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Miłość i On - to jedno 
 

      Liceum ogólnokształcące i gimnazjum, czyli 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Krasnobrodzie istnieje zaledwie od kilku lat, ale 
może się pochwalić pierwszymi osiągnięciami. W 
poprzednim roku szkolnym ukończył edukację 
pierwszy rocznik maturzystów. Na 26 osób 15 z 
nich podjęło naukę na wyższych uczelniach. 
Pozostali poszerzają swoją wiedzę w szkołach 
policealnych. Nikt z nich nie miał większych 
problemów z dostaniem się do wybranej szkoły 
czy uczelni. Również młodsi koleżanki i koledzy 
rywalizują ze sporymi sukcesami w różnych 
konkursach i olimpiadach. Ale nie o tym 
chcieliśmy pisać. 
      Od roku Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Krasnobrodzie nosi imię Jana Pawła II.  

 

Ciąg dalszy na str. 10-11 
 

Na zdjęciu: ks. prałat Roman Marszalec, burmistrz Marek 
Pasieczny i dyrektor ZSO Marek Pawluk obok nowo 
odsłoniętej tablicy.  

 

Listopadowy poranek 
 

 

 

„Pomóż Dzieciom 

Przetrwać Zimę” 
Krasnobród 

2001 
 

Zapraszamy 
wszystkich  

chętnych do udziału w tej akcji 
na pierwsze spotkanie 

organizacyjne, które odbędzie się 

20.11.2001r.(wtorek) 
o godz. 1600  w COKiS. 

 

Szczegółowe informacje można 
uzyskać w bibliotece lub pod 

numerem tel. 660-75-23 
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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

***** 
Zakończony został I-wszy etap 
realizacji inwestycji „Budowa zatok 
autobusowych i parkingu przy Urzędzie 
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie”. 
Przy wykonanych zatokach, przedsię-
biorstwa przewozowe PKS i Autona-
prawa wkrótce umieszczą aktualne 
rozkłady odjazdów swoich autobusów. 
Zadaniem towarzyszącym budowie 
zatok autobusowych jest modernizacja 
chodników w bezpośrednim 
sąsiedztwie wejścia do budynku Urzędu 
Gminy w Krasnobrodzie. Roboty w 
asortymencie kostki brukowej wykona 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z 
Zamościa – wykonawca ciągu pieszo-
jezdnego na ulicy Partyzantów w 
Krasnobrodzie. Nowe chodniki mają 
podnieść estetykę otoczenia urzędu. 
 

***** 
Mając na względzie modernizację 
wiosną roku 2002 linii oświetlenia 
ulicznego i niskiego napięcia (zmiana 
napowietrznej na kablową) przy ul. 3 
Maja zostały usunięte na projektowanej 
trasie linii nn pniaki po drzewach 
rosnących w pasie drogowym ulicy 3 
Maja. 
 

*****  

Trwające roboty budowlane na posesji 
Urzędu Miasta i Gminy stały się dobrą 
okazją do przestawienia ogrodzenia z 
terenu, na którym zlokalizowano zatoki 
autobusowe i użycia go do ogrodzenia 
targowiska gminnego od strony ulicy 
Lelewela. Choć zadania nie uda się 
zakończyć przed zimą, jednak poprawa 
estetyki otoczenia placu targowego 
staje się już zauważalna. 
 

*****  

 
*****  

Z końcem października zakończona 
została budowa drogi gminnej w 
miejscowości Nowa Wieś. Ostatni 
odcinek tej drogi o długości (150mb) 
zakończył wreszcie ciągnącą się przez 
kilka lat inwestycję. 

 
***** 

Przy wsparciu Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych Urzędu 
Marszałkowskiego w Lublinie w 
wysokości 20 tys. zł. oraz dzięki 
własnym środkom finansowym gminy w 
wysokości 30 tys. zł. możliwe było 
wykonanie 90 mb drogi w miejscowości 
Hutki. 
 

*****  

Z końcem miesiąca października za-
kończona została budowa dwóch es-
tetycznych przystanków komunikacji 
publicznej o konstrukcji drewnianej 
krytych blachodachówką w miejsco-
wości Hutków (przy drodze gminnej 
przez wieś) oraz na osiedlu Podzamek 
(przy drodze powiatowej Krasnobród – 
Zamość). Nowe wiaty przystankowe 
ustawione zostały z myślą o dzieciach 
dojeżdżających do Zespołu Szkół w 
Krasnobrodzie. 
 

***** 
Przy udziale pracowników 
interwencyjnych została ukończona 
budowa chodnika łączącego zatokę 
autobusową z budynkami zespołów 
szkół w Krasnobrodzie. Inwestycja ta 
została podjęta w celu poprawy 
bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających 
do szkoły. Inwestycję dofinansował 
Inspektorat PZU w Zamościu w kwocie 
1000zł ze środków Funduszu 
Prewencyjnego. 
 

***** 
Został już rozstrzygnięty konkurs na 
najładniejszą posesję. Nagrody dla 
zwycięzców tego konkursu zostaną 
wręczone w dniu 23.11.2001r. podczas 
XXVIII sesji Rady MiG Krasnobród. 
Laureatów przedstawimy w następnym 
wydaniu „G.K.” 

*****  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

***** 
W celu poprawy bezpieczeństwa i 
lepszego zabezpieczenia przeciwpo-
żarowego na terenie gminy 
Krasnobród Zarząd MiG jeszcze w 
tym roku zaplanował zakup 7 nowych 
hydrantów, które zostaną wymienione 
przez ZGK. Pozostałe niesprawne 
hydranty planuje się wymienić wiosną 
przyszłego roku.  

***** 
Kontynuowane są prace związane z 
likwidacją barier architektonicznych 
oraz przystosowanie sanitariatów dla 
potrzeb osób niepełnoprawnych. 
Dobiegają końca prace w trzech 
jednostkach: COKiS, Przedszkole Sa-
morządowe i UMIG. Na ten cel gmina 
otrzymała dotację z PFRON Oddział 
Lublin w wysokości 150 tys. zł. 
 

*****  
Od listopada br. dwie jednostki OSP 
w naszej gminie, tj. OSP Krasnobród i 
OSP Majdan Wielki zostały włączone 
do Systemu Selektywnego 
Wywoływania (SSW). Dzięki temu 
sygnalizacja alarmowa w tych 
jednostkach może być uruchamiana 
drogą radiową ze stanowiska 
dowodzenia oficera dyżurnego 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Zamościu. 
 

***** 
Zarząd MiG Krasnobród przyznał 
kwotę 1000zł dla OSP w Wólce 
Husińskiej z przeznaczeniem na 
wymianę drzwi do garażu OSP oraz 
na docieplenie pomieszczenia garażu. 
 

***** 
W dniu 23 listopada 2001r. o godz. 
1200 w Centrum Oświaty Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie odbędzie się 
XXVIII sesja Rady Miasta i Gminy 
Krasnobród. W programie sesji 
planowane jest podjęcie uchwał m.in. 
w następujących sprawach: 
- przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego MiG Krasnobród, 
- przystąpienia do programu 
gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem MiG Krasnobród na lata 
2002-2006, 
- określenia stawek podatków od: 
środków transportowych, posiadania 
psów, nieruchomości, 
- określenia wysokości stawek opłaty 
miejscowej i targowej, 
- zmian w budżecie gminy na 2001r. 
Ponadto na sesji zostanie 
przedstawiony projekt budżetu gminy 
na 2002r. 

*****  
 
Informacje zebrała:  
        M. Czapla 

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie 
Wydawca: Centrum Oświaty Kultury i Sportu  w Krasnobrodzie 
Skład redakcji Mariola Czapla (red. nacz.), Sabina Zdonek, Dorota Szwal, 

Marianna Olszewska  (korekta), ks. Jacek Rak 
Współpracownicy 
wydania: 

Alina Słota, Sławomir Umiński,  Sławomir Radliński, Sylwester 
Lizut. 

Adres redakcji: COKiS, ul. 3-go Maja 18, 22-440 Krasnobród, tel. 71-17, 75-23 
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Setne urodziny 
  
     W dniu 9 listopada 2001r. w Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie odbyła 
się niecodzienna uroczystość z okazji 100-lecia urodzin mieszkanki tego domu  
p. Katarzyny Pintal. 
 
Pani Katarzyna Pintal urodziła się 10 listopada 1901r. w Górecku Starym jako 
córka Jana i Katarzyny z domu Brodziak. Miała rodzeństwo: dwie siostry i brata. 
Pochodzi z rodziny chłopskiej. Od dzieciństwa pracowała w gospodarstwie rolnym. 
Nie wyszła za mąż. Od młodości miała ciche marzenie wstąpienia do zgromadzenia 
zakonnego. Nie mogąc zrealizować swego marzenia, pozostała w stanie bezżennym. 
Przed przybyciem do DPS zamieszkiwała u brata w miejscowości Hubale. Od 22 
lutego 1999r. przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie. 
Pani Katarzyna Pintal jest osoba skromną, układną, i pogodną. Lubi żartować. 
Dużo przyjemności sprawia jej robienie zakupów w sklepie znajdującym się w DPS. 
 

      Uroczystości z okazji 100-lecia urodzin rozpoczęły się Mszą św. w intencji 
Jubilatki, którą odprawił ks. Leon Rogalski. We mszy św. uczestniczyli: rodzina i 
znajomi Jubilatki, przedstawiciele: Urzędu Miasta i Gminy w Krasnobrodzie, 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, i Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Zamościu, mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy 
Społecznej w Krasnobrodzie oraz zespół „Wójtowianie” z Krasnobrodu. 
      Po zakończeniu Mszy św. wszyscy udali się do świetlicy, w której na Jubilatkę i 
zaproszonych gości czekał wspaniały tort urodzinowy z płonącymi świeczkami w 
kształcie liczby 100 oraz inne smakołyki. Zanim jednak przystąpiono do ich 
degustacji lampką szampana wzniesiono toast na cześć Jubilatki i zaśpiewano „200 
lat niech żyje, żyje nam...” Następnie przyszedł czas na składanie życzeń. Życzenia 
urodzinowe p. Katarzynie składali: ks. Leon Rogalski, pracownicy DPS, 
przedstawiciele Samorządu Mieszkańców DPS – Władysława Blonka i Józef 
Maziarko, Ewa Tor i Halina Gielmuda z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Zamościu, Alicja Parkitny i Kazimierz Gęśla z Urzędu Miasta i Gminy w Krasnobro- 
 

 
dzie, Krystyna Nowasad i Bogdan 
Mokrzecki z Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w 
Zamościu, Marianna Olszewska w 
imieniu zespołu „Wójtowianie” oraz 
rodzina i znajomi. Oprócz życzeń 
Jubilatka otrzymała piękne bukiety 
kwiatów, upominki oraz wiązankę 
melodii w wykonaniu „Wójtowian”. 
       W dalszej części spotkania, 
słuchając muzyki w wykonaniu zespołu 
„Wójtowianie” uczestnicy uroczystości 
degustowali tort urodzinowy owoce i 
słodycze przygotowane przez 
pracowników DPS. Był czas na 
rozmowy i oczywiście pamiątkowe 
zdjęcia z Jubilatką. Spotkanie 
przebiegło w bardzo miłej i serdecznej 
atmosferze. Szkoda tylko iż 
uroczystości z okazji 100-lecia urodzin 
możemy obchodzić tak rzadko. 

M. Czapla 
 

      Do wszystkich życzeń dla 
Szanownej Jubilatki dołącza się 
również Redakcja „G.K” 
      Pani Katarzyno! Życzymy du żo 
zdrowia i pogodnych dni na dalsze 
lata życia.  

