
gdy nabywają wszyscy mieszkańcy 
razem – 50% bonifikaty. Te ustalenia 
mieszczą się w całości uchwały, 
natomiast zmiana tej uchwały dotyczy 
tylko punktu 8, który określał termin do 
zawarcia aktów notarialnych. Pierwszy 
termin – do końca 2000r., drugi – do 
końca 2002r. Po zmianie pkt. 8 uchwały 
otrzymuje brzmienie: „W przypadku 
gdy dotychczasowy najemca wnosi w 
całości zapłatę ceny sprzedaży za lokal i 
przypadający udział w nieruchomości w 
okresie do końca 2005 roku zostaje mu 
udzielona bonifikata w wysokości 40%. 
Mieszkańcy domu nauczyciela w tym 
terminie nie zrealizowali wykupu tych 
lokali, stąd kolejna propozycja zmiany 
uchwały o wydłużeniu terminu do końca 
2005 r. Zasadnicza uchwała, podjęta w 
2000r. nie zmienia się. Ustalone stawki 
dla wszystkich domów nauczyciela na 
terenie całej gminy pozostają. Czyli 
bonifikata 30% przy rozłożeniu na raty 
na dwa lata, bonifikata 20% na trzy lata 
i najdłuższa – 10%. Uchwałę podjęto. 
      Kolejną uchwałą omawianą podczas 
VII sesji Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie była uchwała ws. 
zwolnienia z obowiązku zbycia w 
drodze przetargu nieruchomości 
położonych w miejscowości Hutki – 
Namule. 
Komentarza do uchwały udzieliła p. 
Edwarda Borowicz. Poinformowała, że 
wszystkie nieruchomości są sprzeda-
wane w drodze przetargu, jednak 
zgodnie z art. 37 ust.3 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami istnieje 
możliwość upoważnienia Burmistrza do 
zbycia w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości, które są wydzierżawione  
 

 
 
na okres dłuższy niż 10 lat i 
zabudowanych przez najemcę na 
podstawie pozwolenia na budowę. 
Proponowana nieruchomość położona 
jest w Hutkach przy Oczyszczalni 
Ścieków. Są to działki zajęte na 
podstawie pozwolenia jako staw rybny o 
pow. 1, 51 ha położone w miejscowości 
Hutki Namule zabudowane na 
podstawie pozwolenia na budowę przez 
dzierżawcę p. Piotra Kwikę zam. 
Zamość. Nieruchomości te są zbędne do 
funkcjonowania oczyszczalni i mogą 
być wykorzystane na inny cel. W 
związku z tym proponuje się, aby te 
nieruchomość zbyć w drodze 
bezprzetargowej na rzecz osoby, która 
poniosła nakłady inwestycyjne. 
Uchwała została podjęta. 
      W dniu 30 sierpnia 2003r. radni 
zdecydowali o zaciągnięciu kredytu 
długoterminowego na finansowanie 
inwestycji energetycznych na terenie 
gminy Krasnobród. Kredyt ten w 
wysokości 119.000zł. zostanie 
zaciągnięty w Banku Gospodarki 
Żywnościowej S.A. Oddział w 
Zamościu.  
     Ostatnią omawianą uchwałą była 
uchwała ws. zmian w budżecie gminy 
na 2003 rok. 
      Po omówieniu wszystkich projektów 
uchwał burmistrz p.Marek Pasieczny 
przedstawił informację o potrzebach 
remontowo–inwestycyjnych na drogach 
powiatowych na terenie gminy Kra-
snobród oraz o współpracy samorządu 
gminnego z zarządcą dróg 
powiatowych. 
     Następnie głos zabrał 
Przewodniczący Powiatu Zamojskiego 
Kazimierz Mielnicki, który przedstawił 
informację dotyczącą realizacji zadań 
zrealizowanych na drogach 
powiatowych od 1999r na terenie gminy 
Krasnobród. 
     Podczas dyskusji na ten temat 
rozmówcy byli zgodni, co do 
konieczności zorganizowania spotkania 
władz samorządowymi gminy z 
władzami powiatu w celu wypracowania 
wspólnego stanowiska oraz 
opracowania harmonogramu wspólnych 
przedsięwzięć w 2004 roku.  

