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Patrz str. 6-7 

 

Maturalne pytania 
 

       Maj, kwitnące kasztany kojarzą się wszystkim z maturą tzw. egzaminem 
dojrzałości. Po raz pierwszy w tym roku egzamin ten zdawali uczniowie klas 
czwartych w krasnobrodzkim liceum. W związku z tym, z kilkoma „maturalnymi” 
pytaniami zwróciłam się do Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im Jana 
Pawła II w Krasnobrodzie pana Marka Pawluka oraz do wychowawczyni klasy 
maturalnej pani Danuty Korzeniowskiej 
 
M.Cz.: Panie Dyrektorze czwartoklasiści mają już za sobą egzaminy pisemne, ale 
przecież matura to egzamin, do którego i Pan jako dyrektor szkoły musiał się 
wcześniej przygotować i „zdać” go, co prawda w nieco innym sensie niż 
maturzyści. Proszę powiedzieć, od kiedy rozpoczęły się przygotowania do 
matury, jak przebiegały, na czym polegały? 
M. P. - Matura była, a właściwie jeszcze jest dla mnie chyba nie mniej stresująca niż 
dla zdających ją abiturientów. Staraliśmy się z gronem nauczycieli przygotować do 
niej jak najlepiej. Już w październiku uczniowie zostali zapoznani z regulaminem 
egzaminu dojrzałości. Na początku grudnia nauczyciele poszczególnych przedmiotów 
informowali o wymaganiach egzaminacyjnych w swoim przedmiocie. Cały czas 
trwały także przygotowania uczniów wspomagane przez nauczycieli. Odbywało się to 
na zasadzie zaliczania kolejnych partii materiału przez uczniów i diagnozie stanu 
przygotowania do matury. Zorganizowaliśmy jeszcze w październiku szkolną maturę 
próbną. Od lutego  

ciąg dalszy na str. 3 

 
 

 
 

Dzisiaj, jak co dzień rano, 
zerwałaś się do pracy. 
Wstajesz tak wcześnie, mamo, 
O świcie, niby ptacy. 

 
Poczekaj – takaś zmęczona – 
odłóż na chwilę robotę,  
bo to dziś wielkie święto – 
czyś zapomniała o tym?  
...................................... 
Porzuć na chwilę troski, 
uśmiechnij się inaczej. 
- Patrz, jakie ręce masz szorstkie 
od tej codziennej pracy. 

I oczy też masz zmęczone – 
- kochane twoje oczy. 
My wiemy, że dla nas one 
czuwają długo w nocy. 

Ty może myślisz: ot dzieci –  
nie wiedzą, nie spostrzegą ... 
Gdzieś to wciąż biegnie, gdzieś leci, 
nie zauważa niczego. 
 

My rozumiemy: to dla nas 
Tak męczysz się, tak się trudzisz, 
Bo pracy trzeba nie lada 
Nim z dzieci wyrosną ludzie. 

 
                 Anna Świrszczyńska 
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***** 
Trwają prace związane z modernizacją 
parku miejskiego w centrum 
Krasnobrodu. Park położony jest przy 
rz. Wieprz i rozciąga się od mostu na 
tej rzece w kierunku parkingu przy ul. 
Młyńskiej. W celu pełnego i 
estetycznego zagospodarowania tego 
terenu w miesiącu kwietniu 
opracowano projekt zagospodarowania. 
Jednak ze względu na duży zakres prac 
do wykonania całość zamierzenia 
inwestycyjnego została podzielona na 
trzy etapy i będzie realizowana 
sukcesywnie przez trzy kolejne lata, 
zgodnie z opracowanym projektem. Na 
to zadanie Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w roku bieżącym przyznał 
dotację w wysokości 5000,00zł. 
Obecnie trwają prace przy realizacji 
etapu pierwszego. 
 

***** 
Mając na uwadze utrzymanie porządku 
na ulicach Krasnobrodu UMiG zamówił  
kosze uliczne typu H-10, które w 
najbliższym czasie zostaną rozstawione 
na ulicach Krsnobrodu bądź zastąpią 
już stojące lecz zdewastowane. Zostały 
również zamówione podwójne stojaki 
na worki foliowe, które będą rozmiesz-
czone nad zalewem. 
 

***** 
Już wkrótce Krasnobród wzbogaci się o 
kolejną atrakcję turystyczną, a będzie 
nią „Ścieżka przyrodniczo-
dydaktyczno-historyczna wokół 
Krasnobrodu”. Nowopowstała 
„ścieżka” będzie przedłużeniem już 
istniejącej „Św. Roch-Hutki”. 

 

 
Oznaczona zostanie sześcioma tablicami z 
opisem miejsc. Poprowadzona przez 
zróżnicowane tematycznie miejsca ma 
pełnić funkcję dydaktyczną dla młodzieży 
szkolnej oraz poznawczą dla turystów i 
wczasowiczów. Nowa trasa o długości ok. 
15 km przystosowana będzie zarówno dla 
turystów pieszych jak i rowerowych. 
Również na to zadanie otrzymaliśmy 
dotację z WFOŚiGW w wysokości 
4000zł. Zadanie to będzie realizowane 
przy współudziale Urzędu Miasta i Gminy 
w Krasnobrodzie i Zespołu Zamojskich 
Parków Krajobrazowych. 
 

***** 
 

W najbliższych dniach zostanie podpisana 
umowa pomiędzy Zarządem 
Województwa Lubelskiego a Miastem i 
Gminą Krasnobród w sprawie dofi-
nansowania głównej inwestycji drogowej 
gminy Krasnobród w 2001r. pod nazwą 
Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy 
Partyzantów w Krasnobrodzie. 
Przyznana dotacja w wysokości 50% 
wartości inwestycji tj. 224 800zł pochodzi 
ze środków Programu Aktywizacji 
Obszarów Wiejskich (PAOW). Jednym z 
warunków w/w umowy będzie 
konieczność przeprowadzenie 
postępowania przetargowego na 
wyłonienie wykonawcy robót oraz 
prowadzenie realizacji inwestycji wg 
ścisłych procedur określonych przez Bank 
Światowy. Z tego też względu realizacja 
odbudowy ulicy Partyzantów z 
konieczności rozpoczęta zostanie w 
okolicach miesiąca sierpnia 2001r. a więc 
nie zostanie ukończona przed sezonem 
2001r. jak pierwotnie zakładano. 
Zakończenie realizacji inwestycji 
planowane jest na połowę października br. 
Gmina Krasnobród jest jedną z 
dwudziestu trzech gmin województwa 
lubelskiego, których projekty infrastruk-
turalne zostały zakwalifikowane do 
realizacji w ramach programu PAOW. 
 

*****  
 
 

 

 
*****  

Z racji zbliżającego się sezonu  
turystycznego w Krasnobrodzie Zarząd 
Miasta i Gminy Krasnobród podjął 
decyzję o konieczności poprawienia 
stanu nawierzchni nieutwardzonych 
parkingów przy ulicach Młyńskiej i 
Wczasowej w Krasnobrodzie. Przy 
parkingu przy Młyńskiej planowane jest 
wykonanie części ogrodzenia takiego 
samego jakie zostało ustawione na 
parkingu w ulicy Kościuszki przy ZKE 
– Centrum Szkolenia i Rekreacji.  
Na parkingu przy Wczasowej zostanie 
wyprofilowana nawierzchnia, usunięte 
odpady asfaltowe składowane od  
czasów budowy kolektora sanitarnego 
w ulicy Sikorskiego oraz poprawione 
zjazdy na parking.  
 

*****  
W związku z pisemnym wystąpieniem 
do Zarządu Cementowni Chełm, Miasto 
i Gmina Krasnobród otrzymała w 
formie darowizny partię cementu w 
ilości 20 ton na prowadzenie inwestycji 
gminnych w bieżącym roku. 
Ofiarowany cement przez 
Cementownię Chełm w  roku bieżącym 
podobnie  jak i w latach ubiegłych 
użyty zostanie do prowadzenia 
inwestycji drogowych jak i prac 
remontowych w budynkach 
oświatowych naszej gminy.  
Mając na względzie dobrą współpracę 
między gminą a Zarządem Cementowni 
planuje się wykonanie powierzchnio-
wego utrwalenia emulsją z grysami 
nawierzchni odcinka drogi prowadzącej 
miedzy innymi do Ośrodka Wypo-
czynkowego Cementowni Chełm w 
Krasnobrodzie. Uszczelnienie na-
wierzchni ma zapobiec powstawaniu w 
okresie zimowym uciążliwych 
wybojów przy dojeździe do Ośrodka.  
Zarząd Cementowni Chełm wspomaga 
nie tylko realizację inwestycji 
prowadzonych przez Zarząd Miasta i 
Gminy Krasnobród. Wzorem roku 
ubiegłego Cementownia w Chełmie 
ofiarowała kolejną partię cementu tym 
razem w ilości 25 ton na wznoszenie 
murów kościoła św. Ducha w 
Podzamku. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
*****  

Po zimowej przerwie zostały wszczęte 
roboty budowlane przy utwardzeniu 
drogi gminnej Gp 006 przebiegającej 
przez miejscowość Grabnik Etap drugi 
budowy realizowany w roku bieżącym 
obejmuje odcinek wykonany w kostce 
drogowej typu trylinka. Długość 
odcinka wyniesie 135 mb. Zakres robót 
obejmuje również wykonanie przepustu 
drogowego oraz zjazdy na posesje 
sąsiadujące z realizowaną inwestycją. 

***** 
                          

                               ciąg dalszy na str. 4 
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Maturalne 

pytania 
 
ciąg dalszy ze str. 1 
 

rozpoczęła działanie w szkole Państwowa Komisja Egzamina-
cyjna licząca 13 członków (egzaminatorów). Na początku 
marca zgłosiliśmy zapotrzebowanie na tematy pisemnego 
egzaminu dojrzałości zgodnie z wybranymi przez uczniów 
przedmiotami. 8 i 9 marca odbyły się pisemne próbne matury 
organizowane przez kuratorium oświaty i przebiegały one 
dokładnie według procedur stosowanych na maturze 
„normalnej”. Jako przewodniczący Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej po raz pierwszy przeprowadzający maturę 
uczestniczyłem 27 marca w specjalnym szkoleniu 
organizowanym przez Lubelskie Kuratorium Oświaty. 
Zdobytymi tam wiadomościami podzieliłem się z członkami 
komisji egzaminacyjnej w naszej szkole. Wszystkie te 
przygotowania i duże zaangażowanie wszystkich nauczycieli 
zaowocowały tym, że obecny na maturze w naszym liceum 
przedstawiciel kuratorium – pan Marian Szostak gratulował 
nam sprawności przeprowadzonego egzaminu maturalnego. 
 
