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Uroczystości w Majdanie Wielkim
Bardzo ważnym dniem dla społeczności lokalnej Majdanu
Wielkiego, a szczególnie dla Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim był dzień 29 maja 2001r. - dzień nadania miejscowej szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Na uroczystość tę przybyło do Majdanu Wielkiego wielu dostojnych gości: ks. biskup Mariusz Leszczyński, senator
RP Jerzy Chróścikowski, kurator oświaty Wojciech Żukowski, dyrektor Delegatury Zamiejscowej Kuratorium Oświaty
w Zamościu – Anna Malczewska, kierownik Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego – Zbigniew Bełz, burmistrz MiG
Krasnobród Marek Pasieczny, wizytator Stanisław Jachimczuk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Siemieniu Arnold Łagowski, ks. prałat Roman Marszalec, ks. dziekan Andrzej Puzon z Hrubieszowa, proboszcz Parafii Łosiniec ks. Piotr Podborny, ks. Leon Rogalski, ks. Maciej Nizio, dyrektorzy szkół
i zakładów pracy z terenu Miasta i Gminy Krasnobród, radni
Rady MiG Krasnobród, sponsorzy, nauczyciele, rodzice,
uczniowie oraz społeczność lokalna Majdanu Wielkiego,
Majdanu Małego i Hutkowa.
Ciąg dalszy na str. 8-9

Weterani szos
W dniu 8 czerwca 2001r. mieliśmy niecodzienną okazję gościć w
Krasnobrodzie uczestników XV Ogólnopolskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych „MOBIL OIL POLAND” stanowiącego III Rundę Mistrzostw Polski. Ta motoryzacyjna impreza odbywała się pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Arkadiusza Bratkowskiego
i Prezydenta Miasta Zamościa Marka Grzelaczyka. Jej organizatorem
był Automobilklub Lubelski i Automobilklub Lubelski Moto-Sport Sp.
z o. o., zaś współorganizatorami: Automobilklub Zamojski i Biłgorajski.
W rajdzie wzięło udział 5 motocykli i 37 samochodów reprezentujących automobilkluby z całej Polski. Wśród uczestników rajdu były
także 3 samochody z Ukrainy.
Trasa rajdu zaczynała się i kończyła w Zamościu, a prowadziła
przez Krasnobród – Józefów - Biłgoraj- Zwierzyniec
Ciąg dalszy na str. 5
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WIEŚCI
Z

GMINY
*****
W związku z trudną sytuacją związana
z brakiem nauczycieli do nauczania języka angielskiego Zarząd Miasta i
Gminy Krasnobród podjął decyzję o
ogłoszeniu przetargu na organizację nauki języka angielskiego w Zespole
Szkół Ogólnokształcących i Zespole
Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie.
W przetargu mogą wziąć udział firmy,
które zajmują się nauką języków obcych. Taka forma nauczania będzie
funkcjonowała do czasu, kiedy nauczyciele z trenu Miasta i Gminy Krasnobród zdobędą odpowiednie kwalifikacje do nauczania języka angielskiego.

*****
20 maja br. w Zamościu odbyły się uroczystości związane z XX-leciem NSZZ
„Solidarność”
Rolników
Indywidualnych. Obchody jubileuszu odbyły
się z udziałem Romana Wierzbickiego
– przewodniczącego związku. Wzięli w
nich też udział rolnicy z terenu Miasta i
Gminy Krasnobród. Dwóch spośród
nich: Marian Rębisz i Bolesław Gałan –
rolnicy z Majdanu Wielkiego otrzymali
pamiątkowe medale XX-lecia NSZZ
„Solidarność” RI.

*****
W wyniku silnego huraganu, jaki nawiedził nasz region, w miejscowości
Wólka Husińska zniszczeniu uległ pomnik przyrody jakim było drzewo-lipa.
Lipa ta była jedną z okazalszych w województwie lubelskim. O jej
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okazałości i wielkości świadczy obwód
pnia który wynosił na wysokości 130 cm
od ziemi 720 cm. Powalony przez burzę
konar spadł na stodołę, która uległa całkowitemu zniszczeniu. Odłamany konar
miał obwód 520 cm. Spowodowało to zachwianie statyki drzewa. Pozostałe dwa
konary stwarzały bardzo duże zagrożenie
dla otoczenia. W każdej chwili mogły ulec
rozłamaniu powodując dalsze straty materialne. Z tych też względów podjęto decyzję o odcięciu tych konarów. Ze względów na bardzo duży stopień trudności
prace te wykonywała specjalistyczna firma z Lublina. W wyniku prowadzonych
prac drzewo zostało ścięte do bezpiecznej
wysokości i przeprowadzono na nim
spóźnione prace konserwatorskie.

*****
W dniu 10 czerwca br. w Krasnobrodzie
odbyły się zawody sportowo-pożarnicze.
Wzięły w nich udział wszystkie jednostki
ochotniczych straży pożarnych z terenu
naszej gminy. W wyniku rywalizacji
poszczególne jednostki OSP uzyskując
następujące wyniki zajęły odpowiednio
miejsca:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

OSP Hutki
OSP Wólka Husińska
OSP Krasnobród
OSP Stara Huta
OSP Hutków
OSP Malewszczyzna
OSP Majdan Wielki
OSP Majdan Mały
OSP Grabnik
OSP Dominikanówka
OSP Zielone
OSP Hucisko

92,5
93,2
93,3
105,9
113,4
115,4
123,5
143,1
154,1
156,7
160,7
225,6

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc
Zarząd Gminny OSP w Krasnobrodzie
przyznał następujące nagrody pieniężne: I
miejsce – 800zł., II miejsce – 600 zł., III
miejsce – 500zł. Ponadto za udział w3
zawodach pozostałe jednostki otrzymały
nagrody w wysokości 200 zł. Gratulujemy
najlepszym drużynom.

*****
W dniu 24 maja br. na Zjeździe
Delegatów w Krasnobrodzie wybrano
władze Stowarzyszenia Dzieci Ofiar
Wojny (1939-1945) Ziemi Zamojskiej –
Oddział Krasnobród. W zjeździe wzięło
udział 105 osób. Prezesem Zarządu
został wybrany Eugeniusz Gielmuda,
wiceprezesem – Antoni Olszewski, sekretarzem – Julian Lalik, skarbnikiem –
Franciszek
Dąbrowski.
Siedzibą
Oddziału jest lokal w dawnej siedzibie
Urzędu Gminy na Podklasztorze.
Prezes Zarządu pełni dyżur w każdy
wtorek w godz. 900 – 1300.
*****
Została już podpisana umowa pomiędzy
Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego a Miastem i Gminą
Krasnobród w sprawie dofinansowania
w wysokości 224.800zł budowy ulicy
Partyzantów - największej inwestycji
gminy w br. Został ogłoszony też przetarg na wykonanie tych prac. Wykonawcę poznamy w dniu 11lipca, kiedy
nastąpi rozwiązanie przetargu. Według
harmonogramu podpisanie umowy z
wykonawcą i rozpoczęcie robót nastąpi
w dniu 8 sierpnia br. natomiast planowane zakończenie inwestycji to koniec
października 2001r.
*****
Trwają prace przygotowawcze do
letniego sezonu turystycznego. Z myślą
o odwiedzających Krasnobród turystach
są przygotowywane nowe miejsca
parkingowe. Jedno z nich to teren po
byłym kamieniołomie. Miejsce to
zostało odpowiednio zagospodarowane:
ustawiono stoły, ławki, zasadzono
drzewa ozdobne i wykonano miejsca do
palenia ogniska. Tym sposobem
Krasnobród wzbogacił się o miły i
zaciszny zakątek z widokiem na zalew.
*****
Jeszcze przed sezonem turystycznym,
na wniosek mieszkańców ulicy
Partyzantów, zostanie wprowadzona
nowa organizacja ruchu na tej ulicy.
Zostało już zamówione oznakowanie,
którego koszt wyniesie 5.200zł.
*****
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Trwają prace przy budowie chodnika przy
ul. 3 Maja w centrum Krasnobrodu.
Materiał w postaci kostki brukowej został
przekazany przez Starostwo Powiatowe w
Zamościu,
natomiast
układaniem
chodnika zajmują się pracownicy
interwencyjni przy nadzorze ZGK w
Krasnobrodzie. Estetykę centrum naszego
miasta w znacznym stopniu podniesie
nowy chodnik jak i krzewy ozdobne
(głóg), które zostaną posadzone w
specjalnie do tego celu pozostawionych
miejscach.

