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W trakcie spotkania przedstawiono 

wstępną koncepcję utworzenia 

zakładu zagospodarowania odpadów 

w Zamościu na bazie oczyszczalni 

ścieków oraz koncepcję 

przedstawioną przez wójta gminy 

Skierbieszów powołania przez 

podmiot prywatny i gminę spółki do 

budowy wysypiska w Dębowcu. 

Po dyskusji postanowiono, że każda 

gmina zaplanuje po około 15 tys. zł 

w budżecie na 2004r. z 

przeznaczeniem na opracowanie 

dokumentacji technicznej, aby w 

przyszłości ubiegać się o dotację z 

funduszy strukturalnych. 
 

***** 
Po opracowaniu dokumentacji 

technicznej na budowę ulicy 

Kilińskiego (przedłużenie ul. 

Cmentarnej w kierunku ul. Lelewela) 

wynikł problem zabezpieczenia 

odpowiedniej szerokości pasa 

drogowego, który wchodzi w grunty 

prywatne. Stąd też Urząd Miejski w 

Krasnobrodzie przystąpił do 

negocjacji z właścicielami tych 

działek w celu ich wykupu na 

realizację w/w zadania. 

Poszerzeniem ulicy Kilińskiego 

objęte są również nieruchomości o 

nieuregulowanym stanie prawnym 

(brak tytułów własności ziemi i 

przeprowadzonych postępowań 

spadkowych). W tym przypadku 

niezbędne jest przeprowadzenie 

procedury wywłaszczeniowej 

poprzedzone publikacją w prasie o 

zasięgu ogólnopolskim – jest to 

obligatoryjne, wynika z przepisów 

ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Po dokonaniu 

procedur wywłaszczeniowych będzie 

można ubiegać się o pozwolenie na 

budowę jak również przystąpić do 

wykonania nawierzchni utwardzonej. 
 

                   Informacje zebrała:  

                         M. Czapla 
 

 

WIEŚCI 

Z 

GMINY 
 

***** 

Kontynuowane są prace mające na celu 

wykonanie nowego pokrycia dachowego 

na obiektach szkolnych w Krasnobrodzie. 

Obecnie wykonywany jest dach jednospa-

dowy z blachy szwedzkiej na łączniku 

prowadzącym do sali gimnastycznej. 

Roboty zostaną zakończane jeszcze w tym 

roku. 

 

***** 

Co roku przyznawane są Nagrody 

Burmistrza dla nauczycieli z okazji Święta 

Edukacji Narodowej. Nagrody pieniężne 

w tym roku otrzymały panie: Halina 

Gontarz z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w 

Krasnobrodzie i Anna Szkałuba ze Szkoły 

Podstawowej im. Armii Krajowej w 

Kaczórkach. 

 

***** 
 

Burmistrz Krasnobrodu wspólnie z 

Nadleśnictwem Zwierzyniec i 

Roztoczańskim Parkiem Narodowym 

przystąpili do remontu drogi prowadzącej 

z Lasowego do szosy Józefów-Zamość. 

Nadleśnictwo i RPN użyczyli transportu, a 

gmina zabezpieczyła kamień niesortowy 

na ten cel. Swój udział w tych działaniach 

mieli również mieszkańcy Lasowego, 

którzy zajęli się wyrównaniem i reperacją 

drogi. 
 

***** 
 

Na terenie gminy Krasnobród 

przystąpiono do prac mających na celu 

uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Prace 

będą prowadzone w następujących 

miejscowościach: Zielone, Husiny, 

Hutków i Hutki oraz Krasnobród - osiedle 

Podklasztor. 

 

***** 
 

***** 

W dniu 28 października 2003r. o godz. 

1400 w Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie odbyła się VIII sesja Rady 

Miejskiej w Krasnobrodzie. Podczas sesji 

dokonano wyboru ławników, a także 

podjęto uchwały w sprawie zmian w 

budżecie i Miejsko-Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Szczegółowe informacje z 

obrad sesji opublikujemy w kolejnym 

wydaniu G.K. 
 

***** 
 

Wykonywane są prace mające na celu 

udogodnienie zejścia nad źródliska przy 

rzece Wieprz w Hutkach. Prace polegają 

na wykonaniu schodów z dęba 

czerwonego. Działania te poprawią dostęp 

do źródeł i estetykę tego miejsca, tak 

licznie odwiedzanego zarówno przez 

mieszkańców jak i turystów. Na ten cel 

pozyskano środki finansowe w wysokości 

3000zł. z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej 

w Lublinie. Planowany termin 

zakończenia prac – 15 listopada 2003r.  
 

***** 
Przy współpracy Burmistrza Krasnobrodu 

i Starostwa Powiatowego w Zamościu 

przystąpiono do remontu odcinka drogi 

powiatowej prowadzącej do miejscowości 

Szur. Po wznowieniu granic drogi 

prowadzono prace ziemne i wykonano 

regulację spływu wód z drogi do 

przydrożnego rowu, a następnie 

przystąpiono do nawożenia kamienia na 

prowizoryczne utwardzenie drogi. W 

pracach tych uczestniczyli mieszkańcy 

Szuru 

Zarząd dróg Powiatowych przystąpił do 

przygotowania dokumentacji technicznej, 

co w przyszłości pozwoli na utwardzenie 

docelowe tej drogi  
 

***** 
W dniu 17.10.2003r. w Zamojskim 

Ratuszu odbyło się kolejne spotkanie 

poświęcone problematyce 

zagospodarowania odpadów na terenie 

powiatu zamojskiego. 

 

 

ZAWIADOMIENIE 
 

Burmistrz Krasnobrodu podaje do 

publicznej wiadomości, że na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 

Krasnobrodzie w dniu 14.10.2003r. 

wywieszony został na okres 21 dni 

wykaz nieruchomości położonych w 

miejscowości Hutki Namule 

oznaczonych nr 1031, 1032, 1033, 

1034, 1035, miejscowości 

Krasnobród oznaczonych nr 1280/3, 

1280/5, 1280/6, 1280/7, 1286/1, 38/2 

oraz ½ udziału w działce nr 3978 o 

pow. ogólnej 0.21 ha położona w 

Majdanie Wielkim stanowiące 

własność Miasta i Gminy 

Krasnobród. 
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Święto Patrona Szkoły 
      We wrześniu w Zespole Szkół 

Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów 

Wielkopolskich w Krasnobrodzie 

obchodzono Święto Szkoły. Główne 

uroczystości zorganizowano, jak co roku 

w rocznicę stoczonej 23 IX 1939 r. przez 

25 Pułk Ułanów Wielkopolskich bitwy o 

Krasnobród. W bitwie tej pułk poniósł 

największe straty – 26 zabitych i 35 

rannych. Ku czci bohatersko walczących 

w kampanii wrześniowej żołnierzy pułku 

i dla upamiętnienia ofiar poległych w 

walkach za ojczyznę w 64 lata po bitwie 

w Krasnobrodzie zebrali się oprócz 

członków społeczności szkolnej miesz-

kańcy nadwieprzańskiego miasteczka, 

przedstawiciele władz miejskich, 

samorządowych, oświatowych, delega-

cje różnych miejscowych instytucji, 

kombatanci. Najważniejszymi gośćmi 

byli bohaterowie wydarzeń sprzed lat – 

ułan, oficer 2 szwadronu, major Jan 
Błasiński oraz członkowie rodzin 

ułanów z 25 Pułku – pani Krystyna 

Stachlewska–Rudczyńska (córka płk. 