M. Czapla 
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Święto Patrona Szkoły 

Harmonogram obchodów  
Święta Patrona Zespołu Szkół Podstawowych 

im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich  
w Krasnobrodzie 

 
15.09.2003r. – Inauguracja obchodów Święta Szkoły: 

      - Mecz piłki nożnej – SAMORZĄDOWCY - 3 BRYGADA OBRONY 
         TERYTORIALNEJ 
      - Pokaz karate( w przerwie)  

16.09.2003r. –Zwiedzanie Szkolnej Izby Pamięci  i Tradycji przez przedszkolaków 
                        i pierwszoklasistów 
17.09.2003r.- Zwiedzanie Szkolnej Izby Tradycji przez kl. II, III i IV a 
17.09.2003r.- IV Wielobój Ułański dla kl. I – III 
18.09.2003r.- Zwiedzanie Szkolnej Izby Pamięci i Tradycji przez  kl. IV b, c i V a, b 
19.09.2003r.- Zwiedzanie Szkolnej Izby Pamięci i Tradycji przez kl. V c 
19.09.2003r. – IV Wielobój Ułański dla kl. IV – VI 
22.09.2003r. – Zwiedzanie Wystawy „ 85 Rocznica Obrony Lwowa” 
22.09.2003r –Zwiedzanie Muzeum Historycznego Światowego Związku Armii  
                          Krajowej w Bondyrzu przez kl. IV a, b, c 
22.09.2003r.– Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły 
22.09.2003r. – Przyjazd zaproszonych gości 
23.09.2003r. – Święto Patrona Szkoły: 

- 8.30 –wymarsz ul. Lelewela i 3 Maja do Sanktuarium Nawiedzenia NMP, 
- 9.00 – uroczysta Msza Święta, 
- 11.00 –uroczystości pod Pomnikiem Żołnierzy Września 1939; 

wystawienie posterunku honorowego przez 3 BOT, przybliżenie sylwetki 
płk Bogdana Dan Stachlewskiego, odsłonięcie tablicy memoratywnej, 
modlitwa za poległych ułanów i żołnierzy, poświęcenie tablicy, apel 
poległych, salwa honorowa, składanie wieńców i wiązanek, 

- 11.30 – akademia w szkole: powitanie uczestników uroczystości, 
ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów, część artystyczna, 

- 12.30 – zwiedzanie Wystawy „85 Rocznica obrony Lwowa” oraz Szkolnej 
Izby Pamięci i Tradycji przez zaproszonych gości,  

- obiad i ognisko ułańskie. 
24.09.2003r. – Zwiedzanie „Wystawy sprzętu wojskowego” przez kl. VI w ramach 
                          wycieczki do Zamościa 
24.09.2003r. – Zwiedzanie Muzeum Historycznego Światowego Związku Żołnierzy 
                          Armii Krajowej w Bondyrzu przez kl. V 
24.09.2003r. – zwiedzanie Wystawy „85 Rocznica Obrony Lwowa” przez młodzież  
                          gimnazjalną 
25.09.2003r. – Ślubowanie i pasowanie na uczniów pierwszoklasistów SF w Wólce  
                          Husińskiej 
26.09.2003r.– Ślubowanie i pasowanie na uczniów pierwszoklasistów SF 
                            w Zielonem 
26.09.2003r.- Mecz rewanżowy piłki nożnej: 3 BRYGADA OBRONY  
                          TERYTORIALNEJ –SAMORZĄDOWCY 
27.09.2003r. – Dyskoteka szkolna 

                   Dyrektor  
     Zespołu Szkół Podstawowych 
im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 
             w Krasnoborodzie 
      mgr Roland Wyrostkiewicz 
 

 

D rogi  CzytelnD rogi  CzytelnD rogi  CzytelnD rogi  Czyteln iiiiku!ku!ku!ku!    
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Dziecięcy 
Kącik  