M.Cz.: Ilu maturzystów przystąpiło do matury? Z jakich 
przedmiotów zdawali egzaminy pisemne? 
M. P. - Do matury zostali dopuszczeni wszyscy uczniowie klasy 
IV LO i w liczbie 26 przystąpili do egzaminu. Egzaminy 
pisemne w naszym liceum uczniowie zdawali: wszyscy 
obowiązkowo z języka polskiego, biologię wybrało 13 uczniów, 
historię 8, matematykę 3 i język rosyjski 2. 
 
M.Cz.: Jakie były składy komisji egzaminacyjnych? 
M. P. - W skład komisji egzaminacyjnych matury pisemnej 
weszli zgodnie z wytycznymi Lubelskiego Kuratorium Oświaty 
następujący nauczyciele: Anna Gębka, Jolanta Kurantowicz, 
Alicja Koperwas, Elżbieta Borek – j. polski; Józef Wryszcz, 
Danuta Korzeniowska , Marzena Gęśla, Bożena Juszczak – 
historia i matematyka; Jolanta Kurantowicz, Joanna Szykuła, 
Agnieszka Kalita, Anna Gębka – j. rosyjski; Małgorzata 
Sawulska, Elżbieta Borek, Alicja Koperwas, Marek Pawluk – 
biologia. 
 
M.Cz.: Jak ocenia Pan przebieg egzaminów pisemnych, jak 
Pana zdaniem przeszli przez to emocjonalnie sami maturzyści? 
M. P. - Znając już wyniki pisemnej matury uważam, że 
przebiegła ona bardzo pomyślnie dla naszych abiturientów, a 
biorąc pod uwagę poziom trudności pytań to mogę w skrócie je 
ocenić jako trudne, ale do „zniesienia”. Wyniki z języka 
polskiego są następujące: 8 dobrych, 12 dostatecznych, 
6 dopuszczających; z biologii: 1 bardzo dobry, 7 dobrych, 
5 dostatecznych; z historii: 2 bardzo dobre, 2 dobre, 
1 dostateczny, 3 dopuszczające; z matematyki: 2 dobre, 
1 dostateczny; z języka rosyjskiego: 2 dostateczne. Drugą część 
pytania najlepiej byłoby skierować do samych maturzystów, 
chociaż stojąc obok nich widziałem co przeżywają. Byli 
przejęci tym, co ich czekało, ale umiejętnie starali się to ukryć. 
Nerwy puszczały dopiero po odczytaniu pytań i przystąpieniu 
do pracy. Efekty tej pracy chyba widać po wynikach, co bardzo 
nas cieszy. 
 
M.Cz.: Od kiedy zaczynają się egzaminy ustne, z jakich 
przedmiotów będą te egzaminy? Na kiedy planowane jest 
zakończenie tych egzaminów ? 
M. P. - Od 16 maja czeka maturzystów egzamin ustny, dla 
każdego z trzech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego 
i wybranego przedmiotu. Dwóch maturzystów będzie 
zwolnionych z jednego egzaminu dzięki bardzo dobrym 
wynikom z matury pisemnej. Według harmonogramu 
zakończenie egzaminów ustnych planujemy na 23 maja. Mam 
nadzieję, że ich wyniki nie będą gorsze niż na egzaminie 
pisemnym, czego wszystkim maturzystom serdecznie życzę. 
 
M.Cz.: Dziękuję Panu za rozmowę i w imieniu Redkaji „G.K.” 
dołączam się do tych życzeń. 

       
      Jak już wcześniej wspominałam moją rozmówczynią była także 
p. Danuta Korzeniowska – polonistka, wychowawczyni klasy 
maturalnej. Oto jej odpowiedzi na maturalne pytania: 
 
M. Cz.: Jest pani wychowawczynią klasy maturalnej. Na pewno w 
związku z maturą miała Pani więcej obowiązków i zajęć, na czym 
one polegały? 
D.K. – Obowiązki wychowawcy klasy maturalnej są bardzo liczne: 
zbieranie informacji o zdawanych na maturze przedmiotach, 
przekazywanie uczniom informacji o możliwościach dalszego 
kształcenia się po maturze, uzupełniania licznej dokumentacji, 
intensywniejsze kontakty z rodzicami, współorganizowanie roku 
szkolnego i ... mocne trzymanie kciuków za swoich podopiecznych. 
 
M. Cz.: Jak Pani zdaniem są przygotowani do matury Pani 
wychowankowie, chodzi mi tu zarówno o ich wiedzę z 
poszczególnych przedmiotów i przygotowanie emocjonalne? 
D.K. – Uważam, że uczniowie mojej klasy bardzo odpowiedzialnie 
podeszli do sprawy egzaminów maturalnych. Zacznę od tego, że są 
zespołem uczniów typowego LO, są wśród nich uczniowie 
zdolniejsi i mniej zdolni. W ciągu czterech lat edukacji w naszym 
LO były chwile lepsze i gorsze, ale w tym roku szkolnym, czyli w 
klasie maturalnej większość z nich pracowała solidnie, uczęszczała 
na zajęcia dodatkowe. Uczniowie dużo pracowali samodzielnie, ale 
dużo - i chyba najwięcej - zawdzięczać mogą uczącym ich 
pedagogom. Pierwsza matura w historii szkoły szczególnie 
zobligowała nas do troski o to, aby uczniowie czuli się dobrze 
przygotowani do egzaminów, zarówno merytorycznie jak i 
psychicznie. Odbywały się fakultety, konsultacje dla maturzystów, z 
kolei uczący nauczyciele korzystali ze wskazówek i pomocy 
doradców metodycznych z poszczególnych przedmiotów. 
 
M. Cz.: Pierwszy dzień matur – egzamin z języka polskiego. Proszę 
powiedzieć czy Pani zdaniem tematy egzaminacyjne były trudne? 
Jak oceniali je sami maturzyści? Czy były to tematy zbliżone do 
tych, o których mówiło się wcześniej, czy raczej były zaskoczeniem 
dla Pani i piszących egzamin? Jaki temat cieszył się największą 
popularnością? 
D.K. – Tematy z języka polskiego na maturze pisemnej nie 
zaskoczyły uczniów. Wprawdzie nie pokryły się z przewidywanymi, 
lecz były „do napisania” Największą popularnością cieszył się temat 
pierwszy: „Wieś nie jest taka prosta, jakby się zdawało (S. 
Żeromski). Na wybranych przykładach przedstaw różne sposoby 
widzenia wsi w literaturze. Ten temat wybrało około 70 % uczniów, 
pozostałe tematy też znalazły swoje realizacje; po kilku uczniów 
wybrało temat drugi, trzeci i czwarty. 
 
M. Cz.: Po egzaminach pisemnych spoczęło na Pani kolejne 
bardzo ważne i trudne zadanie - sprawdzanie prac maturalnych z 
języka polskiego. Czy było z tym dużo kłopotów? 
D.K. – Ze sprawdzaniem prac pisemnych kłopotów 
merytorycznych nie miałyśmy. Podane są kryteria – trzy główne, 
tzn. merytoryczne, strukturalne i językowe i należy się nimi 
kierować. Natomiast zawsze są opory psychiczne przy stawianiu 
gorszych stopni, żeby nie skrzywdzić ucznia; dla mnie zresztą każda 
uczniowska wypowiedź pisemna jest zawsze wartościowa, 
ponieważ umieszcza on w niej cząstkę siebie – swoich myśli, uczuć, 
opinii; często nieporadnych, naiwnych, ale szczerych. To są walory 
większości prac, ale kryteria są kryteriami i należy się do nich 
stosować. 
 
M.Cz.: Po pomyślnie zdanych egzaminach pisemnych przed Pani 
wychowankami, tak jak i przed wszystkimi maturzystami są jeszcze 
egzaminy ustne?  
D.K. – Tak. Obecnie abiturienci przeżywają egzaminy ustne. 
Każdy z nich zdaje 3 egzaminy: język obcy, wybrany przedmiot 
(matematyka, biologia, historia) i przedmiot obowiązkowy – język 
polski. Myślę, że te egzaminy są dla nich dużym przeżyciem, 
chociaż pozytywne wyniki z egzaminów pisemnych pozwoliły im 
jeszcze bardziej uwierzyć w swoje siły. Wczoraj (16.05) egzamin z 
matematyki wypadł bardzo dobrze (dwie oceny bardzo dobre i jedna 
dobra) Oby tak dalej. Odkładam pióro i trzymam mocno kciuki! 
 

M. Cz.: Maturzystom życzę powodzenia, a moim rozmówcom 
dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. 

Pytania maturalne zadawała: 
                                                                           M. Czapla 
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Współuzależnienie 

 
Szkody  zdrowotne  wywołane alkoholem nie ograniczają się  tylko do szkód  występujących  u 
osób uzależnionych  lub nadużywających alkoholu.  Obejmują one swoim zasięgiem także 
członków ich rodzin i osoby żyjące w najbliższym otoczeniu alkoholika lub osoby 
nadużywającej alkohol. Z uwagi na silne zaburzenia  zachowania i nieprzewidywalności reakcji 
oraz niszczący wzorzec postępowania   osoby uzależnionej od alkoholu osoby jej najbliższego 
otoczenia żyją w stanie ciągłego stresu. Trwała adaptacja do stresora, jakim jest osoba pijąca i 
jej zachowanie, staje się przyczyną występowania stałych  zaburzeń   pojawiających się u 
dorosłych członków rodziny alkoholika. Można wyróżnić  ściśle określone objawy, które 
pozwalają  na rozpoznanie  u osoby badanej  zespołu zaburzeń  osobowości, określanego 
mianem  współuzależnienia. 
1. Stałe uzależnienie własnej samooceny od umiejętności kontrolowania siebie i innych w 

sytuacji zagrożenia. 
2. Branie na siebie odpowiedzialności za zaspokajanie potrzeb innych, nawet kosztem 

niezaspokojenia swoich własnych. 
3. Problemy związane z wyznaczeniem granicy między zbliżaniem i zachowaniem dystansu 

oraz związany z tym lęk. 
4. Skłonność do związków z osobami o zaburzonej osobowości uzależnionymi od substancji 

chemicznych,  współuzależnionymi  lub o podobnych  schorzeniach. 
5. Spełnienie trzech lub więcej spośród następujących warunków: 

a. silnie rozwinięty mechanizm  zaprzeczania 
b. tłumienie uczuć 
c. depresja 
d. przejawianie nadmiernej czujności 
e. wyrażanie kompleksu niższości, zawodu, rozczarowania 
f. lęk 
g. nadużywanie środków zaburzających  świadomość 
h. aktualne  lub w przeszłości doświadczenie przemocy fizycznej 
i. choroby somatyczne związane ze stresem 
j. pozostawanie  przez co najmniej dwa lata w ścisłym związku z osobą uzależnioną 

bez próby szukania pomocy 
k. konserwacja układu małżeńskiego, rodzinnego, która podtrzymuje picie alkoholika 