B. Stachlewskiego) z mężem, pan 

Andrzej Cendro (syn mjr W. Cendro), 

pani Halina Donath (siostra kpr. pchor. 

B. Kossobudzkiego) oraz państwo 

Sadowscy. Uroczystości szkolne 

uświetnili swoją obecnością żołnierze z 

3 Brygady Obrony Terytorialnej z 

Zamościa, strażnicy z Roztoczańskiej 

Straży Konnej, orkiestra, poczty 

sztandarowe szkół z terenu gminy oraz 

poczty kombatanckie.  

     Uczestnicy uroczystości wyruszyli w 

pochodzie spod budynku szkoły do 

Sanktuarium Najświętszej Marii Panny 

na uroczystą Mszę Świętą, po której 

zebrani przemaszerowali na cmentarz 

parafialny. Pod Pomnikiem Żołnierzy 

Września 1939 roku odbyły się dalsze 

uroczystości prowadzone przez jednego 

z żołnierzy 3 Brygady. Przybliżył on 

sylwetkę pułkownika Bogdana „Dan” 

Stachlewskiego, dowódcy 25 Pułku 

Ułanów Wielkopolskich podczas 

kampanii wrześniowej. Pułkownik, 

przedzierający się na Węgry, został 

rozstrzelany przez Ukraińców, a miejsce 

jego pochówku jest dotychczas nieznane. 

Dlatego też rodzina pułkownika 

ufundowała tablicę memoratywną, którą 

wmurowano przy Pomniku Żołnierzy 

Września. Odsłonięcia tej tablicy 

dokonali: pani Krystyna Stachlewska – 

Rudczyńska, mjr Jan Błasiński, Zastępca 

Burmistrza Krasnobrodu, Janusz Oś 
oraz Dyrektor ZSP Krasnobród, Roland 
Wyrostkiewicz. Salwą honorową i 

złożeniem wieńców oraz wiązanek 

zakończono uroczystości na cmentarzu.  

      Druga część obchodów Święta Pa-

trona odbyła się w budynku szkoły. Tam 

zebrani mieli okazję wziąć udział w uro-

czystym ślubowaniu pierwszoklasistów, 

których do wstąpienia do szkolnej spo-

łeczności przygotowały panie Beata 
Twardowska i Zdzisława Lalik. Rów-

nie wzruszającym zdarzeniem było obej-

rzenie nawiązującej do wydarzeń z życia 

pułkownika Stachlewskiego części arty-

stycznej w wykonaniu trzecioklasistów – 

podopiecznych pani Jolanty Borek i 

pani Barbary Chmiel. Miłym akcentem 

imprezy było obdarowanie gości bukie-

cikami kwiatów, wręczanymi przez dru-

goklasistów. Na pamiątkę pobytu na 

uroczystościach obchodów Święta Pa-

trona ZSP Krasnobród  wręczono rów-

nież wydaną przez działające przy szkole 

koło dziennikarskie okolicznościową 

„Gazetkę Szkolną” oraz tomik poetycki 

„Nasza twórczość”, w którym znalazły 

się wybrane przez opiekunkę koła, panią 
Grażynę Nowosad wiersze uczniów 

ZSP napisane w latach 1999 – 2003.  

Stałym już od kilku lat elementem 

obchodów Święta Szkoły było 

zwiedzanie przez uczniów, nauczycieli 

ZSP i ZSO w Krasnobrodzie oraz przez 

zaproszonych gości Szkolnej Izby 

Pamięci i Tradycji, a także wystawy 

przygotowanej przez państwa Party-

ków. Głównym tematem tegorocznej 

ekspozycji była 85 rocznica obrony 

Lwowa.  

       W bogatym harmonogramie 

obchodów Święta Szkoły znalazły się 

także elementy sportowe. Na inaugurację 

obchodów w dn. 15 IX 2003r. rozegrano 

na boisku szkolnym mecz piłki nożnej 

Samorządowcy i Nauczyciele – 

Żołnierze 3 Brygady. Zgodnie z polską 

gościnnością „nie skrzywdziliśmy” 

przeciwników, dając im wygrać 2:1. 

Honorowego gola dla gospodarzy strzelił 

Burmistrz M. Pasieczny. Rewanż na 

zakończenie obchodów Święta Patrona 

miał miejsce 26 IX 2003 r. w Zamościu 

na terenie jednostki wojskowej i tam 

również gospodarze okazali swą 

staropolską gościnność, ulegając naszej 

„nieco” odmłodzonej jedenastce 3:1.  

       Uczniowie ZSP Krasnobród także 

mogli nawiązać do tradycji sportowych 

25 Pułku Ułanów, biorąc udział w IV 

Wieloboju Ułańskim. 17 IX 2003r. mieli 

swoje zawody sportowe uczniowie klas 

I–III. Startowali w przygotowanych 

przez panią Dorotę Umińską 

konkurencjach biegowych w 

poszczególnych kategoriach wiekowych. 

Nad przebiegiem zawodów i 

bezpieczeństwem uczestników czuwały  

panie wychowawczynie klas, które 

zadbały również o umilenie sportowcom 

oczekiwania na wręczenie dyplomów, 

organizując różnorodne gry i zabawy.  

      Również dzieci z klas IV – VI wzięły 

udział w IV Wieloboju Ułańskim, który 

odbył się 19 IX 2003 r. pod kierunkiem 

pana Sławomira Radlińskiego. Dla 

uczniów starszej grupy wiekowej 

przygotowano arcytrudny rowerowy tor 

przeszkód. 

       Oprócz zawodów o charakterze 

sportowym dzieci zmierzyły się też w 

konkursie wiedzy historycznej. 22 IX 

2003r. odbył się Konkurs Wiedzy o 

Patronie Szkoły, zorganizowany i 

prowadzony przez panią wicedyrektor 

Joannę Szykuła. W konkursie 

wystartowały 3 – osobowe drużyny 

reprezentujące poszczególne klasy. 

Zwyciężyła reprezentacja klasy V a w 

składzie: Angelika Mokrzycka, 
Konrad Kolano i Mateusz Kusz.  

      W ramach obchodów Święta Szkoły 

uczniowie klas IV – VI wzięli również 

udział w imprezach turystycznych. 

Czwartoklasiści w dn. 22 IX, zaś 
piątoklasiści w dn. 24 IX udali się na 

rajd pieszy do Bondyrza. Mieli okazję 

nie tylko zadbać o swą kondycję 

fizyczną, ale także zwiedzić Muzeum 

Historyczne Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej, podziwiając 

zgromadzone tam mundury żołnierskie i 

sprzęt wojskowy. Dla szóstoklasistów 

niewątpliwą atrakcją była 

zorganizowana w tym samym dniu 

wycieczka do Zamościa do jednostki 

wojskowej, gdzie pokazano uczniom nie 

tylko koszary wojskowe, ale także 

umożliwiono korzystanie ze sprzętu 

wojskowego, m.in. radiostacji.  