Informacje zebrała:
M. Czapla
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Uzdrowisko (5)
15 maja br. delegacja Urzędu Miasta i
Gminy (K. Gęśla, A. Łoza) oraz przedstawiciel Izby Gospodarczej ,,Uzdrowiska
Polski” - prof. A. Madeyski uczestniczyli
w spotkaniu z Małgorzatą Porębą - Dyrektorem Departamentu Organizacji Ochrony
Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia. Celem
spotkania było przedstawienie aktualnego
stanu prac oraz dokumentacji dotyczącej
ubiegania się przez Krasnobród o status
uzdrowiska. Przebieg spotkania świadczy
o dużej życzliwości i przychylności ze
strony Dyrektora Departamentu jak również pracowników ministerstwa zdrowia w
zakresie naszych zamierzeń. Pracownicy
ministerstwa sugerowali, aby przyspieszyć
wszelkie prace oraz złożyć wniosek możliwie szybko, jeszcze podczas kadencji
obecnego Rządu RP. W opinii wielu kompetentnych osób składanie dokumentów w
IV kwartale br. (po wyborach parlamentarnych) może opóźnić jego rozpatrzenie
(nowa organizacja Rady Ministrów). Po
zapoznaniu się z relacją z wizyty w Ministerstwie Zdrowia - Zarząd Miasta i Gminy podjął decyzję o przyspieszeniu prac.
W dniach 31 maja do 2 czerwca br.
uczestniczyłem w X Jubileuszowym Kongresie Uzdrowisk Polskich w PolanicyZdroju. Kongres był również okazją do
przyjrzenia się bliżej sytuacji i problemom
uzdrowisk kłodzkich. Trudno nie mieć
kompleksów zapoznając się z ofertą leczniczą i wypoczynkową Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich ( hotele z krytymi basenami, piękne deptaki i parki, międzynarodowe imprezy kulturalne i sportowe). Miałem okazję porozmawiać z Grzegorzem
Jungiem - burmistrzem Polanicy na temat
działań promocyjnych miasta oraz nakładów finansowych na promocję. Gdy podliczyłem nasze nakłady na promocję w
przeliczeniu na jednego mieszkańca - okazało się, że nasze wydatki promocyjne są
pięciokrotnie mniejsze (!).
Referaty wygłaszane przez włoskich i
niemieckich przedstawicieli uzdrowisk
ukazały aktualne kierunki oraz politykę
państw Unii Europejskiej w stosunku do
lecznictwa uzdrowiskowego. Okazuje się,
że kraje Unii odchodzą od znaczącego
subsydiowania lecznictwa uzdrowiskowego, traktując coraz częściej uzdrowiska jako sferę turystyki i wypoczynku. Dla
przykładu: w bogatych Niemczech, pobyt
w uzdrowisku finansowany przez kasy
chorych (za częściową odpłatnością kuracjusza) nie może obecnie odbywać się
częściej niż raz na cztery lata (w Polsce
raz na półtora roku ?!). Uczestnicy

Kongresu wskazywali, że nasze uzdrowiska nie wykorzystały szansy przyciągnięcia bogatych kuracjuszy z Niemiec i Austrii (udało się to z powodzeniem Czechom i Węgrom).
Jednym z największych problemów
polskich podmiotów uzdrowiskowych jest
brak jedności w działaniu oraz samoorganizacji, zarówno w stosunkach wewnętrznych jak i międzynarodowych. Podczas
obrad Kongresu trudno było nie zauważyć
sporów wewnętrznych i konfliktów pomiędzy zakładami lecznictwa uzdrowiskowego, związkami zawodowymi, gminami uzdrowiskowymi oraz administracją
rządową.
Chyba największe wrażenie na
uczestnikach Kongresu wywarł referat
wygłoszony przez Jana Golbę - Prezesa
Zarządu
Stowarzyszenia
Gmin
Uzdrowiskowych
(i
jednocześnie
burmistrza Krynicy) pt. "Analiza aktualnej
sytuacji prawnej uzdrowisk polskich". Ze
względu na wagę poruszonych w nim
problemów, które dotyczą teraz i w
przyszłości również Krasnobrodu - poniżej
przedstawiam obszerne fragmenty tego
wystąpienia.
"Na dzisiejszym spotkaniu w ramach X
Jubileuszowego Kongresu Uzdrowisk Polskich mam omówić temat, który- sądzęzostał mi przydzielony z przekory i w przekonaniu, że na ten temat praktycznie nic
powiedzieć się nie da.
Co można bowiem mówić i jakiej dokonać
analizy sytuacji prawnej uzdrowisk polskich, kiedy obowiązująca do dziś ustawa
z dnia 17 czerwca 1966r. o uzdrowiskach i
lecznictwie uzdrowiskom praktycznie nie
ma żadnego zastosowania i nie przystaje
do istniejącej rzeczywistości.
Ale takie postawienie sprawy byłoby
wielkim uproszczeniem problemu, który
dziś jest wyjątkowo nabrzmiały i wymaga
niemalże natychmiastowych uregulowań
prawnych.
Jeżeli tych uregulowań nie będzie,
trzeba liczyć się z dalszą postępującą degradacją roli uzdrowisk i lecznictwa
uzdrowiskowego…
W wielu gminach likwiduje się sanatoria lub ogranicza się ich działalność.
W 1992 r. zlikwidowano Instytut Medycyny Uzdrowiskowej w Poznaniu. Nie ma już
Departamentu Uzdrowisk w Ministerstwie
Zdrowia, a resort ten pozbawiony instrumentów prawnych i finansowych, pełni
dziś iluzoryczny nadzór nad lecznictwem
uzdrowiskom i uzdrowiskami.
Bezrobocie w większości gmin uzdrowiskowych przekroczyło 20% a

w wielu gminach jest ono wyższe niż30%...
Aby zorientować się jaka była polityka
Państwa w stosunku do uzdrowisk w okresie międzywojennym, wystarczy spojrzeć
na zapisy ustawy o uzdrowiskach z 1992
r., bo to właśnie one odzwierciedlają stosunek Państwa do lecznictwa uzdrowiskowego.
Wręcz zdumiewające jest, że w zaledwie cztery lata po odzyskaniu niepodległości rząd Polski przygotował i doprowadził do uchwalenia nowatorskiej ustawy,
której zapisy z nostalgią wspominamy do
dnia dzisiejszego, a której rozwiązania
systemowe i dziś jeszcze znajdują praktyczne zastosowanie w ustawodawstwie
odnoszącym się do uzdrowisk zachodnioeuropejskich…
Czytając te zapisy i porównując je z
obecnymi zapisami w ustawach niemieckich, francuskich, austriackich dostrzegamy występujące analogie, szczególnie w
zakresie opłat podatkowych (podatek turystyczny) i subwencji oraz dotacji...
Wydaje się, że już w 1990 r. kiedy
rozpoczęły się pierwsze prace nad ustawa
o uzdrowiskach i gminach uzdrowiskowych, zabrakło wyobraźni w procesie tworzenia statusu polskich uzdrowisk.
Myślano bardziej o ulgach podatkowych i zabezpieczeniu sobie wpływu nad
działalnością uzdrowiskową, niż nad faktycznymi dalekowzrocznymi rozwiązaniami, które pozwalałby budować infrastrukturę uzdrowiskową, ekologiczną, turystyczną i rekreacyjno-sportową a więc
rozwiązaniami, które dawały szansę zbudowania uzdrowisk wielofunkcyjnych.
Kolejne projekty ustaw nie dostrzegały faktu, że uzdrowisko to obszar na terenie którego funkcjonują różne podmioty
gospodarcze o różnym statusie organizacyjnym i własnościowym.
Nie dostrzegały faktu, że uzdrowisko
to obszar gdzie występują szczególne rygory i ograniczenia w zakresie nie tylko
prowadzenia działalności gospodarczej,
ale także architektoniczne, budowlane, sanitarne czyli takie rygory, które nie pozwalają na swobodny rozwój gospodarczy
miejscowości uzdrowiskowej.
Co więcej gminy mające na swoim terenie uzdrowiska, zobowiązane zostały do
wprowadzenia tych rygorów nie za jakieś
specjalne dodatkowe środki, ale za pieniądze własnych podatników…
Gorset przepisów z zakresu ochrony
środowiska naturalnego, przepisów sanitarnych, budowlanych, architektonicznych
oraz wynikających z prawa geologicznego
i górniczego bezspornie

Ciąg dalszy na str.4
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Uzdrowisko (5)
Ciąg dalszy ze str. 3
hamuje rozwój miejscowości uzdrowiskowych.
Są to jednak ograniczenia konieczne, bez których naturalne i bezcenne walory przyrody, z których korzystają kuracjusze i wczasowicze zostałyby bezpowrotnie utracone. Nie mogą one być jednak realizowane na koszt gmin uzdrowiskowych bowiem środki na ich realizację
powinien zabezpieczyć ten, kto je wprowadza lub ten kto z nich korzysta…
Tworząc nowe zapisy ustawy o
uzdrowiskach, gminach uzdrowiskowych
i lecznictwie uzdrowiskowym ( w wersji z
6 czerwca 2000 r.) zauważyliśmy zaskakująco zbliżone zachowania urzędów
centralnych. Godzą się one bardzo chętnie na ustanowienie stref ochronnych lasów, potoków, stref sanitarnych ochrony
uzdrowiskowej, obszarów górniczych.
Godzą się bardzo chętnie na zaostrzone
normy
ochrony
środowiska
w
miejscowościach uzdrowiskowych, ale
absolutnie nie godzą się na to, aby
zabezpieczyć na ten cel środki
finansowe.
Nie godzą się też, na ustanowienie
jakiegokolwiek systemu preferencji w
pozyskiwaniu środków budżetowych i
pozabudżetowych na realizację infrastruktury
proekologicznej
i
okołouzdrowiskowej.

uzdrowiskach i gminach uzdrowiskowych tradycyjnie już nakłada na gminy
obowiązki, ale nie mówi za co gminy mają je wypełnić Dlatego nie odpowiada
on, ani gminom uzdrowiskom, ani podmiotom funkcjonującym na terenie
uzdrowiska, ani też uzdrowiskowym
spółkom akcyjnym Skarbu Państwa...
Czekamy z niecierpliwością kiedy w
zakresie działalności uzdrowiskowej nastąpi przebudzenie, kiedy dostrzeże się,
że w uzdrowiskach polskich drzemie olbrzymi potencjał gospodarczy, który
umiejętnie uruchomiony i zagospodarowany może być doskonałym instrumentem nie tylko w walce z bezrobociem, ale
który może być także doskonałym czynnikiem rozwoju całych otaczających
uzdrowiska regionów. . .
Jeżeli więc rzeczywiście, a nie werbalnie, chcemy stworzyć z uzdrowisk
miejscowośi, które mogą być ośrodkami
inspirującymi rozwój gospodarczy , nie
tylko samej gminy, na terenie której są
położne, ale całych regionów otaczających uzdrowiska, jak najszybciej
musimy zmienić nie tylko anachroniczne
przepisy, ale zmienić też musimy, obecnie występujące negatywne nastawienie
do polskich uzdrowisk i brak zrozumienia dla ich roli w gospodarce kraju. . ."

