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CLIVE HARRIS 
w Krasnobrodzie 

 
       W dniu 12 września 2001r. w południe w Centrum Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 26 odbędzie się spotkanie znanego na całym świecie 
uzdrowiciela Cliwe’a Harrisa z osobami chorymi -  o tej niecodziennej wizycie 
informuje nas fundacja Jego imienia. W imieniu organizatorów na spotkanie 
zapraszamy przede wszystkim osoby cierpiące z powodu chorób nowotworowych i 
innych ciężkich schorzeń.  
      Uzdrawianie jest bezpłatne. Clive Harris nie chce bowiem, aby biedny człowiek 
nie przyszedł do niego z powodu braku pieniędzy. Wiadomo jednak, iż uzdrowiciel 
ma swoje wydatki, stąd też osoby korzystające z posługi uzdrowiciela mogą 
samodzielnie składać ofiary w miarę swoich możliwości finansowych. 
       Osoby pragnące skorzystać z posługi Uzdrowiciela proszone są o odebranie 
bezpłatnych biletów we wtorek 4 września 2001r. od godz. 900 w Bibliotece Centrum 
Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 26. Ilość biletów jest 
ograniczona. W związku z tym każda osoba będzie mogła uzyskać tylko jeden bilet. 
Organizatorzy spotkania bardzo proszą, by osoby pragnące otrzymać bezpłatne 
bilety, ustawiały się w pojedynczej kolejce, co bardzo ułatwi i zdecydowanie 
przyśpieszy ich wydawanie.  
                                                           W imieniu organizatorów na spotkanie zaprasza 

                                                             M. Czapla 

 

 

       

Spotkanie z uzdrowicielem. 
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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 
 

***** 
www.krasnobrod.pl - to adres strony 
internetowej Miasta i Gminy 
Krasnobród. Strona jest jeszcze w 
trakcie opracowywania, ale można już 
przeczytać w niej informacje dotyczące 
charakterystyki gminy, administracji, 
oświaty, kultury, sportu i turystyki, 
kultu Maryjnego, uzdrowiska. Strona 
zawiera też zdjęcia przedstawiające 
charakterystyczne dla Krasnobrodu 
miejsca. 
 

***** 
 

Po szkołach w Hutkowie i Starej Hucie 
przyszła kolej na szkołę w Zielonem, 
która już wkrótce będzie miała nowe 
sanitariaty. Dobiegają, bowiem końca 
prace związane z wykonaniem 
sanitariatów w tej szkole. Prace 
prowadzone są przez pracowników 
Centrum Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie oraz pracowników 
interwencyjnych. Tak więc od 
rozpoczynającego się już wkrótce 
nowego roku szkolnego uczniowie tej 
szkoły będą mogli korzystać z nowych 
sanitariatów. 
 

***** 
 

25.09.2001r. odbędzie się przetarg na 
modernizację budynku Szkoły 
Podstawowej w Majdanie Wielkim. 
Prace polegać będą na modernizacji 
sanitariatów z przystosowaniem dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Zadanie zostanie wykonane przy 
dofinansowaniu przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w wysokości 50%. 
 

***** 
W dniu 30 sierpnia 2001r. w Centrum 
Oświaty Kultury i Sportu w odbędzie 
się XXVI  sesja  Rady  Miasta i Gminy 
w Krasnobrodzie.   W     programie       

 
 

 
 

sesji zaplanowano m.in. podjęcie uchwał 
w następujących sprawach: 
- uchwalenia „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta i Gminy Krasnobród”, 
- przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i 
Gminy Krasnobród 
- zmian Statutu Urzędu Miasta i Gminy 
- rozwiązania Miejsko-Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Krasnobrodzie 
- zmiany uchwały z dnia 31.05.2001r.  
dotyczącej Miejsko-Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2001. 
Podczas sesji zostanie także 
przedstawiona informacja z realizacji 
budżetu Miasta i Gminy Krasnobród za I 
półrocze 2001r. 

***** 
 

Po raz kolejny w Krasnobrodzie gościć 
będziemy uczestników Biegu Pokoju 
Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. W dniu 
31.08.2001r. (piątek) w godzinach 
popołudniowych powitamy uczestników 
w Krasnobrodzie na mecie II etapu XV 
edycji tego biegu. Natomiast w dniu 
01.09.2001r. z Krasnobrodu zawodnicy 
wystartują na III etap biegu prowadzący z 
Krasnobrodu do Zamościa. Zawodnicy 
biorący udział w biegu bardzo mile 
wspominają pobyt w Krasnobrodzie, gdyż 
są tu bardzo serdecznie witani przez 
mieszkańców. Mamy nadzieję, że 
podobnie będzie również w tym roku. 
Zapraszamy firmy, instytucje i osoby 
prywatne do sponsoringu. Fundatorów 
nagród dla zwycięzców etapu prosimy o 
kontakt z Urzędem MiG w Krasnobrodzie. 
 

***** 
Urząd Miasta i Gminy w Krasnobrodzie 
informuje, że  tylko do 31 sierpnia będą 
przyjmowane wnioski o przyznanie 
Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy 
Krasnobród za wybitne osiągnięcia w 
nauce dla uczniów szkół podstawowych i 
średnich oraz studentów studiów 
stacjonarnych. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w miejscowym Urzędzie. 

 
***** 

 
 

 
*****  

8 sierpnia bieżącego roku została 
podpisana umowa z firmą (wybraną w 
drodze przetargu nieograniczonego) 
specjalizującą się w budownictwie 
drogowym – Przedsiębiorstwem Robót 
Drogowych spółka z o.o w Zamościu 
na wykonanie ciągu pieszo-jezdnego w 
ulicy Partyzantów. Umowa z 
wykonawcą obejmuje wykonanie 510 
metrowego odcinka drogi szerokości 6 
mb o nawierzchni z kostki brukowej 
STAROBRUK. W celu skrócenia 
realizacji zadania prowadzone są już 
roboty brukarskie od strony zalewu do 
skrzyżowania z ulicą Targową, przy 
jednoczesnym wykonywaniu podbu-
dowy na odcinku drogi od ulicy 
Kościuszki do skrzyżowania z ulicą 
Targową. Po kilku latach trwających 
trudności z dojazdem podyktowanych  
prowadzeniem  licznych prac budow-
lano–montażowych w ulicy Partyzan-
tów już tylko przez ostatnie  dwa 
miesiące mieszkańcy ulicy będą mieli 
utrudniony dojazd do swoich posesji. 
Zakończenie budowy deptaka  ustalone 
jest definitywnie na 31 października 
2001r.  Wszystkie posesje zaopatrzone 
będą we  wjazdy na posesje o 
szerokości 3 mb. które wykonane będą 
tak jak jezdnia również z kostki 
STAROBRUK. Kolorystyka kostki 
brukowej jest identyczna z kostką 
wbudowaną w pasaż w ulicy 
Sikorskiego w Krasnobrodzie w roku 
ubiegłym. Nowością do tej pory nie 
stosowaną w Krasnobrodzie przy 
wykonywaniu robót drogowych jest 
zastosowanie na łukach drogi tzw. 
krawężników ulicznych łukowych, 
sprowadzonych od jednego z 
producentów mających siedzibę w 
województwie mazowieckim.  
 

***** 
Straż Pożarna w Wólce Husińskiej to 
kolejna jednostka z terenu gminy 
Krasnobród, która stała się 
posiadaczem dużego wozu bojowego. 
Samochód marki STAR 200 
nieodpłatnie przekazała Komenda 
Policji z Radomia, a następnie 
przeprowadzono  karosaż, którego 
koszt wyniósł około 70 tys. zł. W dniu 
16 września 2001r. o godz. 1000 w 
Wólce Husińskiej odbędzie się 
poświęcenie nowego wozu bojowego. 
 

***** 
Zarząd Miasta i Gminy Krasnobród 
zlecił wykonanie dwóch przystanków 
autobusowych, które stylem wykonania 
będą zbliżone do przystanku stojącego 
przy drodze do Hutek. Przystanki te 
zostaną ustawione w Hutkowie i 
Podzamku. 

 
*****  

 
 Informacje zebrała:   M. Czapla 
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Uzdrowisko (6) 
 

 
19 lipca br. odbyła się sesja Rady Miasta i 
Gminy w Krasnobrodzie. Jednym z 
najważniejszych punktów obrad było 
podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z 
wnioskiem do Ministra Zdrowia o uznanie 
Krasnobrodu za uzdrowisko. W toku 
dyskusji ponownie powrócił temat 
przeprowadzenia referendum gminnego w 
sprawie zgody mieszkańców Krasnobrodu 
na status uzdrowiska. Jak dotąd cały 
wysiłek Zarządu podczas przygotowywa-
nia projektu statutu Uzdrowiska, 
określenia granic stref ochrony 
uzdrowiskowej, był skoncentrowany na 
tym, aby uniknąć w przyszłości sytuacji 
konfliktowych szczególnie w zakresie 
rozwoju turystyki oraz budownictwa 
mieszkaniowego – stąd, biorąc pod uwagę 
koszty oraz odłożenie w czasie uzyskania 
statusu uzdrowiska - decyzja Rady w 
sprawie przeprowadzenia referendum nie 
byłaby najlepszym  rozwiązaniem. 
Ostatecznie po wysłuchaniu argumentacji 
każdej strony, Rada nie podjęła żadnych 
działań w sprawie przeprowadzenia 
referendum. Nie zamyka to wcale drogi do 
przeprowadzenia referendum z inicjatywy 
mieszkańców. 
Jest jeszcze jeden bardzo istotny argument 
przeciwko referendum. W wielu gminach, 
gdzie przeprowadzano referenda, doszło 
do trwałego skłócenia i podziałów wśród 
mieszkańców, co z kolei prowadzi do 
zahamowania rozwoju samorządności i 
 

 
wszelkich inicjatyw na wiele lat. Uchwała 
Rady w sprawie złożenia wniosku do 
Ministra Zdrowia zapadła bez głosów 
sprzeciwu (przy jednym głosie wstrzy-
mującym się). 
         23 lipca br. uczestniczyłem wspólnie z 
Burmistrzem w wizycie w Ministerstwie 
Zdrowia. Celem wyjazdu było złożenie 
wniosku i całej dokumentacji związanej z 
ubieganiem się Krasnobrodu o status 
uzdrowiska oraz nawiązanie bliższych 
kontaktów z pracownikami Ministerstwa. 
Była to również okazja zaproszenia 
przedstawicieli Resortu do Krasnobrodu. 
         Już 27 lipca przebywał w 
Krasnobrodzie Kazimierz Donimirski – 
specjalista z Departamentu Organizacji i 
Ochrony Zdrowia. Zastępca Burmistrza 
Janusz Oś prezentował w terenie walory i 
uroki przyszłego uzdrowiska. Nasz gość był 
mile zaskoczony urokami Krasnobrodu oraz 
pozytywnie ocenił nasze rozwiązania co do 
stref ochrony uzdrowiskowej. 
         30 sierpnia planowane jest przyjęcie 
przez Radę Miasta i Gminy „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy 
Krasnobród”. Jednym z ważnych elementów 
studium są strefy ochrony uzdrowiskowej. 
Rozwiązania zaproponowane po 
wielomiesięcznych dyskusjach i sporach 
prowadzonych z projektantami, twórcami 
koncepcji uzdrowiska,  
 

 

 
mieszkańcami Krasnobrodu wydają się do 
przyjęcia.  
        W ostatnich miesiącach Sejm RP 
uchwalił kilkadziesiąt nowych ustaw, w tym 
również nową ustawę o uzdrowiskach. 
Obecnie ustawę będzie „poprawiał” Senat 
RP. Opinię dla Senatu dotyczącą nowego 
prawa uzdrowiskowego sporządza prof. 
Andrzej Madeyski. Trzeba przyznać, że w 
opinii środowisk związanych z 
uzdrowiskami, gmin uzdrowiskowych oraz 
naszego eksperta, nowe rozwiązania nie 
znajdują pełnej akceptacji i uznania. Na 
analizę nowej ustawy będzie czas. W tym 
miejscu sygnalizuję tylko, że interes gmin 
uzdrowiskowych, pomimo zabiegów 
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, nie 
został należycie zabezpieczony. Samorząd 
gminny zostaje obarczony kolejnymi 
zadaniami, na które nikt nie posiada 
środków. (Tytuł artykułu w 
„Rzeczpospolitej” wyjaśnia intencje 
twórców ustawy: „ Samorządzie, miej nas w 
swojej pieczy”). 
Nowa ustawa stwarza również dla naszej 
gminy pewne komplikacje. Na szczęście 
dokumentacja dla Krasnobrodu została 
opracowana tak, aby w przypadku 
uchwalenia przez Sejm nowej ustawy, nasze 
dokumenty spełniały również nowe kryteria. 
Jeśli Prezydent podpisze nową ustawę, to 
nasze starania muszą pójść w kierunku, aby 
uzyskać status uzdrowiska pod rządami 
nowej ustawy, czyli najwcześniej w 
pierwszym kwartale 2002 roku. 
         Na dzisiaj trzeba nam na bieżąco 
utrzymywać ścisły kontakt z Ministerstwem 
Zdrowia oraz śledzić losy nowej ustawy. 