      Obchody Święta Patrona w Zespole 

Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie 

zakończyły się w sobotnie popołudnie 27 

IX dyskoteką szkolną dla uczniów klas 

IV – VI, na której Szkolne Koło Ligi 

Ochrony Przyrody, prowadzone przez 

panią Joannę Burda, zorganizowało 

sklepik ze słodyczami i napojami. 

Dochody ze sprzedaży przekazano na 

szczytny cel – schronisko dla zwierząt. 

      Za rok mamy nadzieję zorganizować 

równie bogate w różnorodne imprezy 

obchody Święta Szkoły, na które już dziś 
gorąco zapraszamy. 

 

             Grażyna Nowosad 

 

Fotoreportaż z uroczystości 

znajduje się na str. 11. 

bieżącego wydania G.K. 
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   Święto patrona szkoły  
w Kaczórkach 

 
      Tradycyjnie już w ostatnią niedzielę września odbyły się 

uroczystości związane ze świętem patrona naszej szkoły. 

      Oprócz bardzo licznie zgromadzonych mieszkańców okolicznych 

miejscowości przybyło wielu zaproszonych gości, między innymi 

burmistrz pan Marek Pasieczny, przedstawiciel Nadleśnictwa 

Zwierzyniec i Roztoczańskiego Parku Narodowego, dyrektorzy 

okolicznych instytucji, poczty sztandarowe sąsiednich szkół i 

organizacji kombatanckich. 

      Uroczystości rozpoczęły się polonezem w wykonaniu uczniów 

pierwszej klasy, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie część 

artystyczna uczniów starszych klas wprawiła w zadumę i refleksję 

obecnych na uroczystości. Następnie proboszcz parafii Bondyrz, 

ksiądz Paweł Słonopas odprawił Mszę Świętą. 

      Po tych oficjalnych uroczystościach zaczęły się prawdziwe 

atrakcje. Było w czym wybierać; odbył się kiermasz ciast 

upieczonych przez rodziców, kiermasz wyrobów artystycznych 

wykonanych i zebranych przez uczniów tej szkoły. Wszyscy 

uczestnicy uroczystości zostali poczęstowani gorącym bigosem.  

       Młodzi tancerze ze Szkoły Tańca pp.  Myków  z Zamościa 

zaprezentowali swoje umiejętności. Było na co popatrzeć. 

      Na pożegnanie zagrał zespół muzyczny złożony z rodziców 

naszych uczniów.  

                                                                                        J. Gałka 
 

Zdjęcia z uroczystości znajdują się na  
str. 20 bieżącego wydania G.K. 

 
 

P o d z i ę k o w a n i a 
 

Dyrekcja, Nauczyciele  i Uczniowie 

Szkoły Podstawowej im Armii Krajowej w Kaczórkach 

Dziękują  

Państwu Barbarze i Tomaszowi Kurantowiczom,  
właścieielom piekarni przy Al. NMP w Krasnobordzie 

za nieodpłatne przekazanie pieczywa na uroczystości  

Świeta Patrona Szkoły 

 

 

OGŁOSZENIE 
 

      W listopadzie br. w poszczególnych miejscowościach gminy 

Krasnobród pracownicy Agencji Restrukturyzacji Modernizacji 

Rolnictwa przy współudziale WODR O/Sitno przeprowadzą 

szkolenia w zakresie „Dopłat bezpośrednich dla rolników”. 

      Szkolenia prowadzone będą pod kątem wypełniania wniosków: 

- wpis ewidencji producentów 

- przyznanie płatności obszarowych na rok 2004 

      Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe (broszurę 

informacyjną, instrukcję wypełniania wniosku o wpis do ewidencji 

producentów, instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie płatności 

obszarowych na rok 2004, wzory wniosków, wypisy z rejestru 

gruntów niezbędne do wypełniania wniosku płatności obszarowych – 

wypisy sfinansowała ARiMR). 

     O dokładne terminy szkoleń będą podane poprzez ogłoszenia. Już 

teraz serdecznie zapraszamy do wzięcia w nich udziału. 

 

Organizatorzy  
 

 

Europejskie  
drogi 

 
      W roku 2001 ukazał się w „Gazecie 

Krasnobrodzkiej” artykuł pod tytułem „Polskie Drogi”. 

Przedstawione w nim było skąd się wzięła taka nazwa. 

Wiadomo, że drogi są na całym świecie, bo odkąd 

wymyślono jakiekolwiek pojazdy trzeba było wyznaczać 

tzw. trakty, aby można było w miarę możności wygodnie 

podróżować. W krajach cywilizowanych Europy 

Zachodniej bardzo szybko uświadomiono sobie, że 

nakłady poniesione na remont dróg bardzo szybko się 

zwracają. Obok dobrych dróg bowiem rozwija się 

przemysł, wzrasta zamożność obywateli danego kraju. 

Niestety w Polsce o tym zapomniano, a czym dalej na 

wschód drogi są coraz gorsze. 

      Niestety powrót do historii nie był głównym celem 

zawartym w tym artykule. Chodziło głównie o bardzo 

zły stan drogi powiatowej, która prowadzi od 

Malewszczyzny do Starej Huty. Kiedy budowano tę 
drogę nie przewidziano, że tędy będą jeździć samochody 

o wielkim tonażu. W ostatnich latach droga ta została tak 

zniszczona, że stawała się prawie nieprzejezdna. Ludzie 

odpowiedzialni za ten stan rzeczy na szczeblu gminy i 

powiatu byli bezradni. Na sesji Rady Miasta i Gminy w 

ubiegłej kadencji z udziałem przedstawicieli Powiatu 

próbowano dojść do porozumienia, aby zmienić ten stan 

rzeczy. Niestety nic z tego nie wyszło. Widać było 

wyraźną niechęć samorządu gminnego do współpracy z 

Powiatem, przy budowie i remoncie dróg, nawet na 

własnym terenie. 

      Pomimo tych trudności, w Starostwie Powiatowym 

znalazły się środki na budowę tej drogi. W 2001r. 

wyremontowano odcinek od Malewszczyzny do 

Huciska. W 2002r. i 2003r. remont prowadzono dalej w 

miarę możności finansowych. Pozostało jeszcze do 

wykonania 890 m od kościoła w Hucisku do szkoły w 

Starej Hucie. Mieszkańców wsi Stara Huta cieszy 

wiadomość, że ten odcinek zostanie wykonany w roku 

następnym tzn. 2004. I sprawdza się przysłowie, że 

wszystko można zrobić, jeśli odpowiedni ludzie są na 

odpowiednich stanowiskach, a słowa wypowiedziane w 

kampanii wyborczej nie są rzucane na wiatr. A 

mieszkańcy obydwu wymienionych wsi o tym 

pamiętają. 