Stąd też po uzgodnieniach międzyresortowych, projekt ustawy o

Tak więc mało dobrych wieści udało
się przywieźć z Polanicy. Udało mi się
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jedynie przekonać profesorów z Krakowa, Warszawy oraz architektów z Lublina do zorganizowania spotkania celem
wypracowania wspólnych propozycji dotyczących jednego z najtrudniejszych
problemów - określenia stref ochrony
uzdrowiskowej.
Do spotkania doszło w dniu 8 czerwca
br. w siedzibie Izby Gospodarczej
"Uzdrowiska Polskie" w Warszawie.
Niesłychanie trudno jest pogodzić propozycje architektów, koncepcje profesorów (czasem dosyć rozbieżne) oraz realne możliwości gminy. Ponadto propozycje te muszą znaleźć akceptację mieszkańców i władz samorządowych. Dyskusje były chwilami burzliwe. Wspólnie z
kierownikiem referatu budownictwa
Adamem Kalitą staraliśmy się bronić interesu gminy i mieszkańców. Pewien
kompromis został osiągnięty, co powinno przyspieszyć prace planistyczne.
Ważne jest to, że strefa "A" ochrony
uzdrowiskowej w zasadzie nie obejmuje
terenów zabudowanych.
Obecnie jedną z największych barier do pokonania są przewlekłe procedury biurokratyczne przy opiniowaniu i
zatwierdzaniu wszelkiej dokumentacji.
Większość opracowań i dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku do
Ministerstwa Zdrowia jest już na ukończeniu.
Być może jeszcze w lipcu Rada
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie będzie
dyskutowała nad projektem statutu
uzdrowiska oraz strefami ochrony
uzdrowiskowej.

K. Gęśla

Dziennikarskie
podsumowanie

Ogłoszenie

W dniu 21 czerwca 2001r. w Zespole Szkół
Podstawowych
im.
25
Pułku
Ułanów
Wielkopolskich odbyło się spotkanie członków Koła
Dziennikarskiego działającego przy tej szkole i
wydającego
„Gazetkę
Szkolną”
oraz
współpracujących
z
kołem
nauczycieli,
wychowawców ZSP, a także zaproszonych gości.
Na spotkaniu tym dokonano podsumowania
działalności Koła. Wszyscy uczniowie i nauczyciele
otrzymali pisemne podziękowania, zaś członkowie
koła dodatkowo upominki – czekolady ufundowane
przez Państwa Tarłowskich prowadzących sklep na
Podklasztorze. Sponsorom serdecznie dziękujemy.

Urząd Miasta i Gminy w Krasnobrodzie uprzejmie
informuje, że wzorem ostatnich lat organizowany jest
konkurs na zwiększenie estetyki, czystości i poprawy
wyglądu zewnętrznego posesji na terenie naszej gminy.
Prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie swoich posesji do konkursu w terminie do dnia 27 lipca
2001r. w pokoju nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Krasnobrodzie. Komisyjna ocena posesji zostanie dokonana w terminie do dnia 14 sierpnia 2001r.
Bliższe informacje dotyczące konkursu można
uzyskać w pokoju nr 4.

Grażyna Nowosad
Opiekunka
Koła Dziennikarskiego

Burmistrz
Miasta i Gminy Krasnobród
Marek Pasieczny

Gazeta Krasnobrodzka

5

21.06.2001r

Weterani szos
ciąg dalszy ze str. 1
- Szczebrzeszyn.
Na mecie I etapu rajdu w Krasnobrodzie na placu przy Urzędzie Miasta i Gminy zorganizowany był punkt kontroli czasu oraz
próba sprawnościowo-zręcznościowa, która polegała na jak najszybszym i bezbłędnym pokonaniu przez załogi zabytkowych samochodów specjalnie wytyczonej przez organizatorów trasy.
Wśród pojazdów, które mogliśmy oglądać w Krasnobrodzie, było
wiele interesujących marek i modeli. Wśród motocykli najstarszym
był „Dollar K7” z 1930 roku, nieco młodszy CWS M 111 z 1933r.
Duże zainteresowanie wzbudził też motocykl „Harlej Davidson
WLA z 1942 roku, który ze względu na problemy techniczne pojawił się w Krasnobrodzie ze znacznym opóźnieniem i nie wziął
udziału w próbie sprawnościowo-zręcznościowej.
Wśród samochodów najstarszym był prezentowany na pierwszej stronie „Plymouth Pd de luxe” z 1933 roku. Były też samochody zabytkowe znanych i popularnych obecnie firm motoryzacyjnych takich jak: „Mercedes 170 V z 1937 roku, BMW 327
(1938r.), BMW 340 (1951r.), Rower 90 (1959r.). Nie zabrakło też
samochodów naszej rodzimej produkcji takich jak: FSO Warszawa
M-20 (1957r.) i kilkanaście lat młodszy FSO Warszawa 223
(1973r.), czy też samochodów produkowanych przez naszych sąsiadów marki Volga z 1958 i 1961 roku.

Mnie osobiści, myślę iż podobnie jak wielu paniom oglądającym te samochody, najbardziej podobały się małe, typowo kobiece auta – kabriolety różnych marek i w różnych
kolorach.
Dla tych, którzy nie mogli oglądać tych wspaniałych
samochodów, przedstawiamy kilka z nich na poniżej prezentowanych zdjęciach.
M. Czapla

BMW 327 z 1938 r.

Austin Healey MK III z 1965r.
Fiat NSU 500 z 1939r.

Warsztat Terapii
Zajęciowej
w Dominikanówce
tel. (0-84) 660 75 14

w ramach zajęć terapeutycznych
w grupie poligraficznej
oferuje usługi w zakresie

laminowania,
bindowania,
przepisywania prac
ksero
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O konkursach
w ZSP
słów kilka
W roku szkolnym 2000/2001 w Zespole Szkół Podstawowych
w Krasnobrodzie odbywały się liczne konkursy: recytatorskie,
religijne, sportowe, plastyczne, ortograficzne, przedmiotowe
itp. O niektórych z nich informowaliśmy czytelników „Gazety
Krasnobrodzkiej”. Możemy pochwalić się osiągnięciami np. w
konkursie polonistycznym dla uczniów szkół podstawowych
„W TĘCZOWYM KRĘGU”, w którym uczennica klasy VI c
Joanna Szewczuk została laureatką etapu powiatowego i
wzięła udział w finale konkursu w Lublinie. O innych konkursach piszemy poniżej.
NASZ SUKCES w WOJEWÓDZTWIE
Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody wzięło udział w ogólnopolskim konkursie ,,Mój Las''. Uczennice: Joanna Szewczuk, Karolina Lizut, Justyna Czekirda przygotowały pod kierunkiem opiekuna koła pracę konkursową pt. „Rola lasów i zadrzewień w przeciwdziałaniu powodziom”. Ocenie podlegała
zarówno treść jak i forma graficzna pracy. W konkursie
uczestniczyły koła LOP z całego woj. lubelskiego. Miłym zaskoczeniem było zajęcie przez nasze koło 3-go miejsca w kategorii szkół podstawowych. W dniu 14 maja w Ośrodku
Edukacyjnym Nadleśnictwa Janów Lubelski odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród wyróżnionym uczniom i
nauczycielom. Z dumą odebraliśmy wyróżnienie. Wyjazd do
Janowa Lubelskiego był także bardzo ciekawą lekcją ekologii.
Zwiedzaliśmy muzeum przyrodnicze oraz przeszliśmy ścieżką
edukacyjną prowadzącą przez zbiorowiska leśne kompleksu
promocyjnego Lasy Janowskie. Wysłuchaliśmy prelekcji
przedstawiciela Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz wystąpień uczniów z innych szkół. Impreza zakończyła się
wspólną biesiadą przy ognisku. Te miłe chwile mogliśmy spędzić dzięki pomocy Pana Burmistrza, który zafundował nam
przejazd do Janowa Lubelskiego.
Opiekunka Koła – Joanna Burda
KONKURS POLONISTYCZNY UCZNIÓW KLAS
TRZECICH
Już od wielu lat uczniowie klas trzecich uczestniczyli w
konkursie ortograficznym (później polonistycznym) organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu.
Z uwagi na fakt, że w ubiegłym roku odbyła się ostatnia edycja
w/w konkursu, w bieżącym roku szkolnym organizację konkursu na terenie gminy Krasnobród przejęła nasza szkoła, natomiast konsultantem metodycznym była nadal Pani Weronika
Kołtun – metodyk ODN w Zamościu.
Głównym celem konkursu było rozbudzanie i rozwijanie
zainteresowań polonistycznych, jak też wyłonienie wśród
uczestników tych, którzy potrafią przestrzegać poprawności ortograficznej w zakresie poznanych zasad i stosować poprawnie
wiadomości gramatyczne.
Zgodnie z opracowanym i przesłanym do szkół regulaminem I Gminny Konkurs Polonistyczny przebiegał w dwóch
etapach. Etap I – klasowy przeprowadzono w terminie do 16
marca w szkołach na terenie gminy. Zadania konkursowe do
tego etapu opracowywali nauczyciele uczący w klasach III. W
wyniku eliminacji klasowych do etapu II – gminnego zgłoszono 21 uczestników.
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16 maja o godzinie 10.00 po powitaniu wszystkich uczestników konkursu i ich opiekunów przez dyrektora ZSP, pana
Rolanda Wyrostkiewicza, nastąpiło komisyjne otwarcie koperty z poleceniami konkursowymi. Po powieleniu kart pracy,
omówieniu spraw organizacyjnych i 60 minutach wytężonej
pracy, zadania zostały przekazane komisji sprawdzającej, w
skład której weszły wychowawczynie klas I: pani B. Twardowska, pani M. Jabłońska i pani Z. Lalik. W oczekiwaniu na
wyniki wszyscy uczestnicy i opiekunowie zostali zaproszeni
na obiad. Wyniki były znane już po godzinie 14.00. Niestety,
żaden z uczestników nie uzyskał maksymalnej liczby punktów (43) i tytułu „Gminnego Mistrza Konkursu Polonistycznego klas III”. Natomiast najlepszy wynik – 40 punktów uzyskała uczennica naszej szkoły – Anna Parnicka. Poziom pozostałych prac był bardzo wyrównany, gdyż aż 12 uczniów
uzyskało ponad 30 punktów.
Za udział w I Gminnym Konkursie Polonistycznym dla
klas III wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i
nagrody, natomiast nauczyciele podziękowania za przygotowanie podopiecznych.