    
  Kazimierz Gęśla 

 

 

XXV sesja Rady 
Miasta i Gminy Krasnobród 

 

        
 
        W dniu 19 lipca 2001 r. w Centrum  
Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie odbyła się XXV sesja Rady 
Miasta i Gminy Krasnobród. Podczas tej 
sesji radni dyskutowali nad podjęciem 
uchwał w następujących sprawach: 
1. Wystąpienia do Ministra Zdrowia w 
sprawie uznania Krasnobrodu za 
miejscowość uzdrowiskową. 
Komentarza do projektu uchwały udzielił 
Sekretarz MiG K.Gęśla, który 
poinformował, że w związku z ubieganiem 
się o status uzdrowiska dla Krasnobrodu 
Rada winna upoważnić Zarząd MiG do 
złożenia wniosku do Ministra Zdrowia. 
Następnie zapoznał radnych z projektem 
Statutu Uzdrowiska Krasnobród. 
Poinformował również, że uchwała w tej 
sprawie na tej sesji nie będzie  
podejmowana. 
W dalszej części dyskusji głos zabrał 
Kierownik Ref. BGKOS A. Kalita, który 
wskazując na mapie szczegółowo omówił 
granice i przebieg stref ochrony 
uzdrowiskowej  A1, A2, B,C. 
W toku dalszej dyskusji nad projektem 

 
będzie przeprowadzone referendum, gdyż 
nie wszyscy mieszkańcy wyrażają zgodę 
na to, by Krasnobród był uzdrowiskiem. 
        Na pytanie to odpowiedział burmistrz 
Marek Pasieczny, który wyjaśnił, że 
zarówno na spotkaniach z mieszkańcami 
jak i na specjalnie w tym celu 
zorganizowanym sympozjum szeroko 
omawiany był temat uzdrowiska. 
W odpowiedzi na głosy mieszkańców 
strefy A1 i A2, w których można 
lokalizować tylko obiekty uzdrowiskowe 
Zarząd starał się umiejscowić poza 
terenami budowlanymi, głównie na 
obszarach leśnych. Uchwała została 
podjęta. 
2. Wyrażenia opinii dotyczącej połączenia 
miasta na prawach Powiatu Zamość z 
Powiatem Zamojskim. 
Sekretarz MiG wyjaśnił, że 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Zamojskiego wystąpił  z   pismem,  w    

 
którym   prosił  o wyrażenie opinii w tej 
sprawie. Obecny na sesji Przewodniczący 
Rady Powiatu Zamojskiego R. Mikuś 
dodał, że w związku z otrzymaniem pisma 
od Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zostały wystosowane pisma 
do wszystkich gmin ws. wyrażenia opinii 
na temat połączenia powiatu ziemskiego i 
powiatu grodzkiego. 
Ze swej strony podał argumenty 
przemawiające za ich połączeniem 
Uchwała została podjęta. 
3. Przystąpienia do współdziałania w 
realizacji zadania „Roztoczańskie Centrum 
Odzysku Surowców i Edukacji 
Ekologicznej”. 
Kier. Ref. BGKOS A. Kalita, wyjaśniając 
projekt uchwały poinformował, że organy 
samorządu są odpowiedzialne za właściwą 
gospodarkę odpadami zgodną z  
                                        
                                      Ciąg dalszy na str. 6 
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Krew  
dla ofiar wypadków 

 

 
Jak wiadomo w czasie wakacji zdarza się 
więcej wypadków, a niestety mniej osób 
oddających krew zgłasza się do punktów 
krwiodawstwa, stąd też Tomaszowski 
Oddział Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Lublinie zorganizował wakacyjną akcję 
honorowego oddawania krwi pod nazwą 
„Krew dla ofiar wypadków”. Do akcji tej 
włączyli się już dawcy z Telatyna, 
Łaszczowa, Komarowa i Narola, a także 
Krasnobrodu.  
      Akcja w Krasnobrodzie odbyła się w 
dniu 31 lipca 2001r. i została zorganizowana 
dzięki zaangażowaniu i współpracy: 
kierownika Tomaszowskiego Oddziału 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Lublinie i pracownika 
krasnobrodzkiej przychodni - lekarza 
medycyny Sebastiana Łysiaka oraz 
honorowego dawcy krwi, prezesa utwo-
rzonego w styczniu br. Stowarzyszenia 
Honorowych Dawców Krwi RP Miejsko-
Gminnego Klubu HDK w Krasnobrodzie p. 
Adama Żuka.  
       Ku miłemu zaskoczeniu organizatorów 
akcji na apel odpowiedziało 25 osób, którzy 
łącznie oddali ponad 11 litrów krwi. Wśród 
dawców krwi byli nie tylko mieszkańcy 
naszej gminy, ale także osoby przebywające 
na wypoczynku w Krasnobrodzie. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, tzw. rodzinnego 
honorowego oddawania krwi, tj. udziału w 
akcji po 2-3 osoby z jednego domu, z jednej 
rodziny. 

       
      W imieniu organizatorów dziękuję 
wszystkim, którzy oddali krew w ramach 
akcji „Krew dla ofiar wypadków” zorga-
nizowanej w dniu 31 lipca br. w Krasno-
brodzie, a byli to: Tomasz Tabor, Janusz 
Masłysz, Zofia Ściborska, Tadeusz 
Murzacz, Marta Szpyra, Małgorzata Szpyra, 
Franciszek Szpyra, Marcin Tabała, 
Bartłomiej Skiba, Beata Maruszak, 
Magdalena Ciupera, Ryszard Pol, Piotr 
Kurantowicz, Justyna Jędruszczak, Jerzy 
Jędruszczak, Sylwester Zub, Jolanta Ma-
słysz, Katarzyna Sadło, Ewa Krawczyk, 
Magdalena Antoniak, Iwona Ćmiel, 
Krzysztof Gajewski, Tomasz Konopka, 
Marcin Roczkowski, Zbigniew Antoniak. 
       Organizowanie takich akcji znacznie 
ułatwia potencjalnym krwiodawcom 
oddawanie krwi. Nie muszą, bowiem oni 
wyjeżdżać do Zamościa czy Tomaszowa do 
stałych punktów krwiodawstwa, lecz 
jedynie udać do najbliższego ośrodka 
zdrowia czy przychodni. Tym samym 
powiększa się grono dawców krwi, którzy 
ze względu na swoją pracę czy inne 
obowiązki raczej nie odwiedziliby stałych 
punktów krwiodawstwa.  
Honorowe krwiodawstwo jest bardzo 

szlachetnym działaniem na rzecz ratowania 

 
zdrowia i życia drugiego człowieka, 
dlatego zachęcam do honorowego 
oddawania krwi, czy to podczas 
podobnych akcji, czy też 
systematycznie. Każda kropla krwi to 
dar życia, którym powinniśmy się 
dzielić z potrzebującymi. Przypomnę, że 
krew mogą oddawać zdrowi ludzie w 
wieku od 18 do 65 roku życia. 
Kandydaci na krwiodawców 
każdorazowo przechodzą badania 
lekarskie i badania laboratoryjne. 
Oddawanie krwi i osocza w ilości i 
okresach określonych przepisami jest 
absolutnie nieszkodliwe i bezpieczne. 
Zachętą niech będzie również fakt, że 
oddając honorowo krew osoby, które 
nie mają określonej grupy krwi mają 
możliwość wykonania tego badania 
bezpłatnie. W innym przypadku 
kosztuje to około 80zł. 

M. Czapla 
 

P.S. Organizatorzy akcji serdecznie 
dziękują Jerzemu Ciosowi - 
kierownikowi Przychodni w 
Krasnobrodzie za udostępnienie lokalu 
na organizację akcji oraz ks. prałatowi 
Romanowi Marszalcowi za jej 
rozpropagowanie 

 

Uczestnicy akcji „Krew dla ofiar wypadków” zorganizowanej w Krasnobrodzie w dniu 31.07.2001r 
 

 

Przybywa członków Towarzystawa 

      Powstałe 3 lipca 1999r. Krasnobrodzkie 
Towarzystwo Regionalne z roku na rok 
rozwija swoją statutową działalność. Na 
początku było nas kilkanaście osób. Obecnie 
Towarzystwo liczy ponad 20 członków. Są 
w nim nie tylko najaktywniejsi mieszkańcy 
Krasno-brodu, którym dobro i rozwój miasta 
leży na sercu, ale  również  mieszkańcy  
Lublina, Warszawy, Łodzi, a nawet z 
Chicago w USA, którzy wywodzą się 
korzeniami z Krasnobrodu. 
    Towarzystwo swoja pracę rozpoczęło 
 

od renowacji starych, zapomnianych 
nagrobków na miejscowym cmentarzu 
parafialnym, od zbierania i przygotowywania 
materiałów do powstającej „Galerii 
Krasnobrodzkiej” oraz popularyzowania w 
prasie i radio historii i dnia dzisiejszego 
Krasnobrodu. 
     Nadal przyjmujemy zapisy (w Bibliotece w 
Krasnobrodzie) nowych członków i czekamy 
na propozycje, co do dalszej działalności 
Towarzystwa. 
                                        mgr S. Zdonek 
                                  skarbnik Towarzystwa 
  

 

Ogłoszenie 
 

Biblioteka Publiczna 

w Krasnobrodzie 
 

prowadzi sprzedaż książek 
wycofanych z księgozbioru 

podczas selekcji. 
Sprzedaż prowadzona jest 

w godzinach pracy biblioteki 
 

Serdecznie 
zapraszamy 
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Na spacer wokół Krasnobrodu 

 
  