      Następna sprawa to droga gminna we wsi Stara Huta, 

która prowadzi od skrzyżowania drogi powiatowej do 

końca wsi. Niegdyś utwardzona była miałem hutniczym, 

nic gorszego nie można było zrobić za pieniądze 

podatników. W dni słoneczne jak przejechał samochód, 

czarny pył wiatr rozwiewał na wszystkie strony, kiedy 

padał deszcz obrzydliwe błoto roznoszone było za 

oponami samochodów i przez samych mieszkańców, 

którzy zmuszeni byli chodzić tą drogą. Słysząc te 

narzekania mieszkańców wsi i prośby o remont tej drogi 

Zarząd Miasta i Gminy w Krasnobrodzie pomimo 

trudności finansowych przychylnie ustosunkował się do 

tej sprawy. Tam gdzie była czarna, błotnista maź jest 

teraz ładna asfaltowa szosa, tylko pozostał pewien 

niedosyt, bo wspomniana szosa kończy się kilkaset 

metrów przed końcem wsi. Dobre by to było, aby za 

przykładem Pana Starosty, Pan Burmistrz Miasta 

Krasnobród obiecał dokończyć tę drogę w przyszłym 

2004 roku.  

 

         Antoni Gancarz 
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Wizyta Jego Ekscelencji Ks. Biskupa  

w Parafii Bondyrz 
 

       „Gość w dom Bóg w dom”, „Witamy 

Naszego Arcypasterza” tymi miłymi słowami 

5 października br. na granicy Parafii Bondyrz 

witano bardzo serdecznie J. E. Biskupa Jana 

Śrutwę w otoczeniu księży dziekanów ks. 

Romana z Suśca i ks. Zenona z Józefowa. 

Dzieci, młodzież i osoby dorosłe z Parafii 

Opatrzności Bożej w Bondyrzu wyrażali 

wdzięczność za odwiedziny recytując 

wiersze, wręczając piękne kwiaty i częstując 

chlebem, miodem i solą.  

      Po Eucharystii w Kaczórkach Jego 

Ekscelencja wraz z powołaną Komisją p. 

Burmistrzem Markiem Pasiecznym, Jego 

żoną i p. Marią Maruszak  dokonali 

rozstrzygnięcia „Konkursu różańcowego” 

zorganizowanego przez  Samorząd 

Uczniowski i ks. Pawła Słonopasa z okazji 25 

rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego. W 

konkursie tym brało udział 28 uczniów, prace 

były wykonane różną techniką z materiałów 

przyrodniczych. Pierwsze wyróżnienie 

otrzymał Przemysław Szamański z klasy „0” 

i jego różaniec z koszyczkiem róż biało – 

żółtych i życzeniami został wysłany do Ojca 

Świętego.  

 

 

      Następnie odbyło się spotkanie Jego Ekscelencji w Szkole Podstawowej im. 

Armii Krajowej w Kaczórkach z nauczycielami. W szkole J.E. ks. Biskup 

został bardzo serdecznie przyjęty przez p. Dyrektora i całe Grono 

Pedagogiczne. Tam właśnie został wygłoszony wykład między innymi na temat 

pedagogizacji rodziców. Następnie duchowni dostojnicy pojechali do kaplicy w 

Hucisku. 

      Na zakończenie wizytacji pasterskiej Jego Ekscelencja, wszyscy księża, 

Pan Burmistrz z żoną, wójt p. Dariusz Szykuła i wszyscy nauczyciele wraz z p. 

dyrektorem Krzysztofem Szkałubą odwiedziliśmy Zagrodę w Guciowie 

Państwa A. i S. Jachymków, gdzie spożyliśmy pyszny staropolski obiad.  

      W imieniu wszystkich nauczycieli, dzieci i rodziców serdecznie 

dziękujemy J. E. ks. Biskupowi, władzom samorządowym z Krasnobrodu,  

Adamowa oraz nauczycielom – emerytom za przybycie do naszej parafii i 

szkoły. 

Opiekunka SU Anna Szkałuba i ks. Paweł Słonopas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 lat pontyfikatu Jana Paw ła II 
 

Rocznicę 25-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Kaczórkach uczczono poprzez: 

•  Organizację w dniu 16.10.2003r. „Apelu modlitewnego” w intencji Naszego Ojca Świętego 

•  Organizację „Konkursu wiedzy o naszym rodaku - Janie Pawle II”, w którym zwyciężyły: Marta Gałka i Kasia 

Szkałuba otrzymując taką samą ilość punktów i nagrody ufundowane przez ks. Pawła Słonopasa 

Ponadto do Ojca Świętego zostały wysłane: życzenia, różaniec i koszyczek z różami. 
 

Opiekunka SU Anna Szkałuba i ks. Paweł Słonopas  
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Mamy za co Bogu dziękować 
 

      "Mamy za co Bogu dziękować" - 

tymi słowami zachęcał Pasterz Diecezji 

w swoim liście do udziału w 

diecezjalnych dożynkach. Dnia 14 

września 2003r. w Krasnobrodzie, 

głównym Sanktuarium naszej diecezji 

zgromadzili się rolnicy, by przez ręce 

Maryi złożyć Bogu dziękczynienie za 

tegoroczne plony. Piękna pogoda tego 

dnia zachęcała do wspólnej modlitwy. 

Uroczystości dożynkowe poprowadził 

Biskup Pomocniczy Diecezji Zamojsko 

- Lubaczowskiej Ks. Bp Mariusz 

Leszczyński. Całe święto było też 

transmitowane przez Katolickie Radio 

Zamość. 

      Już o 10 rano delegacje z wieńcami 

spotkały się przy kaplicy objawień "Nad 

Wodą" aby w uroczystym korowodzie 

w rytm marszów granych przez 

orkiestrę krasnobrodzką 

przemaszerować Aleją Najświętszej 

Maryi Panny do Sanktuarium. Długi 

szereg 73 wieńców ciągnął się a bardzo 

wielu było takich,  

 

którzy obejrzeć dzieło rolników 

wdzięcznych za plony. U stóp Pani 

Krasnobrodzkiej każda delegacja 

została przedstawiona i powitana. Czas 

oczekiwania wypełniły koncerty Chóru 

Kościelnego i Orkiestry "Wójtowianie" 

z Krasnobrodu. W samo południe 

zabrzmiał hejnał maryjny i rozpoczęła 

się uroczysta Msza Święta sprawowana 

przez Księdza Biskupa. Razem z 

Celebransem na podium wkroczyli 

posłowie, samorządowcy i  starostowie 

dożynek. Tegorocznymi starostami byli: 

Zdzisława Greniuk i Kazimierz 

Pietnowski, oboje z parafii Grabowiec.  

      Uczestników uroczystości powitał 

Kustosz sanktuarium ks. Prałat Roman 

Marszalec. Nie mogło zabraknąć 

tradycyjnej pieśni "Plon niesiemy plon". 

Ksiądz Biskup w homilii przypomniał 

nam o głębokim szacunku dla chleba 

jako dziękczynieniu dla Boga. 