 
 

 

Na zdjęciach: 
  1. Msza św. odprawiana przez ks. Leona  
      Rogalskiego 
  2. Przedstawiciele UMiG w Krasnobrodzie 
      składają życzenia Jubilatce 
  3. Jubilatka z uczestnikami uroczystości 
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XXVII sesja 
Rady Miasta i Gminy 

w Krasnobrodzie 

 
      W dniu 23 października 2001r. od-
była się XXVII sesja Rady Miasta i 
Gminy Krasnobród. Podczas tej sesji 
radni dyskutowali nad projektami 
uchwał w następujących sprawach: 
 
1. Wyrażenia zgody na dokonanie da-
rowizny nieruchomości na rzecz 
Skarbu Państwa. 
Uchwała ta dotyczy  przekazania na 
rzecz Skarbu Państwa  zabudowanej 
nieruchomości położonej w Krasnobro-
dzie przy ul. Aleja NMP (budynek 
będący dawną siedzibą UMiG). 
Nieruchomość ta będzie wykorzystana 
na siedzibę Zamojskich Parków 
Krajobrazowych i Centrum Edukacji 
Ekologicznej. 
Podczas dyskusji na temat tej uchwały 
głos zabrała p. Beata Sielewicz - 
Wojewódzki Konserwator Przyrody, 
która stwierdziła, że edukacja 
ekologiczna jest najtańszą formą nauki i 
inwestowania w młodych ludzi. Pani 
Konserwator powiedziała, że lokalizacja 
Centrum Edukacji Ekologicznej w 
Krasnobrodzie jest bardzo dobra i to z 
wielu względów, takich jak: bogate 
walory przyrodnicze, centralne 
położenie wśród zamojskich parków 
krajobrazowych, walory kulturowe, 
bardzo dobrą współpracę i dobry klimat 
wśród władz samorządowych. Jak 
poinformowała pani Konserwator 
zadaniem Centrum Edukacji Ekologicz-
nej będzie prowadzenie na wysokim po-
ziomie edukacji ekologicznej, przewi-
duje się też możliwość tworzenia „zie-
lonych szkół”. CEE będzie funkcjono-
wało w strukturze Zamojskich Parków 
Krajobrazowych jako jednostka budże-
towa wojewody lubelskiego. Warun-
kiem utworzenia CEE jest zgoda rady 
MiG Krasnobród na przekazanie bu-
dynku na rzecz Skarbu Państwa. 
Podczas dyskusji nad projektem tej 
uchwały został przedstawiony list ks. 
prałata Romana Marszalca do dyrektora 
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie, w którym 
ks. prałat zwraca się z prośbą o poparcie 
utworzenia CEE w budynku będącym 
dawną siedzibą UMiG. Radni mieli 
różne zdania na temat projektu tej 
uchwały. Jedni uważali, że należy 
podjąć tą uchwałę, gdyż jest to szczytny 
cel, a z nim wiążą się nowe miejsca 
pracy i fundusze na modernizację 
budynku i jego adaptację dla potrzeb 
CEE. Inni mieli wątpliwości, czy  

 
powinniśmy oddawać ten obiekt bez-
płatnie w sytuacji, kiedy gmina ma dużo 
długów. Pani Konserwator poinformo-
wała, że modernizacja budynku i wypo-
sażenie w niezbędny sprzęt zostaną po-
kryte ze środków przede wszystkim Na-
rodowego i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, a deklaracje 
współpracy składali też: Nadleśnictwo 
Zwierzyniec i Roztoczański Park Naro-
dowy. 
      Uchwała została podjęta. 
 
2. Zmiany uchwały z dnia 30 sierpnia 
2001r. dotyczącej Miejsko-Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwi ązywa-
nia Problemów Alkoholowych na rok 
2001. 
Projekt tej uchwały omówił sekretarz 
MiG Kazimierz Gęśla, przedstawiając 
propozycje zmian we wspomnianym 
wyżej programie. Zmiany te dotyczą:  
- punkt 10 programu (kontrola placówek 
handlowych i gastronomicznych w za-
kresie przestrzegania przepisów ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości prowadzo-
nej we współpracy z rewirem III Policji 
w Krasnobrodzie), gdzie kwotę 1500zł 
zastępuje się kwotą 2500zł. 
- punkt 11 (dofinansowanie do organi-
zacji wycieczek o charakterze profilak-
tycznym dla dzieci pochodzących z ro-
dzin patologicznych według opracowa-
nych programów) – kwotę 10000zł. za-
stępuje się kwotą 7500zł. 
- punkt 13 (dofinansowanie do zakupu 
podręczników dla dzieci z rodzin do-
tkniętych patologią w ramach współ-
pracy z MG Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej_ - kwotę 6000zł. zastępuje się 
kwotą 10500zł. 
- punkt 14 (dofinansowanie do pobytu 
w Krasnobrodzie 165-osobowej grupy 
dzieci z rodzin dotkniętych tegoroczną 
powodzią) kwotę 6000zł. zastępuje się 
kwotą 3000zł. Uchwała została podjęta. 
 
3. Zmiany uchwały Nr IV/52/99 Rady 
MiG Krasnobród z dnia 24 lutego 
1999r.  
„Zmienia się nazwę jednostki budżeto-
wej Centrum Oświaty Kultury i Sportu 
w Krasnobrodzie na Centrum Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie”. 
Projekt uchwały omówił z-ca burmi-
strza MiG Janusz Oś, który poinformo-
wał, iż zmiany proponowane w tej 
uchwale są kolejnym etapem reformy 
oświaty, którego efektem będzie 

 
usamodzielnienie się szkół. Każda 
szkoła będzie miała przyporządkowa-
nego pracownika finansowego i swój 
dział finansowy, a tym samym będzie 
pełną instytucją. Pracownicy zatrud-
nieni w obsłudze księgowej szkół (łącz-
nie 3,5 etatu) będą mieli swoje miejsca 
pracy w szkołach. Reorganizacja ta 
przyczyni się do lepszego wykorzysta-
nia środków finansowych. 
W dyskusji głos zabrał radny A. Kałuża, 
który powiedział, iż jest za wprowadze-
niem tej reformy, gdyż będzie to duże 
udogodnienie dla dyrektorów i dla na-
uczycieli. Zapytał też, kto będzie koor-
dynował całą gminną oświatą? 
Na pytanie to odpowiedział burmistrz 
Marek Pasieczny, który stwierdził, że w 
urzędzie jest taka osoba, która zajmuje 
się oświatą. Burmistrz powiedział też, 
że będą miały więcej pracy osoby 
zajmujące się finansami w gminie. 
Więcej obowiązków związanych z 
finansami publicznymi będą mieli też 
dyrektorzy szkół. Chcemy, aby dyrektor 
wraz z księgową decydowali o budżecie 
szkoły i wspólnie ponosili 
odpowiedzialność za podejmowane 
przez siebie decyzje finansowe. Mamy 
nadzieję, że będzie to wyzwaniem do 
szukania oszczędności. 
Pod koniec dyskusji nad projektem tej 
uchwały Krzysztof Szkałuba przedsta-
wił opinię Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych w tej sprawie. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała tę propozycję. 
Uchwała została podjęta. 
 
4. Emisji obligacji komunalnych. 
Projekt uchwały omówiła skarbnik MiG 
J. Niedźwiedź, która poinformowała, że 
planowane jest wyemitowanie dwóch 
transzy obligacji na łączną kwotę 800 
tys. zł. Pierwsza transza na kwotę 400 
tys. zł wyemitowana zostanie w 2001r. 
w dwóch seriach: obligacje 4-letnie na 
kwotę 200 tys. zł, obligacje 5 letnie na 
kwotę 200 tys. zł. Druga transza na 
kwotę 400 tys. zł wyemitowana zostanie 
w 2002r. również w dwóch transzach, 
po 200tys. zł każda – obligacje 5 i 6-
letnie. Emisja obligacji ma na celu 
pokrycie wydatków związanych z: 
budową dróg gminnych, budową sieci 
kanalizacyjnej i inwestycjami 
oświatowymi. 
Włączając się do dyskusji burmistrz 
Marek Pasieczny wyjaśnił, że obligacje 
są formą bezpiecznego kredytu prefe-
rencyjnego. Nie przekraczamy ustawo-
wych progów zadłużenia, dlatego nie 
powinno być obaw co do spłat. Bur-
mistrz zwrócił też uwagę na brak dotacji 
na inwestycje oświatowe. Przypomniał 
o inwestycjach wykonanych dzięki 
decyzjom obecnej rady, np. sanitariaty 
w szkołach.  

Ciąg dalszy na str. 8 
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„Niechaj każdy da co nieco” 

 
      Minęło lato, jesień, nadchodzi zima. 
Dla bardzo dużej części naszej 
społeczności jest to okres lęku o jutro. 
Wszyscy jesteśmy świadomi, że całe 
nasze społeczeństwo ubożeje i to chyba 
nie jest ważne, czym bieda jest 
spowodowana; ważne, że odczuwają ją 
nasze dzieci. Jakoś musimy temu 
zapobiec, bo dziecko nie ponosi 
odpowiedzialności za alkoholizm, bezro-
bocie czy nawet niezaradność rodziców. 
Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać 
Zimę” wyszła temu problemowi 
naprzeciw, stanęła do walki z biedą. 
      Nasza gmina bierze aktywny udział 
w tej akcji: są ochotnicy-wolontariusze, 
pracownicy opieki społecznej, młodzież 
licealna, ale jakoś brakuje większego 
zainteresowania akcją ludzi biznesu. 
Spotkałam się nawet z taką sytuacją, że 
właściciel sklepu zabronił powiesić w 
swoim sklepie plakat z planem „Akcji”, 
bo to nie „jego” środowisko!!?? 
      Apeluję do wszystkich ludzi o 
WIELKIM SERCU zamieszkujących 
naszą gminę i okolice do udziału w 
Akcji. Jest to tylko jeden dzień w roku. 
Ten dzień – niedzielę 9 grudnia 2001r – 
poświęćmy dla innych. Sami możemy 
spędzić przed telewizorem masę innych 
dni. Chociaż ten jeden raz wyjdźcie do 
ludzi, uśmiechnięci, życzliwi, a już za 
rok będziecie bardzo chętnie szli znowu 
i znowu. 
      Bardzo dużo słychać uwag na temat 
przebiegu akcji i organizacji podziału 
zebranych darów. Krytykować jest bar-
dzo łatwo i nie trzeba się nawet wiele 
wysilać. Gorzej, jak ktoś czegoś od nas 
chce. Zorganizowanie takiej akcji wy-
maga jednak dużo poświęcenia, trzeba 
zabezpieczyć samochody do zbierania 
darów po wioskach, przygotować część  

 
artystyczną towarzyszącą zbiórce darów. 
Trzeba jednocześnie zebrać wiadomości, 
kto najbardziej potrzebuje pomocy i 
ustalić sposób podziału darów. Ten 
ostatni temat jest zawsze najbardziej 
kontrowersyjny. Nie wszyscy mogą być 
zauważeni przez wolontariuszy. Często 
w trakcie zbierania darów po wioskach 
naszej gminy słychać opinie, że to tylko 
mieszkańcy Krasnobrodu dostają pomoc, 
a u naszego sąsiada to „bieda aż piszczy” 
To jest jakieś nieporozumienie. Wiem, 
że ludzie wstydzą się swojej biedy i 
często nie przyznają się do swoich 
problemów, ale jest jeszcze szkoła, 
opieka społeczna i tam trzeba zwracać 
się o pomoc w naprawdę krytycznych 
momentach. 
      Nikt z wolontariuszy nie ma żadnych 
zysków materialnych z udziału w akcji, 
wszyscy bierzemy w niej udział 
dobrowolnie i bezinteresownie. Nie 
zbieramy żadnych pieniędzy. Najlepszą 
formą sprawdzianu tek akcji od środka 
jest po prostu przyjście i wzięcie w niej 
udziału. 
      Od ubiegłego roku do organizacji 
Akcji dołączyła się młodzież z 
krasnobrodzkiego LO. Miejmy nadzieję, 
że w tym roku dołączą się następni 
chętni, a może nawet nasi okoliczni 
biznesmeni. Liczy się każdy kilogram 
cukru, mąki, czy ryżu, każdy zeszyt, 
długopis, mydło, czy szampon itp. 
       Wbrew opinii społecznej „Sztab 
Akcji” to nie zamknięty „klan” dzielący 
dary według własnego widzimisię. 
„Gazeta Krasnobrodzka” zawsze 
wcześniej informuje o terminie akcji i 
zaprasza chętnych na zebrania Sztabu 
Akcji. Jeszcze nikt nie został 
wyproszony z takiego zebrania, więc kto 
wygłasza takie opinie? 
 

 
Dzieląc dary staramy się dotrzeć do 
ludzi potrzebujących i nie odmawiamy 
tym, którzy umieją się zgłosić i o taką 
pomoc proszą. Aby dary trafiały do tych 
osób co trzeba, działamy w 
porozumieniu z dyrektorami szkół i 
paniami z opieki społecznej. Zdajemy 
sobie sprawę, że nie wszyscy 
otrzymujący dary są w pełni 
usatysfakcjonowani, ale dzielimy 
przecież tym, co mamy, co zbierzemy 
podczas akcji. A czasy są teraz takie, że 
ilość zbieranych darów utrzymuje się na 
podobnym poziomie, a osób 
potrzebujących pomocy jest coraz 
więcej. 
       Serdecznie zapraszamy chętnych do 
wzięcia udziału w Akcji „Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę”. Im więcej 
nas będzie, to dotrzemy do większej 
rzeszy ludzi potrzebujących, a wiadomo, 
co nowa osoba to i nowe pomysły na 
organizację. Gmina Krasnobród jest 
duża, ale jakoś uśpiona, może obudźmy 
się i pokażmy, że u nas choć biednie, ale 
za to wesoło, miło i wspólnie spędzamy 
czas, umiemy sobie wzajemnie pomóc 
wbrew przeciwieństwom losu. 
       Zapraszamy również młodzież z 
krasnobrodzkiego skwerku, może 
zorganizują jakąś kulturalną część 
artystyczną i pokażą się z dobrej strony, 
zamiast przyjść na salę i wygwizdywać 
innych swoich kolegów jak było w 
ubiegłym roku. Wejście na scenę 
udostępniamy wszystkim, którzy chcą 
włączyć się do rganizacji programu 
artystycznego towarzyszącego zbiórce 
darów. 
 