  W środku letniego sezonu turystycznego Krasnobród wzbogacił się o nową 
atrakcję turystyczną, jaką jest niewątpliwie „Ścieżka przyrodniczo-
historyczno-dydaktyczna wokół Krasnobrodu”. Uroczystości otwarcia ścieżki 
rozpoczęły się w upalne południe 3 sierpnia br. w miejscu usytuowania 
przystanku nr X w/w ścieżki, tj. w kamieniołomach. Znajduje się tam 
stanowisko dokumentacyjne i jest to wspaniały punkt widokowy, o czym 
przekonali się uczestnicy tej uroczystości.  
        Spotkanie rozpoczął burmistrz Miasta i Gminy Krasnobród Marek 
Pasieczny, który powitał wszystkich zebranych na tej uroczystości. Wśród 
zaproszonych gości byli m.in.: wicewojewoda lubelski Tomasz Flis, lubelski 
kurator oświaty Wojciech Żukowski, wiceprezesi Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – Jan Wiater i 
Tadeusz Olszewski, wojewódzki konserwator przyrody Beata Sielewicz, 
dyrektor Zarządu Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie” w Warszawie 
Ryszard Gierczak, dziekan Wydziału Ochrony Środowiska Akademii 
Rolniczej w Lublinie Eugeniusz Grela, Komendant Powiatowy Policji w 
Zamościu Gerard Waszkiewicz, dyrektor Roztoczańskiego Parku 
Narodowego Zdzisław Kotuła oraz przedstawiciele: Urzędu 
Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Starostwa 
Powiatowego w Zamościu, Zespołu Zamojskich Parków Krajobrazowych, 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zamościu, 
Nadleśnictwa Zwierzyniec, samorządów sąsiednich gmin, prasy i telewizji. 
Następnie głos zabrał ks. prałat Roman Marszalec, który mówił o urokach 
krasnobrodzkiej ziemi i historii związanej z miejscem uroczystości. Potem 
został odczytany list senatora Jerzego Chróścikowskiego związany z 
odbywającą się uroczystością. Symbolicznego otwarcia ścieżki dokonali: 
wicewojewoda lubelski Tomasz Flis, wiceprezes WFOŚiGW Jan Wiater, ks. 
prałat Roman Marszalec i burmistrz Marek Pasieczny.  
       Druga część uroczystości odbyła się w kaplicy Objawień na Wodzie, 
gdzie ks. prałat Roman Marszalec odprawił Mszę św. Uroczystości otwarcia 
ścieżki zakończyły się wspólnym obiadem w ośrodku wypoczynkowym 
„Portland”. 
        „Ścieżka przyrodniczo-historyczno-dydaktyczna wokół Krasnobrodu” 
powstała dzięki współpracy Urzędu Miasta i Gminy Krasnobród, Zespołu 
Zamojskich Parków Krajobrazowych. Ścieżka prowadzi przez rezerwat leśny 
„Święty Roch i jego okolice położone na obszarze Krasnobrodzkiego Parku 
Krajobrazowego i jest ona kontynuacją utworzonej w 1999 roku ścieżki 
Święty Roch – Hutki. Ścieżka ma długość 15 km i można ją pokonać pieszo 
(czas przejścia około 5 godz.), bądź rowerem (czas przejazdu około 3 godz.). 
Na trasie ścieżki rozlokowano 16 tablic informacyjnych, w tym 14 
przystankowych, a kierunek marszu na ścieżce wyznaczają znaki malowane 
na drzewach. 
       Poruszanie się po ścieżce i zdobywanie wiedzy na temat otaczającej nas 
przyrody na pewno ułatwi wydany przez Urząd Miasta i Gminy w 
Krasnobrodzie przewodnik pt. „Ścieżka przyrodniczo-historyczno-
dydaktyczna wokół Krasnobrodu”, który można nabyć w Kiosku „Ruch” w 
Krasnobrodzie, w kiosku z pamiątkami na Podklasztorze oraz punkcie 
informacji turystycznej mieszczącym się w bibliotece. 
        Zachęcam do wybrania się na ten długi, ale bardzo interesujący spacer 
ścieżką wokół Krasnobrodu. Zapraszam nie tylko turystów 
wypoczywających w Krasnobrodzie, ale także mieszkańców naszego miasta i 
gminy. Bardzo często bowiem zdarza się, że „cudze chwalicie, a swego nie 
znacie”. Aby to przysłowie nie dotyczyło naszego społeczeństwa ponownie 
zapraszam na spacer lub przejażdżkę rowerową nowootwartą ścieżką. Do 
zobaczenia na trasie ścieżki. 

M. Czapla 
 

PS.   Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne  tworzy się w celu przybliżenia 
społeczeństwu piękna i bogactwa przyrody zarówno ożywionej jak i nieożywione, 
pamiętajmy więc, aby jej nie niszczyć. Wędrując po takich ścieżkach pamiętajmy, 
aby przestrzegać następujących zasad: 

1. Nie zrywać roślin. 
2. Nie zabijać i nie płoszyć zwierząt. 
3. Nie śmiecić. 
4. Nie palić ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi. 
5. Nie hałasować. 

Nie wjeżdżać pojazdami mechanicznymi. 

 
 

Na zdjęciach: 
1. Zaproszeni gości na trasie ścieżki. 
2. Przemówienie Burmistrza Marka Pasiecznego  
3. Otwarcia ścieżki dokonują: wicewojewoda Tomasz 
Flis, ks. prałat Roman Marszalec, wiceprezes 
WFOŚiGW Jan Wiater oraz burmistrz MiG Krasnobród 
Marek Pasieczny. 
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ciąg dalszy ze str. 3 

ochroną środowiska. Rozwiązywanie 
tego problemu może być łatwiejsze i 
przynosić większe efekty, jeżeli będzie 
prowadzone przy współpracy z innymi 
samorządami. Przystępując do 
„Roztocza ńskiego Centrum Odzysku 
Surowców i Edukacji Ekologicznej” 
gmina Krasnobród, współpracowałaby z 
gminami: Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, 
Sułów. Natomiast szczegółowe warunki 
współdziałania zostaną określone w 
porozumieniu międzygminnym. 
Uchwała została podjęta. 
4. Zmiany uchwały Nr XVI/142/2000 
Rady Miasta i Gminy w Krasnobrodzie z 
dnia 16 maja 2000r o ustaleniu bonifikat 
oraz trybu ich przydzielania przy 
sprzedaży komunalnych lokali 
mieszkalnych. 
Komentarza do projektu uchwały 
udzieliła kier. ref. E. Borowicz, która 
poinformowała, że uchwała dotyczy 
sprzedaży lokali w budynku domu 
nauczyciela w Majdanie Wielkim. 
Zmiana dotyczy terminu zawartego w 
punkcie 8 wspomnianej uchwały, który 
jest w brzmieniu „W przypadku gdy 
dotychczasowy najemca wnosi w całości 
zapłatę ceny sprzedaży za lokal i 
przypadający udział w nieruchomości w 
2000 roku, zostaje mu udzielona 
bonifikata w wysokości 40 %”. Zmiana 
polega na wydłużeniu terminu do końca 
2001 roku.  
Uchwała została podjęta. 
5. Zmiany nazwy placu w mieście 
Krasnobród. 
Pani E. Borowicz – kier. refer. 
poinformowała, że uchwała ta ma 
charakter porządkowy i została 
przygotowana w odpowiedzi na wiosek 
mieszkańca Krasnobrodu, który prosi o 
dokonanie zmiany nazwy placu z 
„Sikluckiego” na prawidłową 
„Siekluckiego”. Okazuje się bowiem, że 
nazwisko osoby, która jest patronem 
tego placu brzmi: „Sieklucki”. Natomiast 
w uchwale z 1986r. nadającej nazwę 
placu widnieje zapis „Siklucki” i taki 
zapis funkcjonuje do dnia dzisiejszego. 
Podjęcie tej uchwały pozwoli 
uporządkować nazewnictwo ulicy. 
Uchwała została podjęta. 
6. Utworzenia obwodów głosowania, ich 
granic i numerów oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych, 
7. Zmiany obwodów głosowania ich 
granic i numerów oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych. 
Z uwagi na to iż te dwie uchwały są ze 
sobą powiązanie, zostały omówione 
razem przez pracownika Urzędu MiG 
E.Borek. Poinformowała ona, że zgodnie 
z ustawą Ordynacja Wyborcza do Sejmu  

 
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Rada 
Gminy tworzy na 45 dni przed dniem 
wyborów obwody głosowania w domach 
pomocy społecznej funkcjonujących na 
terenie gminy, jeżeli w dniu wyborów 
będzie przebywać w nich co najmniej 50 
wyborców. W naszym przypadku 
zarówno w DPS Krasnobród jak i DPS 
Majdan Wielki spełnią ten warunek stąd 
też konieczność spełnienia wymogu 
ustawowego i utworzenie obwodów 
głosowania. Istotną sprawą jest fakt, że 
te obwody głosowania, nie są obwodami 
stałymi. Tworzone są każdorazowo do 
przeprowadzenia określonych wyborów 
a obecnie do wyborów parlamentarnych 
zarządzonych na dzień 23 września 
2001r.  
W związku z powyższym zachodzi też 
konieczność podjęcia kolejnej uchwały o 
zmianie granic obwodu głosowania Nr 8. 
Dotychczas w obwodzie Nr 8 głosowali 
mieszkańcy domu pomocy społecznej 
oraz mieszkańcy osiedla Podzamek. 
Teraz w związku z tym, że obwody 
głosowania w domach pomocy nie są 
obwodami stałymi - nie mogą w nich 
głosować inni mieszkańcy. Dlatego też 
mieszkańcy osiedla Podzamek zostają 
wyłączeni z obwodu głosowania Nr 8 a 
dołączeni do obwodu głosowania Nr 1 w 
Krasnobrodzie. Sumując powyższe: 
oprócz stałych 7 obwodów głosowania, 
zostaną utworzone dodatkowe tj: Nr 8 w 
Domu Pomocy Społecznej w 
Krasnobrodzie i obwód głosowania Nr 9 
w Majdanie Wielkim, w których będą 
głosować wyłącznie ich mieszkańcy.  
Natomiast mieszkańcy osiedla 
Podzamek którzy dotychczas głosowali  
w DPS w Podzamku będą głosować w 
obwodzie głosowania Nr 1 z siedzibą 
obwodowej komisji wyborczej w 
Urzędzie Miasta i Gminy w 
Krasnobrodzie. Uchwała została podjęta. 
8. Zmian w budżecie gminy na rok 2001. 
Zmiany w budżecie omówiła skarbnik 
MiG J. Niedźwiedź. Z wypowiedzi tej 
wynikało, że większość zmian 
związanych było z otrzymanymi przez 
UMiG dotacjami. Uchwała została 
podjęta. 
       Kolejnym punktem obrad XXV sesji 
Rady Miasta i Gminy w Krasnobrodzie 
były Interpelacje i zapytania radnych. W 
punkcie tym radni poruszali różne 
sprawy, choć tematem dominującym 
były drogi, a w szczególności drogi 
powiatowe. Dyskusja na ten temat mogła 
być prowadzona, gdyż na sesji byli 
obecni: członek Zarządu Powiatu 
Zamojskiego Kazimierz Mielnicki i 
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w 
Zamościu p. Jan Burcan. 
 

 
 
     Radny A. Gancarz zapytał, kiedy będzie 
prowadzona modernizacja drogi w Starej 
Hucie oraz wskazał konieczność budowy 
przystanku w Starej Hucie.  
         Sołtys wsi Potok Senderki Stanisław 
Podolak poruszył podobny problem: budowy 
przystanku i oznakowania informacyjnego 
„Potok Senderki 1 km”. 
       W związku z tymi pytaniami głos 
zabrał p. A. Kalita, który omówił temat dróg, 
budowy przystanków jak i oznakowania. 
Poinformował, że na terenie gminy 
Krasnobród jest 15 odcinków dróg 
powiatowych o łącznej długości 54.914 km 
w tym utwardzonych 47.048 km.. Pozostałe 
kilometry dróg są to drogi gminne. 
Następnie szczegółowo omówił ich przebieg 
i odcinki. Jednym z tych odcinków jest także 
droga w Starej Hucie, o modernizację której 
wielokrotnie dopomina się radny A.Gancarz. 
Mówiąc o zarządzie poszczególnych dróg 
wskazał, że jeżeli jest to droga powiatowa, to 
zarządcą jest powiat natomiast jeżeli gminna, 
to zarządcą jest gmina. Przedstawił, iż z 
wyliczeń wynika, że subwencja, jaką 
otrzymuje powiat na utrzymanie dróg w 
przeliczeniu na 1 km drogi w powiecie 
wynosi 416.000zł. Dla porównania dodał, że 
w 2000r powiat na utrzymanie dróg 
powiatowych wyłożył kwotę 228.270zł w 
tym partycypacja gminy 80000zł. 
Oznakowanie informacyjne, o którym 
wspominał sołtys, należy do zarządcy drogi i 
jest to ustawowy obowiązek. Natomiast ze 
strony gminy możemy jedynie wystąpić z 
prośbą. 
       Nawiązując do przedstawionej 
informacji, co do wysokości otrzymywanej 
subwencji Przewodniczący Rady zapytał 
skąd wynika kwotowa różnica w 
zainwestowaniu w drogi powiatowe. 
Pan K. Mielnicki zwrócił uwagę, że 
samorządy mogą rozmawiać jedynie na 
zasadzie współpracy. Jeżeli zaś chodzi o 
analizę budżetu gminy czy powiatu, to są 
odpowiednie i uprawnione do tego organa. 
Otrzymywana subwencja drogowa 
planowana jest według potrzeb powiatu. Z 
uwagi na brak środków na inne cele np. 
utrzymanie Domu Dziecka dokonuje się 
przesunięć w działach co z pewnością robi 
również samorząd gminny. Następnie p. K. 
Mielnicki omówił zadania i zakresy robót 
jakie Zarząd Dróg Powiatowych wykonał w 
roku 1999 (bez partycypacji gminy) i w  
2000 przy partycypacji gminy. 
Jeżeli chodzi o 2001r to była wspólna 
realizacja budowy chodnika w Kr-dzie 
(powiat przekazał 510 m2 kostki brukowej), 
są prowadzone prace projektowe budowy 
chodnika od rynku w Krasnobrodzie do 
końca osiedla Podklasztor jak również 
planuje się remont odcinka drogi 
Malewszczyzna - Stara Huta, gdyż grozi mu 
zamknięcie. 
         Radny J. Wryszcz stwierdził: z 
przedstawionej informacji z pracy Zarządu 
wynika, że z powodu braku porozumienia 
Zarząd przesunął część  