Otrzymujemy Boże dary, mamy, więc 

podziękować Stwórcy za dobro. Mimo  

 

 
trudności dnia dzisiejszego praca 

rolnika daję tę ogromną radość 
współdziałania z samym Bogiem. Niech 

dziękczynienie wznosi się przed oblicze 

Boga za przyczyną Maryi, naszej i 

Chrystusowej Matki.  

      Po kazaniu zostały poświęcone 

wieńce i chleby z tegorocznych ziaren. 

Te chleby zostały złożone na ołtarzu w 

procesji z darami. Zakończeniem 

liturgicznym była procesja 

eucharystyczna. W trakcie Mszy świętej 

rozdaliśmy ponad 4 tyś. komunii 

świętej. Tegoroczne dożynki 

zgromadziły wyjątkowo dużo rolników. 

Myślę, że w Sumie Dożynkowej 

uczestniczyło ponad 9 tysięcy ludzi.  

      Można było jeszcze obejrzeć 

maszyny rolnicze i wystawę 

przygotowaną przez Wojewódzki 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Sitnie i wysłuchać piosenek ludowych 

na przygotowane scenie.   
 

    x. Jacek Rak 

Fotoreportaż z dożynek – str. 10 
 

Nowe auto dla policji 
 
      W niespełna rok od czasu, kiedy krasnobrodzka policja otrzymała nowy 

samochód marki „Lanos” (pisaliśmy o tym w G.K. z dnia 20.11.2002r) 

informujemy, iż Posterunek Policji w Krasnobrodzie od 17 września 2003r. ma drugi 

nowy samochód. Tym razem jest to Opel Astra II o numerach HPDZ 678. Jest to 

samochód przystosowany do przewozu osób zatrzymanych, stąd też tylna część 

wnętrza samochodu zbudowana jest z plastiku i oddzielona została od przedniej 

specjalną przegrodą. 

       Uroczyste przekazanie samochodu odbyło się w dniu 24.09.2003r. w Zamościu. 

W uroczystościach wzięli udział m.in.: z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w 

Lublinie - inspektor inż. Józef Zygmontczuk, komendant Powiatowy Policji w 

Zamościu – inspektor  mgr Gerard Waszkiewicz, a także Burmistrz Krasnobrodu 

Marek Pasieczny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na zdjęciu:  

Kierownik Posterunku Policji w Krasnobrodzie sierż. szt. Tomasz Czekirda 

 
 
     Oprócz Krasnobrodu samochody 

otrzymali też policjanci z: Komarowa, 

Adamowa i Zamościa. 

      Nowe auta poświęcił kapelan 

energetyków ks. Andrzej Stopyra. 

     Samochód dla Posterunku Policji w 

Krasnobrodzie udało się zakupić dzięki 

wspólnym wysiłkom Komendy 

Wojewódzkiej Policji i Urzędu 

Miejskiego w Krasnobrodzie, który na 

ten cel przekazał 23 tys. zł. 

     Jak poinformował kierownik 

Posterunku Policji w Krasnobrodzie 

sierż. szt. Tomasz Czekirda, samochody 

którymi dysponuje obecnie 

krasnobrodzka policja, pozwalają na 

właściwe zabezpieczenie ładu i 

porządku na terenie miasta i gminy 

Krasnobród. 

                                     M. Czapla 

 

 

UWAGA: 

Został zmieniony  

numer telefonu  
Posterunku Policji  
w Krasnobrodzie 

Nowy numer to: 

660-89-45 
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Pontyfikat  Jana  Pawła II  
we wspomnieniach 

 

w której było i wzruszenie i łzy ale i 

powaga. Bo wszyscy mieliśmy 

świadomość nie tylko ważności 

świętowania, ale i zadań, jakie stoją 

przed nami w niełatwej komunistycznej 

rzeczywistości. 

      Dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej 

Polsce, rzeczywistość - jak widzimy i 

doświadczamy - nie jest łatwiejsza. 

Pełna coraz to bardziej wyrafinowanych 

zagrożeń, szczególnie niebezpiecznych 

dla dzieci i młodzieży. 

     Dlatego coraz to większego znaczenia 

nabiera modlitwa i godne życie. 

Naszą miłość, szacunek i przywiązanie 

do Ojca Świętego możemy 

najdoskonalej wyrazić w codziennej 

modlitwie. A szczególnie 16 dnia 

każdego miesiąca, gdy modlimy się 

przed cudownym obrazem naszej Pani 

Krasnobrodzkiej, polecając Jej Ojca 

Świętego i Jego Pontyfikat. 

      Darem dla Papieża Jana Pawła II 

może być nasze codzienne życie, wolne 

od nałogów, wolne od alkoholu, wolne 

od nikotyny, narkotyków i wszelkiej 

niegodziwości. 

Życie pełne czystej i ofiarnej miłości, 

życie pełne wymagań i szacunku dla 

każdego człowieka od jego poczęcia do 

naturalnej śmierci.  

       Myślę, że pięknym darem dla Ojca 

Świętego na 25-lecie Jego Pontyfikatu 

byłoby Koło Żywego Różańca złożone z 

nauczycieli, uczniów i rodziców Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w 

Krasnobrodzie. Kto myśli podobnie, 

niech da temu wyraz zapisując się do 

niego. Pragnę zakończyć słowami Ojca 

Świętego z tamtego spotkania: 

„Ewangelia to droga pięknego życia 

człowieka. Życzę Wam właśnie takiej 

drogi”. 
 

Zofia Kończewska-Murdzek 
 

 

      Pragnę podzielić się moimi 

przeżyciami i refleksjami sprzed 25 lat, 

kiedy to na stolicę Piotrową został 

wybrany nasz Profesor Ks. Biskup Karol 

Wojtyła. 

Kiedy wieść ta dotarła do studentów 

KUL-u radość była ogromna?.Entuzjazm 

i wzruszenie przepełniało serce każdego 

z nas.Dostaliśmy skrzydeł. 

Pomimo zakazu władz studenci KUL-u 

wylegli na ulice Lublina, idąc 

Krakowskim Przedmieściem - całemu 

światu obwieszczali, że ich Profesor 

został Papieżem. 

      A kiedy w czerwcu 1979r. Ojciec 

Święty przybywał po raz pierwszy do 

Ojczyzny, rzeczą oczywistą było, że 

każdy z nas chciał się z Nim spotkać. 

Spotkanie z profesorami i studentami 

KUL-u zostało ustalone na dzień 6 

czerwca 1979r. na Jasnej Górze.Pozostał 

tylko mały problem - jak się tam dostać. 

Gdy dwa tygodnie przed spotkaniem - 

ówczesny Rektor KUL-u Ojciec Krąpiec 

oznajmił nam, że władze komunistyczne 

nie wyraziły zgody na dodatkowy 

pociąg, wielu studentów postanowiło 

pójść piechotą. Nie mieli ani czasu, ani 

pieniędzy na przygotowania do 

pielgrzymki, ale wyruszyli. Schronienie i 

pożywienie otrzymywali na trasie od 

uradowanych ludzi. Gorzej było z 

butami, które mają to do siebie, że 

szybko niszczą się w długim marszu. 