Nagrody i obiady zostały ufundowane przez dyrektora ZSP – pana R. Wyrostkiewicza i właściciela
sklepu „Mateusz” – pana C. Kusza. Pragnę pogratulować wszystkim uczestnikom i opiekunom osiągniętych
wyników. Natomiast drugoklasistów zachęcam do pracy i sprawdzenia swoich wiadomości w przyszłym roku. Pamiętajcie tytuł „Gminnego Mistrza” czeka na
Was!!!
Relację z I Gminnego Konkursu Polonistycznego klas III
przekazała pomysłodawca i organizator konkursu
Barbara Wyrostkiewicz- nauczycielka ZSP Krasnobród
GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
dla UCZNIÓW KLAS IV-VI
5 VI 2001 roku miał miejsce III etap Gminnego Konkursu
Ortograficznego uczniów klas IV – VI, którego organizatorem i gospodarzem był Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie. Wzięło w nim udział 34 uczestników szkół podstawowych z terenu gminy Krasnobród, tj. SP Majdan Wielki,
SP Kaczórki, ZSP Krasnobród. Etap gminny konkursu był
ostatnim etapem po eliminacjach klasowych i szkolnych,
przeprowadzonych w poszczególnych szkołach. Dyktanda
konkursowe oraz krzyżówki dla uczestników konkursu przygotowali doradcy metodyczni z języka polskiego z ODN w
Zamościu. Wszyscy zakwalifikowani do etapu gminnego
uczestnicy otrzymali tytuł Finalisty Gminnego Konkursu Ortograficznego, zaś najlepsi (po trzech w każdej kategorii wiekowej) tytuł Laureata Gminnego Konkursu Ortograficznego.
Komisja w składzie: Jadwiga Gałka, Grażyna Kawalec, Grażyna Nowosad najwyżej oceniła prace konkursowe i przyznała tytuły laureatów następującym osobom (kolejność według
otrzymanych punktów).
Klasy IV: Damian Gmyz (ZSP Krasnobród), Jacek Kania
(SP Kaczórki), Anna Cieplak (SP Kaczórki).
Klasy V: Magdalena Nieśpiał (ZSP Krasnobród), Marlena
Górska (SP Kaczórki), Aneta Stachurska (SP Majdan Wielki).
Klasy VI: Karolina Lizut, Joanna Szewczuk, Justyna Czekirda – ZSP Krasnobród.
Uczestnicy Konkursu – finaliści otrzymali okolicznościowe
dyplomy, laureaci dyplomy oraz nagrody książkowe, zaś nauczyciele poloniści przygotowujący uczniów do konkursupisemne podziękowania. Książki oraz dyplomy ufundowała
dyrekcja ZSP Krasnobród oraz dla trójki najlepszych laureatów - dyrektor COKiS, Andrzej Czapla.
Organizatorom i fundatorom nagród serdecznie dziękujemy.
Grażyna Nowosad
Przewodnicząca Komisji
Gminnego Konkursu Ortograficznego
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Wakacyjny rozejm
z nastolatkami
Wakacje tuż, tuż. Rodzice już się martwią, jak poradzić sobie z
dorastającym dzieckiem, aby te wakacje spędzić spokojnie i
bezpiecznie. Ważne jest to, aby rodzice znali swoje dziecko i
rozumieli je.
Wiek dojrzewania jest to wiek burzliwego naporu uczuć,
zainteresowań i wyobraźni - przy małym jeszcze doświadczeniu i nieustalonym charakterze. Pragnienia i uczucia są wtedy
bardzo silne, a znajomość świata, własne doświadczenie i
umiejętność wyboru bardzo małe. Dziecko staje się trudniejsze
w kontaktach, zmienne, kapryśne, samowolne i przekorne,
opryskliwe i nieposłuszne. W tym okresie trzeba rozwijać zasób wiadomości oraz zdolność samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków i stosowania ich do własnego postępowania. Nie chodzi o to, by narzucić za pomocą nakazów i zakazów gotową receptę postępowania, lecz by pozwolić samodzielnie myśleć, wnioskować, a nawet decydować o tym jak
postąpić. Młodzież nie zawsze podejmuje słuszne decyzje, popełnia błędy, których rodzice bardzo się boją. Lepiej w tym
czasie odwoływać się do rzekomej dorosłości, niż ciągle akceptować, że jest niedojrzałe i że powinno słuchać dorosłych,
ponieważ ten argument nie działa. Cechą dorastającej młodzieży jest bunt przeciw narzuconym nakazom i zakazom, przeciw
przepisom, co wolno, a czego nie wolno. Nie powiększajmy
tego buntu przez narzucanie naszej woli. Próbujmy uzasadnić
nasze stanowisko i nasze poglądy, próbujmy rozmawiać jak z
dorosłymi. Nie zawsze odniesie to natychmiastowy skutek, ale
będzie działało stopniowo. Wbrew naszym radom, naszym poglądom - młodzież postąpi po swojemu, ulegnie wpływom rówieśników i własnym pragnieniom. Dziecko dojrzewające obserwuje bardzo bystro i wnikliwie dorosłych i stwierdza, że
między tym co mówią, a tym co robią jest rozbieżność
sprzeczność między bezkrytycznie dotąd uznawanym autorytetem dorosłych a ich niedoskonałością stwierdzoną własnym
doświadczeniem.
Nasilenie buntu jest więc wobec tego różne, zależnie od
warunków rodzinnych i wychowawczych, w których młodzież
rośnie. Im rodzice bliżsi są doskonałości, im większe zrozumienie ze strony starszych, im więcej błędów wychowawczych, tym większy upadek autorytetu dorosłych i boleśniejsza
utrata zaufania. Młodzież wówczas zwraca się ku rówieśnikom, którzy myślą i czują podobnie, chociaż ich wiedza o życiu jest bardzo mała. Marzą, pragną, śpieszą się, by prędzej
„żyć po dorosłemu”. Rodzice, którzy rozumieją swoje dzieci,
powinni dbać o dobór ich przyjaciół, otworzyć dom, znaleźć
czas na rozmowy z młodzieżą. Rozumni rodzice nie wymagają
zwierzeń. Obserwują i starają się zrozumieć. Młodzi nie wiedzą, że dorosłość bardziej polega na obowiązkach niż na przywilejach, że więcej jest wyrzeczeń i przymusu niż swobody
(lub nie chcą wiedzieć). Dlatego też rodzice winni częściej
wtajemniczać dzieci w swoje kłopoty życiowe i włączać je do
ich rozwiązywania. Troska rodziców o dorastającą młodzież
jest uzasadniona, ale same zakazy, odgradzanie od pokus nie
jest wychowywaniem. Niech młodzi próbują swoich sił i niech
wiedzą, że rodzice są ludźmi, do których można się zwrócić,
gdy wydaje się, że ziemia chwieje się pod nogami.
Życzę więc i rodzicom i dzieciom udanych wspólnych
wakacji opartych na wzajemnym zaufaniu i tolerancji.
Maria Domańska
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XXV sesja