 
Ciąg dalszy na str. 7 
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nie doszło do porozumienia, Zarząd MiG 
postanowił wydatkować część środków 
na budowę zatok autobusowych przy 
Urzędzie MiG przy drodze powiatowej. 
Ponieważ kierując się zasadą, którą 
przyjęliśmy, że inwestujemy tam, gdzie 
najwięcej ludzi będzie korzystało z tego 
udogodnienia. 
       Radny T. Grzybkowski nawiązał do 
ostatniej sesji Rady MiG, a konkretnie 
do zaproszenia, które kierował do 
radnych ws. wizytacji miejscowości 
Majdan Mały. W przenośni 
„podziękował” radnym, a głównie 
Burmistrzowi (z wyłączeniem z-cy 
Burmistrza), że z tego zaproszenia 
skorzystało tylko kilku radnych. Nie 
było nikogo z władz tj. Burmistrza, 
Przewodniczącego Rady. 
Uważa, że świadczy to o braku 
zainteresowania przez władze gminne 
społecznością jak i problemami tej 
miejscowości. Kolejne sprawy, 
poruszane przez radnego to: pokrycie 
kosztów poniesionych za remont 
przystanku w Majdanie Małym oraz brak 
odpowiedzi na pismo ws. przeznaczenia 
środków w wysokości 2000zł dla osób, 
które wykonały prace tynkarskie w 
remizie OSP w Majdanie Małym. Dodał, 
że przekazuje się pieniądze na izbę 
wytrzeźwień, stowarzyszenia a na 
wypłatę dla ludzi jest brak. 
       Z-ca Burmistrza J. Oś wyjaśnił, że 
sprawa remizy OSP w Majdanie 
Wielkim, była rozpatrywana na zebraniu 
strażackim w Majdanie Małym w 
którym uczestniczył także obecny dzisiaj 
p. K. Mielnicki. Ustalono, by wykonać 
niezbędny zakres prac w określonych 
pomieszczeniach, by można było 
spotykać się w przyzwoitych warunkach. 
Natomiast p. Grzybkowski sam podjął 
decyzję o wykonaniu prac tynkarskich w 
całej remizie bez uzgodnienia z 
kimkolwiek. Ponadto wniosek, o którym 
mówi radny powinien być zaopiniowany 
przez Zarząd OSP a następnie trafić do 
Zarządu MiG. Dlatego tez radny nie 
powinien mieć pretensji nie do 

 
Burmistrza czy Zarządu MiG. 
      Na temat spraw poruszonych przez 
radnego T. Grzybkowskiego głos zabrał 
Burmistrz M. Pasieczny. 
Zwrócił uwagę, że ze strony radnego 
padają poważne zarzuty w tym 
poruszane są nawet indywidualne 
sprawy religijne. Na izbę wytrzeźwień 
przekazujemy środki, by pomóc 
rodzinom, w których nadużywa się 
alkoholu, by nietrzeźwi nie znęcali się 
nad rodziną w tym również i dziećmi. 
Natomiast wracając do wizytacji 
Majdanu Małego, wyjaśnił, że temat ten 
wynikł na sesji dlatego też z uwagi na 
umówione spotkania nie mógł 
uczestniczyć. Nie mniej jednak zarzuty, 
które padły z ust radnego o nie 
interesowaniu się społecznością i 
problemami tej wsi są nieuzasadnione. 
Są prowadzone zebrania z 
mieszkańcami, jak również udzielono 
pomocy np. został przekazany cement na 
prace w remizie.  
Jeżeli chodzi o środki, o które upomina 
się radny za wykonane prace w remizie, 
to gdy wykonuje się pracę społeczną to 
bez wynagrodzenia. W innym przypadku 
gmina jest obowiązana do bezwzględ-
nego przestrzegania ustawy o zamówie-
niach publicznych, gdyż w przypadku 
kontroli kontrolujący wyłapuje 
najdrobniejsze nieprawidłowości, czego 
już doświadczyliśmy przy kontroli NIK 
a obecnie RIO. 
        Radny J. Nawój zaapelował by nie 
przywozić więcej niesortu na ul. 
Sobieskiego, gdyż nie ma takiej 
potrzeby. Stwierdził, że jest to 
bezcelowe wydawanie pieniędzy. 
Poruszył sprawę braku dojazdu do łąk w 
Dominikanówce. 
Pani Borowicz wyjaśniła, że tereny te 
najprawdopodobniej stanowią grunty 
innej gminy. 
        Z-ca Burmistrza J. Oś zaapelował 
aby sprawy tego typu radni zgłaszali na 
bieżąco do Urzędu, nie czekając na 
sesję. 
 

oprac. M. Czapla 

 
zaplanowanych środków na inne cele 
zapytał p. K. Mielnickiego dlaczego 
Starostwo nie przyjęło propozycji gminy 
i środków jakie gmina proponowała w 
wysokości 100000 zł? Zapytał także: 
Jaką kwotę w 2001r. Starostwo 
przeznacza na modernizację drogi w 
Starej Hucie? 
        Przewodniczący kolejne pytania 
skierował do Dyrektora ZDP: 
- w jakiej wysokości partycypowały inne 
gminy w utrzymaniu dróg powiatowych? 
- jaka wysokość środków przewidziana 
jest w budżecie powiatu na inwestycje 
drogowe w gminie Krasnobród ? 
      Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Zamościu wymienił 
gminy, które partycypowały na 
podstawie zawartych porozumień: 
Łabunie – 40 000zł, Radecznica – 25 
000zł, Zamość – 20000zł i Skierbieszów. 
       K. Mielnicki odpowiedział, że na tę 
drogę w budżecie powiatu zaplanowano 
100 000zł. Dodał również, że zostanie 
przekroczony zapis w uchwale 
budżetowej powiatu, ponieważ wg 
wstępnych uzgodnień do tego zadania 
gmina miała dołożyć drugie 100 000zł. 
      Burmistrz M. Pasieczny swą 
wypowiedź rozpoczął od stwierdzenia, 
że nie chodzi o kontrolę budżetu 
powiatu, ale radni chcieliby wiedzieć, 
czy wydatkowanie subwencji drogowej 
na inne cele niż utrzymanie dróg jest 
zasadne i uargumentowane. Dlatego też 
skierował prośbę do radnych 
powiatowych z naszej gminy, by ten 
temat wzięli pod uwagę. 
Dalej stwierdził, że w gminie mamy 
również wiele priorytetowych zadań do 
wykonania, jak utrzymanie dróg czy 
wydatki związane z oświatą. Staramy się 
nie pominąć żadnej miejscowości, ale 
przyjęliśmy pewne kryteria, że 
inwestujemy tam, gdzie najwięcej ludzi 
będzie korzystać bądź istnieje 
możliwość stworzenia miejsc pracy. By 
uzyskać środki na ich realizację 
poczyniliśmy pewne kroki jak sprzedaż 
majątku (co jest sprawą niepopularną) 
oraz emisja obligacji komunalnych. 
Wydaje się zasadnym, by powiat przyjął 
pewne kryteria w zakresie inwestowania 
w drogi, a w szczególności, gdy gmina 
deklaruje partycypację w ich 
utrzymaniu. 
Następnie dla porównania podał, że w  
2000r powiat na utrzymanie dróg 
powiatowych w gminie Kr-ód 
wydatkował kwotę 228.000zł a w 
Nieliszu – 614.000zł. Natomiast jeżeli 
chodzi o środki zaplanowane w budżecie 
gminy na rok 2001 (co zostało 
przedstawione w informacji z pracy 
zarządu MiG) z uwagi na brak 
porozumienia pomiędzy samorządem 
powiatowym i gminą zostały przesunięte 
na inne.  
Stwierdził, że porozumienia, które od 
początku br. krążyły pomiędzy gminą a 
powiatem były to propozycje do 
współpracy. Ponieważ minęło pół roku i 

 
Centrum, Oświaty Kultury i Sportu 

w Krasnobrodzie 
 

organizuje 
 

Gminne Rozgrywki w Piłce Nożnej 
 o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy  

Krasnobród 
 

które odbędą się 1 września 2001r. (sobota) od godz. 1000 

na stadionie sportowym w Krasnobrodzie 
 

Do udziału w rozgrywkach zapraszamy drużyny z wszystkich 
miejscowości gminy Krasnobród. Zgłoszenia przyjmuje (do 
29.08.2001r.) i informacji udziela Dyrektor COKiS. Drużyny 

biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 
Organizator nie ubezpiecza drużyn. 
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Dni Krasnobrodu 
 

Tegorocznie „Dni Krasnobrodu” rozpoczęły się 20 lipca, w 
piątkowy wieczór plenerową projekcją filmu prod. polskiej pt. 
„Pieniądze to nie wszystko”. Do plenerowego kina 
zorganizowanego na krasnobrodzkiej plaży przybyło wielu 
widzów, którzy z dużym zainteresowaniem oglądali 
prezentowaną komedię. Niestety nie dane im było obejrzenie 
tego filmu do końca, gdyż projekcję przerwały nagle silne 
porywy wiatru i nadchodząca burza. Plaża szybko opustoszała. 
        Drugi dzień obchodów „Dni Krasnobrodu” (sobota 21 
lipca) dla niektórych rozpoczął się bardzo wcześnie, gdyż o 
godz. 700 rozpoczęły się Zawody Wędkarskie o Puchar 
Burmistrza MiG Krasnobród. Zawody rozegrano w dwóch 
kategoriach wiekowych: do 15 lat i powyżej 15 lat. W 
kategorii juniorów startowało 9 zawodników, spośród których 
najlepszymi okazali się: 

I miejsce – Marcin Ruszała 
II miejsce – Tomasz Bucior 

III miejsce – Mateusz Umiński 
Natomiast w kategorii seniorów z 12 startujących 
zawodników czołowe miejsca zajęli: 

I miejsce – Paweł Sachajko (Krasnobród) 
II miejsce – Tadeusz Gradziuk (Krasnobród) 

III miejsce – Michał Sternik (Lublin)  
      Nieco później, bo o godz. 1000 w Centrum Oświaty Kultury 
i Sportu w Krasnobrodzie odbyło się uroczyste otwarcie 
wystawy pt. „Cerkiewki drewniane w rysunku Krzysztofa 
Suszka”.  
Dalsza cześć obchodów dni miejscowości miała miejsce 
tradycyjnie nad zalewem, choć w nieco innej scenografii. Po 
raz pierwszy w związku z organizacją „Dni Krasnobrodu” na 
plaży została zmontowana przenośna scena, usytuowana na tle 
wody, frontem do pasażu gastronomiczno-handlowego. Tak, 
więc osoby siedzące pod parasolami w punktach 
gastronomicznych mogły swobodnie obserwować to, co się 
działo na scenie. 
      W sobotnim programie w godzinach popołudniowych 
zaplanowany był blok imprez dla dzieci. Odbyły się między 
innymi Wybory Małej Miss Lata, konkurs piosenki „Od 
przedszkola do Opola”, konkursy wiedzy o poczcie 
zorganizowane i prowadzone przez pracowników Urzędu 
Pocztowego w Krasnobrodzie oraz zgaduj-zgadula na temat 
ratownictwa wodnego – konkurs prowadzony przez 
ratowników WOPR pracujących na krasnobrodzkiej plaży. 
       W wyborach Małej Miss Lata bezkonkurencyjna okazała 
się 3-letnia mieszkanka Krasnobrodu – Aleksandra Kawecka, 
która zdobyła tytuł Małej Miss Lata. Natomiast I Vicemiss 
została Kamila Wiatrzyk z Warszawy (lat 6), II Vicemiss – 
Aleksandra Machalska z Krasnobrodu (lat 5), zaś Miss Foto – 
Katarzyna Palikot z Krasnobrodu (lat 4). Nagrody dla 
wszystkich uczestniczek tego konkursu ufundowało 
Centrum Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 
Po zakończeniu bloku imprez dla dzieci wystąpił kabaret 
„Szara Eminencja” z Werbkowic. 
Zarówno w sobotnim jak i niedzielnym programie obchodów 
„Dni Krasnobrodu” organizatorzy zabezpieczyli czas dla 
kandydatów na parlamentarzystów. W sobotę wystąpili 
kandydaci na senatora: Irena Kurzępa i Jerzy Chróścikowski 
oraz kandydaci na posła: Krzysztof Zwolan i Jerzy Korniluk. 
W niedzielę natomiast wystąpił kandydat na posła - Marszałek 
Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski. 
        W drugim dniu obchodów „Dni Krasnobrodu” (w sobotę) 
pogoda także nie dopisała. Było chłodno, a potem także i 
deszczowo, co w dużym stopniu wpłynęło na raczej niewielką 
liczbę osób uczestniczących w organizowanym festynie, 
szczególnie w godzinach popołudniowych. Pomimo gorszej 