     6 czerwca 1979r. o godzinie 14.00. 

Do wypełnionej po brzegi Bazyliki 

Jasnogórskiej - wszedł OJCIEC 

ŚWIĘTY. Owacjom nie było końca. 

Powitał Go nasz Rektor oraz koleżanka 

słowami: „Kochany Ojcze Święty! 

Szukamy klucza do rozumienia wielkiej 

i podstawowej rzeczywistości, jaką jest 

człowiek i dlatego my, młodzież 

studiująca na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim - chcemy Chrystusa! 

Pragniemy stać się żywymi ogniwami w 

dziejach naszego Narodu i dlatego 

chcemy Chrystusa! 

Chcemy nieść nasz chrześcijański wkład 

w tworzenie i zachowanie kultury 

ludzkiej i dlatego chcemy Chrystusa! 

Chcemy Chrystusa nie zależnie od tego, 

czy nam ktoś będzie to ułatwiał czy 

utrudniał.  

Chcemy Chrystusa i dlatego z radością 

wyciągamy dziś ręce do Jego Zastępcy i 

Zwiastuna i przyrzekamy pielęgnować 

ziarno Jego pracy twórczej, aż wyda 

owoc stokrotny: mądrości, dobra,  

 

 

piękna, sprawiedliwości i pokoju- owoc 

zbawienia.” 

      W tym momencie do Bazyliki 

wkroczyła grupa pielgrzymujących 

studentów, z krwawiącymi stopami, 

nogami w bandażach, ale z uśmiechem 

szczęścia na ustach i z ogromnym 

bukietem polnych kwiatów, chabrów, 

maków rumianku i zbóż. 

Cała bazylika zaintonowała: „Śpiewa Ci 

obcy wiatr, zachwyca piękny świat, lecz 

serce tęskni.  

Bo gdzieś daleko stąd został rodzinny 

dom, tam jest najpiękniej. Tam właśnie 

teraz rozkwitły kwiaty...” 

      Jedna z koleżanek Ania Pakuła 

pochyliła się Ojcu Świętemu do stóp. A 

druga - Grażyna Gruba-Jankowska 

wręczyła kwiaty. 

Ojciec Święty przygarnął je i ucałował. 

Nie było mocnych. Coraz bardziej 

drżącym głosem śpiewaliśmy: ''Żeby tak 

jeszcze raz ujrzeć rodzinny las, pola i 

łąki...'' 

      Nasz kolega Adam Cichocki założył 

Ojcu Świętemu na szyję krzyż oazowy, 

wykonany podczas pielgrzymki. Jak się 

później okazało omal nie przepłacił tego 

życiem, bo ruch zakładania rzemienia 

Papieżowi na szyję bardzo zaniepokoił 

ochronę. 

Na szczęście nad wszystkim jak zwykle 

czuwała Matka Boża. 

     Ojciec Święty widząc nasze 

wzruszenie i oddanie – promieniał 

szczęściem i dziękował nam, „żeśmy się 

do Niego tak zasadniczo przyznali”. 

Dziękował za „wysiłek, emocje 

kolejowe i obrzęki na nogach.” 

Powiedział nam również, że zadaniem 

uniwersytetu jest formować i uczyć, ale 

przede wszystkim uczyć samodzielnego 

myślenia. 

„Uniwersytet wtedy spełnia swój własny 

cel, gdy w określonej wspólnocie ludzi, 

przy pomocy środków o charakterze 

naukowo-twórczym, naukowo-

badawczym prowadzi do tego, że się 

rozwija człowiek, że się wyzwala jego 

wszechstronny potencjał duchowy.  

Potencjał umysłu, woli i serca; formacja 

całego człowieka.” 

      To spotkanie z Ojcem Świętym 

noszę do dziś w swoim sercu.  

Mam świadomość długu wdzięczności. 

Tym bardziej, że stojąc bardzo blisko 

Ojca Świętego, miałam możliwość 

prowadzenia z Nim bezsłownej 

rozmowy, 
 

 

 

Serdecznie dziękujemy 
Władzom Samorządowym 

Krasnobrodu 
za pomoc finansową, która 

umożliwiła zakup 
 samochodu dla naszego 

posterunku 
 

Kierownik i Policjanci 
Posterunku Policji  
w Krasnobrodzie 
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Piechotą do jesieni 
 

trwał jednak długo, gdyż dużo ciekawsza 

okazała się wspinaczka po schodach 

okalających Kaplicę. Pasjonaci tego 

zajęcia uważali bowiem, że 10-krotne 

obejście Kaplicy zwalnia z sakramentu 

spowiedzi (ciekawe co na to ksiądz-

katecheta?). 

      Od Kaplicy udaliśmy się w górę 

zbocza, co jak się okazało nie było 

łatwym zadaniem. Jednak nasz trud 

został wynagrodzony widokiem 30-

metrowych Pinus silvestris. Śpieszę 

wyjaśnić, iż Pinus silvestris to nic innego 

jak sosna pospolita (jak widać „rajdowa 

wiedza” nie poszła w las... jodłowo-

bukowy). Z nieskrywaną radością 

uczestnicy Rajdu weszli w końcu na 

utwardzoną drogę prowadzącą do Hutek. 

Zmęczenie dawało się już chyba we 

znaki, bowiem najczęściej zadawane 

pytanie brzmiało – „Czy jeszcze 

daleko?”. Nawet Przystanek Nr VI – 

Oczyszczalnia ścieków nie wywołał 

większego zaciekawienia, czemu zresztą 

nie należy się dziwić. W końcu pojawiły 

się zabudowania wsi Hutki. Z ulgą  

 
 
przeszliśmy przez most, by dojść do 

Przystanku Nr VI - Źródlisko w 

Hutkach. Gwoli prawdy należy 

stwierdzić, iż to wyjątkowo urokliwe 

miejsce nie spotkało się z 

zainteresowaniem uczestników Rajdu. 

Przyczyny takiego stanu rzeczy nie 

należy bynajmniej szukać w ignorancji 

utrudzonej dziatwy. Powód był 

prozaiczny – płonące ognisko na 

parkingu śródleśnym w Hutkach. 

Trzeba uczciwie powiedzieć, że tego 

nam było trzeba. Wszyscy wyraźnie się 

ożywili i, co dało się odczuć, 

przyspieszyli kroku. Już po chwili 

pracownicy Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie mieli ręce pełne roboty. 

Nie wiedzieć kiedy wokół ogniska 

utworzył się krąg amatorów pieczonych 

kiełbasek. Jeszcze tylko konkurs 

przyrodniczy, słodkie batony na drogę, 

i... pora wracać. Pozostaje jedynie 

powiedzieć – Do zobaczenia za rok! 

      Na zakończenie chcę poinformować 

wszystkich miłośników zbierania 

grzybów, iż nic godnego uwagi nie 

znaleźliśmy. To tak á propos hasła „Na 

ścieżkę weźcie koszyki, bo są borowiki.”  
 

B.B. 