Wolontariuszka 

 

Artystyczne popisy 

przedszkolaków 
 

       W dniu 13 listopada 2001r. w Centrum Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie odbył się VII  Gminy Konkurs Piosenki Przedszkolaka. 
       Konkurs przeznaczony był przede wszystkim dla uczniów klas zerowych, ale 
także dla najmłodszych przedszkolaków. 
       Do konkursu zostało zgłoszonych 56 dzieci ze szkół w Krasnobrodzie, Majdanie 
Wielkim, Kaczórkach i Starej Hucie. Większość przedszkolaków prezentowała 
piosenki indywidualnie, ale były też  wykonywane w duecie i  tercecie. 
      Repertuar był również bardzo zróżnicowany, począwszy od typowych piosenek 
dla przedszkolaków, poprzez  piosenki o tematyce religijnej z repertuaru zespołu 
„Arka Noego” aż po piosenki o miłości z repertuaru zespołu „Ich troje”. 
      Z prezentacją piosenek też było różnie. Jedni bardzo odważnie i śmiało wkraczali 
na scenę i głośno śpiewali wybrane przez siebie piosenki. Inni czuli się na scenie  

 
mniej pewnie, śpiewając piosenki tak 
bardzo cichutko, że nawet mikrofon 
niewiele pomagał. Najważniejsze 
jednak, że wystarczyło im odwagi, aby 
wziąć udział w tym konkursie. 
     Tradycyjnie po wysłuchaniu 
wszystkich uczestników konkursu 
organizatorzy przygotowali dla małych 
artystów niespodziankę. Każdy z nich 
otrzymał pamiątkowy dyplom, mały 
albumik na zdjęcia i słodki upominek – 
nagrody ufundowane przez Centrum 
Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie. 
      VII Gminny Konkurs Przedszkolaka 
zakończył się serią pamiątkowych zdjęć. 
     Dziękuję nauczycielom, rodzicom i 
babciom za przygotowanie dzieci do 
tego konkursu. 

M. Czapla 
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Listopadowy 
poranek 

 
        W dniu 11 listopada 2001r. 
obchodziliśmy kolejną, 83 rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Tradycyjnie rocznicę wydarzeń z 1918r. 
obchodzimy w naszej gminie bardzo 
uroczyście. Tak też było i w tym roku. 
Tegoroczne uroczystości Święta 
Niepodległości miały się rozpocząć w 
kościele parafialnym programem 
patriotycznym w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Majdanie 
Wielkim.  
     Zanim jednak wysłuchaliśmy tego 
programu ks. prałat Roman Marszalec 
udzielił głosu kombatantowi p. Maria-
nowi Boguckiemu, który powiedział 
wiersz tematycznie związany z 
obchodzonym świętem, a którego p. M. 
Bogucki nauczył się blisko 70 lat temu, 
będąc 9-letnim chłopcem. Oto wiersz, 
którego wysłuchaliśmy: 
 

W listopadowy poranek 
Wnuczek: 
Cóż to dziadziu dziś za święto,  
że chorągwie te zatknięto.  
Na to dziadek: 
Kiedy nie wiesz pytasz o to, 
To odpowiem ci z ochotą.  
Znasz tatusia maciejówkę? 
Czasem kładłeś ja na główkę 
Taką siwą wypłowiałą 
Pewnie o niej wiesz niemało. 
Wnuczek: 
O wiem dziadziu oczywiście  
W takich  czapkach - legioniści 
Pod opieką Pana Boga  
W bój za Polskę szli na wroga. 
Na to dziadek: 
Tak walczyli dzielnie, krwawo 
 z wielkim męstwem z wieka sławą 
 i twój tatuś. 
Wnuczek: 
Ja wiem dziadzie,  
tatuś w pierwszej był brygadzie. 
Dziadek: 
Pewnie nie raz ci mówili, 
Że w tej wielkiej świętej chwili 
Wzniósł nad głowy ciżby ludzki  
Wódz legionistów 
Wnuczek: 
Wiem, Piłsudski. 
Dziadek: 
Wojna w ten czas moje dziecię  
Hen szalała, hen po świecie 
I na polskie wsie i łany 
Niosła nędzę głód i rany 
Gdzie nie spojrzysz śmierć i zgliszcze  

 
Nad polami kula świszcze, 
Obcy żołdak wsie zapala 
Krwawe łuny widać z dala 
Ach to były straszne chwile,  
Trzeba je wspominać mile, 
Bo z tych walk, z tych łez powodzi 
Wolna Polska miała wschodzić. 
 
      Po wysłuchaniu tego wiersza 
wszyscy zebrani w kościele obejrzeli i 
wysłuchali program przygotowany przez 
uczniów klas II i III ze Szkoły w 
Majdanie Wielkim. 
      Potem odbyła się Msza Św. 
odprawiona przez ks. prałata Romana 
Marszalca w intencji Ojczyzny, w której 
uczestniczyli: orkiestra dęta, poczty 
sztandarowe, władze samorządowe, 
uczniowie i nauczyciele szkół z terenu 
gminy Krasnobród oraz licznie 
zgromadzone społeczeństwo. Homilię 
wygłosił ks. Mariusz Łoza. 
      Po Mszy św. dalszy ciąg 
uroczystości miał miejsce na cmentarzu, 
dokąd udali się uczestnicy Mszy św. Pod 
Pomnikiem Powstańców Styczniowych 
odmówiono modlitwę i wiązanki złożyli: 
delegacja ZSO, które sprawuje opiekę 
nad tym pomnikiem oraz delegacja 
COKiS. Potem wszyscy udali się pod 
Pomnik Żołnierzy Września 1939r., 
gdzie po odśpiewaniu Hymnu Narodo-
wego modlitwę w intencji poległych w 
obronie Ojczyzny odmówił ks. prałat 
Roman Marszalec. Następnie okoliczno-
ściowe przemówienie wygłosił burmistrz 
MiG Krasnobród Marek Pasieczny. Oto 
obszerne fragmenty tego przemówienia: 
 
       „Spotykamy się dzisiaj, aby uczcić 
83 rocznicę Odzyskania Niepodległości. 
Od wielu lat Polacy w kraju i z agranicą 
gromadzą się przy pomnikach-
symbolach, a także przy grobach 
uczestników zrywów narodowych w 
walce o wolną Polskę. 
      Data 11 listopada 1918r. jest 
granicą i zwieńczeniem walki kilku 
pokoleń Polaków o odzyskanie 
niepodległości Polski. Jest również 
początkiem dla następnych pokoleń 
odbudowujących państwowość naszego 
kraju i obrony z takim trudem 
wywalczonej niepodległości. Przypomnę 
tutaj okres odbudowy kraju po 
mrocznym okresie zaborów. Rok 1920 
gdzie cały naród stawił opór najazdowi 
bolszewickiemu. Rok 1939 napaść 
Niemiec   hitlerowskich    na     Polskę 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i sześcioletni okres niewoli oraz lata od 
1945 do 1989, kiedy Polska nie była 
przecież suwerennym Krajem. 
      Spotkania przy pomnikach upamięt-
niających bohaterskie czyny naszych 
przodków to nie tylko powód do zadumy 
nad przeszłością i oddania hołdu naszym 
przodkom,  ale i chwila refleksji nad 
dniem dzisiejszym i naszą rolą w życiu 
narodu. 
Trudno jest dzisiaj mówić o patriotyzmie 
i miłości do Ojczyzny mając na uwadze 
nierówny podział dóbr ekonomicznych, 
w sytuacji, gdzie jedni żyją w luksusie, a 
drudzy bardzo skromnie wręcz ubogo. 
Wszyscy czekamy na wzorce i przykłady 
w życiu publicznym, a tych niestety jest 
jak na lekarstwo. Dla przypomnienia 
podam fakty z życia Józefa Piłsudskiego, 
który to do ostatnich chwil swego życia 
przyznany mu żołd przekazywał na 
Uniwersytet Wileński. Tak bowiem 
pojmował swoją wolę jako męża stanu, 
tak umiłował Wilno, tak widział potrzebę 
wspierania oświaty jako podstawy 
rozwoju Ojczyzny. Dla porównania 
ostatnie targi o „srebrniki” w Radzie 
Polityki Pieniężnej są co najmniej 
żenujące. 
       Są kraje gdzie zarówno głowa 
państwa jak i muzułmanin, katolik, żyd z 
ręką na sercu, z szacunkiem wysłuchają 
hymnu państwowego. Jeśli nie całe 
społeczeństwo, to zapewne jego 
większość utożsamia się z państwem, 
jego polityką, jego reprezentantami.  
      Niestety w Polsce od 1945 roku 
obserwuje się tak jakby dwa 
„patriotyzmy”. Jeden patriotyzm 
autentyczny, przekazywany z pokolenia 
na pokolenie od 1918 roku i ten 
patriotyzm narzucony przez ZSRR po 
1945r. związany z datami 1 maja, 22 
lipca czy rewolucją październikową. 
Zadaniem dla nas wszystkich jest, aby 
tych co kiedyś zbłądzili, zachęcić do 
wspólnego obchodzenia Święta 
Niepodległości. 
       W dzisiejszej dobie najczęściej 
słyszy się o takich wyzwaniach jak np. 
przystąpienie do Unii Europejskiej, 
zagrożenie terroryzmem. Jest jeszcze 
jeden wróg, który zbliża się do nas 
dużymi krokami, a może jest już u 
sąsiada, w naszych opłotkach, to jest  
 

Ciąg dalszy na str. 7 
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Ciąg dalszy ze str. 6. 
 
brak pracy – bezrobocie. Już ponad 3 miliony Polaków jest bez pracy. 
       Ojciec Święty Jan Paweł II zachęca abyśmy „uczyli się patriotyzmu i 
miłowali Ojczyznę”. Mówi też o tym „aby post bogatych stał się pożywieniem 
biednych”. 
       My dzisiaj nie musimy oddawać życia za wolną Polskę, ale właśnie 
poszerzenie kręgu Polaków autentycznie miłujących Polskę, wrażliwość na 
czyjś niedostatek czy biedę i wymierna pomoc takim ludziom będzie 
dowodem na to, że jesteśmy godnymi spadkobiercami naszych przodków”. 
 
       W dalszej części uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć poległych 
w walce o niepodległą Polskę i odbyło się uroczyste złożenie wiązanek przez 
delegacje: związków kombatanckich, szkół, instytucji i zakładów pracy. 
Uroczystości na cmentarzu zakończyły się marszem w wykonaniu orkiestry 
dętej z Krasnobrodu. 
       Obchody 83 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uwieńczył 
program słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej w wykonaniu zespołu 
„Wójtowianie”, który został przedstawiony w kościele parafialnym po Mszy 
św. wieczorowej. 

M. Czapla 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Fot. 

    M. Czapla 



8                                          15.11.2001r.                       Gazeta Krasnobrodzka 
 

 

XXVII sesja 
Rady  

Miasta i Gminy 
w Krasnobrodzie 

 
Ciąg dalszy ze str. 4 
 
Podkreślił też, że jeśli chodzi o 
inwestycje oświatowe to żadna ze szkół 
nie została pominięta. Ponieważ 
najwięcej dzieci uczy się w 
Krasnobrodzie, dlatego tu planuje się 
wykonać inwestycje o najwyższym 
nakładzie finansowym. 
     Zwrócił też uwagę, że w przypadku 
ubiegania się o dodatkowe środki 
finansowe musimy mieć zabezpieczone 
własne. Dzięki temu, ze mamy własne 
pieniądze w tym roku otrzymamy 600 
tys. zł. dotacji z PFRON, WFOŚ oraz 
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie 
na dofinansowanie inwestycji. Powinno 
się więc wybierać inwestycje  

 
 
uzasadnione społecznie i ekonomicznie. 
      Uchwała została podjęta. 
 
5. Zmian w budżecie gminy na 2001r. 
Projekt uchwały omówiła skarbnik MiG  
J. Niedźwiedź, która poinformowała, że 
większość zmian związanych jest z 
otrzymanymi dotacjami na zadania własne 
i zlecone. Dochody gminy na zadania 
własne zostały zwiększone o kwotę 
245.289 zł, w tym m. in.: 20 tys. zł - 
dotacja Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego na 
modernizację drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w Hutkach, oraz dotacje z 
PFRON na likwidację barier 
architektonicznych z przeznaczeniem dla 
osób niepełnosprawnych w: COKiS – 
16.270zł, UMiG – 112.989zł, Przedszkole 
30.386 zł. Natomiast dochody gminy na 
zadania zlecone zwiększone zostały o 
kwotę 9000zł. – dotacja wojewody 
lubelskiego na wypłatę zasiłków z pomocy 
społecznej. 
Uchwała została podjęta. 
 