      Należy tu podkreślić, że nie każda osoba mająca w rodzinie osobę uzależnioną będzie 
przejawiać cechy uzależnienia, należy przeprowadzić staranne badania, by stwierdzić 
uzależnienie, nie należy opierać się tylko na ocenie sytuacji zewnętrznej. Istnieją różne 
podejścia do zrozumienia zjawiska współuzależnienia. 
      Współuzależnienie jako psychologiczna pułapka, powstaje w wyniku przystosowania się do 
długotrwałego stresu panującego w rodzinie alkoholowej. Współuzależnienie może powstać  w 
określonych warunkach,  przede wszystkim musi istnieć związek między  dwojgiem dorosłych 
ludzi ten nie musi być małżeństwem, ale muszą w nim być liczne, nie tylko emocjonalne, w 
miarę trwałe więzi, które określają życie tych ludzi ze sobą. Może to być wspólne mieszkanie, 
wspólne dzieci, wspólne zależności finansowe i bytowe. Aby doszło do współuzależnienia 
jedna osoba w tym związku musi wprowadzać jej rozpad. Niekoniecznie przez alkohol. Od 
osób, które wprowadzają przemoc w rodzinie, też można się  uzależnić. Natomiast druga osoba, 
musi się do tej przemocy dostosować. A więc jedna osoba jakoś się zachowuje, druga jakoś 
reaguje - i to jest podstawowy wzór  bycia ze sobą we wspóluzależnieniu. O wiele tu mniej,  niż 
w zdrowym związku, miejsca na wzajemne zainteresowanie. Jest to zatem  relacja  nierówna. 
Współuzależnienie  jest to utrwalona forma uczestnictwa w długotrwałej, niszczącej sytuacji 
życiowej, związanej z patologicznymi zachowaniami partnera, ograniczająca w sposób istotny 
wybór postępowania prowadząca do pogorszenia własnego stanu i utrudniająca zmianę 
położenia na lepsze.  
Osoba wspóluzależniona im bardziej stara się coś zmienić, coś polepszyć, tym bardziej się 
wikła i tym bardziej wzmacnia  patologię układu, w którym tkwi. Nawet działania , które 
intencjonalnie  wykonuje, aby zmienić sytuację, powodują coraz większe uwikłanie. Ważnym 
elementem są konkretne zachowania osoby uzależnionej, która może przejawiać więcej lub 
mniej destrukcji. Przemoc, na przykład,  w jakiś paradoksalny sposób wzmacnia 
wspóluzależnienie. Na pewno ważne jest także to, jaka jest sytuacja  osoby współuzależnionej 
poza rodziną. Czy ma przyjaciół ? Jaki ma zawód ? Czy w ogóle ma jakieś zaplecze, które 
byłoby w stanie udzielić jej wsparcia? Duże znaczenie ma także troska środowiska. Są 
środowiska, które sprzyjają pogłębianiu się  współuzależnienia, na przykład  środowisko 
opiniotwórcze  sąsiadów, wsi, rady rodziny typu: mama miała alkoholika i wytrwała, babcia 
miała alkoholika i wytrwała, to i ty córko musisz wytrwać. Ale środowisko może też chronić 
przed powstaniem współuzależnienia. Druga rzecz to osobowość. Szczególnie ważne są 
umiejętności  radzenia sobie z trudnymi  sytuacjami, przykrymi emocjami, które występują w 
rodzinie alkoholowej, grupą czynników są zmiany jakie powstają w wyniku przebywania w 
długotrwałym stresie. Chodzi tu przede wszystkim o uszkodzenie granic, które mogły być już 
wcześniej uszkodzone, ale przebywanie w długotrwałym stresie otoczeniu osoby destrukcyjnej 
będzie jeszcze bardziej je  niszczyć. Samoocena osoby wspóluzależnionej  zwykle jest zależna 
od wpływu na uczucia partnera, to znaczy: jestem wartościowa, jeżeli uda mi się  zmusić go do 
tego, aby mnie pokochał, albo: jestem atrakcyjna, bo ze względu na mnie przestanie pić i nie 
będzie agresywny.  Osoba ta nie realizuje własnych potrzeb, tylko wszystkie działania 
wykonuje w odpowiedzi na zachowanie partnera. Nie bierze pod uwagę siebie, ale to, jak 
będzie się zachowywał partner i jak może na to zareagować. Można powiedzieć, że osoba taka 
zamyka się w psychologicznej pułapce. Wspóluzaleznienie wymaga odpowiedniego 
postępowania terapeutycznego, uwzględniającego fakt, iż główną przyczyną występujących 
zaburzeń jest posiadanie w rodzinie osoby uzależnionej  
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Trwają prace remontowe przy budynku 
COKiS. Wykonywany jest obecnie 
ostatni etap wymiany dachu nad 
najwyższą częścią siedziby COKiS - nad 
salą kinową. Prace te wykonuje firma 
„TORFEX” z Krasnobrodu. Rozpoczęto 
wymianę okien. Planowane jest też 
wykonanie elewacji budynku. Prace będą 
wykonywane sposobem gospodarczym 
przez pracowników COKiS. Powoli 
zmienia się też otoczenie budynku 
COKiS. Zostało usunięte dotychczasowe, 
mało estetyczne ogrodzenie, wyrównano 
teren zasiano trawę. Już wkrótce zostaną 
posadzone drzewa i krzewy ozdobne. 
 

***** 

W dniu 31 maja 2001 roku o godz. 1400 w 
Szkole Podstawowej w Majdanie 
Wielkim odbędzie się XXIV sesja Rady 
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie. 
 

***** 
 

W maju br. wspólnota gruntowa 
miejscowości Wólka Husińska przekazała 
nieodpłatnie na rzecz gminy teren o pow. 
6 arów, na którym usytuowany jest 
budynek stanowiący własność gminy. 
 

***** 
 

W dniu 8 czerwca br. będzie 
zorganizowany w Krasnobrodzie Punkt 
Kontroli Czasu dla uczestników   XV 
Ogólnopolskiego Rajdu Pojazdów 
Zabytkowych „MOBIL OIL POLAND” 
stanowiącego III Rundę Mistrzostw 
Polski. Organizatorem tego rajdu jest 
Automobilklub Lubelski. 
 

***** 
 

Nad zalewem trwają przygotowania do 
sezonu turystycznego. Prowadzone są 
prace związane z poszerzeniem plaży, 
oraz wykonaniem nowego ogrodzenia 
pola namiotowego. Jeszcze przed Dniem 
Dziecka planowane jest oddanie do 
użytku nowo powstałej zjeżdżalni.  
 

***** 
 

                Informacje zebrała:  
                  Mariola Czapla                                                                                                           
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XXIII sesja 
Rady Miasta i Gminy 

w Krasnobrodzie 

 

W dniu 19 kwietnia 2001r. odbyła się 
XXIII sesja Rady Miasta i Gminy 
Krasnobród. Zgodnie z propozycją 
radnych z poprzedniej sesji była to sesja 
wyjazdowa, która odbyła się w Szkole 
Podstawowej w Kaczórkach. 
      Przed sesją radni zostali zaproszeni 
do obejrzenia firmy „EUROPARQUET” 
powstałej na dawnej bazie Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Hutkach. Po 
zakładzie oprowadził gości współwłaści-
ciel firmy pan Tadeusz Turała 
prezentując maszyny i przedstawiając 
cały cykl produkcyjny. Opowiadając o 
zakładzie, powiedział m.in., że zakład 
zatrudnia ponad 90 osób, a docelowo 
planowane jest zatrudnienie w sumie 110 
pracowników. Produkcja parkietu oparta 
jest przede wszystkim na surowcu 
importowanym sprowadzanym z 
Ukrainy. Odbiorcami są w większości 
odbiorcy zagraniczni, tylko minimalna 
część produkcji trafia na rynek polski.  
       Po obejrzeniu „EUROPARQUETU” 
radni i zaproszeni goście udali się do 
Szkoły Podstawowej w Kaczórkach, 
gdzie rozpoczęła się XXIII sesja Rady 
Miasta i Gminy Krasnobród. Zanim 
przystąpiono do dyskusji nad przygoto-
wanymi na tą sesję projektami uchwał 
głos zabrał dr Jan Polski – 
przedstawiciel Zakładu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego i Urbanistyki w 
Lublinie, który zajmuje się opracowywa-
niem „Strategii rozwoju gminy 
Krasnobród”. Dr Jan Polski 
poinformował, że ustawa o samorządzie 
gminnym nie zobowiązuje władz 
gminnych do obowiązkowego opraco-
wania strategii, ale praktyka wskazuje, 
że taki dokument należy wykonać. Wy-
nika to pośrednio stąd, że między wnio-
skami na dofinansowanie zewnętrzne 
przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie 
gminy trzeba mieć rozeznanie czy te 
przedsięwzięcia są zsynchronizowane ze 
strategią województwa. Nie chodzi o to, 
aby nasze własne zadania odnosić do 
wyższego szczebla, do tych bardzo ogól-
nych zapisów. Chodzi o to, aby mieć 
swój własny dokument, własny zapis 
długofalowej polityki rozwoju gminy.  
      Po wysłuchaniu wypowiedzi dr Jana 
Polskiego przystąpiono do dyskusji nad 
projektami uchwał w następujących 
sprawach: 
Przekształcenia Szkoły Podstawowej 
w Starej Hucie w Szkołę Filialną 
Szkoły Podstawowej w Kaczórkach. 
Komentarza do projektu tej uchwały 
udzielił dyrektor COKiS Andrzej Czapla 
informując, że na poprzedniej sesji Rady 
w lutym br. została podjęta uchwała o 