 

„Już jesienne słonko świeci, 

babie lato w lesie, 

a do lasu idą dzieci, 

każde... plecak niesie” 

 

      Dlaczego plecak, a nie jak chciała 

poetka koszyk na grzyby? Odpowiedź 

jest prosta. W pierwszą sobotę 
października Centrum Kultury i Sportu 

oraz Klub Abstynenta „Arka” w 

Krasnobrodzie zorganizowali IV Rajd 
Pieszy Doliną Św. Rocha. Jego 

uczestnikami były dzieci z Zespołu 

Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie 

oraz Szkoły Podstawowej w Majdanie 

Wielkim wraz ze swymi opiekunami. 

Cel Rajdu jest od kilku lat ten sam – 

przybliżyć dziatwie piękno i bogactwo 

przyrody oraz popularyzować turystykę 

pieszą. Tak się dobrze złożyło, że 

podobny cel przyświecał twórcom 

ścieżki przyrodniczo-historyczno-

dydaktycznej wokół Krasnobrodu. 

(Niech ta dumnie brzmiąca nazwa nie 

zrazi potencjalnych amatorów turystyki 

pieszej). Trasa Rajdu była więc z góry 

wytyczona, a przed jego uczestnikami 

stało nie lada ambitne zadanie. Zdobyć 

osiem przystanków ścieżki – to było coś! 
      Tuż przed godziną 10.00 przed 

budynkiem szkoły pojawili się ci, 

którym niestraszne było spotkanie z 

borsukiem. (Niewtajemniczonych 

informuję, iż w Rezerwacie Św. Rocha 

na zboczach głębokiego wąwozu 

znajdują się liczne nory borsuka). Każdy 

uczestnik Rajdu zaopatrzony był w 

plecak o pojemności osiemnastu litrów, 

a w nim płaszcz od deszczu, ciepły 

sweter lub bluza z polaru, bidon na picie 

lub termos z herbatą, ochraniacze (na 

wypadek błota lub mokrej, wysokiej 

trawy), suchy prowiant, mapa, kompas 

lub przewodnik. To oczywiście żart. Na 

szczęście jednodniowy rajd nie wymaga 

dużego ekwipunku. Może właśnie 

dlatego początkowy etap trasy 

pokonaliśmy w imponującym tempie. 

Przystanek Nr I o dumnie brzmiącej 

nazwie – Bór mieszany zdobyliśmy bez 

większego trudu. „Taki rajd to bułka z 

masłem” – mówili wtedy niektórzy. 

       Przystanek Nr II – Starodrzew 

jodłowy przywitaliśmy już z mniejszym 

entuzjazmem. W lekkie ożywienie 

wprawiła  nas informacja, iż niektóre 

rosnące tu jodły liczą sobie 250 lat. 

Pozostało jedynie pogratulować zacnym 

jubilatkom i ruszyć w dalszą drogę. W 

końcu dotarliśmy do Kaplicy Św. Rocha. 

Nie wiem dlaczego, ale w tym miejscu 

większość uczestników Rajdu 

intensywnie poszukiwała miejsca, gdzie 

można by było nieco przysiąść. 

Odpoczynek nie  
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Jan Paweł II - Ojciec Wielki 
Święto ZSO w Krasnobrodzie -16.X.2003r. 

  

     Na ile pozwalają nam nasze ludzkie siły staramy się uczcić naszego Patrona - Jana 

Pawła II. Patron wielki i znany, a zarazem stawiający wielkie wymagania. Gdy 

nadchodzi październik i przygotowujemy się do święta szkoły, zawsze pojawia się 

nutka niepokoju; czy podołamy zadaniu. Staramy się zacząć od modlitwy. 

Już 9 października na Jasnej Górze zgromadziła się rodzina szkół Jana Pawła II. 

Dziękując Bogu przez ręce Maryi za Wielkiego Polaka na Stolicy Piotrowej, 

zanieśliśmy też nasze radości i niepokoje. 

     W wigilię wyboru, 15 października br. w Sanktuarium Krasnobrodzkim młodzież, 

nauczyciele i parafianie mieli okazję wysłuchać obszernych fragmentów "Tryptyku 

rzymskiego". Tekst tego ostatniego dzieła poetyckiego Jana Pawła II przeplatany 

pieśniami w wykonaniu chóru parafialnego przepięknie współbrzmiał z nastrojem 

świątyni Pani Roztocza. Wieczornicę zakończyła modlitwa różańcowa. 

      16 października, gdy czas posługi piotrowej Papieża dochodził do srebrnego 

jubileuszu, przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci, parafianie, uczniowie 

szkół podstawowych a nade wszystko młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących im. Jana Pawła II zebrali się u stóp Królowej Krasnobrodu. Msza 

dziękczynna za Papieża Polaka i gorące prośby w Jego intencjach, modlitwa za 

młodzież i wychowawców. I nieustanne poznawanie Wielkiego Patrona, Jego 

nauczania i wezwanie by pójść za Jego głosem, za Jego przykładem. Po skończonej 

Eucharystii złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II, który znajduje się tuż 

przed sanktuarium.  

       Dalsze uroczystości odbyły się w budynku szkoły. Młodzież przedstawiła 

akademię, którą pragnęła uczcić 25-lecie pontyfikatu Następcy Świętego Piotra z 

Dalekiego Kraju. "Jan Paweł II - Ojciec Wielki" to hołd dla naszego Rodaka z 

Wadowic. Powiązanie tajemnic różańcowych, autobiograficznych refleksji Papieża i 

poezji dało niezwykle interesujący materiał do przemyśleń i zastanowienia nad  

 

 

swoim życiem. Bo życie Ojca Św. 
układa się jak tajemnice różańca - 

radosne, światła, bolesne i chwalebne. 

Finał iście ojcowski - wezwanie do 

młodych: "Wy jesteście nadzieją 

Polski!" 

      Na zakończenie uroczystości 

patronalnych naszej szkoły ogłoszono 

wyniki międzyszkolnego konkursu pt.: 

"25 lat pontyfikatu Jana Pawła II". 

Warto wspomnieć, że uczestniczyli w 

nim uczniowie ze szkół w Łaszczowie, 

Księżpolu, Miączynie, Płoskim i 

Krasnobrodzie. W tym roku przyznano 

dwa pierwsze miejsca. Nagrodzono 

pracę Tomasza Drążka ze szkoły w 

Łaszczowie i Ewy Tytuła z 

Krasnobrodu (zob. zdjęcia prac na str. 

20). II miejsce zajęli Patryk Bartnicki z 

Łaszczowa i Anna Tytuła z 

Krasnobrodu, a miejsce III zajęła praca 

Dawida Lipczewskiego z Krasnobrodu. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy. 

Komisja miała niełatwy problem, kogo 

wyróżnić.  

                  x. Jacek Rak 
 

Fotoreportaż z uroczystosci – patrz str. 20. 