 
 
6. Ustalenia wysokości opłat za 
korzystanie z Przedszkola 
Samorządowego w ZSP w 
Krasnobrodzie. 
Projekt uchwały omówiła skarbnik 
 J. Niedźwiedź, która 
poinformowała, iż proponuje się 
następujące opłaty za korzystanie z 
przedszkola: za pierwsze dziecko – 
60 zł. + koszty wyżywienia, za 
drugie dziecko – 40 zł. + koszty 
wyżywienia, za trzecie i kolejne 
dziecko – tylko koszty wyżywienia. 
Ustalając nowe stawki opłat za 
korzystanie z przedszkola 
porównano koszty w innych 
gminach i jak się okazało są one 
zbliżone. Pani skarbik 
poinformowała też, iż z tytułu opłat 
za przedszkole planowane jest 
uzyskanie wpływu około 9,5 tys. zł, 
zaś koszt utrzymania przedszkola to 
kwota 90 tys. zł. 
      Uchwała została podjęta. 
 

oprac. M. Czapla 
 

Nowe obowiązki 
 
Ustawa wdrażająca wprowadziła wiele zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wśród zadań własnych gmin wymienia 
m.in. zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatację instalacji i urządzeń: 
- do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 
- stacji zlewnych gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do kanalizacji jest 

niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty. 
- do zbierania transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt lub ich części 
- szaletów publicznych 
Ponadto wykaz ten wymienia: 
- zbieranie i pozbywanie się śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych 

z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w 
przeznaczonych na ten cel urządzeniach ustawionych na chodniku 

- organizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów 
komunalnych, także niebezpiecznych, przydatnych do odzysku 
Gminy mają prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych do gromadzenia 

nieczystości oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości 
ich opróżniania oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. 
       Uregulowano obowiązki właścicieli nieruchomości. Zaliczono do nich: 
zaopatrzenie się w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 
utrzymania ich w odpowiednim stanie; przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej 
lub zainstalowanie bezodpływowego zbiornika spełniającego określone wymagania; 
zbieranie odpadów komunalnych w sposób określony w uchwale rady gminy; 
sprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości; realizację innych obowiązków określonych w uchwale rady gminy. 
Nadzór nad realizacją tych wszystkich obowiązków sprawuje burmistrz (wójt, 
prezydent miasta). Ich wykonanie podlega egzekucji administracyjnej. 
       Właściciele nieruchomości muszą udokumentować korzystanie z usług (tzn. okazać 
umowę i dowody opłat) zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych. 

Rada gminy może w uchwale, na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w 
przeprowadzonym uprzednio referendum gminnym, przejąć od właścicieli 
nieruchomości wszystkie lub niektóre ww. obowiązki. Ustala wtedy zryczałtowaną 
opłatę, jej wysokość jest uzależniona od faktycznych kosztów. Mogą one być ściągane 
przymusowo.  
 

S. Umiński 

 

Kącik 
Poetycki 

 
 

Jedenasty września 
 

      apokalipsa 
      przecięła światło dnia 
      w tysiącach oczu 
 
      życie 
      rozprysło się jak szklana 
      zabawka w rękach 
      szaleńca 
 
      czas osiwiały 
      od trwogi 
      przegrał wyścig ze śmiercią 
 
      jaki bóg 
      i na jakim niebie 
      znów stał się 
      zakładnikiem nienawiści? 
 
      do jakiego raju odeszli 
      wszyscy 
      jedenastego września? 
 
      czarny anioł 
      rozłożył szeroko 
      swoje skrzydła nietoperza 
      i z szyderczym chichotem 
      przelatuje nad ziemią 
 

    Marianna Olszewska 
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Idziemy 
do Europy (2) 

 
      Zgodnie z zapowiedzią w 
poprzednim numerze „G.K.” przybliżę 
czytelnikom sugestie rodziców 
dotyczące funkcjonowania reformy 
oświaty na trenie gminy Krasnobród. 
W oczach rodziców ostatnie dwa lata 
przyniosły wiele zmian. Jednak to co 
obserwują nie budzi wielkiego 
entuzjazmu. Według rodziców nowością 
w szkole było powstanie gimnazjum w 
Krasnobrodzie, choć część rodziców 
wyrażała opinię, aby  w innych 
miejscowościach także było gimnazjum. 
Rodzice uważają, że im dziecko starsze, 
tym mniejsze jest ich zainteresowanie 
szkołą. Więcej do powiedzenia mają 
rodzice młodszych dzieci w związku z 
nowym systemem oceniania i nauczania 
zintegrowanego. W kwestii oceniania 
zdania rodziców uczniów klas I-III są 
podzielone. Jedni chwalą oceny cyfrowe 
(od 1 do 6), drudzy obstają przy ocenie 
opisowej. Chciałam rodziców 
poinformować, że w Polsce są 
pojedyncze szkoły, gdzie rodzice nie 
wyrazili zgody na serwowanie im oceny 
opisowej. W związku z tym w kl. I-VI i 
gimnazjum mają  ocenianie  jednolite 
cyfrowe (od 1 do 6). 
       Pozytywnym akcentem funkcjo-
nowania reformy oświaty w Szkole 
Podstawowej w Krasnobrodzie w opinii 
rodziców jest to, że uczniowie kl. I-III 
uczą się na jedną zmianę. Zdecydowanie 
pozytywny wpływ na opiekę nad 
dzieckiem ma świetlica, w której dzieci  
 

 
rozwijają swoje zainteresowania, 
integrują się i są pod opieką 
pracowników świetlicy. Korzystają z 
tego dobrodziejstwa dzieci miejscowe i 
zamiejscowe (dojeżdżające). 
     Zmorą spędzającą sen z oczu 
rodzicom (szczególnie rodzicom 
posiadającym dużo dzieci, rodzicom 
którym bezrobocie stało się realne, 
matkom samotnie wychowującym 
dzieci) sprostanie skutkom finansowym 
zakupu zmieniających się podręczników. 
Ten dylemat w dużej mierze stara się 
rozwiązać istniejąca i działająca 
zadawalająco Komisja ds. Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych na terenie 
gminy Krasnobród. To ona właśnie 
pokryła koszty zakupu podręczników dla 
uczniów z rodzin już wspomnianych. 
Należą się jej podziękowania ze strony 
rodziców. Komisja ta zapewniła tym 
uczniom równy start „ścieżkę wiodącą 
do Europy” poprzez korzystanie z 
nowoczesnych podręczników propagują-
cych aktywizujące metody nauczania, 
zachęcające ucznia do twórczego 
myślenia, rozwijających zaintereso-
wania. 
       Powody do radości mają także  
rodzice uczniów uczęszczających do 
małych szkół wiejskich, tzw. szkół 
filialnych. Mimo sugestii ze strony 
władz gminnych dotyczących likwidacji 
małych szkół one przetrwały i są „żywą 
wizytówką wioski”. Dzieci w małych 
szkołach mają bliższy i częstszy kontakt  
 

 
 
z nauczycielem, są mniej narażeni na 
stres. Nie muszą marznąc na przystanku 
w oczekiwaniu na autobus szkolny. 
      Rodzice są zadowoleni również z 
tego, że ich dzieci mogą od roku 
szkolnego 2000/2001 skorzystać z oferty 
promującej „realna ścieżkę do Europy” 
tj. stworzenie uczniom możliwości 
(nieodpłatnie) uczestniczenia w 
zajęciach z języka angielskiego i zajęć 
komputerowych. Chwała organowi 
prowadzącemu szkoły i dyrekcji szkół za 
to przedsięwzięcie. To duży sukces w 
kreowaniu edukacji europejskiej i duży 
krok prawie siedmiomilowy na ścieżce 
wiodącej do Europy. 
      Zadowoleniem napawa fakt, że w 
każdej szkole na terenie gminy kompleks 
urządzeń sanitarno-higienicznych znaj-
duje się w budynku szkoły, a nie na 
zewnątrz. To spowodowało, ze nasze 
szkoły stały się podobne do 
europejskich.   
       Rodziców także cieszy fakt, że 
szkoły w swojej pracy dydaktyczno-
wychowawczej i opiekuńczej przychyl-
nie ustosunkowały się do wspierania 
uczniów słabych, zdolnych i niepeł-
nosprawnych oferując im szeroki 
wachlarz zajęć pozalekcyjnych, 
wyrównawczych, korekcyjnych, integru-
jących, świetlicowych, bibliotecznych. 
      Rodzice przeważnie z nutką 
optymizmu patrzą na funkcjonowanie 
reformy szkolnictwa i z nadzieją w 
głosie mówią: „zobaczymy co będzie 
dalej”. 
     Tak myślą i mówią rodzice. W 
następnym numerze „G.K.” dowiemy 
się, co myślą i mówią uczniowie o 
obecnej szkole. Do ciepłego usłyszenia. 
Na następne spotkanie z lekturą zaprasza 
 

A. Słota 
 

 

Działalność  
gospodarcza 

 
• W Urzędzie Miasta i Gminy Krasnobród pokój nr 5 można 

się zapoznać z publikacją wydanej przez zamojskie 
Centrum Wspierania „Źródła finansowania Rozwoju 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości” . Publikacja 
zawiera szczegółowe informacje o liniach preferencyjnego 
kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
możliwości otrzymania mikrokredytów i mikropożyczek. 
Z racji objętości publikacji nie jesteśmy w stanie podać  
jej streszczenia. 

• Lubelska Fundacja Rozwoju informuje, że rozpoczęła 
udzielanie DOTACJI SZKOLENIOWYCH w ramach 
projektu Punkt Refundacji Szkoleń. Dotacja przeznaczona 
jest na finansowanie części kosztów uczestnictwa w 
szkoleniu z zakresu: 

1. zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, 

 
 
 
2. przepisów prawa związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, 
3. zastosowania technik informatycznych w 

przedsiębiorstwie, 
4. marketingu, 
5. finansowania rozwoju przedsiębiorstwa  

dotacji podlega również uczestnictwo w odpłatnych 
studiach podyplomowych. 
 
   Kwota dotacji z tytułu uczestnictwa jednej osoby w jednym 
szkoleniu nie może przekroczyć kwoty 1.000zł, udzielonych 
przedsiębiorcy – 5000zł. 
     Szczegółowe informacje na temat dotacji i wnioski mogą 
Państwo uzyskać w Biurze Obsługi Pełnomocnika PARP 
tel. 0-81 7436357 lub na stronie internetowej 
http://www.parp.gov.pl/ksu/kierunki1.html  
 

oprac. S. Lizut 
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Miłość i On - to jedno 
 

Między sercem a sercem jest przerwa, 
w którą wchodzi się bardzo powoli 
— wówczas wzrok się oswaja z barwą, a ucho z rytmem. 
Więc kochaj idąc w głąb i docierając do woli,  
by nie czuć ucieczki serca i myśli męczącej kontroli! 
(z poematu „Profile Cyrenejczyka”) 

       Miłość to niełatwe wezwanie dla młodego człowieka, dlatego jest to wezwanie do 
podjęcia drogi rozwoju i pracy nad sobą. Papież wciąż przypomina o różnych aspektach 
miłości: o Ojczyźnie, o przebaczeniu i o miłości połączonej z odpowiedzialnością. Nie 
dziwi więc tekst: 

Miło ść mi wszystko wyjaśniła,  
Miło ść wszystko rozwiązała,  
Dlatego uwielbiam tę Miłość  
Gdziekolwiek by przebywała 

      Bóg jest Miłością - ta prawda dała piękny finał przedstawieniu, w którym 
uczestniczyły władze samorządowe z Panem Burmistrzem na czele, księża parafii 
Krasnobród pod przewodnictwem ks. prałata Romana Marszalca a także rodzice i 
nauczyciele ze wszystkich szkół naszej gminy. Uroczystość zakończono pieśnią do słów 
Karola Wojtyły ze zbioru: „Pieśń o Bogu ukrytym” - „Tłumy serc”, którą wykonali 
uczniowie uczestniczący w apelu.  

ks. Jacek Rak 

 
Ciąg dalszy ze str. 1 

 
W tym roku, ponieważ na dzień 16 
października wyznaczono egzaminy 
próbne dla uczniów klas III 
gimnazjum, główne uroczystości 
przeniesiono na dzień następny, czyli 
na środę 17 października.  
      Zacznijmy od początku.  
Dwa tygodnie przed Świętem Szkoły 
ogłoszono konkurs na list do Ojca 
Świętego. Gorączkowo trwały prace 
w grupach klasowych jak i 
poszczególnych osób. Efekt był 
zaskakująco piękny. 
      Po zakończeniu wtorkowych 
egzaminów, wieczorem młodzież, 
rodzice i nauczyciele zgromadzili się 
na wieczornicy poświęconej 
Patronowi. Uczniowie przedstawili 
zarys myśli papieskiej nakierowanej 
do młodzieży, do młodych całego 
świata. W nastrojowej scenerii jakże 
inaczej brzmiały słowa Jana Pawła II. 
Zarazem zmuszały do refleksji. W 
trakcie spotkań z Papieżem wiele 
umyka uwagi, gdyż słuchacze 
zauroczeni i porwani atmosferą 
spotkania pozwalają umknąć nieraz 
ważnym wezwaniom Ojca Świętego. 
Takie spotkanie ze słowem Następcy 
Świętego Piotra pozwala na głębszą 
refleksję. Co oznacza czuwanie, 
pamiętanie i bycie przed Bogiem i 
przed Maryją? Jak żyć, gdy trzeba 
bronić swego Westerplatte? Jak być 
świętym na progu trzeciego 
tysiąclecia? Takie pytania nasuwały 
się i pozostały w pamięci słuchaczy. 
      Drugi dzień uroczystości 
szkolnych rozpoczęła uroczysta 
celebra Mszy św. w sanktuarium Pani 
Roztocza. Eucharystii przewodniczył 
ks. prał. Roman Marszalec. Modlitwy 
do Boga o zdrowie, siły i 
błogosławieństwo dla Papieża Polaka 
gorąco płynęły do tronu Boga. Po 
Mszy św. złożyliśmy kwiaty u stóp 
pomnika Jana Pawła II przed 
świątynią krasnobrodzką. Przemarsz 
do budynku szkoły i kolejny punkt 
wielkiego dnia szkoły. Nastąpiło 
poświęcenie i odsłonięcie tablicy ku 
czci Jana  
Pawła II. W sali gimnastycznej 
uczniowie przedstawili uroczysty 
apel. Myśli Papieża w formie 
dialogu, przeplatane fragmentami 
poezji Karola Wojtyły, tworzyły 
niezapomniany klimat i jedną myśl:  
On i Miłość to jedno 
 
Ty się nie męczysz miłością,  
która cię wciąż zalewa.  
Oto plama entuzjazmu,  
plama powabna i płytka.  
Gdy wyschnie — czy czujesz pustkę? 