 

pogody frekwencja znacznie się poprawiła około godz. 20, 
kiedy rozpoczęła się „Perłowa biesiada” i organizowane w 
Krasnobrodzie po raz pierwszy wybory „Miss Nastolatek”.  
       W wyborach udział wzięło 10 kandydatek w wieku od 17 
do 20 lat, które występując w różnych strojach kilkakrotnie 
pojawiały się na scenie wzbudzając wiele emocji wśród 
zgromadzonej publiczności. Wyborem najładniejszych 
dziewcząt zajęło się specjalnie powołanie 12-osobowe jury, 
któremu przewodniczył prezydent miasta Zamościa Marek 
Grzelaczyk. W pracach jury uczestniczyli także: burmistrz 
MiG Krasnobród Marek Pasieczny, fundatorzy nagród oraz 
przedstawiciele prasy. 
      Pomiędzy kolejnymi wejściami dziewcząt 
uczestniczących w wyborach, zgromadzoną publiczność 
zabawiał zespół wokalno-instrumentalny „The Perll’s” z 
Zamościa. Emocje związane z wyborami „Perłowej Miss” 
zostały przerwane na kilka minut, a to z tego względu, iż 
około godziny 22 odbył pokaz sztucznych ogni. Po tym 
krótkim, ale bardzo widowiskowym przerywniku powrócono 
do głównego punktu programu związanego z wyborem 
najładniejszej dziewczyny. 
Około północy ogłoszone zostały wyniki wyborów „Perłowej 
Miss”. Jury nie miało problemu z wytypowaniem składu 
finałowej czwórki Poszczególni członkowie 12-osobowego 
Jury od początku mieli bardzo zbliżone zdania. Jak się potem 
okazało podobne zdanie miała także zebrana na plaży 
publiczność.  

Oto wyniki wyborów: 
MISS NASTOLATEK 

Małgorzata Sikorska, Tyszowce (18 lat) 
I VICEMISS 

Ewa Cich, Tomaszów Lubelski ( 17 lat) 
II VICEMISS 

Agnieszka Mazur, Długi Kąt (18 lat) 
MISS FOTO 

Aleksandra Braunberger, Bełżec (19 lat) 
 
      Koronę dla Miss wręczył Marek Pasieczny – burmistrz 
MiG Krasnobród, natomiast szarfy wszystkim finalistkom 
wręczał Marek Grzelaczyk – prezydent miasta Zamościa. 
     Ponadto dziewczęta otrzymały następujące nagrody: 
Miss Nastolatek:  Radiomagnetofon – nagroda burmistrza 
MiG Krasnobród – wręczył Marek Pasieczny, bon na zakup 
sprzętu komputerowego ze zniżką 20% i bon na telefon 
komórkowy+ perfumy – nagrody ufundowane przez ECM 
System s.c. z Tomaszowa Lub. autoryzowanego 
przedstawiciela Plus GSM, - wręczył Piotr Gałka, kosmetyki 
– nagroda ufundowana przez sklep z art. chemicznymi w 
Krasnobrodzie – wręczyła  Beata Maruszak. 
I Vicemiss: Gofrownica – nagroda ufundowana przez bar 
„Mariolka” – wręczyła Mariola Kucaj, bon na telefon 
komórkowy + perfumy – nagroda ufundowana przez ECM 
System s.c. z Tomaszowa Lub. – wręczył Zbigniew 
Michalski, kosmetyki – nagrodę ufundowaną przez sklep z 
art. chemicznymi w Krasnobrodzie – wręczyła Beata 
Maruszak. 
II Viceiss: Suszarka do włosów FILIPS – nagrodę Firmy 
Handlowej Aneta Soboń z Krasnobrodu wręczył Dariusz 
Soboń, bon na telefon komórkowy+ perfumy – nagrody 
ufundowane przez ECM System s.c. z Tomaszowa Lub. 
autoryzowanego przedstawiciela Plus GSM wręczył 
Zbigniew Michalski, kosmetyki – nagrodę ufundowana przez 
Sklep z art. Chemicznymi w Krasnobrodzie wręczyła Beata 
Maruszak. 
  Miss Foto: zestaw promocyjny PLUS GSM (parasolka,  

Ciąg dalszy na str. 10 
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Na zdjęciach: 
1. Finalistki wyborów Perłowej Miss 
2. Występ zespołu „Wójtowianie” z Krasnobrodu 
3. Wybory Małej Miss Lata 
4. Otwarcie wystawy prac Krzysztofa Suszka z Zamościa  
5. Przemarsz orkiestry dętej 
6. Kapelmistrzowie orkiestr po wręczeniu  pucharów i nagród 
7. Koronacja Małej Miss Lata 
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koszulka, plecak) - nagrody ufundowane przez ECM System 
s.c. z Tomaszowa Lub. wręczył Piotr Gałka, kosmetyki 
wręczyła Beata Maruszak. 
       Wszystkie finalistki otrzymały także koszulki firmowe i 
karnety na zjeżdżalnię wodną ufundowane przez firmę BS z 
Biłgoraja – Zjeżdżalnia Wodna w Krasnobrodzie, natomiast 
pozostałe uczestniczki wyborów karnety na zjeżdżalnię. 
Kwiaty dla wszystkich uczestniczek wyborów Miss 
Nastolatek ufundowała kwiaciarnia p. Anny Ożga z 
Krasnobrodu. 
       Ostatni dzień obchodów „Dni Krasnobrodu” – niedziela - 
tradycyjnie już przeznaczony był przede wszystkim dla 
orkiestr dętych. W dniu 22 lipca odbył się XI Przegląd 
Orkiestr Dętych – Krasnobród’ 2001. W przeglądzie wzięło 
udział 6 orkiestr z terenu byłego województwa zamojskiego, a 
poza konkursem wystąpiła Orkiestra Dęta Gminy Leśniowice 
(pow. Chełm). Niestety ze względu na deszczową pogodę 
organizatorzy zmuszeni byli zrezygnować z przemarszu 
orkiestr ulicami Krasnobrodu. Przegląd rozpoczął się krótkim 
przemarszem orkiestr na odcinku od parkingu przy zalewie do 
plaży. Następnie wszystkie orkiestry zgromadzone na 
krasnobrodzkiej plaży wspólnie odegrały trzy utwory pod 
batutą Bogdana Pałczyńskiego z Zamościa. Później 
rozpoczęły się prezentacje konkursowe orkiestr.  
       Orkiestry oceniało trzyosobowe jury, które tworzyli: 
1. kapitan TADEUSZ DOBROWOLSKI - absolwent 
Akademii Muzycznej w Warszawie, były kapelmistrz 
Orkiestry Straży Granicznej w Przemyślu, nauczyciel 
Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Przemyślu 
2. ks. prałat prof. MIECZYSŁAW GNIADY - a bsolwent 
Instytutu Muzykologii KUL, dyrektor Szkoły Organistów w 
Przemyślu, Dyrygent Przemyskiego Chóru „Magnifikat” 
3. WALDEMAR SKÓRA - a bsolwent Akademii Muzycznej 
w Krakowie w klasie saksofonu, kierownik Sekcji 
Instrumentów Dętych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II 
stopnia w Zamościu. 
       Po wysłuchaniu wszystkich orkiestr jury postanowiło: 
 

W kategorii orkiestr małych do 20 osób przyznać: 
 

I Miejsce 
Orkiestrze Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie – 
Nagrodę Starosty Zamojskiego wręczył Kazimierz Mielnicki 

II  Miejsce 
Orkiestrze Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w 
Uchaniach – Nagrodę Dyrektora Centrum Oświaty Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie wręczył Andrzej Czapla 

III Miejsce 
Orkiestrze Dętej działającej przy Centrum Oświaty 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie – Nagrodę Starosty 
Zamojskiego wręczył Kazimierz Mielnicki, natomiast nagrodę 
Burmistrza Miasta i Gminy Krasnobród wręczył Marek 
Pasieczny 

Wyróżnienie 
dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Biłgorajskiego Centrum 
Kultury w Biłgoraju - Nagrodę Dyrektora COKiS w 
Krasnobrodzie wręczył Andrzej Czapla. 
 

W kategorii orkiestr du żych powyżej 20 osób przyznać: 
 

I miejsce 
Strażackiej Orkiestrze Dętej OSP Tomaszów Lub. – Nagrodę 
Starosty Tomaszowskiego wręczył Kazimierz Mielnicki 

 
II miejsce 

Tarnogrodzkiej Orkiestrze Dętej z Tarnogrodu – Nagrodę 
Dyrektora COKiS w Krasnobrodzie wręczył Andrzej Czapla.  
        Jury przyznało także wyróżnienie dla solistów-puzonistów 
Orkiestry Dętej Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Szczebrzeszynie - Nagrodę Dyrektora COKiS w Krasnobrodzie 
wręczył Andrzej Czapla. 
Ponadto wszystkie orkiestry otrzymały pamiątkowe dyplomy, 
które wręczył burmistrz MiG Krasnobród Marek Pasieczny 
oraz puchary, które wręczył dyrektor COKiS Andrzej Czapla. 
        Obchody tegorocznych „Dni Krasnobrodu” zakończył 
Gminny Przegląd Zespołów Śpiewaczych. W przeglądzie 
wzięły udział trzy zespoły działające na terenie MiG 
Krasnobród: Zespół Śpiewaczy KGW Z Wólki Husińskiej, 
Zespół „Wójtowianie” z Krasnobrodu oraz Kapela „Echo 
Roztocza” z Krasnobrodu. Pamiątkowe dyplomy uczestnikom 
przeglądu wręczył Andrzej Czapla - dyrektor Centrum Oświaty 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 
       Kończąc relację z obchodów „Dni Krasnobrodu” 
serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
włączyli się do organizacji dni miejscowości w 2001 roku. Na 
podkreślenie zasługuje fakt dużego zaangażowania właścicieli 
firm i sklepów pochodzących z Krasnobrodu, bądź 
prowadzących działalność na terenie Krasnobrodu. 
       Organizację „Dni Krasnobrodu” wspomogły następujace 
firmy i osoby: 
 

1. Osoby prowadzące działalność gospodarczą nad 
zalewem 

2. Krasnobrodzkie Centrum Handlowo-
Produkcyjno-Usługowe AMC – Market 
Spożywczy w Krasnobrodzie 

3. Gontarz Tadeusz – Stacja Paliw „KRAS-TANK” 
w Krasnobrodzie 

4. Hurtownia FX z Zamościa – Hurtownia 
Artykułów Pirotechnicznych 

5. ECM System s.c. z Tomaszowa Lub. – 
Autoryzowany przedstawiciel PLUS GSM 

6. Firma handlowa Aneta Soboń z Krasnobrodu. 
7. Sklep z artykułami chemicznymi p. Beaty 

Maruszak z Krasnobrodu 
8. Kwiaciarnia p. Anny Ożga z  Krasnobrodu 
9. Firma BS z Biłgoraja – Zjeżdżalnia Wodna w 

Krasnobrodzie 
10. Gielmuda Henryk z Krasnobrodu 
11. Gruszka Henryk z Zamościa. 