Poetycki 
 
     Z okazji Święta Patrona Zespołu 
Szkół Podstawowych im 25 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich w 
Krasnobrodzie została wydana antologia 
poezji dziecięcej pt. „Nasza Twórczość”.  
     Antologia ta zawiera wiersze 
napisane przez uczniów Zespołu Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie w 
latach 1999-2003. Większość tych 
tekstów była publikowana na łamach 
„Gazetki Szkolnej”.  
     Wiersze zawarte w antologii są dobrą 
lekturą na jesienne wieczory, a ich 
czytanie sprawia wiele przyjemności. 
Aby ta interesująca twórczość poetycka 
dotarła do szerszej grupy czytelników 
będziemy na łamach „G.K.” w rubryce 
„Dziecięcy Kącik Poetycki” publikować 
wiersze z wyżej wymienionego zbioru. 
    Rozpoczniemy od wiersza pt. 
„Jesienna radość”..  

 
Jesienna radość 

 
Mamo, dlaczego ludzie 
tak nie lubią jesieni? 
Przecież wtedy w sadzie  
tyle jabłek się rumieni.  
Liście w złocie, żółci 
i czerwieni się tarzają 
i przez te barwy 
park pięknie ozdabiają. 
Przecież słonko nadal 
grzeje, ile może 
i sprawia, że kwiaty 
kwitną jeszcze na dworze. 
Przecież wietrzyk jeszcze 
lżejszy się wydaje, 
a wróbel w lesie 
śpiewać nie ustaje. 
Więc dlaczego, mamo 
ludzie nie lubią jesieni? 
Bo oni nie widzą 
radości na ziemi, 
bo ich nie cieszy 
żadne tchnienie życia, 
lecz własne dumne,  
lustrzane odbicia. 
Ich cieszy bogactwo 
i przepych domowy 
lecz nie wiedzą, że przez to 
maja puste głowy. 
Ale ty, córeczko 
nie patrz na tych ludzi. 
Ty słuchaj, jak w głosie ptaków  
radość się budzi. 
Ty patrz na kwiaty, co głośno się śmieją 
i na jesień piękną, idącą aleją. 
 

Ania Parnicka 
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      Jeszcze nie rozbrzmiał dzwonek roku 
szkolnego 2003/2004 gdy dwaj uczniowie 
z naszej szkoły Adamczuk Mateusz i 
Pałyga Edwin wraz z trenerami: S. 
Radlińskim i W. Kurantowiczem 
uczestniczyli w zgrupowaniu Kadry 
Województwa Lubelskiego (dla powiatu 
Zamość i Chełm) rocznik 1991 w 
Krasnymstawie w dniu 29.08.2003r.  
      Na zgrupowaniu odbyły się 
sprawdziany piłkarskie w postaci gier 
kontrolnych. Nasi uczniowie 
zaprezentowali się poprawnie i jest duża 
szansa na kolejne powołania. 
      Pragnę poinformować, że w bieżącym 
roku szkolnym nasi uczniowie będą 
reprezentować nas w Okręgowej Lidze 
Trampkarzy Starszych, do której 
rozgrywek przystąpił po rocznej przerwie 
MGKS „Igros” Krasnobród. Treningi 
trampkarzy odbywać się będą: 

wtorki godz.    - 16.00. (szkoła)  
czwartki godz.   - 16.00. (stadion) 

 
Sportowa Inauguracja  
Święta Patrona Szkoły 

 

     W poniedziałek 15.09.2003r.o godz. 
12.00. meczem piłkarskim pomiędzy 
nauczycielami i samorządowcami miasta i 
gminy Krasnobród a żołnierzami z 3 
Brygady Obrony Terytorialnej z Zamościa 

 

Sport w ZSP 
 
rozpoczęły się obchody Święta Patrona Szkoły Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 
Pułku Ułanów Wielkopolskich. Zawody prowadził sędzia Marek Mazurek. W tej 
pierwszej sportowej konfrontacji lepsi okazali się żołnierze wygrywając 1:2. Po 
meczu w sympatycznej atmosferze wszyscy udali się na obiad do szkolnej stołówki. 
Rewanż na obiektach koszar wojskowych odbędzie się 26.09.2003r.  
    Nasza reprezentacja wystąpiła w składzie: Wyrostkiewicz R., Pasieczny M., 
Żurawski A., Radliński S., Kulik M., Nowosad M., Kurek T., Mielniczek K., 
Droździel J. Gałan A. ,Pawluk M., Szkałuba K., Pawelec T., Swacha D. 
     Honorową bramkę dla naszej drużyny strzelił Marek Pasieczny. Mamy nadzieję, 
że nasza drużyna w rewanżu powalczy o lepszy wynik.  
 