 
 

 
Na zdjęciach: 

 
1. Wieczornica w dniu 16. X 
2. Zaproszeni goście 
3. Wystawa listów do Ojca 
Świętego – prac 
wykonanych przez uczniów 
ZSO. 
4. Msza św. odprawiona 
przez ks. prałata Romana 
Marszalca 
5. Poczty sztandarowe szkół 
uczestniczące we Mszy św. 
6. Modlitwa pod pomnikiem 
Papieża Jana Pawła II 
7. Złożenie wiązanek pod 
pomnikiem Papieża Jana 
Pawła II 
8. Nowo odsłonięta tablica 
pamiątkowa w ZSO 
9. Program słowno- 
muzyczny w wykonaniu 
uczniów ZSO. 
10. Ślubowanie uczniów 
klas I gimnazjum na 
sztandar szkoły. 
 
Fot.: H. Gontarz, M. Czapla 
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Słoneczna 
wycieczka 

 
 

Choć wyciąg był czynny 
Bierzemy taksówki 
By wspiąć się co prędzej  
Na szczyt Gubałówki. 
 
Wspaniale! W dół, w górę, 
Nowym wyciągiem 
Większa to frajda 
Niżby pociągiem. 
 
A potem marszruta 
W dół – z Gubałówki 
Prosto na handlowe  
Pasaże Krupówki.  
A po drodze? 
„Na hali, na hali, 
Na hali zielonej 
Pasły się owieczki 
Jeszcze nie dojone”. 
 
Można tu kupić 
Malutkie oscypki, 
 Coś na kształt małej 
Akwariowej rybki. 
 
Sprzedają bryndzę i oscypki 
Piękne Góralki, 
Tego nie potrafią nasze kucharki. 
 
Wiszą też góralskie 
Janczary na hali, 
Przyglądają się im z uwagą 
Nasi chłopcy mali. 
 
Dzieci podarunki i pamiątki kupują, 
Przy okazji oscypki góralskie degustują. 
Widać, że Górale słyną z gościnności, 
Promując i zapraszając turystów w gości. 
 
Z żalem żegnamy polskie góry, 
A na niebie żadnej chmury. 
Razem ze słonkiem wyruszaliśmy, 
Razem ze słonkiem wracamy, 
Wciąż dobre humory mamy, 
Na wspólne wycieczki zapraszamy. 

 

 
       Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefan 
Wyszyńskiego i Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w 
Kaczórkach dziękują Miejsko-Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnobrodzie 
za częściowe pokrycie kosztów wycieczki Wieliczka-Kraków-
Zakopane, która odbyła się w dniach 15-16 Października 
2001r. 
       W wycieczce uczestniczyło 42 uczniów ze szkół w 
Majdanie Wielkim i w Kaczórkach, a wrażenia z tej wycieczki 
opiewa wiersz autorstwa p. Danuty Kargol pt. ”Słoneczna 
wycieczka”, który prezentujemy poniżej. 
 
Kolorowe listki z drzew opadają, 
Uczniowie z Majdanu na wycieczkę wyruszają, 
Po drodze dołączają uczniowie z Kaczórek 
A na niebie żadnych chmurek. 
 
Długa czeka nas droga do Wieliczki, 
A tak blisko do solniczki, 
Już przed południem wchodzimy do kopalni soli, 
Nawet nikogo nic nie boli. 
 
Sól i opary soli działają inhalująco, 
I jest bardzo interesująco, 
Któż by pomyślał sypiąc sól do solniczki, 
Że ona właśnie z tej Wieliczki. 
 
Tutaj w kopalni nikt się nie leni, 
I wszyscy na pewno są zadowoleni. 
Zobaczyć takie natury cuda, 
To nie każdemu się uda. 
 
Windą z kopalni jedziemy do góry, 
Ciemno i ciągle nie widać chmury, 
Z Wieliczki kierujemy się do Krakowa, 
A to już panorama nowa. 
 
Na Wawelu trzeba Dzwon Zygmunta dotknąć koniecznie 
By czuć się bezpiecznie, 
Spokojnie w grobowcach leżą królowie, 
Przecież już nic nie mają na głowie. 

 
A biskup Stanisław w centrum ołtarza 
Razem z wiernymi modlitwę powtarza. 
W schronisku Oleandry nocujemy, 
Nocą, jak to nocą trochę harcujemy. 
 
O piątej świtem Kraków opuszczamy, 
Zakopianką do Zakopanego zdążamy. 
Po drodze poranna drzemka bez obrazy, 
A niektórzy podziwiają krajobrazy. 
 
Już wjeżdżamy do zimowej stolicy Polski – Zakopanego 
Tu na pewno będzie coś ciekawego. 
Przepiękne, czarowne w tej mgielnej osłonie 
Serce małego Polaka – też gorącem plonie. 
 
Bo każdego Polaka winno być marzeniem  
Objąć polskie Tatry przemiłym spojrzeniem. 
Zadzierasz więc głowę całkiem do góry, 
I cóż widzisz? – nasze polskie góry! 
 

 
 

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 

 

      Zapraszamy 
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Słabe i mocne  
strony  

Strategia rozwoju Miasta i Gminy Krasnobród (cz. 3) 
 

Baza ekonomiczna - działy pozarolnicze 
Mocne strony: 
• Miasto i gminę Krasnobród charakteryzuje średni poziom rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw będących w istocie zakładami osób fizycznych. Ich ilość na 
koniec 1999 roku wynosiła 296 jednostek we wszystkich branżach produkcji i usług 
rynkowych. Zakładając, że zatrudnienie w takim zakładzie wynosi przeciętnie 2,5 
osoby, ogólna liczba zatrudnienia w tych firmach może wynosić 740 osób. Łącznie 
zatrudnienie w działach pozarolniczych na terenie miasta i gminy można szacować 
na ok. 1450 osób. Jest to średni poziom rozwoju bazy ekonomicznej w tej gminie; 
• Urozmaicenie strukturalne bazy ekonomicznej gminy w sferze rynkowej jest 
dość wysokie. W sferze rynkowej ważniejszymi gałęziami produkcji są: przemysł 
spożywczy, przemysł drzewny, przemysł materiałów budowlanych, usługi 
budowlane i handel; 
• Największą firmą przemysłową na terenie gminy jest Europarkiet 
przeznaczający prawie w całości swoją produkcję na eksport do Europy Zachodniej 
(Hiszpania i inne kraje). Firma zatrudnia obecnie ok. 100 osób i ciągle powiększa 
zatrudnienie. Być może będzie to dobry przykład dla innych miejscowych 
przedsiębiorców.  
• Głównym źródłem utrzymania ludności miasta i gminy jest drobna 
przedsiębiorczość różnych działów i gałęzi gospodarki rynkowej a także usługi 
nierynkowe. Poza 296 zakładami osób fizycznych funkcjonuje jedna spółka prawa 
handlowego, 5 spółdzielni. Pozostałe jednostki są finansowane ze źródeł 
budżetowych. Znaczną część źródeł utrzymania stanowi tradycyjne rolnictwo; 
Słabe strony:  
• Na terenie gminy jest bardzo niski udział zatrudnienia w sferze rynkowej, to 
jest w jednostkach zatrudniających powyżej 9 osób w działach rynkowych i we 
wszystkich jednostkach finansowanych z budżetów publicznych. Za 1999 rok 
zatrudnienie w przemyśle wynosiło 134 osoby a w usługach rynkowych tylko 116 
osób. Łącznie udział sfery rynkowej w pozarolniczych miejscach pracy wynosił 
tylko 35%. W sferze usług pozarynkowych na koniec 1999 roku było 440 miejsc 
pracy. Niski udział w sferze rynkowej jest charakterystyczny dla gmin 
najbiedniejszych. Rynek pracy powinien być aktywizowany przez małe firmy, 
jednakże zatrudniające powyżej dziewięciu osób. Jest ich niedobór na terenie miasta 
i gminy; 
• udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem budżetu miasta i gminy 
wyniósł za 1999 rok 12,3%. Jest to niski udział charakterystyczny dla większości 
biedniejszych gmin na terenie województwa lubelskiego. Udział dochodów 
własnych w budżecie gminy wynosi za 1999 rok tylko 36,1% i jest przeciętny dla 
gmin powiatu zamojskiego, jak też przeciętny w gminach całego województwa 
lubelskiego. 

Infrastruktura techniczna 
Komunikacja 

Mocne strony: 
• Miasto i gmina posiada wystarczająco rozwiniętą sieć komunikacji lokalnej i 
trasy rowerowe pozwalające na wędrówki turystów i mieszkańców gminy; 
• Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka Nr 849 relacji Zamość (od 
drogi ekspresowej S-17) – Jacnia – Wola Obszańska (do drogi Nr 863). Droga ta 
przebiega przez zachodnią część gminy omijając miasto Krasnobród; 
• Na terenie gminy jest 11 odcinków dróg powiatowych o długości 47,5 km, z 
tego 38,8 km ma nawierzchnię bitumiczną a 8,8, km to odcinki nieurządzone. Gmina 
ma też 28 odcinków dróg gminnych z czego 10 km ma nawierzchnię urządzoną; 
Słabe strony: 
• Poszerzenia wymaga droga Zamość - Krasnobród - Jacnia; 
• Drogi powiatowe (cztery odcinki wymagają utwardzenia nawierzchni); 
• Układ dróg gminnych wymaga modernizacji odcinków utwardzonych 
i uzupełnienia nawierzchni bitumicznej na odcinkach nieutwardzonych, łącznie 
55 km; 
• Stan techniczny dróg wszystkich kategorii ocenia się jako średni lub niski. 
• Łącznie modernizacji i rozbudowy wymaga układ dróg publicznych w ½ ich 
długości; 
 

 
 
• Niewystarczająca jest sieć 
obiektów obsługi komunikacji; 
• Miasto Krasnobród wymaga 
budowy parkingów, w tym w części 
centralnej (małe parkingi), jak też na 
obrzeżach. Problem parkowania 
samochodów wzmagają głównie 
pielgrzymi w czasie uroczystości 
odpustowych, jak też turyści w czasie 
letnich przyjazdów weekendowych; 
• W mieście potrzebne jest 
uzupełnienie oświetlenia ulic i budowa 
chodników; 
• Niewystarczająca jest sprawność 
ruchu i bezpieczeństwo pieszych w 
układzie ulic miasta, zwłaszcza  po 
uwzględnieniu potrzeb ruchu 
turystycznego i uzdrowiska Krasnobród; 
• Brakuje obwodnicy miasta od 
strony północnej dla wyeliminowania 
ruchu tranzytowego z jego części 
centralnej. 

System zaopatrzenia w wodę 
Mocne strony: 
• Zaopatrzenie w wodę z wodociągu 
posiada 90% mieszkańców gminy; 
Słabe strony: 
• W mieście potrzebna jest 
modernizacja systemu wodociągowego 
w 50%-ach; 
• Potrzebna jest budowa zbiornika 
wyrównawczego dla Krasnobrodu; 

System kanalizacji sanitarnej 
Mocne strony: 
• Miasto Krasnobród posiada nową 
oczyszczalnię ścieków o 
przepustowości 800 m3/dobę z czego 
wykorzystane jest ok. 300m3/dobę; 
Słabe strony: 
• Brakuje systemu kanalizacji 
ścieków; 
• Brakuje systemu oczyszczania 
ścieków dla wsi, które nie mogą być 
podłączone do oczyszczalni wybudowa-
nej dla Krasnobrodu we wsi Hutki 
Namule. Są to programowane 
oczyszczalnie na terenie wsi Kaczórki i 
we wsi Hutków; 
• System kanalizacji deszczowej na 
terenie Krasnobrodu praktycznie nie 
istnieje;  

Gospodarka odpadami 
Mocne strony: 
• Istnieje sieć punktów 
przeładunkowych, tzw. punktów 
gromadzenia odpadów;  
• Przyjęto zasadę co najmniej 
jednego punktu WPGO w każdym 
sołectwie;  
• Składowanie odpadów odbywa się 
na wysypisko gminne we wsi Grabnik; 
• Przewiduje się rekultywację 
wysypiska po zakończeniu jego 
eksploatacji w kierunku leśnym. 
 