zamiarze przekształcenia szkół w 
Hutkowie, Starej Hucie i Zielonem w 
szkoły filialne. Propozycje te zostały 
pozytywnie zaopiniowane zarówno przez 
kuratora oświaty jak i przez komisję 
oświaty, której opinię na ten temat 
przestawił przewodniczący komisji 
dyrektor SP w Kaczórkach Krzysztof 
Szkałuba. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta. 
        W dalszej części sesji omawiano 
podobne uchwały, tj. w sprawie 
Przekształcenia Szkoły Podstawowej w 
Hutkowie w Szkołę Filialną Szkoły 
Podstawowej w Majdanie Wielkim i 
Szkoły Podstawowej w Zielonem w 
Szkołę Filialną Zespołu Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie.  
Dyskusję na temat tych trzech uchwał 
podsumowała Małgorzata Kawałek - 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Majdanie Wielkim, która przedstawiła 
argumenty mówiące o potrzebie 
przekształcenia tych szkół i krótko 
zreferowała korzyści dla uczniów 
wynikające z przekształcenia. Główną 
korzyścią jest ujednolicenie programów 
nauczania, a tym samym podręczników 
w szkole macierzystej i filialnej, 
integracja uczniów, kadry pedagogicznej 
i społeczeństwa obu miejscowości. 
Chodzi o to, aby dać jednakowy start 
wszystkim uczniom, czy to z Majdanu, 
Hutkowa czy Krasnobrodu. 
       Kolejna uchwała dotyczyła przejęcia 
zadań z zakresu administracji rządowej.  
Komentarza do tej uchwały udzielił p. 
Adam Kalita kierownik Referatu 
BGKiOS, który poinformował, że chodzi 
tu zawarcie porozumienia pomiędzy 
samorządem województwa lubelskiego a 
samorządem gminnym w sprawie opieki 
nad cmentarzami wojennymi. Wynika to 
stąd, że zadanie to leży w gestii 
samorządu województwa, ale od lat w 
ich imieniu, na podstawie takich poro-
zumień samorząd gminny zajmuje się 
cmentarzami wojennymi zlokalizowa-
nymi na naszym terenie. Aby takie poro-
zumienie mogło być zawarte koniecz-
nym jest podjęcie tej uchwały. W wy-
niku głosowania uchwała została 
podjęta. 
       Następna uchwała dotyczyła nadania 
nazw ulicom w  Krasnobrodzie, tj. dla 
drogi równoległej do ul. 3-go Maja 
(położonej po przeciwnej niż budynek 
UMiG stronie ul. 3 Maja) – nadanie na-
zwy „Andersa” i dla drogi prowadzącej 
od Alei Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny – nadanie nazwy „Słoneczna”. 
Wyjaśnień do projektu tej uchwały 

 

 
 

udzielił p. Antoni Margol, który 
poinformował iż przy tych drogach 
gruntowych powstało szereg budynków, 
które są zamieszkałe, a obowiązkiem 
gminy jest nadanie im numerów 
porządkowych nieruchomości i nazw 
tym ulicom stąd też projekt tej uchwały. 
Nazwy omawianych ulic były 
konsultowane z mieszkańcami tych ulic. 
Uchwała została podjęta. 
       W dalszej części sesji radni dyskuto-
wali nad kolejną uchwałą dotyczącą 
ustalenia „Programu pomocy społecznej 
na 2001 rok”. Program Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
przedstawiła p. Grażyna Nowsad. 
Poinformowała, także iż do zadań tego 
ośrodka należą: zadania zlecone 
finansowane przez wojewodę oraz 
zadania własne finansowane przez 
samorząd gminy. Do zadań zleconych 
należą: zasiłki stałe, stałe-wyrównawcze, 
renty socjalne, zasiłki ciążowe, zasiłki 
okresowe, zasiłki rodzinne i pielęgna-
cyjne, zasiłki z tytułu dodatków 
mieszkaniowych, zasiłki kombatanckie. 
Natomiast zadania własne to: wypłata 
zasiłków celowych i pomoc w naturze, 
tj. zakup odzieży, opału, żywności i 
pościeli osobom obłożnie chorym, 
dożywianie dzieci w stołówkach 
szkolnych w następujących szkołach: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i 
Zespół Szkół Podstawowych w 
Krasnobrodzie, gdzie wydawane są zupy 
i pełne obiady dla sierot i półsierot, 
Szkoła Podstawowa w Majdanie 
Wielkim - dożywianie w postaci zup, 
Szkoła Podstawowa w Kaczórkach – 
bułeczki i herbata, Szkoła Podstawowa 
w Suchowoli, gdzie wydawane są zupy 
dla dzieci z Hutkowa. Planowana jest też 
organizacja dożywiania w szkołach w 
Hutkowie, Zielonem, Wólce Husińskiej i 
Starej Hucie. W programie pomocy 
społecznej ujęte jest również dofinan-
sowanie do działalności Specjalnych 
Ośrodków Szkolno-Wychowawczego w 
Tomaszowie Lub. i Zamościu za pobyt 
dwóch uczniów niepełnosprawnych z 
naszego terenu, organizacja usług 
opiekuńczych dla osób potrzebujących 
tej opieki, wdrażanie „Niebieskiej 
karty”, tzn. bezpłatnej linii dla osób 
poszkodowanych w wyniki przemocy w 
rodzinie. Uchwała została podjęta. 
       Kolejna uchwała dotycząca zmiany 
uchwały Nr 14/126/2000 Rady Miasta i 
Gminy Krasnobród z dnia 
18.02.2000r. w sprawie przyjęcia do 
realizacji Gminnego Programu na 
Rzecz Integracji Osób Niepełnospraw-
nych i Starszych. 
Omawiając projekt tej uchwały p. Adam 
Kalita poinformował, iż zmiana ta 
związana jest z rozszerzeniem zakresu 
zadań o trzy zadania: 1) wykonanie 
podjazdu i łazienek w budynku 
przedszkola, 2) wykonanie podjazdu i  
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Witaj Majowa Jutrzenko 

    
 
3 maja 2001r. obchodziliśmy w Krasnobrodzie 210 rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Program obchodów tego 
święta składał się tradycyjnie z dwóch części: patriotyczno-
religijnej i artystyczno-rekreacyjno-sportowej. 
        Uroczystości religijne rozpoczęły się o godz. 900 w 
Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie, gdzie program 
artystyczny o tematyce historycznej przedstawili uczniowie 
Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich w Krasnobrodzie. 
        Po wysłuchaniu programu rozpoczęła się uroczysta  
Msza św. w intencji Ojczyzny, którą odprawili: ks. Piotr 
Gmiterek i ks. dr Edward Walewander. 
Podobnie jak w latach poprzednich wszyscy zgromadzeni w 
kościele po ustawieniu się w uporządkowanym szyku: 
orkiestra, poczty sztandarowe, strażacy, delegacje z 
wiązankami, społeczeństwo, przemaszerowali pod Pomnik 
Konstytucji 3 Maja. Tam po odśpiewaniu hymnu narodowego 
okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta i 
Gminy Krasnobród Marek Pasieczny. Oto treść tego 
przemówienia: 
 
Szanowni zebrani! 
       Spotykamy się dzisiaj, aby uczcić 210 rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. 
       Uchwalona 3 maja 1791 r. przez Sejm Czteroletni, zwany 
Wielkim, ustawa zasadnicza zapowiadała gruntowną reformę 
Rzeczpospolitej. Usprawniała władzę ustawodawczą i 
wzmacniała władzę wykonawczą, znosiła liberum veto i prawo 
konfederacji. Zapewniała wolność osobistą i wyznaniową 
wszystkim mieszkańcom kraju. Lud wiejski brała pod opiekę 
prawa i rządu. Nad bezpieczeństwem kraju miała czuwać stała 
stutysięczna armia. 
      Konstytucja Majowa była dziełem ludzi, którzy pragnęli 
uwiecznić nią trud reformowania kraju, ludzi gotowych 
dźwignąć kraj z wiekowej zapaści, ludzi, którzy wiedzieli, że 
bez reform państwo zginie śmiercią naturalną. 
       Niestety, tuż po uchwaleniu Konstytucji przez Sejm 
Czteroletni została ona obalona wskutek obcej, rosyjskiej 
interwencji wspartej przez rodzimych przeciwników reform. 
Obrońcy starego porządku nie cofnęli się przed zdradą narodu 
zawiązując konfederację targowicką. Do dzisiaj słowo 
„targowica” jest synonimem wszelkiej zdrady.  
      W historii polskiego prawodawstwa nie ma takiego 
drugiego dokumentu, którego pamięć byłaby równie droga i 
bliska całemu narodowi jak Konstytucja 3-go Maja. Mimo, że 
obowiązywała zaledwie kilkanaście miesięcy, na trwałe weszła 
do naszej historii i stała się narodową świętością. 
      Pozwala nam obecnie żyjącym oraz minionym pokoleniom 
Polaków wierzyć, że rozbiory nie były następstwem rozkładu 
wewnętrznego państwa, ale skutkiem sąsiedzkiej przemocy. 
      Pamięć o Konstytucji 3 Maja jednoczyła Polaków wokół 
myśli o suwerennej Ojczyźnie. Druga Rzeczpospolita nadała 
rocznicy uchwalenia Konstytucji rangę święta państwowego. 
W czasie okupacji hitlerowskiej oraz w okresie PRL-u 
usiłowano rocznicę Konstytucji wymazać z narodowej 
pamięci. Pamięć ta trwała jednak nieustannie. 
       Od jedenastu lat żyjemy w kraju demokratycznym i 
wolnym. Jesteśmy na początku drogi, którą inne kraje 
europejskie i kraje Ameryki Północnej rozpoczęły ponad pół 
wieku temu. Można dzisiaj zazdrościć im wysokiego poziomu 
życia, ale zapewne i tam początki nie były łatwe. 
     Polaków stać na mądrość w podejmowaniu decyzji, 
konsekwencje w działaniu, pracowitość i rzetelność w każdej 
dziedzinie życia. 
      W pracy i służbie dla Ojczyzny jest miejsce dla każdego z 
nas. 

 
Ważnym jest, aby każdy znalazł dla siebie miejsce zarówno w 
małej Ojczyźnie jaką jest gmina  jak i w tej dużej, której na imię 
Polska. 
       Niech coroczne świętowanie Konstytucji 3-go Maja daje 
nam nadzieję na lepsze jutro, niech napawa nas optymizmem, iż 
jako naród potrafimy skutecznie rozwiązywać nasze życiowe 
problemy. 
       Niech się świeci 3 Maja. 
 