Okręgowa Liga Trampkarzy Starszych r. 1989 i młodsi C1  
 
MGKS „Igros” Krasnobród po rocznej przerwie zgłosił do rozgrywek piłkarskich 
trzecią sekcję piłki nożnej. W wyżej wymienionych rozgrywkach jest zgłoszonych 7 
drużyn. Nasi zawodnicy rozegrali już 3 spotkania z BKS „Łada” Biłgoraj i ASPN 
„Roztocze” Szczebrzeszyn (obydwa przegrane) oraz z GLKS „Graf” Chodywańce 
(wygrany).  
      Najbliższe mecze:  

27.09.2003r. UKS „Kiko” Zamość – Igros  
04.10.2003r. Igros – GLKS „Granica” Lubycza K. g. 11.00. 
11.10. 2003r. MLKS „Kryształ” Werbkowice – Igros 

      Szkoleniem objętym jest młodzież i uczniowie zarówno z ZSO (I i II klasa 
gimnazjum – grupa starsza) jak i uczniowie ZSP (klasy IV – VI – grupa młodsza) . 
Ci młodzi piłkarze mają w przyszłości stanowić zaplecze drużyny juniorów i 
seniorów MGKS „Igros” Krasnobród 

        Informacje przekazał 
         Sławomir Radliński 
 

 

 

Oddawanie krwi  
w CKiS 

 
       W miesiąc po pierwszej w tym roku wakacyjnej 
akcji oddawania krwi, która odbyła się w 
Krasnobrodzie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Tomaszowie Lubelskim wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi w 
Krasnobrodzie zorganizowało kolejną. Akcja ta odbyła 
się 20 sierpnia 2003r. Po raz pierwszy oddawano krew 
nie w ośrodku zdrowia jak dotychczas, ale w lokalu 
Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 
Organizatorzy zdecydowali się na zmianę miejsca 
przeprowadzenia akcji ze względu na ograniczone 
warunki lokalowe krasnobrodzkiego ośrodka zdrowia. 
Nie chcieli zakłócać pracy ośrodka i utrudniać 
pacjentom dostępu do lekarzy. Warunki lokalowe 
jakimi dysponuje CKiS spełniły oczekiwania 
organizatorów akcji i najprawdopodobniej kolejne 
akcje będą organizowane w CKiS. 
       W dniu 20 sierpnia 2003r. krew oddało 9 osób: 
Lilianna Plewik, Bernadeta Więcław, Magdalena 
Ciupera, Krzysztof Kuczmaszewski, Jan Kostrubiec, 
Piotr Sachajko, Marcin Kozyra, Przemysław 
Kozłowski, Marcin Molenda, którzy w sumie oddali 
4050 mililitrów krwi. 
      W imieniu organizatorów akcji honorowego 
oddawania krwi dziękuję wszystkim krwiodawcom 
oraz osobom, które przyczyniły się do organizacji 
akcji. 

M. Czapla 

 
 

Jesienne przysłowia 
 
     Podobno przysłów się raczej nie czyta. Z przysłów się korzysta jak z 
kalendarza, encyklopedii, czy słownika wyrazów obcych. Tak jest u 
większości ludzi, którzy w ten sposób wzbogacają swój zasób, by 
zrobić z niego użytek w stosownej sytuacji, np. chcąc lapidarnie 
zilustrować jesienną aurę, a także niestety, jej skutki. Dlatego 
proponujemy naszym Czytelnikom wybrane przysłowia o jesieni, która, 
na pocieszenie należy dodać, „tego nie ma czego w lecie nie było”. 
 

 
*** 

Febry jesienne starym śmiertelne, a zaś młodym długie. 
 

*** 
Jesień tego nie zrodzi, czego wiosna nie zasiała. 

 

*** 
W jesieni kropla deszczu – ceber błota. 

 

*** 
W jesieni obrachuj dochód tak, panie, jako chudy. 

 

*** 
Jesień owoce, wiosna lubi kwiaty, lato zboże,  

a zima komin gnuśnej chaty. 
 