Ciąg dalszy na str. 14 
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Słabe i mocne strony 
 
Ciąg dalszy ze str. 13 
 
Słabe strony: 
• Istnieje problem segregacji 
śmieci; 
• Istnieje potrzeba rozbudowy 
istniejącego wysypiska gminnego lub 
budowa nowego. 

 
Gazyfikacja miasta i gminy 

Mocne strony: 
• Większość obszaru miasta i 
gminy objęta jest zasięgiem sieci 
gazowej. Obecnie sieć gazowa 
obejmuje ok. 50% miejscowości w 
gminie. Przewiduje się pełną 
gazyfikację gminy na potrzeby 
grzewcze i technologiczne; 
• Źródłem zasilania jest gazociąg 
średnioprężny zasilany z gazociągu 
wysokoprężnego przebiegającego 
przez Tarnawatkę. 
Słabe strony: 
• Gaz przewodowy nie jest jeszcze 
w zadowalającym stopniu wykorzy-
stany jako źródło energii cieplej na 
terenie gminy objętej ścisłymi 
reżimami ochrony środowiska; 

Elektroenergetyka 
Mocne strony: 
• Linia elektroenergetyczna wyso-
kiego napięcia, jako źródło zasilania 
miasta i gminy w energię elektryczną, 
jest wystarczająca;  
Słabe strony: 
• Brakuje stacji transformatorowej 
GPZ 110/15kV i podłączenie jej do 
linii WN 110 kV Zamość; 
• W obszarze uzdrowiskowym i 
turystyczno wypoczynkowym o 
wysokich walorach krajobrazowych 
istnieje problem zamiany linii 
napowietrznych dosyłających energię 
elektryczną do jej odbiorców na 
przewody podziemne. Dotyczy to linii 
średnich i niskich napięć. Zmiana linii 
dosyłających energię elektryczną jest  
 

 
warunkiem utrzymania wysokich 
walorów uzdrowiskowych na terenie 
gminy. 

Telekomunikacja 
Mocne strony: 
• Na terenie gminy okablowanie 
telekomunikacyjne przez TP S.A. mają 
następujące miejscowości: miasto 
Krasnobród oraz wsie: Hutków, 
Majdan Wielki, Majdan Mały, Hutki, 
Kaczórki, Grabnik i Malewszczyzna, 
Wólka Husińska, Dominikanówka, 
Nowa Wieś. 
Słabe strony: 
• Na terenie gminy brakuje wy-
posażenia w infrastrukturę telekomu-
nikacyjną we wsiach położonych w 
południowej i zachodniej części 
gminy. 

Infrastruktura społeczna 
Oświata 

Mocne strony: 
• Istnieje pełne zaplecze 
edukacyjne o znaczeniu lokalnym; 
• Istnieje Liceum Ogólnokształcące 
w Krasnobrodzie; 
• Istnieje możliwość kształcenia 
młodzieży na studiach licencjackich w 
Zamościu i w filii KUL w 
Tomaszowie Lubelskim. 
Słabe strony: 
• Zbyt mała liczba dzieci objęta jest 
opieką i edukacją przedszkolną, 
głównie ze względu na zbyt niską 
zamożność rodzin spowodowaną 
bezrobociem; 
• Istnieje potrzeba uzupełnienia 
kadry nauczycielskiej w szkołach, 
zwłaszcza w liceum; 
• Istnieje potrzeba remontów 
obiektów szkół. 

Kultura 
Mocne strony: 
• Istnieje pełne zaplecze lokalowe 
dla rozwoju działalności kulturalnej; 
• W Krasnobrodzie istnieje 
Centrum Oświaty, Kultury i Sportu 
 
 

 
 

Słabe strony: 
• Na terenie miasta i gminy brakuje 
obiektów do organizowania imprez 
kulturalnych na otwartej przestrzeni; 
• Brakuje cyklicznie organizowanych 
imprez kulturalnych stanowiących ważny 
element atrakcji dla dużej liczby turystów 
przyjeżdżających do Krasnobrodu, 
zwłaszcza w sezonie urlopowym; 
• W poszczególnych wsiach brakuje 
placówek kultury (świetlic, klubów itp.) 

Ochrona zdrowia i opieka  
społeczna 

Mocne strony: 
• Zaplecze materialne i kadrowe służby 
zdrowia na terenie miasta i gminy jest 
obecnie wystarczające; 
• Istnieje Sanatorium Rehabilitacyjne 
dla Dzieci (120 miejsc); 
• Istnieją dwa domy pomocy 
społecznej zlokalizowane w 
Krasnobrodzie (200 pensjonariuszy i w 
Majdanie Wielkim (60 pensjonariuszy); 
• Istnieje możliwość dalszego rozwoju 
funkcji uzdrowiskowej ze względu na 
walory klimatyczne i możliwość 
eksploatacji mineralnych wód leczniczych 
w Krasnobrodzie i peloidów, w tym 
borowiny, zwłaszcza w Majdanie 
Wielkim. Zasoby złóż borowiny są bardzo 
duże i pokrywają potrzeby przyszłych 
pokoleń; 

Administracja 
Mocne strony: 
• Poza administracją urzędu miasta i 
gminy funkcjonują 3 filie banków, urząd 
pocztowy, ośrodek pomocy społecznej, 
komisariat policji a także 12 jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Słabe strony: 
• Na terenie miasta i gminy brakuje 
placówek organizacji pozarządowych, 
zwłaszcza agend fundacji lub agencji 
rozwoju lokalnego. Być może takie 
agendy byłyby potrzebne dla wspierania 
rozwoju obsługi turystyki i rekreacji. 
 
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu „G.K.” 
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Losy  
absolwentów 

 
      W maju br. odbyła się pierwsza matura w historii Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie. Do matury 
przystąpiło 26 uczniów, spośród których tylko jednej uczennicy 
nie udało się zdać tego egzaminu pomyślnie. 
Matura i co dalej?  
       Otóż z informacji zebranych przez wychowawczynię byłej 
klasy maturalnej p. Danutę Korzeniowską wynika, że 16 osób 
kontynuuje naukę  na uczelniach wyższych, natomiast 9 w 
szkołach pomaturalnych. 
      Biorąc pod uwagę naukę w szkołach wyższych, to najwięcej 
bo: 

- aż 4 osoby wybrały kierunek prawo w tomaszowskiej filii 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,  

- 3 osoby zdecydowały się na studiowanie ochrony 
środowiska w Akademii Rolniczej w Zamościu.  

Ponadto:  
- 2 osoby studiują pedagogikę (UMCS Lublin i Rzeszów),  
- 2 uczą się w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania 

w Zamościu, 
- 1 w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w 

Rzeszowie, 
- 1 na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu – prawo 

międzynarodowe 
- 1 w Szkole Celnej w Warszawie 
- 1 na UMCS Filia w Zamościu - politologia 
- 1 w Seminarium Duchownym w Ząbkowicach Śl. 

      Natomiast jeśli chodzi o szkoły pomaturalne do największą 
popularnością cieszy się Studium Informatyczne w Tomaszowie 
Lub.; naukę w tej szkole wybrały 3 osoby. Inne szkoły 
pomaturalne, które wybrali nasi maturzyści to: 

- Studium Pielęgniarskie w Zamościu – 2 osoby 
- Studium Kosmetyczne w Poznaniu – 2 osoby 
- Studium Kosmetyczne w Warszawie – 1 osoba 
- Stadium Pedagogiczne w Biłgoraju - 1 osoba 

      Wszystkim życzymy powodzenia w wybranych przez siebie 
szkołach, a po ich ukończeniu zadowolenia z pracy w 
wyuczonym zawodzie.  
 

M. Czapla  
 
 

Andrzejkowe  
przysłowia 

 
Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżb nadzieja. 

 

>><><< 
 

Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja. 
 

>><><< 
 

Noc Andrzeja świętego przyniesie nam narzeczonego. 
 

>><><< 
 

Święty Andrzej grzechem, święta Katarzyna śmiechem. 
 

>><><< 
 

Święta Katarzyna adwent zwiastuje, święty Andrzej poprawuje. 
 

>><><< 
  

 

Zima tuż, tuż 
Jak będą odśnieżane drogi na 

terenie naszej gminy? 
 
        Droga wojewódzka nr 849 na odcinku od stacji 
Józefów Roztoczański przez Jacnię  do Zamościa – będzie 
utrzymywana w IV  standardzie utrzymania. Zakręty i 
podjazdy na wzniesienia posypywane będą mieszanką 
piaskowo-solną.  

Utrzymanie w IV 
standardzie polega na odśnieżeniu drogi na całej jej 
szerokości z posypaniem solą w miejscach decydujących o 
możliwości ruchu. Zaspy i gołoledź w tym standardzie mogą 
występować do 8 godzin. Przerwy w komunikacji dopuszcza 
się do 8 godzin po ustaniu opadów śniegu.  
       Drogi powiatowe na terenie powiatu i naszej gminy 
będą utrzymywane w V i VI  standardzie. Nadzór nad 
całością akcji zimowego utrzymania sprawuje Dyrektor i Z-
ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu. 
Bezpośredni nadzór nad pracą sprzętu i likwidacją śliskości 
sprawuje Kierownik Obwodu Drogowego – Pan Michał 
Kamiński tel.kom.090269501 

Standard V 
Polega na tym, że jezdnię odśnieża się w miejscach zasp, co 
najmniej tak, aby odśnieżony był jeden pas ruchu oraz 
wykonuje się mijanki. Jezdnię posypuje się na odcinkach 
decydujących o możliwości ruchu. Gołoledź dopuszcza się 
do 8 godzin. Przerwy w ruchu i zaspy mogą występować do 
24 godzin po ustaniu opadów.  

Standard VI 
Polega na tym, że jezdnia jest zaśnieżona a prowadzi się 
interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. 
Posypywanie drogi w miejscach wyznaczonych przez Zarząd 
Dróg. Zaspy występują do 48 godzin po ustaniu opadów. 
Występuje śnieg luźny, zajeżdżony oraz nabój śnieżny.  
Ciekawostką jest, że wszystkie drogi powiatowe na terenie 
powiatu tomaszowskiego utrzymywane będą lepiej niż w 
powiecie zamojskim bo w IV  i V standardzie zimowego 
utrzymania. Podwyższony standard na drogach powiatu 
tomaszowskiego dał się bez trudu zauważyć w latach 
ubiegłych tuż po wjechaniu na drogi tegoż powiatu.  

 
DROGI GMINNE 

      Drogi gminne wzorem roku ubiegłego utrzymywane będą 
przez tych samych zleceniobiorców co w roku ubiegłym. 
• Miasto Krasnobród w tym Pszczeliniec, Podklasztor, 

Podzamek, Borki, Hutków, Grabnik – odśnieża 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie. 
(Nośniki pługów lekkich –MTZ – 2 szt., ciągnik z 
dmuchawą – 1 sztuka). 

       Kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą akcję 
zimowego utrzymania z ramienia ZGK   pod numerem 
telefonu 660 7615. 

• Starą Hutę, Hutki - Zadwór, Kaczórki, Potok 
Senderki, Lasowe, Zagórę, Husiny, Szur – odśnieża 
firma Usługi Sprzętowo-Maszynowe Kazimierz 
Koszel zam. Ciotusza Nowa 5. Nośnik pługów – 
równiarka drogowa. Kontakt z osobą prowadzącą 
akcję zimowego utrzymania– nr tel. kom. 0605254406. 

• Zielone, Przejmę, Majdan Mały, Nową Wieś 
odśnieża Spółdzielnia Produkcji Rolnej w 
Krasnobrodzie (nośniki pługów lekkich - ciągniki 
C385 – 2 szt.) kontakt z prowadzącym akcję 
zimowego utrzymania - tel. kom. 0602238084 

 
Oprac. S. Lizut 
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By zawierzyć się Matce Bożej 
 

Wspomnienia maturzystów z pielgrzymki na Jasną Górę 
 

 
       Pielgrzymki na Jasną Górę nie mogliśmy 
się doczekać. Wyjechaliśmy w sobotę, 27 
października, bardzo wcześnie, bo już 0 5.30. 
W autokarze, mimo wczesnej pory dnia, nie 
spaliśmy. Droga się dłużyła, a siedzenia były 
niewygodne, mimo to nie zniechęciliśmy się. 
Po drodze do Częstochowy wstąpiliśmy do Gór 
Świętokrzyskich. 
       Do Częstochowy przyjechaliśmy ok. godz. 
14. Do 15 mieliśmy czas wolny na kupienie 
sobie pamiątek i oczywiście (różanych) 
różańców. O 15.00 odbyła się Msza Św. za 
maturzystów czyli za nas. Po Mszy mieliśmy 
czas na zwiedzanie zabytków takich jak 
Muzeum 600-lecia, Arsenał, Salę Rycerską... O 
godz. 18 była Droga Krzyżowa poprowadzona 
przez młodzież. Mimo że był to zjazd 
młodzieży z diecezji zamojsko – 
lubaczowskiej, to było tyle ludzi, że trudno 
było się ruszyć. Po Drodze Krzyżowej, ok. 
godz. 20, poszliśmy wszyscy na Różaniec w 
naszych intencjach. Bezpośrednio potem, gdy 
wybiła już 21, odbył się Apel Jasnogórski, w 
którym także uczestniczyliśmy. Po 21.30 
wyjechaliśmy z Częstochowy. Droga była 
długa i męcząca, mimo tego nie żałujemy tej 
pielgrzymki. Dzięki niej mogliśmy się 
pomodlić o zdanie matury i szczęśliwe życie. 
Do Krasnobrodu przyjechaliśmy o 4.30 
nowego, zimowego czasu. Naprawdę było 
fajnie.    