      Uroczystości religijno-patriotyczne zakończyły się 
uroczystym złożeniem wiązanek pod pomnikiem Konstytucji 3 
Maja. Wiązanki złożyły delegacje reprezentujące następujące 
związki, zakłady i instytucje: 
− Związek Kombatantów Armii Krajowej – Koło w 

Krasnobrodzie, 
− Związek byłych Więźniów Hitlerowskich Obozów 

Koncentracyjnych – Koło w Krasnobrodzie 
− Szkoła Podstawowa w Kaczórkach 
− Zespół Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów 

Wielkopolskich w Krasnobrodzie 
− Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w 

Krasnobrodzie 
− Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim 
− Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie 
− Centrum Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 
− Urząd Miasta i Gminy w Krasnobrodzie 
− Urząd Pocztowy w Krasnobrodzie 
− Rada Rodziców przy Zespole Szkół Podstawowych w 

Krasnobrodzie 
− Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – 

Przychodnia w Krasnobrodzie 
− Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza 

Korczaka w Krasnobrodzie i Zespół Szkół Przy Sanatorium 
− Międzyzakładowa Gminna Komisja Pracowników 

Samorządowych i Oświaty „Solidarność” w Krasnobrodzie. 
       Druga, artystyczno-rekreacyjno-sporowa część obchodów 
210 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyła się w 
godzinach popołudniowych na stadionie sportowym. 
      Program artystyczny rozpoczął się gościnnym występem 
zespołu wokalno-muzycznego „24 na dobę” z Dołhobyczowa. 
Następnie wystąpił zespół „Wójtowianie”, który zaprezentował 
się z repertuarem patriotycznym i folklorystycznym. Po ich 
występie ponownie przygrywał zespół z Dołhobyczowa  W 
dalszej części programu zgromadzeni na krasnobrodzkim 
stadionie mieli okazję do wysłuchania trzech utworów muzyki 
poważnej w wykonaniu najmłodszych uczestników koncertu – 
uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego działającego przy 
Centrum Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. Sonatinę 
C–dur Mucio Clementi’ego zagrała Natalia Borkowicz, 
natomiast Etiudę 34 Huntena’a i Etiudę 36 Germer’a zagrała 
Milena Lalik. 
          Prezentacje artystyczne na plenerowej scenie na stadionie 
zakończył występ kapeli „Echo Roztocza” z Krasnobrodu. 
Kapela, która działa od lutego br. po raz pierwszy wystąpiła w 
nowych strojach, które zostały zaprojektowane, uszyte i 
zasponsorowane przez Zakłady Odzieżowe „Delia” w 
Zamościu. 
       Oprócz programu artystycznego dla licznie zgromadzonych 
na obchodach majowego święta zostały zaplanowane konkursy i 
gry sprawnościowe, które przygotowali i prowadzili nauczyciele 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie: Marta 
Mielniczek, Kazimierz Mielniczek i Jan Droździel. 
Spośród konkursów dla młodzieży i dorosłych najwięcej emocji    
dostarczyły dwa konkursy. Pierwszy z nich – Konkurs Siłacza, 
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który polegał na podnoszeniu ciężarka o wadze 20kg. Najlepszym 
okazał się Powroźnik Krzysztof, który podniósł go 37 razy, II 
miejsce zajął Jarosław Bucior z wynikiem 36, III miejsce – Piotr 
Bełz, który podniósł ten ciężarek 32 razy. Drugi konkurs to 
Konkurs Rzutów Karnych, w którym bezkonkurencyjny okazał się 
Grzegorz Ratyna z Krasnobrodu. Zwycięzcy tych konkursów 
otrzymali nagrody, które wręczył Andrzej Czapla - Dyrektor 
Centrum Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. Również 
konkursy dla dzieci dostarczyły wiele emocji zarówno biorącym w 
nich udział, jak i tym, którzy im kibicowali. Dla zwycięzców 
poszczególnych konkursów COKiS przygotował drobne upominki. 
       Tradycyjnie już w ramach obchodów Święta Konstytucji 3 
Maja w Krasnobrodzie odbywa się mecz piłki nożnej pomiędzy 
drużynami „Samorządu” i „Oświaty”. Tak było również w tym 
roku.  W drużynie „Samorządu” grali: Burmistrz Marek Pasieczny, 
Z-ca Burmistrza Janusz Oś, Sekretarz Gminy Kazimierz Gęśla, 
Zbigniew Kostrubiec, Sławomir Umiński, Andrzej Kostrubiec, 
Krzysztof Kowalczuk, Kazimierz 

 
Adamczuk, Stanisław Kostrubiec, Tomasz Gębka, Sylwester 
Kłyż i Bogdan Górnik (bramkarz). Natomiast „Oświatę” 
reprezentowali: Dyrektor ZSO Marek Pawluk, Grzegorz Piwko, 
Jarosław Jabłoński, Eligiusz Pomaniec, Jan Droździel, Mirosław 
Kulik, Andrzej Gałan, Sławomir Radliński, Andrzej Żurawski, 
Krzysztof Górnik, ks. Maciej Nizio, Tomasz Pawelec, Dariusz 
Szykuła, Henryk Borek, Kazimierz Mielniczek i Jacek Kowalik 
(bramkarz). Sędzią głównym spotkania był Eugeniusz 
Komisarczuk. Mecz przebiegł w koleżeńskiej atmosferze, mimo 
to dostarczył wiele emocji kibicom obu drużyn. Zakończył się 
remisem 2:2. Autorami bramek byli: dla „Oświaty” – Tomasz 
Pawelec i Kazimierz Mielniczek, a dla „Samorządu” Andrzej 
Kostrubiec i Marek Pasieczny. 
      Obchody 210 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
zakończyła „Krasnobrodzka majówka czyli spotkanie z 
folklorem”, podczas której na przemian przygrywały: zespół 
„Wójtowianie” i kapela „Echo Roztocza”  z Krasnobrodu.  

 
M. Czapla 
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Maturzyści 2001 
       
    
   Przedstawiamy z imienia i nazwiska klasę maturalną 
Liceum Ogólnokształcącego w Krasnobrodzie. Pomimo 
wielu emocji i wrażeń związanych ze zdawaniem 
egzaminu dojrzałości, niektórzy maturzyści zgodzili się 
odpowiedzieć na pytania dotyczące ich zainteresowań i 
planów pomaturalnych.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Magdalena Bogucka 

Krasnobród 

Mariusz Bucior 
Krasnobród 

 
Marcin Buryła 

Klocówka 
 
Zainteresowania: muzyka lat 60-tych 
Po maturze: studia -  historia, 
socjologia lub filologia polska 

Diana Alexandra Cios 

Krasnobród 
Zainteresowania: muzyka, 
sport, film, historia, lubi 
podróżować i poznawać nowych 
ludzi. 
Po maturze: studia – nauki 
humanistyczne 

 
 

IIzzaabbeellaa  CCiisseekk  
Krasnobród 

 
 

Aneta Gancarz 
Krasnobrod 

 
Justyna Jędruszczak 

Hutki 
 
Zainteresowania: biologia 
Po maturze: nauka w studium 
medycznym na wydziale 
położnictwa. 

 
 

Edyta Działa 

Stanisławów 

 
 

Dorota Kapuśniak 

MMaazziiłłyy  
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Daniel Krzeszowski 

 Dominikanówka 

 
 
 

Tomasz Książek 
Klocówka 

 
 
 

Kamil Kudełko 

Suchowola 

 
 

Agnieszka Kniaź 

JJaaccnniiaa  

 
 
 

Barbara Bryło 

BBoonnddyyrrzz  

Jolanta Masłysz 

Krasnobród 
 

Zainteresowania: poezja 
(pisanie wierszy) oraz interesuję 
się losami Żydów w okresie II 
wojny światowej. 
Po maturze: studia - polonistyka 
lub ochrona środowiska 

 

Marcin Mierzwa 

Krasnobród 
 

Zainteresowania: muzyka 
rockowa lat 60-tych i 
współczesna. 
Po maturze: studia 
informatyczne lub na WAT. 

 
Marta Piwko 

Zielone 
 

Zainteresowania: sztuka i moda 
Po maturze: studia 

 
Leszek Kurantowicz 

Krasnobród 
 
Zainteresowania: muzyka lat 
60-tych. 
Po maturze: studia historyczne 
lub socjologiczne, albo szkoła 
policealna 
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Maturzyści 2001 
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Żaneta Słota 
Hulcze 

 
Zainteresowania: muzyka, jazda na 
rolkach, charakteryzacja. 
Po maturze: nauka i praca 

 

Katarzyna Teterycz 

Suchowola 
 
Zainteresowania: kultura 
starożytnych cywilizacji (Grecja, 
Rzym) 
Po maturze: studia na kierunku 
zarządzanie i administracja 

 
 

Alicja Tyrka 

Krasnobród 

 
 

Katarzyna Skiba 
Bliżów 

Patryk Roczkowski 
Krasnobród 

 

Zainteresowania: sport 
Po maturze: studia 

Piotr Wawrzusiszyn 
Szarowola 

 
Zainteresowania: sport, piłka 
nożna, muzyka, języki obce 
Po maturze: Chciałbym ... 

 
 

Aleksandra Winiarska 

Jacnia 

 
Barbara Wszoła 

Kolonia Suchowola 
 
Zainteresowania: historia Polski 
Po maturze: studium – hotelarstwo 
lub resocjalizacja. 

mgr Danuta Korzeniowska 

wychowawczyni klasy maturalnej 
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Recytatorskie prezentacje 
 
       W dniu 27 kwietnia 2001r. w 
Centrum Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie odbyły się Eliminacje 
Gminne XXV Turnieju Sztuki 
Recytatorskiej im. B. Leśmiana. W 
eliminacjach wzięli udział najlepsi 
recytatorzy z następujących szkół z 
terenu Miasta i Gminy Krasnobród: 
Zespół Szkół Podstawowych w 
Krasnobrodzie, Szkoła Filialna w Wólce 
Husińskiej, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących - Gimnazjum w 
Krasnobrodzie, Szkoła Podstawowa w 
Majdanie Wielkim, Szkoła Podstawowa 
w Kaczórkach. 
       Zgodnie z regulaminem uczestnicy 
turnieju zostali podzieleni na cztery 
kategorie wiekowe: A – kl. I–III, B – 
IV-VI, C – gimnazjum, D – uczniowie 
szkół średnich. Do krasnobrodzkich 
eliminacji nie było zgłoszeń z liceum 
ogólnokształcącego stąd też 
prezentowano wiersze w kategoriach: 
A,B i C. 
       Recytacje oceniała specjalnie 
powołana komisja konkursowa w skład, 
której wchodziły panie: Marianna 
Olszewska, Agnieszka Łoza i 
Małgorzata Misztal. 
      Po wysłuchaniu wszystkich 
recytatorów: 16 recytatorów kategorii 
A,  9 w kat. B i  4 w kat. C, komisja 
konkursowa udała się na naradę, a 
recytatorzy wraz z opiekunami zostali 
zaproszeni na mały poczęstunek. Po 
przerwie został odczyta       

 
ny protokół ogłaszający wyniki 
Eliminacji Gminnych XXV Turnieju 
Sztuki Recytatorskiej im. B. Leśmiana, 
które prezentujemy poniżej: 
 