 
         Do organizacji „Dni Krasnobrodu’ 2001” poprzez 
organizację stoiska i prowadzenie konkursów włączył się Urząd 
Pocztowy w Krasnobrodzie, który przygotował także z okazji 
„Dni Krasnobrodu” okolicznościowy datownik. Tak więc 
pozdrowienia z Krasnobrodu wysłane w czasie „Dni 
Krasnobrodu” opatrzone były okolicznościowym stemplem. 
        Od kilku lat do organizacji „Dni Krasnobrodu” włącza się 
także Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z Zamościa, promując 

zdrowy 
tryb 

życia. 
Stoisko 

przez 
nich 

przygo-
towane 
odwie-

dziło w 
tym roku 

wiele 
osób w celu zmierzenia ciśnienia krwi bądź uzyskania porady.  
       Jeszcze raz wszystkim dziękujemy i zapraszamy do dalszej 
współpracy.  

 
M. Czapla 
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Wakacyjny relaks 
 
Wakacje to czas wypoczynku. Chcesz się 
w pełni zrelaksować? Najpierw przeczytaj 
tekst nieznanego autora, który znaleziony 
w starym kościele w Baltimore (datowany 
na 1602 rok) tyle razy, aż zrozumiesz w 
pełni jego przesłanie. 
 
Krocz spokojnie wśród zgiełku i 
pośpiechu – pamiętaj jaki spokój może 
być w ciszy. Tak dalece jest to możliwe, 
nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych 
stosunkach z innymi ludźmi. Prawdę swą 
głoś spokojnie i jasno, słuchaj też tego, co 
mówią inni. Jeśli porównujesz się z 
innymi możesz stać się próżny i 
zgorzkniały, albowiem zawsze będą gorsi 
i lepsi od ciebie. Ciesz się zarówno 
swoimi osiągnięciami jak i planami. 
Wykonuj z sercem swoją pracę, 
jakkolwiek byłaby skromna. Jest ona 
trwałą wartością w zmiennych kolejach 
losu. Zachowaj ostrożność w swych 
przedsięwzięciach – świat bowiem pełen 
jest oszustwa. Lecz niech to ci nie 
przesłania prawdziwej cnoty. Wiele ludzi 
dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie 
pełno jest heroizmu. Bądź sobą, a 
zwłaszcza nie zwalczaj uczuć: nie bądź 
cyniczny wobec miłości, albowiem w 
obliczu wszelkiej oschłości jest ona 
wieczna jak trawa. Przyjmuj pogodnie to, 
co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się 
przymiotów młodości. Rozwijaj siłę 
ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła 
być tarczą dla Ciebie. Nie dręcz się 
tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się 
ze znużenia i samotności. Obok zdrowej 
dyscypliny bądź pogodny dla siebie. 
Jesteś dzieckiem wszechświata. Nie mniej 
niż gwiazdy i drzewa masz prawo, być 
tutaj i czy to jest dla ciebie jasne czy nie, 
nie wątp, że wszechświat jest taki jaki być 
powinien. Tak więc bądź w pokoju z 
Bogiem, cokolwiek myślisz o jego 
istnieniu, czymkolwiek się zajmujesz i 
jakiekolwiek są twoje pragnienia: w 
zgiełku ulicznym, w zamęcie życia, 
zachowaj pokój ze swą duszą. Z całym 
swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi 
marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest 
piękny. Bądź uważny, staraj się być 
szczęśliwy. 
        Potem zajmij się praktykowaniem 
ćwiczeń relaksacyjnych zaproponowa-
nych poniżej. Wiele spośród nich można 
wykonywać w domu, w pracy, w 
samochodzie. Ale zacznij teraz podczas 
wakacji, kiedy czasu najwięcej. 
Wykorzystaj go na opanowaniu kilku 
ćwiczeń, które będziesz wykonywać 
automatycznie, jak mycie zębów. 
 
1. Opukiwanie ciała 
Genialne ćwiczenie do wykonywania o 
poranku lub kiedy czujemy 
zapotrzebowanie na energię. Dłońmi 
zamkniętymi lekko w pięść opukujemy 
nasze ciało. Zaczynamy od łydek i ud. 

która da ci przyjemną ulgę. Końcami 
palców opukuj także policzki starając się 
rozluźnić mięśnie. Całość kończymy 
mocnym napięciem mięsni na 7 sekund 
wykonując przy tym wdech, podczas 
wydechu rozluźnienie. Wykonuj tyle razy 
ile potrzebujesz. Po tej mini serii – 
przeciągnij się jak kot. To bardzo dobrze 
– znaczy to, że ćwiczenie działa. 
 
2. Szybkie obniżenie napięcia ciała. 
Otrząśnij się – stań w rozkroku na 
elastycznie ugiętych w kolanach nogach 
wykonaj lekki skłon do przodu, wyobraź 
sobie, że z pleców i rąk zrzucasz kłopoty, 
problemy, lęki. Wykonaj kilka 
energicznych ruchów strząsających  
napięcie z pleców i rąk. Po czym wykonaj 
kilka relaksujących oddechów w 
następujący sposób: powolny wdech 
przez nos (licz do czterech), zatrzymanie 
na chwilę, powolny wydech przez usta 
(jak dmuchanie). Wydech powinien trwać 
mniej więcej dwa razy dłużej niż wdech. 
 
3. Relaks dla oczu 
Oderwij oczy od ekranu telewizora, 
komputera. Zamknij oczy, policz do 
dziesięciu. Potem otwórz i zamknij jedno 
oko – policz do dziesięciu, otwórz oko. Z 
kolei zamknij drugie oko – policz do 
dziesięciu i otwórz je. 
 
4. Relaks mięśni twarzy 
Wyobraź sobie, że mięśnie czoła 
rozlewają się jak kisiel dookoła głowy. 
Zacznij robić przeróżne miny rozciągając 
policzki i szczęki. Policzki mocno 
wypychaj językiem. Na koniec zrób 
szybki masaż płatków uszu, wyginając je 
we wszystkie strony. Całość zajmie około 
2 minuty. 
 
5. Szybki relaks 
Połóż się na plecach na podłodze, trawie 
czy plaży. W tym czasie możesz słuchać 
spokojnej muzyki lub kontemplować 
głosy przyrody. Staraj się miarowo 
oddychać (wdech – nosem, wydech –
ustami), coraz głębiej i coraz spokojniej. 
Daj sobie jeszcze 15 minut na spacer z 
„pustą głową” i poczujesz się jak 
nowonarodzony. 
 
6. Relaks pełny – remedium  
Usiądź lub połóż się wygodnie w jakimś 
spokojnym miejscu. Włącz muzykę i 
wybierz się w podróż w swojej 
wyobraźni. Może fantazja przeniesie Cię 
na piękną łąkę, gdzie możesz swobodnie 
biegać po rosie w delikatnych 
promieniach słońca lub tańczyć w 
tęczowym, oczyszczającym deszczu! 
Wymyślaj cokolwiek chcesz, aby poczuć 
głębokie odprężenie, spokój i radość. 
Pamiętaj, że umysł nie odróżnia fantazji 
od rzeczywistości. Dziesięć minut w 
remedium przyniesie ci tyle samo relaksu 
co dzień urlopu! 

  
7. „Przycisk STOP” 
Kiedy już zupełnie poczujesz się uwi-
kłany w niekorzystne emocje, przeciąże-
nie organizmu, resztką wolnej woli „na-
ciśnij przycisk STOP” i zastanów się, czy 
warto się tak denerwować, czy warto się 
doprowadzać do tak skrajnego wyczer-
pania? Czy to, czemu poświęcasz swoje 
nerwy i zdrowie, będzie miało znaczenie 
za 10 lat? Naciśnij przycisk STOP  - od-
puść sobie, może to przywróci ci równo-
wagę i rozum! 
 
8. Zmiana nastroju – umysł się śmieje 
W ćwiczeniu „umysł się śmieje” 
wystarczy przez 90 sekund wyobrazić 
sobie, że się śmiejesz. Jeśli początkowo 
nie jest ci do śmiechu, przypomnij sobie 
jakieś śmieszne zdarzenie z 
rzeczywistości czy z filmu. Podczas 
śmiechu brany jest głęboki oddech 
pobudzający klatkę piersiową, przeponę i 
serce. Śmiech zwiększa wytwarzanie 
energii, które są hormonami dobrego 
samopoczucia. Dobrze by było, gdyby 
śmiech stał się twoim ulubionym 
sposobem na życie i stawiania czoła 
problemom. 
 
9. Osobisty rytuał relaksu. 
Spróbuj opracować własny rytuał relaksu. 
Na przykład: jasny dzień – zakładasz 
ubrania w jasnych kolorach, one cię 
rozweselają, albo zakładasz w tym dniu 
(smutnym) drobiazg, który bardzo cenisz. 
 
10. Kotwice dobrego samopoczucia 
Wypracuj sobie własną kotwicę dobrego 
samopoczucia. Za każdym razem, kiedy 
jesteś w bardzo dobrym nastroju, masz 
poczucie sukcesu, czujesz przepełniającą 
cię radość życia, pewność siebie, 
rozpierającą energię, wykonaj jakiś 
konkretny, charakterystyczny ruch np. 
ściśnij dłoń lub obie dłonie albo zatrzyj 
dłonie itp. Chodzi o to, aby ten wykonany 
gest był zawsze taki sam. Po pewnym 
czasie, po kilkakrotnym połączeniu 
przeżywanego stanu psychicznego i gestu 
wytworzy się odruch warunkowy (lub 
inaczej: kotwica), wtedy wykorzystujemy 
energię, jaką skupia w sobie dany gest: 
wystarczy, że ściśniesz mocno nadgarstek 
lub zatrzesz dłonie, a umysł wytworzy 
kotwiczny stan także fizycznie. Jak to 
można wykorzystać? Kiedy do 
jakiejkolwiek sytuacji twoje 
samopoczucie będzie niższe niż potrzeba, 
wtedy właśnie korzystaj z „założonej 
kotwicy”. 
 
         Mam nadzieję, że ćwiczenia relak-
sacyjne wykorzystane w życiu wpłyną na 
poprawę twego samopoczucia. Co 
najmniej raz w miesiącu oglądaj 
otaczającą cię rzeczywistość – z dużym 
dystansem, bez pośpiechu. Żadne sprawy 
nie poruszą cię tak głęboko, żebyś nie 
wstał. Trzymaj się! Korzystaj z relaksu, 
bo na ziemi trzyma cię jedynie grawitacja. 
Powodzenia! 
 

     A . Słota 
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Z pomocą dla 

powodzian 
 
        Powódź – ogromna klęska, która dotknęła w tym roku wiele terenów Polski 
– spowodowała, że wiele rodzin straciło dorobek całego życia. Na szczęście 
ludzie ci nie zostali pozostawieni sami  ze swoimi kłopotami. Niemalże od 
chwili, kiedy powódź się zaczęła, znalazło się wiele osób i instytucji, które 
zajęły się organizacją pomocy dla osób dotkniętych powodzią. Pomoc ta ma 
bardzo różny charakter. Wiele mówi się o tym w radio i telewizji, wiele pisze na 
łamach różnych gazet.  
       Do akcji  pomocy powodzianom włączył się także Krasnobród i 
społeczeństwo naszej gminy o czym chciałabym poinformować czytelników 
„Gazety Krasnobrodzkiej”. 
 

Zbiórka pieniędzy 
 
W niedziele: 5 i 12 sierpnia 2001 roku Parafia Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny w Krasnobrodzie przy  współpracy z Caritas Polska zorganizowali 
zbiórkę pieniędzy na rzecz powodzian. Pieniądze zbierane były do puszek po 
każdej niedzielnej Mszy świętej. Jak informuje ks. prałat Roman Marszalec w 
sumie zebrano około 7 tysięcy złotych. Pieniądze zostały przekazane do Caritas. 
 