Niezapominajka 

 

 
    Nie da się ukryć, że obowiązkiem maturzysty jest pielgrzymka do 
Częstochowy, na Jasną Górę. Jednak obowiązek ten przez każdego z nas jest 
inaczej odbierany. Jedni jadą, bo tak wypada a inni, bo po prostu chcą. Czują 
wewnętrzną potrzebę zawierzenia Matce Bożej i ofiarowania Jej swoich próśb, 
intencji, które zazwyczaj nie odbiegają poza maturę, studia, dalsze życie. 
Pielgrzymka dla większości maturzystów jest wskazówką, nadzieją, że spłynie 
na nas łaska i pomoże wybrać tę jedną, jedyną, właściwą drogę. 
       Z Krasnobrodu wyjechaliśmy bardzo wcześnie rano, by jeszcze przed 
południem dotrzeć (o własnych siłach też) do Świętego Krzyża, góry, na której 
znajduje się klasztor OO. Oblatów. Niestety z braku czasu nie mieliśmy okazji 
do zwiedzenia całego klasztoru. Nie mniej jednak zobaczyliśmy sam klasztor 
pobenedyktyński, panoramę Gór Świętokrzyskich i gołoborza. Przyprawiły 
nas one o długotrwający zachwyt. 
      Do Częstochowy dojechaliśmy przed godziną 15, o której to godzinie 
nastąpiła Msza Święta sprawowana przez Biskupa Zamojsko - 
Lubaczowskiego, ks. Mariusza Leszczyńskiego.  
      Po mszy mieliśmy chwilę wolnego czasu na zwiedzanie klasztoru 
(skarbiec przyprawił wszystkich o zachwyt, co nie bardzo podobało się 
pilnującemu tego obiektu panu, ponieważ zbliżał się czas zamknięcia skarbca, 
a niektórzy dłużej przystawali aby obejrzeć dokładnie bardzo interesujące 
eksponaty), a także mogliśmy, a nawet było to wskazane, zjeść obiad. 
       O 18 rozpoczęła się Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich 
prowadzona przez młodzież. Reszta pielgrzymów - maturzystów ze świecami 
podążała za asystą. Wszystko wyglądało bardzo pięknie, zważywszy, ze 
zrobiło się ciemno i podświetlona była jedynie wieża klasztoru. Po Drodze 
Krzyżowej wróciliśmy do autokaru na kolację, by potem powrócić do kaplicy 
Cudownego Obrazu na modlitwę różańcową i Apel Jasnogórski odprawiane w 
naszej (czyli maturzystów) intencji.  
       Na tym zakończyła się nasza pielgrzymka. Wróciliśmy do domów, do 
nauki i teraz czekamy z „utęsknieniem” na miesiąc maj.  

 
 Stokrotka  

 

 

 

Jasna Góra wieczorem 
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Listy młodych 
do Ojca Świętego 

 
Drogi Ojcze Święty! 

      W pierwszych słowach mojego listu serdecznie Cię pozdrawiam. Całym 
sercem w modlitwie łączę się z Tobą. Wasza Świątobliwość! - jestem 
uczennicą klasy I „b” Gimnazjum w Krasnobrodzie. im. Jana Pawła II. Imię 
naszej szkoły jest dla nas szczególnym wyzwaniem. W obecnych czasach, 
tak trudnych dla całego świata, pragniemy być wiernymi uczniami następcy 
św. Piotra w Rzymie. To, że Ty ukochany Ojcze Święty jesteś naszym 
Papieżem - nas umacnia. Dzięki Twojej bezgranicznej miłości do drugiego 
człowieka - a w szczególności człowieka bezbronnego jakim jest każde 
dziecko na świecie - czujemy, że jesteśmy potrzebni. Naszą nauką, pracą i 
modlitwą - chcemy budować lepszy świat. Świat, w którym ludzie będą 
szczęśliwi - bez wojen, ucisków i demoralizacji. Marzymy o tym - aby żyć w 
wierze, w której Ty, umiłowany Ojcze Święty wyrosłeś. Twoi rodzice niech 
będą wzorem dla naszych rodziców. 
       My zaś - staramy się kroczyć Twoimi ścieżkami. które prowadzą do 
Boga. Swoim życiem świadczysz, Ojcze Święty, że człowiek prawdziwej wiary 
umiłował Boga, Jezusa Chrystusa i Matkę Świętą - Maryję. Twoje serce 
przepełnione miłością kocha nas wszystkich. 
       W imieniu wszystkich dzieci, życzę Ci, ukochany Ojcze Święty, żeby Bóg 
zachował Cię w zdrowiu na długie lata. Dziękujemy za pamięć - za to, że 
modlisz się za młodzież. Przyrzekamy, że będziemy się łączyć w myślach i 
modlitwie z Tobą. Szczęść Boże, Ojcze Święty! 

      Anna Tytuła 
klasa I b Gimnazjum 

 

 

 
 
      W trakcie trwania Święta Szkoły w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Krasnobrodzie im. Jana Pawła II został 
rozstrzygnięty konkurs literacko - 
plastyczny zatytułowany „List do Pa-
pieża”. Jak wspomnieliśmy wcześniej, 
efekt tego konkursu był wspaniały. Listy 
przedstawione do rywalizacji i pełne 
ciepłych słów, i bardzo ładnie 
dopracowane plastycznie. Możemy 
przedstawić zdjęcia z wystawy 
pokonkursowej. Poniżej podajemy listę 
nagrodzonych i wyróżnień. Ośmielamy 
się też przedstawić teksty listów 
adresowanych do Ojca Świętego. Ko-
misja konkursowa oceniała listy w 
dwóch kategoriach: list indywidualny i 
list grupowy. Oto werdykt: 

Kategoria „List indywidualny”  
I  miejsce  - Sylwester Bodys kl. II a, 
II  miejsce - Anna Tytuła kl. I b, 
III miejsce - Żaneta Kłyż kl. II d, 

     Wyróżnienia 
Iwona Raczkiewicz kl. IV LO, 
Renata Bojarska kl. III LO, 
Klaudia Wryszcz kl. II d, 

Kategoria „List klasowy” 
I miejsce - klasa III e Gimnazjum, 
II miejsce - klasa III LO i klasa II a 
Gimnazjum, 
III miejsce - klasa IV LO i  klasa II LO. 
 
      Poniżej przedstawiamy teksty 
nagrodzonych i wyróżnionych listów do 
Ojca Świętego Jana Pawła II. 

ks. Jacek Rak 
 

Kategoria „List indywidualny” 
 

Kochany Ojcze Święty 
Poprowadź mnie tą 
węższą bramą, 
drogą ciernistą, ostrych kamieni 
Tą, którą Ty wybrałeś. 
Naucz mnie kochać - 
rysuję sobie duże, czerwone 
serce, oszukuję siebie 
na wzór Twego cierpiącego. 
Naucz mnie rozmawiać, 
szeptem serc, już dziś 
pysznych, egoistycznych 
Rozmawiać z ukrzyżowanym IHTIS 
Przebaczyłeś zabójcy 
ja nie umiem przebaczyć 
głupiej urazy. 
Przebaczenie płytkie czuję, 
iż krzyż jest mym ciążeniem 
Pokazujesz, mi mówisz 
Miłość spogląda na krzyż, 
ciężki z sosnowego drewna. 
Pokazujesz życiem, można nieść. 
Dziękuję Ci, Ojcze Święty. 
 
Sylwester Bodys  klasa IIa gimnazjum 
 
Na zdjęciu: 
 po lewej stronie – list Sylwestra Bodysa 
po prawej – list Anny Tytuła 

 

PodziPodziPodziPodziękow aniakow aniakow aniakow ania     
Dyrekcja Zespołu Szkół Ogolnokształc ących  im. Jana Pawła II  
w Krasnobrodzie składa serdeczne podzi ękowania wszystkim, 

którzy wsparli szkoł ę w organizacji obchodów dnia patrona,  
a w szczególnosci: 

♦ P. Sabinie Zdonek – Biblioteka Publiczna w Krasnobr odzie 
♦ P. Annie O żga – Kwiaciarnia w Krasnobrodzie 
♦ P.Mariannie Olszewskiej  
♦ Ks. Pawłowi Słonopas – proboszcz Parafii w Bondyrzu  
♦ Kazimierzowi Adamczukowi – Market Spo żywczy  
♦ Andrzejowi Gontarzowi za wykonanie tablicy pami ątkowej 
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Aktualności sportowe w ZSP 
 

 
       We wrześniowym numerze „G.K.” przedstawiłem 
Państwu sportowe remanenty w ZSP. Czas na chronologiczną 
aktualizacje tego co w sporcie szkolnym ZSP miało miejsce 
przez dwa miesiące tego roku szkolnego: 
 

10.09.2001r. (poniedziałek) 
Trzech uczniów naszej szkoły: Margol T. Nowak Sz., 
Gielmuda J. brało udział w zgrupowaniu Kadry 
Województwa Lubelskiego rocznik 1989 i turnieju 
kwalifikacyjnym (2 mecze kontrolne) piłki nożnej w 
Krasnymstawie. 
 

12.09.2001r. (środa) 
Odbyło się spotkanie wszystkich nauczycieli wychowania 
fizycznego szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy 
Krasnobród. Ta prosportowa, nowatorska inicjatywa miała na 
celu zsynchronizowanie działalności sportowej szkół, bliższe 
poznanie nauczycieli, opracowanie kalendarza imprez 
gminnych (współzawodnictwo), wymianę poglądów i 
doświadczeń. Naprawdę było o czym rozmawiać i było warto 
(przyp. R.S.) 

17.09.2001r. (poniedziałek) 
Na terenie naszej szkoły odbyły się Drużynowe Biegi 
Przełajowe Dziewcząt i Chłopców dla szkół podstawowych. 
Wystartowały trzy 10-osobowe drużyny. W wyniku 
klasyfikacji końcowej w kategorii dziewcząt I miejsce i 
awans do zawodów powiatowych zajęły dziewczęta ZSP 
Krasnobród. 
 

20.09.2001r. (czwartek) 
Odbył się w naszej szkole II Wielobój Ułański. W ramach 
obchodów Święta Patrona Szkoły SZP zmieniono w tym roku 
reguły i formę jego przeprowadzenia. W ramach wieloboju 
uczniowie klas I-VI wzięli udział w biegach przełajowych. 
Od rana biegali wszyscy chętni uczniowie ze starszej grupy 
wiekowej w 6 grupach: chłopcy klas I-III oraz dziewczęta z 
tych klas. Byli oczywiście  zwycięzcy i pokonani w 
klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, ale wszyscy 
zwyciężyli w kategorii „Ruch to zdrowie” i zostali 
nagrodzeni słodkimi upominkami przez sponsora: Market 
Spożywczy AMC , o którego postarała się Dyrekcja ZSP. W 
imieniu całej młodzieży ZSP Dziękujemy. 
 

20.09.2001r. (czwartek) 
Czyli tego samego dnia co w/w wielobój reprezentacja 
dziewcząt ZSP wyjechała do Zamościa gdzie na obiektach 
OSiR reprezentowała naszą gminę w Drużynowych Biegach 
Przełajowych Powiatowych. Wróciły z tarczą – zajęły II 
miejsce uzyskując awans do szczebla międzypowiatowego 
(rejonowego). 
 

21.09.2001r. (piątek) 
Margol T. zostaje powołany do Kadry Województwa 
Lubelskiego (r. 1989) wyjeżdża do Lublina, bierze udział w 
trzech meczach  kontrolnych strzelając jedną bramkę. 
 

25.09.2001r. (wtorek) 
Margol T. zostaje powołany do Kadry Województwa 
Lubelskiego (r. 1989) wyjeżdża do Rzeszowa. Bierze udział 
w meczu OZPN Lublin – OZPN Kraków, wynik 1:1. 
 

27.09.2001r. (czwartek) 
Dziewczęta ZSP wyjechały na Międzypowiatowe Drużynowe 
Biegi Przełajowe do Tomaszowa Lubelskiego. Tam na 
trasach Siwej Doliny na 9 startujących drużyn zajęły 6  

 
miejsce. Naszą drużynę reprezentowały: Lalik M., Swędra B., 
Dziura J., Roczkowska K., Nizio N., Cios A., Kwaśniewska 
M., Kowalczuk U., Bui Qui A., Okoń A. Kostrubiec A., Będą 
zapewne 6. Gratulujemy. 
 