Rady
MiG Krasnobród
XXV sesja Rady Miasta i Gminy Krasnobród podobnie jak
poprzednia była sesją wyjazdową. Tym razem odbyła się w
Szkole Podstawowej w Majdanie Wielkim.
Pierwszą uchwałą, nad którą dyskutowali radni, była
uchwała w sprawie likwidacji nazwy ulicy w Krasnobrodzie.
Wyjaśnień do tej uchwały udzieliła p. Edwarda Borowicz, która poinformowała, że uchwała ta dotyczy ulicy 22 Lipca. Powodem tej zmiany jest fakt, że przy ulicy tej znajdują się tylko
trzy gospodarstwa. Proponuje się przyporządkowanie tych gospodarstw do ulicy Mickiewicza. W tej sprawie były prowadzone rozmowy z mieszkańcami gospodarstw położonych przy
ul. 22 Lipca, którzy zgodzili się z tą propozycją. Uchwała została podjęta.
Kolejna uchwała dotyczyła utworzenia środków specjalnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dominikanówce.
Komentarza do projektu tej uchwały udzieliła Kierownik WTZ
Urszula Czapla informując, iż jest możliwość pozyskiwania
środków ze sprzedaży prac wykonywanych przez uczestników
WTZ oraz za świadczenie usług poligraficznych takich jak laminowanie, bindowanie, przepisywanie prac, itp. Byłaby to
forma dowartościowania samych uczestników, a tym samym
sposób pozyskiwania środków, które przeznaczonoby na konkretne cele, tj. zakup materiałów potrzebnych do terapii oraz
organizację wycieczek dla uczestników. Uchwała została podjęta.
Trzecia uchwała dotyczyła zmian w budżecie gminy na
2001 rok. Projekt uchwały omówiła skarbnik J. Niedźwiedź informując, iż zmiany te związane są z otrzymanymi dotacjami
m.in.: dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego ze środków Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych na
budowę drogi dojazdowej w Grabniku (30 000 zł), dotacja z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na: nasadzenie drzew i
krzewów przy Zespole Szkół w Krasnobrodzie (3 000 zł.), na
przedłużenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej Św. RochHutki (4 000 zł), na modernizację parku miejskiego w Krasnobrodzie
(5 000zł.), dotacja z Urzędu Statystycznego w Lublinie na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego i
Powszechnego Spisu Rolnego w 2002r. (2.910 zł.)
Podczas XXV sesji Rady MiG Krasnobród omawiano też
projekt uchwały dotyczący ustalenia wysokości bonifikat przy
sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku domu nauczyciela
przy ul. Lelewela w Krasnobrodzie. Projekt uchwały omówiła
E. Borowicz, która poinformowała, że uchwała została przygotowana na wzór uchwał dotyczących sprzedaży mieszkań w
domach nauczyciela w Krasnobrodzie (przy ul. 3-go Maja) i w
Majdanie Wielkim, tzn. ustalono takie same bonifikaty i takie
same zasady sprzedaży mieszkań. Mieszkania zostały już oszacowane przez rzeczoznawcę.
Przypomnę, iż w przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali w domu mieszkalnym dotychczasowym najemcom
przy jednorazowych wpłatach najpóźniej do dnia zawarcia aktu
notarialnego stosuje się bonifikatę w wysokości 50%. W przypadku, gdy dotychczasowy najemca wnosi zapłatę ceny sprzedaży za lokal i przypadający udział w nieruchomości w 2001r.
zostaje mu udzielona bonifikata w wysokości 40%. Zapłata
ceny sprzedaży lokalu oraz udziału w nieruchomości gruntowej może być na wniosek najemcy rozłożona na raty roczne
płatne przez okres 10 lat oczywiście z inną bonifikatą.
Ciąg dalszy na str. 12
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Uroczystości
w Majdanie Wielkim
Uroczystości rozpoczęły się w Kaplicy Św. Alberta w Majdanie Wielkim, gdzie wszystkich zebranych powitała dyrektor Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim Małgorzata
Kawałek. Potem uczniowie miejscowej szkoły powitały ks.
Biskupa, a rodzice wręczyli kwiaty.
Następnie ponownie głos zabrała Dyrektor miejscowej szkoły Małgorzata Kawałek, która w swoim okolicznościowym
przemówieniu powiedziała: „29 maja 2001 roku jest najważniejszym dniem w historii szkoły, ponieważ otrzymuje
ona imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który powiedział: Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze
być człowiekiem. Myśl ta wypełniała całe życie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, który był nie tylko wybitnym kapłanem i humanistą, ale także wielkim Polakiem, który żył wartościami uniwersalnymi (ponadczasowymi) takimi jak:
prawda, szacunek, miłość, wiara i dobro. Głosił je za pomocą słowa i czynu. Sam nieustraszony uczył odwagi, mądrości, dzielności i rozsądku.
Zdobył autorytet moralny w czasach, w których załamało się wiele autorytetów”. O szkole mówił: Szkoła musi
być narodowa. Ma dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. Wychować je w tym duchu.
Szkoła nie jest instytucją autonomiczną i nadrzędną nad
Narodem, wyrasta z potrzeby Narodu, z jego ducha.

I musi liczyć się Narodem, z jego wymaganiami, z jego kulturą
i obyczajowością.
Prymas Tysiąclecia należy do wielkich całej naszej historii,
do tych, których wielkość trwa. Pozostanie dla nas – nauczycieli, uczniów i rodziców - głosem żywym, z którego mądrość będziemy czerpać teraz i w przyszłym działaniu. Warto wsłuchać
się w słowa Prymasa „Można przejść przez życie jak kwiat,
można przefrunąć jak ptak, ale kwiat nie zawsze wyda owoc, a
śpiew ptaka umilknie. I co pozostanie po tobie bracie najmilszy? Zastanów się dziś, póki jeszcze czas...”
Sztandar, który dziś otrzyma społeczność uczniowska,
będzie dla niej symbolem Polski-Narodu-Ziemi, symbolem
naszej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. W
imieniu uczniów, rodziców, nauczycieli, społeczności lokalnej i
własnym proszę Jego Ekscelencję Biskupa o odprawienie Mszy
św. i poświęcenie sztandaru.”
Zanim jednak rozpoczęła się Msza św. zebrani w kaplicy
wysłuchali programu artystycznego w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim.
Mszę św. sprawował ks. biskup Mariusz Leszczyński i wygłosił homilię, w której wielokrotnie odnosił się do wartości i
postaw, którymi charakteryzował się patron miejscowej szkoły.
Podczas mszy biskup dokonał poświęcenia sztandaru Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie

Fo t o r e p o r t a ż
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Uroczystości
w Majdanie Wielkim
Wielkim. Po poświęceniu sztandar ucałowali kolejno: ks.Biskup, ks. prałat Roman Marszalec, dyrektor Małgorzata Kawałek. Następnie rodzice uczniów przekazali sztandar p. Dyrektor, a pani Dyrektor z kolei przekazała sztandar uczniom, po
czym odbyło się uroczyste ślubowanie na sztandar.
Po błogosławieństwie kończącym mszę św. wszyscy uczestnicy spotkania, na
czele z pocztami sztandarowymi: Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie i Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim udali się na plac przed budynkiem szkoły, gdzie
odbyła się dalsza część uroczystości nadania imienia miejscowej szkole.
Ta część uroczystości rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego i wciągnięciem na maszt flagi narodowej. Następnie uroczystego odsłonięcia tablicy z napisem: „Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim” dokonali: lubelski kurator oświaty p. Wojciech Żukowski i Burmistrz Miasta i Gminy Krasnobród Marek Pasieczny.
Po odsłonięciu tablicy głos zabrali kolejno: senator Jerzy Chróścikowski,
kurator oświaty Wojciech Żukowski, dyrektor Zamojskiego Oddziału Urzędu Wojewódzkiego Zbigniew Bełz oraz ks. biskup Mariusz Leszczyński, którzy na pamiątkę tej uroczystości przekazali na ręce pani Dyrektor prezenty dla szkoły w postaci ciekawych wydawnictw książkowych. Zarówno podczas uroczystości w kaplicy jak i przed budynkiem szkoły wypowiedziano wiele miłych słów zarówno do
gospodarzy i organizatorów tej uroczystości jak i do przybyłych na tę uroczystość
gości.
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Kończąc oficjalną cześć uroczystości dyrektor szkoły Małgorzata Kawałek podziękowała wszystkim za obecność na tej uroczystości; sponsorom za pomoc materialną w
organizacji uroczystości, a także dofinansowanie działalności dydaktycznej szkoły;
uczniom, rodzicom, nauczycielom i całej
społeczności lokalnej za zaangażowanie i
pomoc w organizacji uroczystości.
Po oficjalnej części uroczystości zaproszeni goście udali się na obiad, a następnie
wspólnie obejrzeli szkołę, po której oprowadzała gospodyni tego obiektu dyrektor
Małgorzata Kawałek.
Uroczystości związane z nadaniem
imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Szkole Podstawowej w Majdanie Wielkim
przeszły już do historii. Pozostaje tylko
mieć nadzieję, że wartości, którymi żył Patron szkoły, tj. wiara, miłość, prawda, szacunek, i dobro będą wartościami ciągle ponadczasowymi i żywymi także dla uczniów i
ich rodziców, pedagogów i całej społeczności lokalnej Majdanu Wielkiego i sąsiednich
miejscowości.
M. Czapla
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Spotkanie z poezją
Prawie miesiąc po wieczorze poezji p. Marianny Olszewskiej, a dokładniej
mówiąc 2 czerwca 2001r. mieliśmy okazję ponownie przenieść się do świata poezji. Tym razem honorowym gościem Centrum Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie był poeta ks. dr Krzysztof Guzowski.
Ks. dr Krzysztof Guzowski urodził się 13 stycznia
1962r. Pochodzi z Krasnobrodu. Przez pięć lat pracował
duszpastersko w Zamościu, a obecnie jest pracownikiem
naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadzi
stałą rubrykę filozoficzną w „Zamojskim Kwartalniku
Kulturalnym”.
Jest
redaktorem
włoskiego
pisma
personalistycznego „Prospettiva Persona” oraz członkiem
komitetu naukowego Uniwersytetu w Padwie redagującego
„Leksykon Personalistów XX wieku”.
Swoje wiersze publikował w licznych antologiach i almanachach. Dotychczas wydał trzy tomiki wierszy: „Figury” (Lublin 1987), „Obrazy” (Warszawa
1995), „Ogrody” (Sandomierz 1999). Jest laureatem wielu konkursów literackich:
„Figury” – Nagroda im. Józefa Czechowicza, „Obrazy” – główna nagroda ogólnopolska „Głosu Nauczyciela” oraz Nagroda im. Anny Kamieńskiej, przyznawana
najlepszym książkom roku w województwie lubelskim.
Krasnobrodzkie spotkanie z poezją ks. dra Krzysztofa Guzowskiego połączone było z promocją kolejnego, czwartego zbioru wierszy - poematu „Wyspy”.
Spotkanie rozpoczął Andrzej Czapla – Dyrektor COKiS, który powitał zebranych
gości. Po powitaniu głos zabrali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Krasnobrodzie, którzy w programie poetyckim przygotowanym pod opieką
p. Marzeny Gęśli przedstawili życiorys Poety i przy gitarowym akompaniamencie
recytowali wiersze. Na zakończenie swojego programu wręczyli Poecie bukiet
pięknych kwiatów.
Następnie głos zabrał gość honorowy spotkania – poeta ks. dr Krzysztof Guzowski, który recytował swoje wiersze i mówił o swojej twórczości i o pracy naukowej. Poeta zaproponował też tzw. „koncert życzeń” tj. autorskie wykonanie
wierszy wybranych przez uczestników spotkania z dowolnego tomiku Jego wierszy. Po spełnieniu wszystkich życzeń uczestnicy ustawili się w kolejce i cierpliwie
czekali, z tomikiem wierszy w ręku, na pamiątkowy wpis – specjalną dedykację
od Autora. Czas oczekiwania na indywidualne spotkanie z Poetą można było nieco skrócić korzystając z przygotowanego przez organizatorów spotkania słodkiego
poczęstunku.
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Miłośnikom poezji dedykujemy jeden z
wierszy ks. dra Krzysztofa Guzowskiego z
najnowszego zbioru wierszy – poematu
„Wyspy”:

Wyspa
dzieciństwa
Dzieciństwo to moja wyspa
Podklasztor lasy Księża góra
strumienie jary wąwozy
na nią najchętniej się chronię
udając grę w chowanego
czasy i twarze najdalsze
chowam pod mech i maliny
wspinam się ku wierzchołkom
mierząc przebyte przestrzenie
między łowieniem i siecią
mgłą i ziszczoną nadzieją
tam wyczuwam to aevum
czas który nie biegnie nie dławi
lecz trwa jakby część duszy
zrodzonej przez dom i ogrody
hen na rydwanach obłoków
drewniany koń żywo stąpa
a w anielskiej zagrodzie
sto uskrzydlonych wierszy.
gdy świat cały staje się obcy
dziwnie bezładny i wrogi
sadowię się na kolanach wzgórz
wspominając czułość matki

*****

Tekst i zdjęcia:

M. Czapla
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Rozpoczniemy krótki kurs mądrego
wychowania. Jedną z ważnych zasad w
wychowaniu jest dowartościowanie.
Wychowanie jest procesem, który
w istocie opiera się na dwóch rodzajach
oddziaływań” na nagradzaniu i karaniu.
Nagradzanie polega na stosowaniu różnorodnych bodźców pozytywnych, mających na celu wzmocnienie pożądanych postaw, zachowań lub cech wychowanka. Najczęściej jest to pochwała,
nagroda
rzeczowa,
ale
również
uśmiech, pieszczota, ofiarowanie swego
czasu, zabawa z dzieckiem itp.
Nagradzając mówimy: cieszę z
twoich osiągnięć, sprawiasz mi radość,
dostrzegam, że się rozwijasz, wzrastasz,
wzbogacasz się, widzę twój wysiłek,
doceniam jego wartość.
Inne znaczenie i sens ma kara. Kara
jest informacją: sprawiasz mi zawód,
smucisz mnie, uwstecznisz się, nie tędy
droga, błądzisz.
Można wyróżnić negatywny i pozytywny styl wychowania. Tam gdzie
przeważa nagradzanie mówimy o wychowaniu pozytywnym, tam gdzie dominuje karanie – o wychowaniu negatywnym. Warto w tym miejscu zastanowić się, jak jest w naszych rodzinach.
Przeanalizujmy nasze oddziaływania
wobec dzieci w dniu wczorajszym – ile
było w nich nagan, napomnień, narzekań, a ile razy
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Zasady mądrego
wychowania
doceniliśmy, pochwaliliśmy, a więc dowartościowaliśmy nasze dziecko. Zastanówmy się: Czy zachowujemy właściwe proporcje między oddziaływaniami
pozytywnymi i negatywnymi?
Niestety z doświadczeń i obserwacji
wynika, że wielu rodziców nadmiernie
koncentruje się na negatywnej stronie
wychowania. Staramy się przede wszystkim zwracać uwagę na to co niewłaściwe,
negatywne, błędne słabe.
W swoich usiłowaniach „nawracania” dzieci na właściwą drogę przybieramy często rolę detektywa, który zajmuje
się przyłapywaniem dzieci na „złym
uczynku”. Nam, rodzicom, wydaje się, że
wychowanie polega głównie na piętnowaniu i eliminowaniu złych zachowań.
Nasza uwaga jest jak radar nakierowana
na wyłapywanie tego, co: niewłaściwe
niepożądane, niedobre. Warto w tym
miejscu postawić sobie inne pytanie: Czy
staraliśmy się przyłapywać nasze dzieci
na dobrych uczynkach? Czy dostrzegamy
zwykłe „staranie się”, które nie przynosi
błyskotliwych efektów? Czy zauważamy
u naszych dzieci dobre odruchy takie jak:
wrażliwość, gesty współczucia, skruchę
lub żal za błędy? Czy doceniliśmy ich
samodzielność, wysiłek, próby sprawiania nam radości?

Dowartościowujmy nasze dzieci!
Wychowanie to budowanie dobra w
człowieku, to podnoszenie jakości życia!
Postarajmy się docenić dzieci i wspierać
to, co wartościowe, co podoba się nam w
naszych dzieciach. Doceniajmy nasze
dzieci tak często, jak to tylko możliwe,
bo to głównie my budujemy w nich poczucie własnej wartości – skarb na całe
życie.
Zacznijmy świadomie stosować tę
zasadę w praktyce wychowawczej. Dobrym sposobem jest zrobienie takiego
postanowienia: dziś pochwalę raz moje
dziecko, a jutro dwa razy. Uczyńmy to
szczerze i uczciwie. Wysilmy naszą
uwagę i znajdźmy w tym dziecku coś, co
naprawdę zasługuje na docenienie. Czasem tak niewiele potrzeba: jedno słowo
pochwały, gest aprobaty, zwykły
uśmiech uznania ... Zauważmy dobro w
naszym dziecku. Budując w dziecku
przekonanie, że jest dla nas ważne, że
jest „Kimś”, uruchamiamy jeden z najsilniejszych motywów jego samorozwoju. Aby człowiek był dobry musi w to
najpierw uwierzyć. Pomóżmy w tym naszym dzieciom.
A. Słota

VI Przedszkolaki recytują
13 czerwca 2001r. w Centrum Oświaty
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbył
się VI Konkurs Recytatorski Przedszkolaka.
Wzięło w nim udział prawie 60-ro
dzieci, z następujących szkół z terenu
Miasta i Gminy Krasnobród: Majdan
Wielki, Kaczórki, Zielone i Krasnobród.
Były to dzieci głównie z klas zerowych,
choć nie zabrakło też przedszkolaków, 3,
4- i 5-latków.
Zadaniem każdego dziecka było zaprezentowanie jednego wiersza o dowolnej tematyce. I rzeczywiście tematyka
wierszy
była
bardzo
różna
i różnych autorów. Były wiersze o mamie,
o kocie, o psie i innych zwierzętach, o porach roku i wiele innych.
Przedszkolaki spisały się dzielnie, jedne z większą inne z mniejszą odwaga
wkraczały na scenę i prezentowały przygotowane wiersze. Czasami zdarzało się,
że była potrzebna pomoc mamy czy pani,
ale to nie przeszkadzało w tym, by dobrze
zaprezentować się na scenie.

Po
wysłuchaniu
wszystkich
wierszy na
uczestników konkursu czekała miła niespodzianka, tj.
upominki. Organizatorzy przygotowali dla każdego
recytatora pamiątkowy dyplom, upominek w postaci
wielofunkcyjnego długopisu oraz słodki batonik.
Tradycyjnie konkurs zakończył się pamiątkowym
zdjęciem.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim małym
recytatorom za udział w konkursie, a rodzicom i
nauczycielom za przygotowanie ich do tego konkursu.
M. Czapla
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Goście
z Macedonii
W dniu 12 czerwca 2001r. gościliśmy w Krasnobrodzie Zespół Pieśni
i Tańca „GOCE DELCEV” z Macedonii, a dokładniej mówiąc z miejscowości Drugowo.
Jest
to
zespół
folklorystyczny,
amatorski, działający
przy tamtejszym urzędzie gminy. Działa od
1985r. i liczy około
120 osób w różnym
wieku. Składa się z
trzech
grup:
dziecięcej,
młodzieżowej
i
grupy
osób
dorosłych.
W swoim repertuarze posiada stare
macedońskie
pieśni,
tańce
i
zwyczaje.
W Krasnobrodzie
gościliśmy ponad
30-osobową grupę
młodzieży. Podczas
występu
zorganizowanego w
sali gimnastycznej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie mieliśmy okazję choć
trochę przybliżyć sobie folklor macedoński.
W blisko godzinnym programie zespół zaprezentował dawne zwyczaje takie jak, chrzest, zaślubiny oraz tańce i pieśni macedońskie. Warto podkreślić, iż stroje, w których występowali tancerze były to stroje oryginalne,
tkane i wyszywane ręcznie około 200 lat temu.
Folklor macedoński jest dla nas Polaków dosyć egzotyczny, inne stroje, inne tańce, dlatego też cały występ zespołu był przyjęty z dużym zainteresowaniem przez zgromadzoną publiczność i nagrodzony gromkimi brawami.
Po
występie
zespół wraz z
opiekunami udał
się na obiad,
podczas którego
przedstawiciele
władz samorządowych
naszego
miasta: burmistrz
Marek Pasieczny
i
zastępca
burmistrza
Janusz
Oś
oraz
dyre
ktor COKiS Andrzej Czapla spotkali się z kierownictwem zespołu i burmistrzem macedońskiego miasta Drugovo. Podczas tego spotkania poruszano
tematy dotyczące kultury, samorządu, gospodarki i porównywano rozwiązania polskie i macedońskie. Na zakończenie przebiegającego w milej atmosferze spotkania burmistrz miejscowości Drugovo wręczył gospodarzom
upominki i zaprosił do odwiedzenia swojego miasta, natomiast burmistrz
Marek Pasieczny przekazał gościom materiały promocyjne o Krasnobrodzie.
Po tym spotkaniu grupa Macedończyków udała się na wycieczkę po
Krasnobrodzie, a po noclegu w ośrodku wypoczynkowym na Pszczelińcu
następnego dnia udała się do Werbkowic, gdzie zespół miał zaplanowany
kolejny występ, a następnie do Zwierzyńca, gdzie występował w ramach
„Dni Zwierzyńca”.
Mamy nadzieję, że nasi goście będą mile wspominać pobyt w Krasnobrodzie.
M. Czapla
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XXV sesja