       Wyróżnienia w Kategorii 
„A” otrzymują: 

Klaudia Górnik 
Zespół Szkół Podstawowych  

w Krasnobrodzie  
Szkoła Filialna w Wólce Husińskiej 

Paulina Szewc 
Szkoła Podstawowa w Kaczórkach 

Marcelina Przytuła 
Szkoła Podstawowa w Kaczórkach 

Anna Parnicką 
Zespół Szkół Podstawowych 

w Krasnobrodzie 
 

      Wyróżnienia w Kategorii 
„B”: 

Monika Nizio 
Zespół Szkół Podstawowych  

im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich  
w Krasnobrodzie 
Mateusz Kula 

Zespół Szkół Podstawowych 
 im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 

w Krasnobrodzie 
Ewelina Lalik 

  Szkoła Podstawowa w Kaczórkach 
(Wyróżnienie za twórczość własną) 
 
 

 
       W kategorii „C” ze względu na 
niewielką liczbę recytatorów i 
wyrównany poziom recytacji Komisja 
postanowiła nie przyznać wyróżnień. 
      Do reprezentowania Gminy 
Krasnobród na Eliminacjach 
Powiatowych w Zamościu 
wytypowano: 

Paulinę Szewc 
Monikę Nizio 

Mateusza Kulę 
 
      Wyróżnieni recytatorzy otrzymali 
nagrody, pozostali uczestnicy upominki 
ufundowane przez COKiS, a dla 
wszystkich uczestników przygotowano 
pamiątkowe dyplomy, które wręczyły 
panie z komisji konkursowej. 
       W imieniu organizatorów 
eliminacji gminnych dziękujemy 
wszystkim uczestnikom Turnieju i 
nauczycielom-opiekunom, którzy 
pomagali recytatorom w 
przygotowaniach do Turnieju. 
Gratulujemy wyróżnionym recytatorom, 
a tym którzy będą nas reprezentować na 
eliminacjach powiatowych w Zamościu 
w dniu 2 czerwca 2001r. życzymy 
powodzenia. 
      Do gratulacji i życzeń przyłącza się 
redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej”. 

 
       M. Czapla 
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Wieczór Poezji 
 
 
1 maja 2001roku w Centrum Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbył się 
Wieczór poezji pani Marianny Olszewskiej z Krasnobrodu z udziałem Zespołu 
„Wójtowianie”. 

 
      Pani Marianna Olszewska urodziła się 8 września 1948r. we wsi Tarzymiechy w 
powiecie krasnostawskim. Po ukończeniu szkoły podstawowej, w latach 1962-67, 
uczyła się w Liceum Pedagogicznym w Zamościu. Pierwszą pracę, po ukończeniu 
liceum, podjęła w Wólce Husińskiej. Od 1975r. pracowała jako nauczycielka języka 
polskiego w Krasnobrodzie. W latach 1975-1979 studiowała filologię polską na 
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w 
Lublinie. W 1988r. podjęła pracę w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym przy Sanatorium 
Rehabilitacyjnym dla Dzieci w 
Krasnobrodzie. Obecnie jest na emeryturze. 
Występuje w zespole folklorystycznym 
„Wójtowianie”. Pisze piosenki o 
Krasnobrodzie i okolicznościowe na potrzeby 
zespołu. Niektóre z jej wierszy były 
publikowane już na łamach „Gazety 
Krasnobrodzkiej”. 

 
      Wieczór poezji połączony był z promocją 
debiutanckiego tomiku wierszy 
 p. Marianny Olszewskiej pt. „Pamiętnik 
sercem pisany”. Tomik został wydany przez 
Centrum Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie. Zawiera 33 wiersze, niektóre 
z nich pochodzą z okresu wczesnej młodości 
autorki. 

 
 

 
 

Spotkanie rozpoczął Dyrektor COKiS, 
który powitał zebranych gości i wręczył 
poetce bukiet kwiatów. Następnie 
zebrani wysłuchali dwóch wierszy p. 
Marianny Olszewskiej w wykonaniu 
uczniów szkoły podstawowej: Grzegorza 
Borka i Kamili Olszewskiej. Potem głos 
zabrała poetka recytując wiersze i 
opowiadając o swojej twórczości 
       W dalszej części spotkania obecni 
na „Wieczorze poezji” goście wysłuchali 
poetycko-muzycznej wersji twórczości 
p. Olszewskiej, którą zaprezentował 
Zespół „Wójtowianie” śpiewając 
piosenki z tekstami napisanymi przez p. 
Mariannę i recytując Jej wiersze.  
       Każdy z uczestniczących w 
wieczorze otrzymał na pamiątkę tego 
spotkania tomik poezji „Pamiętnik 
sercem pisany”. Wszyscy chcieli mieć 
ten tomik z dedykacją autorki, która w 
związku z tym miała trochę pracy, ale z 
tego, co było widać, praca ta sprawiała 
jej wiele przyjemności. 
       Wieczór przebiegł w bardzo miłej 
atmosferze. Poetka otrzymała piękne 
kwiaty i wiele życzeń. Po tej oficjalnej 
części spotkania odbył się skromny 
poczęstunek, podczas, którego 
przygrywał Zespół „Wójtowianie”. 
       Do życzeń i gratulacji przyłącza się 
również Redakcja „Gazety 
Krasnobrodzkiej”. 

MM..  CCzzaappllaa  
     Tomik poezji pt. „Pamiętnik sercem 
pisany” można nabyć w COKiS. 
      A oto jeden z wierszy otwierający ten 
tomik: 
 

O moich wierszach 

 
Moje wiersze trochę naiwne 
moje wiersze nie są uczone 
słowa proste ckliwe i rzewne 
tak jak moja ziemia zielone 
 
Chcę słów prostych by je mogła  
                                                   
zrozumieć 
moja matka – chłopka spracowana 
żeby mógł je przeczytać mój ojciec 
co na pole wychodzi z rana 

 
W moich wierszach niech będzie ziemia 
przystrojona sosną i wrzosem 
wschodem słońca i srebrnym szronem 
uperlona poranną rosą  

 
Niech wiatr także wieje w mych 
wierszach 
wiatr co chłodzi rolnika czoło 
niech w nich słońce świeci deszcz 
płacze– 
towarzysze chłopskiego mozołu 
 
Moja ziemia uboga piaszczysta 
piękna nawet pochmurną jesienią 
Kocham ciebie ziemio mych ojców 
moja piękna Zamojska Ziemio 
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Święto  
w Majdanie Wielkim      

 
         Zdając sobie sprawę jak ważne i trudne jest wychowanie młodego pokolenia, 
gdzie poprzez media, czasopisma, a także pornografię, alkoholizm, narkomanię 
niszczone są w młodym człowieku takie wartości jak: miłość, szacunek, prawda, 
wiara, dobro, Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim 
postanowiła wzbogacić plan wychowawczy szkoły o wybór patrona. Zdawaliśmy 
sobie sprawę, że powinna to być postać będąca symbolem wartości 
uniwersalnych, potrzebnych do kształtowania postaw, poglądów i zachowań. 
        W związku z tym, w pierwszym półroczu roku szkolnego 2000/2001, została 
przeprowadzona ankieta wśród uczniów i rodziców na temat wyboru patrona. 
Wyniki tej ankiety przedstawiają się następująco: 
 

Kardynał Stefan Wyszyński – 84 
Adam Mickiewicz – 12 
Henryk Sienkiewicz –   1 
Maria Konopnicka –   3 
Jerzy Popiełuszko –   1 

 

       Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej wyniki Rada Pedagogiczna podjęła 
uchwałę o nadaniu szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rada Miasta 
i Gminy w Krasnobrodzie przychyliła się do tej decyzji podejmując stosowną 
uchwałę. 
       W ciągu ostatnich sześciu miesięcy miały miejsce różne formy pracy 
wychowawczej związanej z wyborem Kardynała Stefana Wyszyńskiego na 
patrona szkoły: 

1. Sporządzenie kalendarium wydarzeń. 
2. Pogłębianie wiedzy o Prymasie 

− gromadzenie pamiątek, 
− zorganizowanie konkursu plastycznego i wiedzy o patronie, 
− referat dla rodziców przybliżający sylwetkę Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, 
− nawiązanie współpracy ze szkołami, które będą miały imię 

Kardynała 
− podjęcie starań o środki finansowe na zakup sztandaru, 
− udział uczniów w konkursach organizowanych w Szkole 

Podstawowej w Kunkach, 
− nawiązanie współpracy z Instytutem Prymasowskim w Warszawie. 

      Uroczyste nadanie imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkole 
Podstawowej w Majdanie Wielkim odbędzie się 29 maja 2001r. 
      Uroczystości rozpoczną się o godz. 900 Mszą św. w Kaplicy św. Alberta  
w Majdanie Wielkim. Kolejne punkty  programu to: 
� Część artystyczna,  
� Przekazanie Sztandaru Szkoły 
� Ślubowanie uczniów 
� Odsłonięcie tablicy  pamiątkowej 

       W imieniu grona pedagogicznego i społeczności uczniowskiej i rodziców 
zapraszam na te uroczystości. 

                                        Dyrektor SP w Majdanie Wielkim 
   Małgorzata Kawałek 

 

 

Z 

podwórka na 
stadion 

 
       „Z podwórka na stadion” taką nazwę 
nosiły  gminne rozgrywki w mini piłkę 
nożną, które odbyły się 24.04.2001r. w 
Szkole Podstawowej w Kaczórkach. Wzięli 
w nich udział  uczniowie kl. I-III w dwóch 
kategoriach: chłopcy i dziewczęta. 
       W kategorii chłopców było 5 drużyn: 
Krasnobród, Majdan Wielki, Zielone, 
Wólka Husińska i Kaczórki. W wyniku 
rozgrywek w kategorii tej klasyfikacja 
przedstawia się następująco: 
 

I miejsce – ZSP Krasnobród 
II miejsce – SP Kaczórki 
III miejsce – SP Majdan Wielki 
IV miejsce – SP Wólka Husińska 
V miejsce – SP Zielone 

 
      Natomiast w  mini piłkę nożną w 
kategorii dziewcząt wzięły udział 3 
drużyny: Krasnobród, Zielone, Kaczórki. I 
tutaj klasyfikacja wygląda następująco: 

I miejsce – ZS Kaczórki 
II miejsce – ZSP Krasnobród 
III miejsce – SP Zielonem 

 
      Gratulujemy zwycięzcom, aczkolwiek 
pokonani też wygrali, bo zabawa była 
doskonała, jak na to wskazywały 
zadowolone buzie dzieci. Za pierwsze trzy 
miejsca były nagrody, a wszystkie pozostałe 
dzieci mogły spróbować wypieków 
(ciasteczek) rodziców dzieci z Kaczórek i 
pić pyszną, choć gorącą herbatę. 
      Dziękujemy opiekunom, rodzicom i 
dzieciom, którzy przybyli na te zawody. 
 