*** 
Minęły słońca letniego skwary, łaskawa jesień dzieli swe dary. 

 

*** 
Jesień, kiedy się obejdzie bez słoty, zima tęgości przysposobi, cnoty. 

 

*** 
W jesieni gdy tłuste ptaki, mróz w zimie nie lada jaki. 

 

*** 
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Co słychać w Kulturze?  

 
Po wakacyjnej przerwie wznowiły 
działalność koła zainteresowań działające 
przy CKiS: 

 

Kółko modelarskie 
Zajęcia prowadzone w ramach kółka 
modelarskiego polegają na budowie 
kartonowych modeli: okrętów i pojazdów 
oraz latających modeli samolotów i 
szybowców. Zajęcia prowadzi p. Marek 
Molenda. Spotkania odbywają się we wtorki 
o godz. 1500. Zapraszamy.  

Kółko taneczne 
Zajęcia taneczne, które prowadzi instruktor 
Tadeusz Luterek odbywają się we czwartki w 
godzinach: 1430 – grupa młodsza, 1600 – 
grupa starsza. Zapraszamy. 

 

 
Kółko muzyczne 

 

W ramach kółka muzycznego istnieje 
możliwość prowadzenia zajęć w dwóch 
grupach: instrumentalnej i wokalnej. W 
ramach pierwszej prowadzone będą zajęcia 
nauki gry na instrumentach muzycznych, 
natomiast w drugiej utworzenie zespołu 
wokalnego. Zapisy do kółka muzycznego 
przyjmuje instruktor muzyki Marek 
Molenda. 
 

Klub Szachowy 
Przypominamy, że od października 2002r. w 
CKiS działa „Klub Szachowy”. Spotkania 
odbywają się raz w tygodniu. Po wakacjach 
zmieniono termin spotkań. Obecnie 
odbywają się one we czwartki od godz. 1400  

 
do 1700, a nie jak dotychczas we 
wtorki.  Jak na razie na spotkania 
przychodzą przede wszystkim 
dzieci i młodzież, ale zapraszamy 
też i osoby dorosłe, które lubią 
grać w szachy. 
  

IV Rajd Pieszy 
 Doliną Św. Rocha 

 

W sobotę 04.10.2003r. odbędzie 
się IV Rajd Pieszy Doliną Św. 
Rocha organizowany przez Cen-
trum Kultury i Sportu w Krasno-
brodzie. Rajd  organizowany  jest  
z myślą o dzieciach i młodzieży 
ze szkół z terenu Miasta i Gminy 
Krasnobród.  
      Celem rajdu jest popularyza-
cja walorów przyrodniczych 
Doliny Św. Rocha, podziwianie 
piękna i bogactwa przyrody oraz 
popularyzacja wśród dzieci i 
młodzieży turystyki pieszej. 
Zbiórka uczestników o godz. 1000 
przy szkole w Krasnobrodzie 
natomiast zakończenie rajdu na 
parkingu śródleśnym w 
miejscowości Hutki, gdzie 
odbędzie się wspólne ognisko i 
pieczenie kiełbasek. Warunkiem 
uczestnictwa w rajdzie jest 
uiszczenie opłaty startowej w 
wysokości 1 zł. od osoby. 
 

Informacje zebrała 
     M. Czapla 

 
 

 

Krzy żówka  
nr 45 

 
Litery kratek ponumerowanych 
od 1 do 32 utworzą rozwiązanie 
Krzyżówki  Nr 45, które wraz z 
naklejonym na karcie pocztowej 
kuponem prosimy przesłać na 
adres Redakcji w terminie do 10 
października 2003r.  
Wśród osób, które nadeślą 
prawidłowe odpowiedzi rozlosu-
jemy nagrodę ufundowaną przez 
Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie. 
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 44: 
„Lolita”. Za prawidłowe 
rozwiązanie tej krzyżówki 
nagrodę ufundowaną przez 
Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie 

otrzymuje: 
 

Paweł Kozłowski 
z Krasnobrodu, 

zam. ul. Partyzantów 26. 
 