Rady
MiG Krasnobród
Ciąg dalszy ze str. 7
Podczas dyskusji nad projektem tej uchwały przybyli na
sesję mieszkańcy domu nauczyciela przy ul. Lelewela
domagali się, aby bez względu na to czy wszyscy lokatorzy wykupią mieszkania, czy też tylko część zastosować bonifikatę w wysokości 50%. Radni nie zgodzili się z tą propozycją i uchwała została podjęta bez
zmian, a więc lokale mieszkalne w budynku domu nauczyciela przy ul. Lelewela będą sprzedawane na takich
samych zasadach jak sprzedaż mieszkań w Majdanie
Wielkim i w domu nauczyciela przy ul. 3-go Maja.
oprac. M. Czapla

Już
wakacje
W dniu 22 czerwca kończy się rok szkolny
2000/2001. W Krasnobrodzie uroczyste zakończenie roku szkolnego rozpocznie się tradycyjnie Mszą św. w
Sanktuarium Maryjnym, a potem uczniowie, nauczyciele i rodzice przemaszerują do szkoły, gdzie uczniowie
otrzymają świadectwa. Dla uczniów, którzy dobrze się
uczyli, a także dla tych, którzy aktywnie działały w organizacjach szkolnych zostały przygotowane nagrody.
Wakacje to czas zasłużonego wypoczynku dla
uczniów i nauczycieli, życzę, więc wszystkim w imieniu
Redakcji „G.K” miłego wypoczynku i dedykuję wiersz
Władysława Broniewskiego zatytułowany „Wakacje”.
M.Czapla

Już wakacje się zaczęły,
do widzenia, szkoło!
Nie ujrzymy cię przez lato,
bawiąc się wesoło.
W kąt czytanki, w kat rachunki,
książki i zeszyty!
Z nami czerwiec, z nami lipiec,
złotym słońcem szyty!
A gdy skończą się wakacje,
jak nam będzie miło,
że do ciebie, miła szkoło,
znów się powróciło.
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Otwarcie
boiska szkolnego
W dniu 1 czerwca br. podczas organizowanego w tym czasie „Dniu Sportu w Zespole Szkół Ogólnokształcących” odbyło się uroczyste otwarcie boiska szkolnego.
Uczestników sportowych rozgrywek i zaproszonych gości
powitał dyrektor ZSO Marek Pawluk. W swoim wystąpieniu
Dyrektor przedstawił historię powstania boiska i podziękował
osobom, które przyczyniły się do jego utworzenia. Głos zabrał
także ks. prałat Roman Marszalec, który odmówił modlitwę, a
następnie opowiedział jak dawniej uprawiano sport. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz MiG Krasnobród Marek Pasieczny, dyrektor ZSO Marek Pawluk, przewodniczący Rady MiG Krasnobród Józef Wryszcz, nauczyciel
wychowania fizycznego Kazimierz Mielniczek, przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Stanisław Cieplak oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
LO Magdalena Gradziuk.
Po oficjalnym otwarciu boiska odbył się trójmecz piłki
nożnej pomiędzy drużynami: nauczycieli i rodziców, liceum i
gimnazjum. Wyniki tych meczy przedstawiają się następująco:

Na zdjęciach:
1. Przemówienie ks. prałata Romana Marszalca
Przecięcie wstęgi przez:
2. Magdalenę Gradziuk
3. Kazimierza Mielniczka
4. Stanisława Cieplaka
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Nauczyciele – Liceum 0:0, Nauczyciele - Gimnazjum 2:1, Gimnazjum – Liceum 2:1. W ramach „Dnia Sportu w ZSO” odbyły się
też mecze w piłkę siatkową i różne konkurencje sportoworekreacyjne oraz występy artystyczne.
Jak informuje zastępca dyrektora ZSO Józef Wryszcz prace związane z utworzeniem boiska sportowego przy szkole w Krasnobrodzie rozpoczęły się dwa lata temu. Co tydzień w piątkowe popołudnia uczniowie LO wraz z nauczycielami wychowania fizycznego
wykonywali różnego rodzaju prace, takie jak: wycinanie dziko rosnących drzew i krzewów, przenoszenie płytek, którymi wyłożona
była cześć placu i inne prace porządkowe. W następnym roku został wynajęty z ZGK w Krasnobrodzie spychacz, który wyrównał
teren. Następnie ciężarówkami nawożono ziemię (około 200 kursów), a potem uczniowie wraz z nauczycielami wysieli trawę, natomiast pracownicy szkoły wraz z pracownikami interwencyjnymi
przesunęli ogrodzenie terenu szkoły na granicę działki szkolnej,
wykonali bramki oraz ławeczki (około 60 mb). Posadzono także na
skarpie wzdłuż boiska około 100 sztuk sadzonek krzewów iglastych. Nowo otwarte boisko ma wymiary 54 x 90m.
Jeśli chodzi o środki finansowe potrzebne na utworzenie boiska szkolnego to w większości pochodzą one z Miejsko-Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której za pośrednictwem „G.K.” Dyrekcja ZSO składa gorące podziękowania.
M. Czapla

14

Gazeta Krasnobrodzka

Co słychać
w COKiS-ie?
Wystawa
Podczas spotkania z poezją ks. dr Krzysztofa Guzowskiego w dniu 2 czerwca 2001r. w
Centrum Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbyło się uroczyste otwarcie
wystawy pt. „Prymas Tysiąclecia w fotografii” zorganizowanej przez Centrum
Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie
i Krasnobrodzkie Towarzystwo Regionalne. Na wystawie zgromadzono około 30
czarno-białych kserokopii zdjęć z lat 1909–
1949, a także kolorowe ilustracje z późniejszego okresu. Wśród nich są m.in. zdjęcia z
wizytacji biskupa Stefana Wyszyńskiego w
Tomaszowie Lub. Zamościu, Tyszowcach
oraz ilustracje z podróży do Rzymu, spotkań z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.
Ciekawostką wystawy jest też udostępniona
przez ks. prałata Romana Marszalca, kserokopia protokołu z 1946r. z wizytacji biskupiej parafii Krasnobród spisanego własnoręcznie przez ówczesnego biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego.
Zapraszamy do obejrzenia wystawy, która
czynna jest do 20 lipca, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600.

Tancerze
z Hrubieszowa
w Krasnobrodzie
Na początku lipca br. będziemy goscić w
Krasnobrodzie Zespół Pieśni i Tańca z
Hrubieszowa. Natomiast w dniu 4 lipca
(środa) o godz. 1700 odbędzie się
plenerowy występ tego zespołu, który
będzie miał miejsce najprawdopodobniej na
skwerku
w
centrum
Krasnobrodu.
Szczegóły będą podane na plakatach
informacyjnych, ale już teraz serdecznie
zapraszamy, bo naprawdę warto. Zespół ten
występował już w Krasnobrodzie, myślę
jednak, że nawet ci, którzy widzieli ten
występ, z przyjemnością obejrzą go jeszcze
raz.

Wybory
MISS Krasnobrodu
W pierwszą sobotę lipca, tj. 7 lipca 2001r.
Centrum Oświaty Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie wspólnie z Agencją
ARTYSTYCZNĄ „Capital” z Zamościa
organizuje imprezę plenerową, która
odbędzie się na krasnobrodzkim stadione.

muzycznych oraz tradycyjnie już w
niedzielę (22 lipca) „Przegląd Orkiestr
Dętych”. Będzie to już XI edycja
przeglądu, na którą zaprosiliśmy orkiestry
z
terenu
byłego
województwa
zamojskiego (powiaty: Zamość, Biłgoraj,
Tomaszów Lub. i Hrubieszów).
Informacje zebrała:
M.Czapla
Zapraszamy do udziału w tym festynie
całe
rodziny.
W
godzinach
popołudniowych zaplanowany jest blok
imprez dla dzieci, a w nim m.in.:
Eliminacje do telewizyjnego programu
„Od przedszkola do Opola”, eliminacje do
telewizyjnego programu „Mini Playbeck
Show”, wybory „Małej Miss Lata” i
Gdy samotność Cię ogarnie,
„Małego Mistera”. Natomiast
potem
gdy zostaniesz sam jak palec
odbędzie się blok imprez sportowogdy nie cieszy Cię już życie,
rekreacyjno-artystycznych dla dorosłych,
nawet słońce dla Cię zgaśnie.
w którym odbędą się różnego rodzaju
konkursy, występy zespołów muzycznych,
Pomyśl sobie wtedy o Nim,
wspólna zabawa z tymi zespołami. Zaś
co w Niebiosach nam panuje,
punktem
kulminacyjnym
sobotniego
patrzy na nas ciągle z góry
wieczoru będą wybory „MISS KRASNOnaszym życiem On kieruje.
BRODU”. Szczegółowy program tego
festynu będzie podany na plakatach,
I na pewno jakiś cel ma
natomiast informacje dotyczące udziału w
w tym co dzieje się na ziemi,
wyborach „Małej Miss Lata”, „Małego
bo ofiarę ponieść trzeba
Mistera” czy „MISS Krasnobrodu” będą
zanim w życiu coś się zmieni.
podane na ogłoszeniach. W sprawie
Więc zaufaj Temu w Niebie
udziału w tych wyborach prosimy o
Jemu swe powierzaj troski,
kontakt z Centrum Oświaty Kultury i
On na pewno Cię powiedzie
Sportu w Krasnobrodzie.
przed
obfity Ołtarz Boski.
Zapraszamy też firmy z terenu naszej
gminy jak i zamiejscowe do włączenia się
I zasiądziesz z Nim popspołu
w organizację tej imprezy poprzez
przy ogromnym „sutym stole”
sponsoring.
W
zamian
oferujemy
błogosławić Go tam będziesz
promocję firmy podczas imprezy i
głosząc
wszystkim Jego wolę.
reklamę na plakatach. Zapraszamy do
współpracy.