Dzieci powodzian w Krasnobrodzie 
 

W dniach 11-12 i 14-15 sierpnia br. przebywały w Krasnobrodzie dzieci z 
terenów dotkniętych powodzią. W pierwszym terminie podczas dwudniowego 
pobytu w Krasnobrodzie przebywało 127 dzieci. W drugim natomiast 
Krasnobród odwiedziła 38-osobowa grupa dzieci z okolic Ostrowca 
Świętokrzyskiego. Obie grupy przebywały na koloniach w Świdniku, a krótki 
pobyt w Krasnobrodzie został zorganizowany dzięki trwającej od kilku lat 
współpracy samorządów Świdnika i Krasnobrodu.  
Pobyt w Krasnobrodzie ponad 150-osobowej grupy dzieci został sfinansowany 
przez samorząd gminy Krasnobród. Uczestnicy koloni byli zakwaterowani w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, tam też zapewniono im 
posiłki. Przebywając w Krasnobrodzie dzieci zwiedziły najciekawsze miejsca 
naszej miejscowości, po których bezinteresownie oprowadzał obie grupy p. 
Sławomir Radliński. Jak poinformowały mnie opiekunki grupy panie: 
Stanisława Chojnacka, Krystyna Rudzka i Bożena Kaczan (kadra ZSO w 
Świdniku), dzieci przebywające na kolonii spotykają się z ogromną 
życzliwością społeczeństwa. Podczas kolonii mają zapewnione wiele atrakcji 
finansowanych przez sponsorów, czego przykładem jest m.in. wycieczka i pobyt 
w Krasnobrodzie, który został zorganizowany dzięki zaangażowaniu tutejszego 
samorządu oraz dyrekcji i pracowników ZSO w Krasnobrodzie.  

 

Kolonie w „Energetyku” 
 

Od 10 sierpnia br. w Centrum Szkolenia i Rekreacji Zamojskiej Korporacji 
Energetycznej w Krasnobrodzie przebywa 38-osobowa grupa dzieci z terenów 
dotkniętych powodzią. Dzieci przyjechały z miejscowości Kosin gmina Annopol 
na dwutygodniowe kolonie zorganizowane i sfinansowane przez Zamojską 
Korporację Energetyczną. Ponadto ZKE przygotowała dla uczestników kolonii 
wyprawki szkolne, a związki zawodowe działające przy ZKE zakupiły ubrania 
dla dzieci. 
 

Zbiórka zboża  
 
Z inicjatywy rolników z Majdanu Wielkiego została zorganizowana w tej 
miejscowości zbiórka zboża dla osób z terenów dotkniętych powodzią. W 
organizację akcji zbiórki zboża dla powodzian zaangażował się ks. prałat Roman 
Marszalec, który pomysł wysunięty przez mieszkańców Majdanu Wielkiego 
rozpropagował w innych miejscowościach krasnobrodzkiej parafii. Na apel ks. 
Prałata do akcji tej włączyli się też rolnicy innych miejscowości. Oto ile zboża 
zebrano dotychczas w poszczególnych wioskach (ilość zebranego zboża 
podajemy w tonach): Dominikanówka – 3, Zaboreczno – 1,5, Klocówka – 3, 
Hutków – 4, Majdan Wielki – 8, Majdan Mały – 6,5, Łuszczacz – 4, Wólka – 5, 
Hutki – 3, Zielone – 4. W sumie zebrano około 50 ton zboża, które zostało 
przekazane do miejscowości Pokrzywnica (niedaleko Sandomierza) oraz 
okolicznych wiosek. Bezpłatny transport zboża dwoma samochodami zapewnił 
p. Janusz Poznański prezes Spółki Fabryki Mebli w Bondyrzu. 

 Informacje zebrała: 
       M. Czapla 

 

 
 

Dożynki 
Powiatowe 

 
W niedzielę 2 września 2001r. w Żdanowie 
odbędą się III Dożynki Powiatowe. 
Uroczystości rozpoczną się w godzinach 
rannych przyjazdem zespołów oraz grup 
dożynkowych z wieńcami. O godz. 1100 ks. 
biskup Mariusz Leszczyński odprawi Mszę 
św. W programie dożynek zaplanowano też 
koncert zespołów śpiewaczych i kapel 
ludowych. 
 

Dożynki 
Diecezjalne 

 
W dniu 9 września br. w Krasnobrodzie 
odbędą się Dożynki Diecezjalne. W imieniu 
organizatorów zapraszamy na te 
uroczystości delegacje z wieńcami ze 
wszystkich miejscowości Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej. 
Podobnie jak w latach ubiegłych delegacje z 
wieńcami zbierają się przy kaplicy 
Objawień na Wodzie, a następnie w 
uporządkowanym szyku udają się do 
Sanktuarium Maryjnego, gdzie o godz. 1200 
odprawiona będzie uroczysta suma 
dożynkowa. 
Po uroczystościach religijnych odbędzie się 
koncert zespołów i kapel ludowych. 
 

 

Wędkarskie 

sukcesy 
 

        W dniu 12 sierpnia 2001r. odbyły się 
Zawody Spiningowe o Mistrzostwo Koła 
„OLENDER” Krasnobród. W zawodach 
wzięło udział 10 zawodników, spośród 
których czołowe miejsca zajęli: 
I miejsce 

Zbigniew Wnuk 
II miejsce  

Tadeusz Gradziuk 
III miejsce  

Roman Gradziuk 
      Zwycięzcy zawodów otrzymali nagrody 
ufundowane przez Zarząd Koła 
„OLENDER” w Krasnobrodzie. 
 
Do gratulacji 

dołącza się 
Redakcja „G.K.” 

 
 

M. Czapla 
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Najlepiej  
wiejskie i zielone 

 
      Wakacje letnie jak i zimowe są 
największą sposobnością do zorgani-
zowania dzieciom dobrego spędzania 
wolnego czasu, czyli odpoczynku, 
rozrywki oraz rozwijających zajęć 
amatorskich. Jednakże nie wszystkie 
dzieci maja takie same szanse. Mam na 
myśli dzieci wiejskie i miejskie, których 
codzienność jest bardzo różna. 
       Wiejskie dzieci maja na ogół 
mniejszy krąg wrażeń i uboższy słownik, 
ponieważ ich dzieciństwo przebiega w 
małej, niezłożonej społeczności. 
Stwierdzenie, iż inteligencja dzieci 
wiejskich jest niższa od inteligencji 
dzieci z miasta jest błędna. Dzieci 
wiejskie są może mniej „wygadane”, 
mniej błyskotliwe i na ogół powolniejsze 
w rekreacji, ale za to myślenie ich jest 
bardziej konkretne. 
       Są one również bardziej 
samodzielne i wytrwalsze w pracy i 
bardziej zahartowane fizycznie. 
Mniejszy kontakt ze światem 
zewnętrznym i częstsze kontakty z 
dorosłymi dają dzieciom wiejskim 
możliwość bliższej i głębszej obserwacji 
zjawisk i wydarzeń w życiu środowiska, 
a także powodują silniejsze z nim 
powiązania. Dzieci wiejskie mają gorsze 
warunki rozwoju umysłowego.  
  

 
warunki rozwoju umysłowego. W 
rodzinie wiejskiej pracują wszyscy, a 
więc i dzieci. Rodzice muszą wymagać 
udziału dzieci w zajęciach i troskach 
gospodarskich, ale nie powinni 
przeciążać ich pracami gospodarskimi. 
        Wakacje dzieci wiejskich są zwykle 
połączone ze zwiększonymi 
obowiązkami w gospodarstwie 
rodziców. Pomoc dziecka w pracy 
rodziców wpływa korzystnie na jego 
charakter, wychowanie społeczne, na 
dobro rodziny. Jednak praca wakacyjna 
nie powinna obarczać dzieci w 
nadmiarze, nie należy ograniczać zabaw 
z rówieśnikami, wypraw do lasu i nad 
rzekę, pozbawiać wyjazdu na obóz lub 
wycieczkę. 
        Dzieci miejskie bardziej stykają się 
na co dzień z urządzeniami cywilizacji 
technicznej i wytworami kultury, to ma 
plusy  i minusy wychowawcze. Krąg ich 
obserwacji jest bardziej szeroki. Z 
drugiej strony warunki życia w mieście 
mają konsekwencje negatywne. Duże 
skupiska ludzi, brak kontaktu z przyrodą, 
intensywne tempo życia, wiele pokus 
wymagających posiadania własnych 
pieniędzy – to czynniki, które zwiększają 
nadmiernie pobudliwość dzieci. 
 

 
      
 Dzieci miejskie mają ograniczoną 
przestrzeń do zabawy, często przebywają 
poza domem, co ogranicza kontrolę 
rodziców nad kontaktami dzieci. To 
prowadzi do zbliżenia ze środowiskiem 
wychowawczo-negatywnym. Większość 
czasu te dzieci spędzają w lokalach, stąd 
niebezpieczeństwo niedotlenienia 
organizmu i związana z tym nerwowość. 
Dlatego też dzieci miejskie jak 
najczęściej wakacje powinny spędzać na 
wsi u rodziny lub z rodzicami w domach 
wczasowych. Rodzice nie powinni 
wymagać, aby dziecko w czasie wakacji 
odbywało dodatkowe zajęcia nauki 
pozaszkolnej. Najlepszą formą pracy 
umysłowej na wakacjach jest 
samokształcenie oraz lektura prasy i 
wartościowych książek. Dzieci część lata 
powinni spędzać z rodziną, a część z 
rówieśnikami. 
        Wysiłki społeczne powinny być 
wspierane przez pomoc rodziców. Wtedy 
wakacje spełnią swoje zadania: dadzą 
wszystko, co dać powinny. Należy 
organizować dzieciom wakacje 
najbardziej „wiejskie” i „zielone”, które 
zapewnią jak największy odpoczynek 
umysłowy i dostarczą siły do pracy w 
nowym roku szkolnym. 
       Jeśli spędziłeś wakacje według 
Ciebie wyjątkowe, inne niż zawsze, 
podziel się z nami swymi wrażeniami na 
łamach tejże gazety. 
 

      M. Domańska   
 
       

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Władze Miasta i Gminy Krasnobród w nadchodzącym roku szkolnym 2001/2002 podjęły współpracę z ogólnopolską szkołą językową O.K . 
Centrum Języków Obcych w zakresie nauczania języka angielskiego w ramach obowiązkowej siatki godzin w szkołach podstawowych, gimnazjum 
oraz liceum na terenie miasta i gminy. Dzięki temu dzieci i młodzież w wieku szkolnym będzie miała możliwość kształcenia językowego w oparciu o 
założenia zreformowanego systemu edukacji realizując platformę programową na wszystkich etapach edukacyjnych. 
 
Informujemy, że od września br. lektorzy języków zachodnich O.K. Centrum Języków Obcych we współpracy z Centrum Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie będą również prowadzili inne formy kształcenia językowego dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu miasta i gminy. 
 

Proponowane formy kształcenia obejmują: 
● Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego lub niemieckiego  

√  Ogólne kursy językowe w systemie pozalekcyjnym dla początkujących  i zaawansowanych 
√  Zajęcia wyrównawcze oraz poszerzające materiał objęty szkolnym programem nauczania  

● Kursy dla uczniów szkół średnich przygotowujące do matury 2002 
● Nauczanie języka angielskiego lub niemieckiego w przedszkolach 
● Kursy specjalistyczne przygotowujące do egzaminów na certyfikaty językowe różnego stopnia (np. PET< FCE< CAE ) 
● Kursy dla nauczycieli w ramach tzw. roku zerowego ułatwiające uzyskanie kwalifikacji do nauczania języków obcych 
● Kursy językowe ogólne i specjalistyczne dla zakładów pracy ( administracja samorządowa, służba zdrowia, banki, policja, sektor turystyczno- 
hotelarski ). 

Informacje i zapisy:  Centrum  Oświaty  Kultury  i  Sportu w Krasnobrodzie,  ul. 3-go Maja 18, tel. 660 71 17;  660 71 46 

Z   A   P   R   A   S   Z   A   M   Y    ! 