Gratulujemy. 
Nagroda do odebrania  

w Redakcji. 
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Dożynki  
Powiatowe 

 
     Na ostatni dzień sierpnia, tj. niedzielę zaplanowano V Dożynki Powiatowe 
Powiatu Zamojskiego, które odbyły się w Zwierzyńcu. Do udziału w tych 
uroczystościach każda z gmin przygotowywała się już dużo wcześniej. Należało 
bowiem wykonać wieniec dożynkowy i przygotować program artystyczny. 
     Organizacją delegacji reprezentującej gminę Krasnobród na dożynkach 
powiatowych, podobnie jak w latach ubiegłych, zajęło się Centrum Kultury i Sportu 
w Krasnobrodzie. Nie trzeba było daleko szukać, aby znaleźć osoby, które chciały 
reprezentować naszą gminę w powiatowym święcie plonów. Nie było też problemu z 
przygotowaniem programu artystycznego, bowiem to zespół folklorystyczny 
„Wójtowianie” miał być reprezentantem Krasnobrodu. Dosyć trudnym zadaniem 
okazało się znalezienie osoby, która chciałaby zająć się wykonaniem wieńca 
dożynkowego. Nasze poszukiwania zakończyły się niepowodzeniem. Cóż, więc 
można było zrobić? Można było uczestniczyć w dożynkach bez wieńca 
dożynkowego. Ale czy w ten sposób dobrze reprezentowalibyśmy gminę 
Krasnobród? Raczej nie. Trzeba było znaleźć inne rozwiązanie. I znaleźliśmy. Jakie? 
Wieniec dożynkowy musieliśmy (pracownicy CKiS) zrobić sami. 
      Może nie byłoby to takie trudne, ale wśród nas nie ma plastyka, ani osoby, która 
ma coś wspólnego z plastyką. Stąd też pierwsze kroki skierowaliśmy do Muzeum 
Wieńców Dożynkowych, aby tam szukać pomysłu na wieniec. Pomysłów było wiele, 
ale gorzej było z ich realizacją. Każdy wymagał wiele czasu na wykonanie wieńca, a 
my mieliśmy go niewiele. Potrzebny był również odpowiedni materiał, a i z tym było 
różnie, no i oczywiście uzdolnienia plastyczne. Poszukując sposobu rozwiązania tego 
problemu poprosiliśmy o poradę p. Annę Ożga – właścicielkę kwiaciarni w 
Krasnobrodzie. Pani Ania udzieliła nam porady i zaoferowała swoją pomoc w 
wykonaniu wieńca. Potem z p. Markiem Molendą udaliśmy do Wólki Husińskiej, aby 
u gospodarzy poszukać snopów zboża na wykonanie wieńca. Zboże na ten cel 
przekazał nam bezinteresownie p. Józef Działa, za co serdecznie mu dziękuję za 
pośrednictwem „Gazety Krasnobrodzkiej”.  
     W końcu przyszedł czas, aby zabrać się do pracy. Zdecydowaliśmy, że nasz 
wieniec dożynkowy będzie miał formę snopka z różnych rodzajów zbóż 
przyozdobionego kolorowymi trawami, kwiatami i owocami symbolizującego 
bogactwo urodzaju. 
      Dwa dni przed dożynkami, podczas popołudniowo-wieczornego spotkania w 
CKiS przy wykonywaniu wieńca pracowali: Anna Ożga, Mariola Kawecka, Beata 
Bodys, Zuzanna Bełz, Anna Czapla, Marek Molenda i pisząca te słowa Mariola 
Czapla. Każda z tych osób miała swój wkład w wykonanie wieńca. Każdy z nas z 
satysfakcją obserwował jak powoli z układanych kłosów zbóż powstaje coraz to 
nowsza kompozycja. Specyficzny nastrój pracowitego spotkania tworzył, oprócz 
dobrego humoru, również „artystyczny” bałagan panujący w świetlicy, tj. rozrzucona 
słoma, trawy i inne rośliny. Efekt naszej pracy był też zadawalający. Mieliśmy 
wieniec, z którym mogliśmy udać się na dożynki do Zwierzyńca. 
     Aby godnie reprezentować gminę Krasnobród oprócz wieńca na powiatowe 
święto plonów zabraliśmy również piękny bochen chleba z charakterystyczną dla 
Krasnobrodu stylizowaną literą „K”. Chleb ten został upieczony przez Piekarnię p. 
Kłyżów specjalnie na ta okazję.  
    Po przyjeździe do Zwierzyńca, kiedy znaleźliśmy się w gronie delegacji z innych 
gmin i zobaczyliśmy różnorodne, niektóre bardzo okazałe zarówno pod względem 
wykonania jak i wielkości wieńce dożynkowe. Nasz wydawał się dosyć skromny, ale 
najważniejsze, że był. 
     Na miejscu uroczystości okazało się też,  że niektóre gminy reprezentowane były 
przez kilka delegacji z wieńcami. Z rozmów z innymi uczestnikami uroczystości 
dożynkowych dowiedziałam się, że ludzie chętnie przegotowują wieńce dożynkowe i 
biorą udział w tego typu uroczystościach. A u nas? Problem był z wykonaniem 
jednego wieńca.  
      