Nauczyciele 

kształcenia zintegrowanego 
w Kaczórkach 

 

 

Ekologicznie i zdrowo 
 
W dniach 16-17 czerwca br. odbędzie 
się w Krasnobrodzie organizowany 
przez Samodzielny Publiczny Szpital 
Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 
w Zamościu „III Rajd Rowerowy 
EKOLOGICZNIE I ZDROWO ZE 
SŁUŻBĄ ZDROWIA”. 
      Trasa rajdu o długości 58 km. 
prowadzi przez takie miejscowości jak: 
Zamość – Suchowola, Krasnobród 
(Ośrodek Wypoczynkowy Komendy  
Wojewódzkiej Policji) – Adamów – 

Lipsko – Topornica – Zamość. 
      W programie rajdu zaplanowana jest 
też organmizacja punktów  pielęgniar-
skich, które będą usytuowane w cztrech 
punkatch Krasnobrodu: 
- przy Klasztorze, 
- w parku przy rondzie, 
- przy Domu Kultury  
- w Ośrodku Wypoczynkowym  
Komendy Wojewódzkiej Policji 
      W punktach pielęgniarskich 
prowadzona będzie: 

 
− promocja Oddziału Kardiochirurgii 

(przedaż cegiełek)  
− pomiar ciśnienia, 
− profilaktyra raka piersi 
− informacja na temat zasad rejestracji 

w Przychodni Specjalistycznej Sa-
modzielnego Szpitala Wojewódz-
kiego im. Papieża Jana Pawła II w 
Zamościu, 

− propagowanie zdrowego trybu życia. 
      Punkty będą czynne w godzinach od 
1000-1600.  W imieniu organizatorów 
zachęcam do korzystania z proponowa-
nych usług . 

M. Czapla 
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XXIII sesja 
Rady Miasta i Gminy 

w         

Krasnobrodzie 
 
ciąg dalszy ze str. 5 
 
sanitariatów w Ośrodku Zdrowia, 3) 
wykonanie pochylni zewnętrznej i 
sanitariatów w Szkole Podstawowej w 
Majdanie Wielkim. Zadania te mogą być 
wykonane, gdyż mają przygotowaną 
dokumentację i zapewnione dofinan-
sowanie w 50% przez PFRON. Podczas 
omawiania projektu tej uchwały zdania 
radnych były podzielone. Jeden z radnych 
miał wątpliwości, co do drugiego zadania, 
a konkretnie wątpliwości dotyczyły tego, 
czy gmina powinna inwestować na 
majątku nie będącym własnością gminy 
(budynek ośrodka zdrowia podlega pod 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie 
Lub.) 
        Odpowiedzi na to pytanie udzielił 
Burmistrz Marek Pasieczny, który 
powiedział, że jest możliwość pozyskania 
środków na likwidację barier 
architektonicznych z PFRON i zadania z 
tego zakresu są realizowane w miejscach 
użyteczności publicznej. Do ośrodka 
zdrowia przychodzą ludzie chorzy, starsi, 
matki z dzieckiem z terenu naszej gminy i 
pomimo tego, że nie jest on naszą 
własnością, ale przecież ten budynek 
zostanie w Krasnobrodzie, uważamy, że tę 
inwestycję należy realizować. Urząd nie 
jest wnioskodawcą tej inwestycji, będzie 
ją jedynie pilotować natomiast realizować 
inwestycję będzie osoba prywatna, tj. 
doktor Jerzy Cios dyrektor 
Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej, który musi zabezpieczyć 
połowę środków. Drugą połowę 
zabezpieczy PFRON. Do tego zadania nie 
będą dokładane środki finansowe z 
budżetu gminy. Inni radni byli zdania, aby 
inwestycję tą wykonać niezależnie od 
środków, z jakich będzie ona pokryta. W 
wyniku głosowania uchwała została 
podjęta. 
       Po głosowaniu nad projektem tej 
uchwały została ogłoszona przerwa, 
podczas, której Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Kaczórkach Krzysztof 
Szkałuba zaproponował oprowadzenie 
radnych i gości po szkole. Szkoda tylko, 
że pomimo tego, iż niektórzy byli w tym 
budynku po raz pierwszy tak niewiele 
osób było zainteresowane tą propozycją. 
        Po przerwie przystąpiono do dyskusji 
nad projektem uchwały w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2001 rok. 
Wyjaśnień do projektu tej uchwały 
udzieliła Skarbnik UMiG Jadwiga 
Niedźwiedź, która poinformowała, że 
proponuje się zwiększenie do kwoty 530 
tys. zł. maksymalnej kwoty kredytów i 
pożyczek krótkoterminowych zaciąganych 
przez Zarząd Gminy w roku budżetowym 
2001.  

 
Zmiana ta jest związana z wnioskiem 
Zakładu Gospodarki Komunalnej o 
udzielenie przez Zarząd upoważnienia na 
zaciągniecie kredytu w wysokości 30 tys. 
zł. z przeznaczeniem na adaptację 
budynku po byłej Spółdzielni 
Budownictwa Wiejskiego na siedzibę 
ZGK. Aby ZGK mógł taki kredyt  
zaciągnąć musi być zgoda Rady. W 
dalszej części swojej wypowiedzi  
p. Skarbik poinformowała, że inne 
zmiany w budżecie gminy na 2001r. 
związane są otrzymanymi dotacjami i 
omówiła poszczególne dotacje. 
Podczas dyskusji dotyczącej tej uchwały 
jeden z radnych stwierdził, że kwota 30 
tys. zł. na urządzenie gabinetu jest kwotą 
zbyt dużą. Zaproponował, aby biuro 
urządzić z zaoszczędzonych środków. 
Padło też pytanie: kto będzie spłacał ten 
kredyt. 
Odpowiedzi na te pytania i wątpliwości 
udzielił Dyrektor ZGK Jacek Gmyz, 
który powiedział, że duża część prac 
związanych z adaptacją pomieszczeń na 
potrzeby biura jest już wykonana i to we 
własnym zakresie. Obecnie chodzi o jak 
najszybsze zakończenie tych prac, aby 
interesanci w godziwych warunkach mo-
gli załatwiać swoje sprawy. Poza tym 
środki finansowe pozyskane z kredytu 
nie będą przeznaczone tylko na biuro. 
Chodzi tu o całą siedzibę ZGK, tj. także 
o przygotowanie odpowiedniego zaple-
cza socjalnego dla pracowników inter-
wencyjnych, przygotowanie 
pomieszczeń na sprzęt. Ze środków tych 
zostałyby uregulowane zaległości 
finansowe związane z zakupem koparki. 
Kredyt będzie spłacany przez ZGK. 
Na zakończenie dyskusji na ten temat 
padło bardzo trafne stwierdzenie jednego 
z radnych, który zauważył, iż jeszcze 
kilka lat wstecz rozważalibyśmy uchwałę 
nie o kredycie, ale o dotacji dla ZGK. 
Zasadnicza różnica polega na tym, że 
teraz pracownicy wiedzą, że muszą 
wypracować zyski aby spłacić kredyt, a 
nie przychodzą do samorządu z prośbą o 
pieniądze i to jest bardzo pozytywne. W 
wyniku głosowania uchwała została 
podjęta jednomyślnie. 
          Ostatnim projektem uchwały 
rozpatrywanym na XXIII sesji Rady 
MiG w Krasnobrodzie była uchwała w 
sprawie przyjęcia sprawozdania z 
działalności finansowej gminy za 2000 
rok oraz udzielenie absolutorium 
Zarządowi Miasta i Gminy. 
Wyjaśnień do tej uchwały udzieliła 
skarbnik Jadwiga Niedźwiedź, która 
poinformowała, że zgodnie z ustawą o 
finansach publicznych Zarząd ma 
obowiązek przedstawienia Radzie Miasta 
i Gminy sprawozdania z wykonania 
budżetu za ubiegły rok. Sprawozdanie 
zostało sporządzone w części opisowej i 
tabelarycznej wg działów, rozdziałów i 
paragrafów (radni otrzymali te materiały 
razem z zaproszeniem na sesję). 
Sprawozdanie było rozpatrywane i 
opiniowane przez Komisję Rewizyjną 

 

 
Rady Miasta i Gminy i Regionalną Izbę 
Obrachunkową. Zarówno Komisja 
Rewizyjna jak i RIO wydały pozytywne 
opinie na ten temat. Uchwałę Komisji w 
sprawie opinii dotyczącej wykonania 
budżetu i udzielenia Zarządowi 
absolutorium, oraz protokół RIO w tej 
sprawie przedstawił radnym Przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej p. Marek 
Zięba. Po krótkiej dyskusji uchwała 
została podjęta – Zarząd otrzymał 
absolutorium. 
        W punkcie interpelacje i zapytania 
głównym tematem, który poruszali radni 
był problem remontów dróg. Mowa była 
o drogach w Majdanie Małym, Starej 
Hucie i Potoku Senderki.  
         Na zakończenie sesji Zastępca 
Burmistrza Janusz Oś odczytał wystąpie-
nie pokontrolne z dnia 19.03.2001r. z 
kontroli przeprowadzonej na początku 
br. w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Krasnobrodzie przez Najwyższą Izbę 
Kontroli.  W wystąpieniu tym, NIK 
pozytywnie ocenia wykonanie budżetu 
gminy mimo niewykonania 
planowanych dochodów i wydatków z 
przyczyn w zasadzie niezależnych od 
urzędu. 

oprac. M. Czapla 
 
 

 

Współuzależnienie 
 
 

Ciąg dalszy ze str. 4 
 
od alkoholu. Terapeuta w różny sposób 
informuje osobę współuzaleznioną, że jej 
samopoczucie, reakcje koncentrują się 
wokół życia  alkoholika i jego picia, że te 
reakcje wynikają z braku wiedzy o  
chorobie alkoholowej, i właśnie jej bliski 
prawdopodobnie jest na tę chorobę chory; 
że wszystko co się w niej dzieje to nie jej 
wina, ale też to, co się dzieje z  
alkoholikiem, nie jest jego winą; że jej 
oczekiwania, te z którymi przyszła, nie 
zostaną zaspokojone, ponieważ nie ma 
takiego sposobu, żeby alkoholik przestał 
pić, jeżeli sam nie podejmie o tym decyzji, 
choć to i tak jedynie początek długiej i 
trudnej drogi. Pacjentki współuzaleznione 
różnie na to reagują. Przeważnie lękiem, 
przeświadczeniem, że nie jest zrozumiana, 
poczuciem odrzucenia, agresją, albo zależ-
nym przystosowaniem,” To co ja mam 
robić ?..., Zacznę żyć tak , jak mi radzicie” 
mówi. Osoba wspóluzależniona musi 
nauczyć się najpierw dbać sam o siebie. 
Jednym z nieprofesjonalnych  sposobów 
leczenia osób wspóluzależnionych   są spo-
tkania w gronie osób,  które mają kogoś z 
problemem alkoholowym. Są to grupy 
wsparcia, które tworzą  się i działają  przy 
klubach abstynenckich. Istnieją też punkty 
informacyjne przemocy w rodzinie, które 
pomagają rozwiązywać  tak trudne 
problemy osobom tam  się  zgłaszającym. 
 