08.10.2001r. (poniedziałek) 
Reprezentacja naszej szkoły: 3 chłopców i 3 dziewczyny 
brała udział w IX Biegach Przełajowych o Puchar Dyrektora 
SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie 
Wielkim. Zarówno w kategorii uczniów klas IV-VI, jak 
również w II Biegach Nauczycielskich zajęliśmy I miejsca. W 
Kategorii pań-nauczycielek zwyciężyła p. Anna Lis, zaś w 
kategorii panów-nauczycieli p. Wojciech Kurantowicz. 
Gratulujemy. Trzymajcie formę sportową na przyszły rok. 
 

10.10.2001r. (środa) 
Odbył się I Gminny Turniej Piłki Nożnej o puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Krasnobród dla szkół podstawowych. Nowa 
impreza w kalendarium imprez sportowych naszej gminy 
cieszyła się dużym zainteresowaniem kibiców, emocjami 
sportowymi wśród uczestników i opiekunów drużyn. Strzał w 
dziesiątkę, czytaj więcej w artykule w „G.K.” z października 
2001r. (przyp. R.S.) 
 

11.10.2001r. (czwartek) 
Margol T. zostaje powołany do Kadry Województwa 
Lubelskiego (r. 1989) wyjeżdża do Janowa Lubelskiego. 
Bierze udział w meczu OZPN Lublin – OZPN Kraków; 
wynik 1:0. 
 

18.10.2001r. (czwartek) 
Gminny Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i 
chłopców dla szkół podstawowych. Do rywalizacji o 5 miejsc 
honorowanych awansem w kategorii dziewcząt i chłopców kl. 
V-VI do zawodów powiatowych przystąpiło łącznie 9 
dziewcząt (6- ZSP, 3 SP – Majdan Wielki) i 24 chłopców (8 – 
ZSP, 8 – SP Kaczórki, 8 – SP Majdan Wielki). Po 
rozgrywkach „systemem pucharowym” w kategorii dziewcząt 
awans do zawodów powiatowych wywalczyły: Kowlaczuk 
U., Nieśpiał, Kapłon, Kowalczuk K. (ZSP) i Piskor (MW), a 
w kategorii chłopców: Kołtun, Gielmuda (ZSP), Martyniuk, 
Słupski (MW) i Kramarz (SP Kaczórki). 
 
 

23.10.2001r. (wtorek) 
Reprezentacja  dziewcząt ZSP w składzie: Kowalczuk 
Katarzyna, Kowalczuk Urszula, Nieśpiał Magdalena i kapłon 
Edyta wyjechała na Powiatowe Indywidualne Zawody w 
Tenisie Stołowym do Zwierzyńca. Tam nasze dziewczęta 
musiały uznać wyższość gospodarzy zawodów. Najlepszą 
naszą tenisistką indywidualną z IV miejscem została Ula 
Kowalczuk. Nie było źle. 
 

24.10.2001r. (środa) 
Reprezentacja chłopców kl. IV ZSP w składzie: Pawelec 
Patryk i Adamczuk Mateusz (obaj kl. IVA) wyjechała na 
Powiatowe Indywidualne Zawody w tenisie Stołowym do 
Szczebrzeszyna. Tam nasi młodzi tenisiści powalczyli w 
swojej grupie wiekowej uznając wyższość lepszych 
umiejętności tenisistów ze Zwierzyńca. 
 

                  Informacje zebrał 
 i miał przyjemność Państwu przedstawić 

 Sławomir Radliński 
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Liga trampkarzy 
młodszych  

w sezonie rozgrywkowym 2001/2002 
 
      Zapewne nie wszyscy sympatycy piłki nożnej naszej miejscowości i gminy wie-
dzą, że równolegle do rozgrywek ligi seniorów i juniorów klasy wojewódzkiej „A” 
biegną rozgrywki w/w ligi. Oddziaływaniem sportowym objęty jest rocznik 1988 i 
młodsi czyli oferta do skorzystania z treningów i gry dla najbardziej wytrwałych i pra-
cowitych od klas I gimnazjum w dół. Aktualnie zgłoszonych, ubezpieczonych w PZU 
do w/w jest grupa 20 młodych piłkarzy z Krasnobrodu i Kaczórek. Są to: Dobek J., 
Gałka K., Gielmuda B. Gielmuda J. Górnik M., Gmyz D., Jędruszko A., Kołtun M., 
Margol T., Mazurek M., Nawój W., Nowak Sz., Piela Ł., Podolak A., Sikora Ł. Zub 
K., Zub M., Truszkowski P., Truszkowski M., Dulski A., Buczak., Monastyrski D. 
      W rozgrywkach ligi trampkarzy bierze udział 10 drużyn naszego regionu. Nasi 
zawodnicy wszystkie mecze rozgrywali na boisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
przy ul. Lelelwela 37. oraz korzystali z zaplecza socjalnego obu szkół. Dlatego już w 
tym miejscu pragnę podziękować dyrekcji obu szkół za przychylność, otwartość i po-
moc młodym piłkarzom. Oto komplet wyników trampkarzy – jesień 2001r.: 
 

1. MGKS „IGROS” - 
MUKS „ROZTOCZE” 
Szczebrzeszyn 

(1:2) 

2. LZS „VIKTORIA” Łukowa - MGKS „IGROS” (5:3) 

3. MGKS „IGROS” - 
Parafialny Klub Sportowy 
„MILENIUM” 

(1:1) 

4. AMSPN „HETMAN” II  - MGKS „IGROS” (0:8) 

5. MGKS „IGROS” - 
“WOJAN” EB OLIMPIA 
Miączyn 

(5:3) 

6. AMSPN „HETMAN” I - MGKS „IGROS” (6:0) 
7. MGKS „IGROS” - MKS “UNIA” Hrubieszów (4:0) 

8. 
MLKS “KRYSZTAŁ”  

 Werbkowice - MGKS „IGROS” 
(3:2) 

9. MGKS „IGROS” - ŁADA” Biłgoraj (3:3) 
 
      Głównym sponsorem rozgrywek jest Urząd Miasta i Gminy Krasnobród z 
burmistrzem i zarazem prezesem MGKS „IGROS” Krasnobród p. Markiem 
Pasiecznym, na którego ręce pragnę złożyć również podziękowania dla Rady Miasta i 
Gminy Krasnobród za zrozumienie i łożenie na ten cel, niewielkich przecież w skali 
gminy środków finansowych, ale jakże istotnych z punktu widzenia oddziaływania 
profilaktyczno-zapobiegawczych (m.in. wykorzystanie wolnego czasu, usportowienie, 
odciągniecie od używek etc.) 
      Korzystając ze szpalt „G.K.” pragnę również podziękować gminnym sponsorom 
naszych młodych piłkarzy dzięki, którym po ostatnim spotkaniu piłkarskim w dn. 
03.11.2001r. odbyło się zakończenie sezonu jesień 2001r. Są nimi i mam nadzieję, że 
będą w przyszłości: Zakład Wędliniarski p. Stanisława Kurantowicza, Sklep „Joanna”, 
Sklep „Waldex”, Piekarnia p. Kłyżów, Wytwórnia Wód Gazowanych p. K. 
Kurantowicza. 
      W imieniu młodych piłkarzy serdecznie dziękuję. 

     Sławomir Radliński 
opiekun grupy trampkarzy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Co 
słychać w 

COKiS-ie? 
 

Kino 
W dniu 29.11.2001r. (czwartek) w 
Krasnobrodzie odbędzie się projekcja filmu 
prod. polskiej pt. „Quo vadis” Zapraszamy 
na seans, który rozpocznie się o godz. 1700. 
Film trwa 180 min., jest dozwolony dla 
widzów od lat 12-tu. Cena biletu – 16 zł. 
Serdecznie zapraszamy do kina. 

 

Poezja 
30 listopada o godz. 1700 w COKiS 
odbędzie się promocja drugiego tomika 
wierszy p. Marianny Olszewskiej z 
Krasnobrodu zatytułowanego „Smak je-
siennych poziomek”. Oprócz promocji 
tomika można będzie nabyć także książki 
poświęcone wspomnieniom o księdzu 
Stefanie Kardynale Wyszyńskim. Na 
promocję zapraszają serdecznie: autorka – 
p. Marianna Olszewska,wydawnictwo 
„Norbertinum” oraz Centrum Oświaty 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie.  

 

Pracowici „Wójtowianie” 
      Pracowity okres nadszedł dla zespołu 
„Wójtowianie”. 9 listopada wzięli udział 
we Mszy św. odprawionej w kaplicy DPS 
w intencji p. Katarzyny Pintal, która 
ukończyła 100 lat. Później w Klubie 
Seniora zabawiali Dostojną Jubilatkę, 
zaproszonych gości, mieszkańców i 
pracowników DPS-u piosenkami 
ludowymi. 
      W dwa dni później, 11 listopada po 
Mszy św. wieczorowej w Krasnobrodzkim 
Sanktuarium można było wysłuchać 
programu słowno-muzycznego w ich 
wykonaniu ku czci 83 rocznicy Odzyskania 
Niepodległości. 
     W daniach 16-18 listopada 
„Wójtowianie” przebywać będą w 
Szprotawie (woj. lubuskie). Wezmą udział 
w IX Ogólnopolskich Spotkaniach Grup 
Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”, na które 
zakwalifikowani zostali przez radę 
artystyczną tych spotkań.  
      Przygotowują się także do przeglądu 
kolęd i pastorałek. Życzymy powodzenia. 

 

Kolędy i pastorałki 
Po raz pierwszy Krasnobród będzie 
organizatorem Regionalnego Przeglądu 
VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i 
Pastorałek Będzin 2002r. Przegląd 
odbędzie się w dniu 20 grudnia 2001r. 
(czwartek) w Sanktuarium Maryjnym w 
Krasnobrodzie. Początek o godz. 1000. 
Serdecznie zapraszamy. 
 

Informacje zebrała: 
       M. Czapla 
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Krzyżówka sponsorowana przez 
UMWELTSCHUTZ NORD GmbH 

Biuro Polska 
ul. Komorowskiego 3, 23-400 Biłgoraj 
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      Litery kratek ponume-
rowanych od 1 do 13 utworzą 
rozwiązanie Krzyżówki  Nr 23, 
które wraz z naklejonym na 
karcie pocztowej kuponem 
prosimy przesłać na adres 
Redakcji w terminie do 10 
grudnia 2001r. 
     Wśród osób, które nadeślą 
prawidłowe odpowiedzi 
rozlosujemy nagrodę rzeczową 
ufundowaną przez niemiecką 
firmę:  
 

UMWELTSCHUTZ 

NORD 
działajacą w zakresie ekologi 
 

ROZWIĄZANIE 
Krzyżówki Nr 22: 

„GEJZER POMYSŁÓW” 
 
Za prawidłowe rozwiązanie 
Krzyżówki Nr 22 nagrodę - 
SUSZARKĘ DO WŁOSÓW  
otrzymuje: 

 
Pani EDYTA POPCZAK, zam. 

ul. 3 MAJA 34/6 
22-440 Krasnobród 

 
Gratulujemy 

 
Nagroda do odebrania  

w Redakcji. 

 

Humor z dymkiem 
 
Lekarz pyta Fąfarę: 
- Czy palenie papierosów to naprawdę 
przyjemność? 
- Ogromna! Ilekroć zapale, teściowa zaraz 
wychodzi z pokoju. 
 

>>><><<< 
- Jaka jest różnica między hrabią, a jego 
lokajem? 
- Obaj palą te sama cygara, ale płaci za nie 
tylko jeden z nich. 
 

>>><><<< 
Po wyjściu z pociągu blondynka mówi do 
kolegi: 
-Dobrze, że się nie nadziałam na kontrolera. 
- Nie miałaś biletu? 
- Miałam, ale jechała w przedziale dla 
palących, a nie paliłam. 

 

>>><><<< 

 
- Jaki jest szczyt naśladownictwa? 
- Usiąść w kałuży, zapalić papierosa i udawać statek 
parowy. 
 

>>><><<< 
Fąfarowa do sąsiadki: 
- Mój mąż ostatnio wiele czytał o szkodliwości 
palenia papierosów. 
- Czy przyniosło to jakiś skutek? 
- Tak, przestał kupować gazety. 
 

>>><><<< 
Dziennikarz rozmawia ze staruszkiem, który dożył 
stu lat: 
-Czemu należy przypisać fakt, że osiągnął pan tak 
piękny wiek? 
-Za moich czasów nie znano jeszcze szkodliwych 
właściwości nikotyny! 
 

>>><><<< 

 

 
>>><><<< 

Fąfara wraca do domu pijany. 
Ma trudności z otworzeniem 
drzwi. Widząc to sąsiad mówi 
do niego: 
- Franek, papierosem chcesz 
otworzyć zamek? 
- O do licha! Widocznie po 
drodze wypaliłem klucz. 
 

>>><><<< 
Stary parowóz pyta 
lokomotywę elektryczną: 
- Czy koleżanka mogłaby mi 
powiedzieć, w jaki sposób 
odzwyczaja się od palenia? 
 

>>><><<< 
Rozmawia dwóch palaczy: 
- Nie mogę się odzwyczaić od 
palenia papierosów. 
- A próbowałeś gumę do żucia? 
- Próbowałem. Nie pali się. 

 
>>><><<< 

 