Kącik
Poetycki

*****

Letnie koncerty
na skwerku
Od kilku lat tradycją jest organizawanie
letnich koncertów zespołów muzycznych
na skwerku w centrum Krasnobrodu.
Podobnie będzie i w tym roku. Pierwszy
koncert odbędzie się w niedzielę 8 lipca o
godz. 1800, a wystapi Kapela „Echo
Roztocza” z Krasnobrodu, natomiast 15
lipca
w
plenerowym
koncercie
zaprezentuje się zespół „Wójtowianie” z
Krasnobrodu. Wpóżniejszym terminie
wystąpią zespoły z innych miejscowości.
Szczegółowe informacje będą podawane
na plakatach informacyjnych, ale już teraz
bardzo serdecznie zapraszamy na te
koncerty.

Dni Krasnobrodu
Tegoroczne obchody „Dni Krasnobrodu”
odbędą się w dniach 20,21 i 22 lipca. W
programie dni miejscowości planujemy
konkursy, gry i zabawy dla wszystkich,
zawody wędkarskie, turniej pilki plażowej,
koncerty zespołów

Bóg Adama najpierw stworzył,
potem Ewę mu dołożył.
Dla nich właśnie raj otworzył
no i taki plan ułożył.
Jedna jabłoń będzie rosła,
piękna dumna i wyniosła.
I idea bardzo wzniosła
aby skusić na nią osła.
Osłem właśnie Adam został,
bo od Ewy jabłko dostał.
Z tej jabłoni, która rosła
piękna dumna i wyniosła.
Jabłka rola była taka
by ujrzeli w nim „robaka”.
Wnet zaczęła się też draka
dla dziewczyny i chłopaka.
Poszli razem w świat daleki,
poprzez lasy, porzez rzeki.
Tutaj raj był im daleki.
Właśnie z winy jednej Ewki.
A bóg patrzy na nich z góry,
na świat grzeszny i ponury.
na „robaka” z jabłka, który
postawił przed rajem mury.
M. Domańska
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SPORT
w Zespole Szkół Podstawowych
w Krasnobrodzie
Zgodnie z obietnicą z kwietniowego
wydania „G.K.” podajemy wyniki
wyjazdów naszych dziewcząt 10 kwietnia
do Komarowa (III miejsce w powiecie)
oraz chłopców (IV miejsce w powiecie) po
turnieju powiatowym w Zwierzyńcu 11
kwietnia 2001r.
Miesiące kwiecień i maj zdominowała
ponownie piłka nożna oraz „królowa”
sportu – lekkoatletyka. W dniu 19 kwietnia odbył się Gminny Turniej „Piątek”
Piłkarskich. Po rozegraniu wszystkich
spotkań: ZSP –SP Kaczórki (7:1); ZSP –
SP Majdan Wielki (4:1), SP Kaczórki – SP
Majdan Wielki (3:2) reprezentacja naszej
szkoły otrzymała awans na turniej powiatowy i wyjechała następnego dnia do Sitna, gdzie w silnie obsadzonym turnieju zajęła II miejsce

uznając wyższość SP Zwierzyniec i SP
Wysokie.
W dniach 27 i 30 kwietnia dwukrotnie nasi zawodnicy z uczniami ZSO wyjeżdżali na turniej „Piłkarska kadra czeka” powiatu zamojskiego. W tym ostatnim terminie nasza łączna reprezentacja
musiała uznać wyższość gospodarzy –
łącznej drużynie SP Łabunie/Łabuńki
przegrywając 2 : 3.
W dniu 8 maja odbył się Gminny
Turniej Czwórboju LA, w skład którego
wchodzą 4 konkurencje: skok w dal ze
strefy lub skok wzwyż, rzut piłką palantową, bieg na 60m oraz bieg na 600m dla
dziewcząt i 1000m dla chłopców. Po
sportowej rywalizacji tylko dwóch szkół
tj. ZSP i SP Kaczórki punktowane zwycięstwo łączne

zarówno w grupie dziewcząt i chłopców
odnieśli nasi uczniowie i 10 maja reprezentowali naszą gminę na turnieju powiatowym rozgrywanym na obiektach
OSiR w Zamościu. Tam w wyniku łącznej klasyfikacji reprezentacje dziewcząt
w niezmienionym składzie z turnieju
gminnego: Margol Ewa, Roczkowska
Katarzyna, Budzyńska Sylwia, Galant
Iwona, Czekirda Dorota, Cios Anna oraz
uczestnicząca w turnieju gminnym Michalina Kwaśniewska zajęła VI miejsce,
a reprezentacja chłopców w składzie:
Górnik Mateusz, Mazurek Mateusz, Zub
Krzysztof, Czapla Waldemar, Nieckarz
Damian, Piłat Michał zajęła IX miejsce.
Gratulujemy
dziewczętom
i
chłopcom sportowej rywalizacji, tym
bardziej, że w roku ubiegłym nie
uczestniczyliśmy jako szkoła w/w
imprezie.
Informacje przekazał:
Sławomir Radliński

Centrum Oświaty Kultury i Sportu
w Krasnobrodzie zaprasza na

w dniu

23 czerwca 2001r.
Program:
2000
2015

2100

- zbiórka uczestników przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Krasnobrodzie
- prezentacja wianków (prosimy o przygotowanie wianków - konkurs na najładniejszy
wianek)
- przemarsz korowodu (Zespół „Wójtowianie”, Kapela „Echo Roztocza”, osoby z
wiankami, społeczeństwo Krasnobrodu i goście) przez centrum Krasnobrodu
w kierunku mostu na rzece Wieprz
- puszczanie wianków na rzece Wieprz
- przemarsz korowodu nad zalew
- uroczyste rozpalenie ogniska (nad zalewem)
- rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy wianek
- występ Zespołu „Wójtowianie” z Krasnobrodu

- występ Kapeli „Echo Roztocza” z Krasnobrodu
- pieczenie kiełbasek przy ognisku (prosimy o zabranie niezbędnych wiktuałów)
2200- 200 - wspólna zabawa z zespołem muzycznym „RYTM” z Tomaszowa Lub.
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Litery kratek ponumerowanych od 1 do 22 utworzą rozwiązanie Krzyżówki Nr
18, które wraz z naklejonym na karcie pocztowej kuponem prosimy przesłać na adres
Redakcji w terminie do 10 lipca 2001r.
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę rzeczową.
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 17: „PLOTKA TO JADŁO SZATANA”
Za prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki Nr 17 nagrodę otrzymuje:
Pani Zofia Mazur, ul. Sanatoryjna 26, 22-440 Krasnobród
Gratulujemy.
Nagroda do odebrania w Redakcji.
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czapka
moczo- wojskowa
z dystanwych
sem pod▼
▼
chodzi do
►
życia

grecka Wiktoria

▼

11

indiański
namiot
▼

„broń”
drogówki

2
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posiłek
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******
Ostatniego dnia szkoły nauczyciel żegna się z
uczniami:
- Życzę wam wesołych wakacji oraz tego, abyście
we wrześniu wrócili do szkoły mądrzejsi!
- Nawzajem, proszę pana.

******
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▼

►

******
Jasio pyta starszego kolegę:
- Co znaczy słowo „Kaskader”?
-To taki facet, który w niebezpiecznych momentach zastępuje bohatera filmu.
- Przydałby mi się taki! Dawałby tacie mój dzienniczek do podpisania!

koszyczek
ostu
margrabia ►

arfa lub
przetak

model
opla

1

▼

epistoła ►

szybszy
od kłusa

******
Nauczycielka pyta Jasia:
- Jasiu, skąd bierze się rosa?
- No ... Ziemia kręci się dosyć szybko i czasami
się poci!

▼

12

rodzaj
►
ciastka
towot lub
ter

Na geografii nauczyciel pyta uczniów:
- Jak myślicie, dlaczego oś ziemska jest lekko nachylona?
Jasio krzyczy:
- Bo Michał zrzucił globus z półki!

▼

18

14
koleżanka adiu- ►
statorki
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pień z korzeniami

klepisko w
drapieżny ptak
stodole

19
17

film Macieja Śle- ►
sickiego

młoda
nielotna
►
dzika
kaczka
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******
Nauczyciel matematyki odpytuje Jasia
z dodawania i odejmowania. Widząc,
że Jasio jest kompletnym idiotą,
mówi:
- Słuchaj, bałwanie! Dostałeś od
Mikołaja jeden czołg i zjadłeś go. Ile
ci pozostało?
- Tylko lufa, panie profesorze, bo ja
mam krótki przełyk.

5

******
Nauczycielka fizyki pyta Jasia:
- Powiedz, Jasiu, skąd się bierze prąd?
- Z Afryki.
- Skąd ci to przyszło do głowy?
- Bo jak wczoraj u nas w mieszkaniu
zgasło światło, to tato zawołał
„Znowu te małpy wyłączyły prąd!”.
******

******