O.K.  
Centrum    Języków    Obcych 
Oddział Lublin ,   20-060 Lublin, ul. Głowackiego 17A/3 
tel./fax (0-81)  53-35-324, 53-35-325, e-mail: lublin@okcjo.com.pl 

Białystok  (0-85) 741-48-76, Bydgoszcz  (0-52) 322-75-01, Kielce (0-41) 362-23-61, 

Lublin (0-81) 533-5przestrzeń do zabawy, często przebywają poza domem, co ogranicza kontrolę rodziców nad 
kontaktami dzieci. To prowadzi do zbliżenia ze środowiskiem wychowawczo-negatywnym. Większość czasu te dzieci 
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Odpust  
Świętego Rocha 

 
      Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia odbywają się w 
Krasnobrodzie uroczystości religijne związane z kultem Św. Rocha.  
     W tym roku uroczystości te odbyły się w niedzielę 19 sierpnia br. Od samego 
rana tłumy wiernych, zarówno pieszo jak i samochodami, przemierzały drogę 
prowadzącą do miejsca uroczystości, tj. do Doliny Św. Rocha, gdzie znajduje się 
kaplica nazwana imieniem francuskiego świętego. Tam w samo południe, o godz. 
1200 odprawiana jest uroczysta suma odpustowa, w której uczestniczą ogromne 
rzesze wiernych. Od kilku lat tradycją jest, że na godzinę przed mszą św. odbywa 
się koncert pieśni religijnych i patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej z 
Krasnobrodu i zespołu folklorystycznego „Wójtowianie”. 
     Tegoroczną sumę odpustową odprawił ks. kanonik Kazimierz Wójtowicz były 
proboszcz parafii Krasnobród (w tym roku minęło 20 lat od ostatniej Mszy św. 
odprawionej w Kaplicy św. Rocha przez ks. Kazimierza Wójtowicza). Odpustową 
homilię wygłosił ks. Leon Rogalski. 

M. Czapla     

 

Kącik 
Poetycki 

 
 

*      * 
* 

Krasnobród w Dolinie Wieprza leży 
i moc turystów do niego bieży. 
Poznają uroki, historie jego, 
dawnego miasta żydowskiego. 
Już Marysieńka miejsce to poznała 
i Matkę Bożą pokochała. 
Zbudowała tu kościół drewniany, 
a potem nawet murowany. 
Kult Maryi trwa niezmiennie 
i parafianie modłą się codziennie. 
O zdrowie, łaskę i błogosławieństwo 
oraz opiekę Bożą i dobrodziejstwo. 
Masa pielgrzymów też przybywa 
gdy w Krasnobrodzie odpust się odbywa. 
Dzień i noc koczują pod kościołem 
Matce Bożej pokłony bijąc czołem. 
Każdy tu w innej intencji przychodzi, 
czy to są starzy, czy to są młodzi.  
Proszą, dziękują bądź przepraszają 
o Miłosierdzie Boże błagają. 
A Matka Boża wszystko wysłucha, 
na wszystkie prośby nadstawia ucha, 
Uda się potem do syna swego 
by razem ubłagać Ojca Jego. 
Każdy odejdzie stąd pocieszony, 
Bożym błogosławieństwem pokrzepiony. 
By nigdy nie czuć „ducha głodu” 
przybywaj zawsze do Krasnobrodu. 
 

      M. Domańska 
 

 

                      Święty Roch 
 
      „Urodził się ok. 1295 roku w 
Montpellier we Francji. Był dzieckiem 
uproszonym wieloletnimi modlitwami 
przez bogatych rodziców. W młodym 
wieku, mając 20 lat, został sierotą. 
Wówczas rozdał swój majątek ubogim, 
a sam jako biedny człowiek udał się na 
pielgrzymkę do Rzymu, gdzie przebywał 
kilka lat. We Włoszech panowała wtedy 
zaraza. W czasie tej długiej wędrówki 
zatrzymał się w Acguapendente, gdzie 
opiekował się chorymi na dżumę.. 
Potem sam na nią zachorował. Aby nie 
zarażać innych, udał się do lasu i 
polecił swe życie Bogu. Pies przynosił 
mu pożywienie. Po uzdrowieniu, ok. 
1322 roku udał się w powrotna drogę 
do Montpellier. Na granicy nie został 
jednak rozpoznany i uznano go za 
szpiega. Osadzono go w więzieniu, 
gdzie był torturowany i opuszczony. 
Zmarł w 1327 roku w osamotnieniu.” – fragment opracowania ks. Antoniego 
Gorzandta  pt. „Mój Święty Patron” wydanego w 1988r. przez Wydawnictwo 
Kurii  Biskupiej  w Lublinie. 
 

        Św. Roch uważany jest za patrona ludzi chorych na choroby zakaźne oraz 
opiekuna podróżnych.   

 

 
 

Warsztat  
Terapii 

Zajęciowej 
 

w Dominikanówce 
 

tel. (0-84) 660 75 14 
 

w ramach  
zajęć terapeutycznych 
w grupie poligraficznej 

 
oferuje usługi w zakresie  

 

� laminowania, 

� bindowania, 

� przepisywania prac 

� ksero 

      Zapraszamy 

 

Święty Roch - kopia obrazu 
znajdującego się w kościele Św. 

Rocha w Wenecji autorstwa 
włoskiego malarza Bernardo Strozzi 
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    Piłka nożna  
 
W dniu 19 sierpnia 2001r. rozpoczęły się rozgrywki piłkarskie rundy jesiennej sezonu 
2001/2002 w klasie „A”. Pierwszy mecz tej rundy drużyna MGKS „IGROS” 
Krasnobród rozegrała z drużyną GLKS „GRAF” Chodywańce. Mecz zakończył się 
sukcesem dla naszej drużyny - wynikiem 3:1.     
Poniżej przedstawiamy terminarz rozgrywek piłkarskich, które będą rozegrane na 
stadionie sportowym w Krasnobrodzie: 
 

L.p DATA MECZ JUNIORZY SENIORZY 

1. 
25.08.2001r. 

(sobota) 
MGKS „IGROS”  

– GLKS „GRANICA II” 
1500 1700 

2. 
08.09.2001r. 

(sobota) 

MGKS „IGROS” 
- LKS “DREWMET-ROLMOS” 

Susiec 
1500 1700 

3. 
29.09.2001r. 

(sobota) 
MGKS „IGROS” 

- LZS “ORLĘTA” JANKI 
1400 1600 

4. 
13.10.2001r. 

(sobota) 

MGKS „IGROS”  
- LKS “JAROSŁAWIEC” 

Jarosławiec 
1400 1600 

5. 
27.10.2001r. 

(sobota) 
MGKS „IGROS” 

- LZS “ISKRA” Koniuchy 
1300 1500 

 
oraz terminy meczy drużyny MGKS „IGROS” KRASNOBRÓD rozgrywanych na 
wyjeździe: 
 
02.09.2001r. – GKS „ANDORIA” Mircze - MGKS „IGROS” KRASNOBRÓD 
16.09.2001r. – GKS „GROM” Niewirków - MGKS „IGROS” KRASNOBRÓD 
23.09.2001r. – LKS „ZARZEWIE” Kotorów - MGKS „IGROS” KRASNOBRÓD 
07.10.2001r. – LKS „ORKAN” Bełżec - MGKS „IGROS” KRASNOBRÓD 
21.10.2001r. – GKS „KRESY” Dołhobyczów - MGKS „IGROS” KRASNOBRÓD 
 
      W imieniu organizatorów rozgrywek piłkarskich zapraszam kibiców i wszystkich 
sympatyków piłki nożnej na stadiony i proszę o sportowe zachowanie.  

 
M. Czapla 
 

 
 

Co słychać 
w  

COKiS-sie? 
 
 

Letnie niedzielne koncerty 
 

W cyklu letnich niedzielnych koncertów 
organizowanych w roku bieżącym na 
placu przed budynkiem COKiS w dniu 
29 lipca wystąpiła Orkiestra Dęta z 
Krasnobrodu. Natomiast koncert 
zaplanowany na 5 sierpnia nie odbył się 
z powodu złych warunków 
atmosferycznych. Zaplanowany na ten 
dzień występ zespołu „Lubyczanie” z 
Lubyczy Królewskiej odbył się dopiero 
w następną niedzielę 12 sierpnia. 
 

Kolejny sukces 
 

W dniu 5 sierpnia 2001r. w Górecku 
Kościelnym odbył się „VI Festiwal 
Pieśni Maryjnej – Gorecko 2001”. 
Wśród uczestników festiwalu był Zespół 
„Wójtowianie” z Krasnobrodu, który 
zajął II miejsce w kategorii Ludowych 
Zespołów Śpiewaczych (w kategorii tej 
występowało 14 zespołów). 
Gratulujemy. 
 

 
 
 

  

UUcczzeessttnniiccyy  WWTTZZ  ww  JJaarroocciinniiee  
 
        Po raz pierwszy uczestnicy z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce 
wezmą udział w VI Prezentacjach Plastycznych  dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej organizowanych w dniach 29. 08. – 01.09. 2001r., przez 
stowarzyszenie ,,Praca, Samorządność, Integracja” z Jarocina. Nasz warsztat 
reprezentować będą cztery uczestniczki: Anna Bukała, Renata Boryło, Beata Kawalec, 
Agnieszka Roczkowska.  
Podczas prezentacji plastycznych uczestnicy zaprezentują swój dorobek artystyczny, 
podzielą się swoimi doświadczeniami i zapoznają z nowymi technikami stosowanymi 
w terapii zajęciowej. 
       Jak nas poinformowali organizatorzy w ramach czterodniowego spotkania ze 
sztuką przewidziano wiele atrakcji dla młodzieży, opiekunów i terapeutów. Między 
innymi spotkanie z uznanymi malarzami, grafikami i rzeźbiarzami, dyskoteki, 
przejażdżki w konnych i psich zaprzęgach, korzystanie z pływalni krytej, wycieczki po 
okolicy. Uwieńczeniem Prezentacji Plastycznych jest Piknik Integracyjny, któremu 
towarzyszyć będzie wystawa prac niepełnosprawnych artystów.  
       Mam nadzieję, że impreza ta nie będzie tylko spotkaniem osób niepełnosprawnych 
z terenu całego kraju, rywalizujących między sobą, ale przede wszystkim, będzie 
imprezą integrującą, wzmacniającą w jej uczestnikach wiarę we własne siły i 
umiejętności, by pomogła nawiązywać nowe kontakty, by jej uczestnicy potrafili 
odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. 

            Urszula Czapla 
Kierownik WTZ w Dominikanówce 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pożegnanie wakacji 
 

W dniach 17-18 sierpnia br. odbył się 
festyn nazwany „Pożegnanie wakacji”. 
W pierwszym dniu (piątek) odbyły się 
zawody rowerowe i plenerowa projekcja 
filmu. Natomiast w sobotę rozegrano 
Turniej Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Krasnobród, odbyły się też 
występy zespołów muzycznych, aukcja 
prac uczestników WTZ w Dominikanówce, 
konkursy dla dzieci. Relację z tej imprezy 
przekażemy w następnym wydaniu „G.K.”. 

                   
                  Informacje zebrała: M. Czapla 
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       Litery kratek ponumerowanych od 1 do 20 utworzą rozwiązanie Krzyżówki  Nr 20, 
które wraz z naklejonym na karcie pocztowej kuponem prosimy przesłać na adres 
Redakcji w terminie do 10 września 2001r. 
     Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę rzeczową. 
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 19:       „KALWARIA KRASNOBRODZKA” 
      Za prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki Nr 19  nagrodę otrzymuje: 

Pani Sylwia Roczkowska, zam. ul. Tomaszowska 36/1, 22-440 Krasnobród 
            Gratulujemy.  

Nagroda do odebrania w Redakcji. 
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HUMOR 
 
 
Fąfara będąc w Hiszpanii zatrzymuje 
się w hotelu i chce dopełnić formalności 
związane z zameldowaniem. 
- Nic pan nie musi podawać – informuje 
go recepcjonistka. – Pana nazwisko 
przepisaliśmy z etykietki na tej pięknej 
walizce. 
- Świetnie! – ucieszył się Fąfara i w 
książce gości przeczytał: „Prawdziwa 
świńska skóra”. 
 

***** 
Fąfara opowiada koledze wrażenia z 
podróży po Ameryce: 
-To nieprawda, że rzeki w USA są 
czyste. Na przykład na Alasce jest wiele 
rzek zanieczyszczonych złotem. 
 

***** 
Mama wita Jasia wracającego z kolonii 
i pyta: 
- Dlaczego przysłałeś pustą pocztówkę? 
- Bo tam było tak pięknie, że nie do 
opisania! 
 

***** 
Fąfara pyta recepcjonistę w hotelu: 
- Czy łóżko w moim pokoju jest 
dostatecznie mocne? 
- A dlaczego pan pyta? 
- Bo mam bardzo ciężkie sny. 
 

*****  