 
 
Zgodnie z tradycją dożynki to okazja 
dziękowania Bogu za dary ziemi, za 
zebrane plony. I tutaj nasuwają się 
kolejne pytania: Czyżby w naszej 
gminie nie było za co dziękować? A 
może mamy już miejskie nawyki i 
rolnictwo już u nas nie istnieje?  
Kolejne spostrzeżenie: W skład 
delegacji z innych gmin wchodziły 
osoby pracujące na roli i związane z 
rolnictwem, a chleb nieśli sołtysi 
poszczególnych miejscowości, czy też 
najlepsi gospodarze. A u nas? Całe 
szczęście, że mamy zespół 
„Wójtowianie, który jak się okazuje 
godnie reprezentuje gminę Krasnobród 
nie tylko na scenie. 
      Po tych refleksjach wrócę do relacji 
z uroczystości dożynkowych w 
Zwierzyńcu. V Dożynki Powiatowe w 
Zwierzyńcu rozpoczęły się one spotka-
niem Starosty Powiatu Zamojskiego 
Henryka Mateja z najlepszymi rolnikami 
powiatu. Podziękowaniem dla rolników 
za ich owocną pracę były medale 
„Zasłużony Pracownik Rolnictwa”, 
którymi odznaczał Gospodarz Dożynek. 
Rolnikami wytypowanymi do 
odznaczenia z gminy Krasnobród byli: 
Andrzej Kustra i Adolf Rajtak z 
Dominikanówki oraz Marek Działa z 
Wólki Husińskiej. 
      Potem na plac wszedł barwny 
korowód z wieńcami dożynkowymi 
prowadzony przez Orkiestrę Dętą ze 
Zwierzyńca, kapele ludowe i Zespół 
„Zwierzyniacy”. Przybyłych na plac 
uczestników dożynek powitał burmistrz 
Zwierzyńca Jan Skiba. 
      Głównym punktem uroczystości 
była Msza Św. W czasie ofiarowania 
starostowie dożynek przekazali bochen 
chleba Staroście Powiatu, a następnie 
reprezentacje gmin składały dary 
ołtarza. Po Komunii Św. głos zabrał 
Starosta Henryk Matej, a po jego 
wystąpieniu odbyło się krojenie chleba i 
częstowanie nim gości honorowych oraz 
uczestników uroczystości dożynkowych. 
       Po zakończeniu Mszy Św. był czas 
na okolicznościowe wystąpienia gości, a 
potem poczęstunek w postaci gro-
chówki. Ostatnim punktem programu 
była prezentacja dorobku kulturalnego, 
podczas którego występowały zespoły 
ludowe. Na scenie Krasnobród był re-
prezentowany przez dwa nasze zespoły, 
tj. „Wójtowianie” i „Kapelę Krasno-
brodzką”. Występy naszych zespołów 
bardzo podobały się uczestnikom uro-
czystości. „Wójtowianie” dwukrotnie 
byli zapraszani na scenę i muzyką oraz 
śpiewem zachęcali do wspólnej zabawy. 

 
M. Czapla 
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