Stanisław Cieplak 
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Co słychać 
w COKiS-sie? 

 

KINO 
 

      W dniu 17 maja 2001r. odbędzie się w 
Krasnobrodzie projekcja filmu 
„PRZEDWIO ŚNIE”.  Zaplanowano dwa 
seanse: jeden o godz. 1030 dla uczniów ZSO; 
drugi o godz. 1900 dla osób indywidualnych – 
cena biletu 12 zł. 
      Natomiast 28 maja br. będzie wyświetlany 
film pt. „W PUSTYNI I W PUSZCZY”. Na 
seanse w godzinach rannych i południowych  

 
zapraszamy uczniów szkół z terenu Miasta 
i Gminy Krasnobród, cena biletu 10zł.; 
natomiast o godz. 1900 zapraszamy osoby 
indywidualne, cena biletu 12 zł. 
 

Spotkanie z Poezją 
W dniu 2 czerwca br. (sobota) odbędzie się 
w COKiS spotkanie z poetą ks. dr 
Krzysztofem Guzowskim. Spotkanie 
połączone będzie z promocją kolejnego 
tomiku wierszy poety. 
 
 

 

Świat moich marzeń 
 
       W dniach 17-25 maja br. w Centrum Szkolenia i Rekreacji Zamojskiej Korporacji 
Energetycznej S.A. w Krasnobrodzie odbywają się XI Ogólnopolskie Warsztaty Plastyczne dla 
Osób Niepełnosprawnych. 
     W warsztatach uczestniczy 34-osobowa grupa dzieci i młodzieży w wieku 12-20 lat z terenu 
całej Polski. 
      Przypomnę, że uczestnictwo w warsztatach jest nagrodą za wykonanie najciekawszych prac 
plastycznych w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Świat Moich Marzeń”. Wystawę 
pokonkursową można obejrzeć w Zamojskim Domu Kultury w Zamościu. 
      Głównym organizatorem Warsztatów jest Zamojski Dom Kultury, współorganizatorami: 
Urząd Miejski w Zamościu,  Fundacja Zdrowia Publicznego w Warszawie i Zamojska 
Korporacja Energetyczna S.A. 
     W programie Warsztatów oprócz zajęć plastycznych zaplanowano zwiedzanie ciekawych 
miejsc na Roztoczu, w tym także wycieczki po Krasnobrodzie. 
     Tradycyjnie, pod koniec warsztatów organizowana jest wystawa prac plastycznych 
powstałych podczas pobytu w Krasnobrodzie. Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 24 
maja o godz. 1830 w Centrum Szkolenia Rekreacji ZKE, na które w imieniu organizatorów 
zapraszam mieszkańców Krasnobrodu. 

M. Czapla 
 

 

Wędkarskie 
zmagania 

 
Na dzień 13 maja br. Zarząd Koła 
„Olender” w Krasnobrodzie 
wyznaczył termin zawodów 
wędkarskich spławikowych o 
mistrzostwo koła. 
Niestety, godzina piąta dla niektórych 
okazała się zbyt wczesną porą, a może 
było to spowodowane 13 i 
przysłowiowym pechem. Zdobyte 
doświadczenie zapewne wykorzystają 
w przyszłym roku, odmawiając sobie 
odrobiny snu i stawią się na zawody o 
czasie. A obecnie nie pozostaje im nic 
innego jak szlifować formę, aby w 
przyszłorocznych zawodach 
mistrzowskich pokazać swoją klasę. 
Pożyjemy, zobaczymy! Ale wróćmy 
do tych, którzy rywalizowali. Zawody 
zostały podzielone na dwie tury, po 
trzy godziny każda i odbywały się w 
dwóch kategoriach wiekowych tj. 
juniorów i seniorów. W kategorii 
juniorów pierwsze trzy miejsca zajęli: 
Bartłomiej Oś, Mateusz Umiński, 
Tomasz Olszewski.  
Natomiast w kategorii seniorów tytuł 
mistrzowski, puchar oraz prawo repre-
zentowania Koła „Olender” na zawo-
dach okręgowych wywalczył Tadeusz 
Gradziuk, vicemistrzem został 
Franciszek Maciukiewicz, a trzecią 
lokatę zajął Wojciech Grela. 
      Organizator uhonorował 
wszystkich czołowych zawodników 
okolicznościowymi medalami i 
dyplomami oraz wręczył atrakcyjne 
nagrody rzeczowe w postaci 
akcesoriów i sprzętu wędkarskiego. 
 

***** 
 

Zarząd Koła „Olender” Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Krasnobro-
dzie, tradycyjnie włącza się do obcho-
dów Międzynarodowego Dnia 
Dziecka poprzez organizację 
zawodów wędkarskich. Zbiórka 
uczestników w dniu 1 czerwca 
(piątek) o godzinie 16 (z pełnym 
wyposażeniem tj. kompletna wędka, 
siatka do przetrzymywania zło-
wionych ryb oraz przynęty) obok 
zbiornika Olender przy dawnym 
budynku „rybakówki”. Każdy z 
uczestników otrzyma okolicznościowy 
dyplom oraz nagrodę niespodziankę. 
Mniej wprawieni w obchodzeniu się 
ze sprzętem wędkarskim mogą 
poprosić o pomoc tatę lub mamę. 
Serdecznie zapraszamy do wspólnej 
zabawy!  
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Litery kratek ponumerowanych od 1 do 20 utworzą rozwiązanie Krzyżówki  Nr 16, które 
wraz z naklejonym na karcie pocztowej kuponem prosimy przesłać na adres Redakcji w 
terminie do 10 czerwca 2001r. 
     Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę rzeczową. 
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 16:       „ŚWIĘTA WIELKANOCNE” 

Za prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki Nr 16 nagrodę otrzymuje: 
Agata Kania  zam. Jacnia 58, 22-442 Adamów 

Gratulujemy. 
Nagroda do odebrania w Redakcji. 

 

 

 
Na granicy celnik pyta turystę: 
- Czy ma pan coś do oclenia? 
- Mam skarb w samochodzie. 
- Niestety musi go pan pozostawić  w kraju. 
Turysta zwraca się do siedzącej obok żony: 
- Widzisz, skarbie? Tłumaczyłem ci, że z tobą nie 
przepuszczą mnie przez granicę. 
 

****** 
Mama pyta synka: 
- Jasiu, dlaczego Małgosia płacze? 
- Z lenistwa. 
- Jak to? 
- Usiadła na kaktusie i nie chce się jej wstać. 
 

****** 
Na lekcji geografii nauczycielka pyta ucznia: 
- Jasiu, gdzie leży kanał Sueski? 
- Nie wiem, proszę pani. W naszej telewizji 
kablowej nie ma takiego kanału. 
 

****** 
Przychodzi bezzębny do dentysty, otwiera usta i 
mówi: 
- Prima Aprilis! 
 

****** 
Starsza pani próbuje przemycić przez granicę cały 
TIR cukierków. 
- Oj babciu, babciu – mówi celnik – przewozicie 
nielegalnie tyle cukierków... Po co pani tego aż tyle? 
-Bo ja jestem Ciuciu-babka. 
 

****** 
Dzień dobry, sąsiadko. Słyszałam, że pani syn 
ukończył szkołę. Czym się teraz zajmuje? Pracuje? 
- Jest dyspozytorem telewizji. 
- A na czym to polega? 
- Siedzi przed telewizorem z pilotem i co chwila 
zmienia programy. 
 

****** 
Mama pyta Jasia: 
-Dlaczego nie przyjaźnisz się już z Małgosią? 
-A czy, mamo, chciałabyś przyjaźnić się z kimś, kto 
ciągle kłamie i przeklina? 
-Nie. 
-No właśnie, Małgosia też nie chce. 
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duma 

węgierskich 
winiarzy 

 

 

 

▼ 

3 

▼ 

 
tekst 

przysięgi 
► 

8 

▼  

nogą zamiata ► 
placówka  

dyplomatyczna 

obóz kozacki  
 

20 
 

 

broń z 
cięciwą 

atak, 
natarcie 13 

krewniak 
IBM 

▼ ▼ 
dobry gust 

► 
   

zbiorowi-
sko wody 
stojącej 

► 
▼ 

16 
 

▼ 

 

11 
    

cielęca 
skóra ka-
letnicza 

►    

17 
przemiana 
chemiczna 

► 
rzymska 
Artemida 

 
szlify, 

naramienniki  
     

 

 

15 

▼ 

  
klacz lub 

kotka 
 

szablon, 
wykrój 

 
roślina na 

olej i paszę 
 

▼ 

przedmiot 
wy-

porność 
statku 

 
mebel z 
półkami 

afrykań-
ska 

wyprawa ► 
6 

▼ 

 

▼ 

 

▼ meksykań-
ski 

huragan ► 

łan  

 

▼ 

19 
   

zakaz 
kultowy  

kurtyzana 
E. Zoli 

▼  

 

2 
 

piec  w 
hucie 

►   

4 
 

▼ 

Pola 
wśród 
gwiazd 

►   

9 
 

politycz-
na z  

legendą 
►  

1 
 

 

  

18 

rosły 
wół 

►     

 

słodka na 
patyku 

 

wrodzona 
zdolność 

► 
  

5 
 

rodzaj 
sieci 

rybackiej 
► 

7 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 