 

 

Podziękowania 
 

Dyrekcja Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II 

w Krasnobrodzie 

dziękuje serdecznie 
za pomoc w zorganizowaniu obchodów 

święta patrona szkoły 
następującym fundatorom i sponsorom: 

 

� Burmistrz Krasnobrodu Marek Pasieczny 
� MARKET SPOŻYWCZY 

Krasnobrodzkie Centrum H. P. U. AMC 

� Zakład Mięsny w Józefowie - Radosław 

Kurantowicz 

� Spółka Jawna „Eskimos” z Zamościa 

� Spółka Jawna „Mazex” z Tomaszowa 

Lubelskiego 

� Handel Art. Spożywczymi i 

Przemysłowymi w Krasnobrodzie - Jacek 

Kurantowicz 

� Zakład Cukierniczy w Krasnobrodzie Jan 

Szpyra 

� Produkcja i Sprzedaż Pieczywa w 

Krasnobrodzie - Tomasz Kurantowicz 

 

 
 

Dziękujemy 
 

Dyrekcja Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie 
pragnie podziękować sponsorom, którzy wsparli nasze 
działania związane z tegorocznymi obchodami Święta 
Szkoły: 
 

•  Właściciel Sklepu Spożywczego – p. Jarosław 
Rosiak, 

•  AMC Market Spożywczy, 
•  „Petul” – Stacja Paliw w Majdanie Wielkim, 

•  „Kras-Tan” – Stacja Paliw w Krasnobrodzie, 
•  Właściciel Apteki Prywatnej w Krasnobrodzie  
        – p. Krystyna Mielnicka, 

•  Właściciel Piekarni w Krasnobrodzie – p. Barbara 
Kłyż, 

•  Właściciel Kwiaciarni w Krasnobrodzie – p. Anna 
Ożga, 

•  Państwo Wiesława i Piotr Kolano, 
•  Właściciel KCB „Waldx” – p. Waldemar Maruszak, 
•  Rada Rodziców ZSP w Krasnobrodzie, 

•  Państwo Zofia i Stanisław Kurantowicz, 
•  Pan Wojcech Kurantowicz, 
•  Właściciel Zakładu Cukierniczego w Krasnobrodzie 

–  p. Jan Szpyra. 
 

Ponadto podziękowania składam także wszystkim, 
którzy włączyli się w organizację oraz swą obecnością 
uświetnili tegoroczne obchody Święta Szkoły. 
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Piłkarska „Czwórka" 
     W piątek 03.10.2003r. na pięknie przygotowanym boisku Szkoły Podstawowej 

w Kaczórkach im. Armii Krajowej odbył się kolejny czwórmecz zaprzyjaźnionych 

reprezentacji nauczycieli, wojska z III Brygady Obrony Terytorialnej z Zamościa, 

Policji Państwowej i absolwentów tutejszej szkoły. Mecze przebiegały zgodnie z 

systemem rozgrywek „każdy z każdym" oraz zgodnie z przepisami PZPN. 

Zawody od samego początku sędziowała dwójka arbitrów - pan Szkałuba 

Krzysztof i pan Komisarczuk Eugeniusz OKS Zamość. Do turnieju przystąpiło 

cztery wyrównane drużyny, w wyniku rywalizacji i sportowej ostateczna 

klasyfikacja przedstawiała się następująco: 

1. Wojsko 

2. Absolwenci 

3. Nauczyciele 

4. Policja 

Mecze stały na wysokim poziomie sportowym. Organizator zawodów nie zapom-

niał o napojach chłodzących. Wszystkie wyniki meczów i zestawienia były na 

bieżąco nanoszone na tablice wyników. Sędziowie nic pokazali żadnej żółtej, ani 

czerwonej kartki, co świadczy o wysokiej kulturze gry. l z tym postanowieniem 

nie faulowania i gry fair ustalono, aby się spotkać w przyszłym roku. Z tego 

miejsca dyrektor szkoły dziękuje za okazałą pamiątkę, a uczestnicy spotkania za 

obiektywne sędziowanie, zapewnienie właściwej opieki medycznej i środków 

wzmacniających w przerwie każdego spotkania. Do zobaczenia za rok. 

 

Po ruch i wiedzę w Kaczórkach 
 

W dniu 24.09.2003r. odbyły się kolejne warsztaty metodyczno-specjalistyczne dla 

nauczycieli szkół podstawowych z terenu objętego szkoleniem ODN Zamość pod 

opieką prof. Władysława Pańczyka. W części wstępnej odbyła się prelekcja i 

omówienie zasad, celów i przewidywanych osiągnięć uczestników warsztatów. Po 

części wstępnej odbyła się część właściwa, po której wszyscy zainteresowani udali 

się na omówienie zajęć. W wyniku dyskusji padały wnioski, że zajęcia były 

prowadzone w formie ciekawej i aktywnej z uwzględnieniem nowoczesnych 

technik kultury fizycznej.         

                                                                                                      Marcin Nowosad 

 

 

Ale grzyb ... 
 
      Jesień to czas grzybobrania. W tym roku 

susza spowodowała, że początkowo 

grzybów nie było zbyt wiele. Później jednak 

trochę popadało i pojawiły się grzyby. 

Dzięki temu chodzenie po krasnobrodzkich 

lasach sprawiało przyjemność nie tylko 

sympatykom pieszych wędrówek, ale także 

grzybiarzom.  

     Najwięcej było opieniek, ale były też 

rydze i oczywiście borowiki. Niektóre 

nawet tak okazałe jak prezentowany na 

zdjęciu. Borowika o wadze 1 kilograma 

znalazł mieszkaniec Krasnobrodu – 

Krzysztof Czapla. Na zdjęciu prezentują go 

córki p. Krzysztofa – Anastazja i Wiktoria. 

               

                                                              B.K. 

 

 

Dziecięcy 
Kącik Poetycki 

 

      Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego 

wydania „G.K.” publikujemy kolejne 

wiersze zebrane w antologii poezji 

dziecięcej pt. „Nasza Twórczość” wydanej z 

okazji Święta Patrona Zespołu Szkół 

Podstawowych im 25 Pułku Ułanów 

Wielkopolskich w 2003r.  

 

Jesienne babie lato 
Już jesień, lato minęło. 

Na polach żniwa wykopki. 

Wybrałam się na spacer. 

Spojrzałam w błękitne niebo, 

na kolorowe drzewa. 

To jesień. 

Usiadłam na ławce. 

Liście spadają z drzew.  

Żółte, czerwone i zielone też. 

A w słońcu płynie cienka nić. 

To babie lato 

Ostatnie daje znaki, 

Że czas 

Panować jesieni. 

Diana Garbula 

 

Drzewo 
Nadchodzi już złota jesień, 

liście się złocą w różne kolory 

W sposób nigdy nie opisany. 

Wiatr wieje już chłodniejszy 

Gałązki zawsze się chwieją.  

Listki spadają. 

Słońce już nisko świeci. 

Wiewiórki do dziupli już robią 

zapasy: orzechy, kasztany 

i inne przysmaki.  

Jesień nadchodzi coraz bliżej,  

co dzień dnia ubywa. 

Tak szybko dzień przepływa. 

Już listków ubywa. 

Ptaszki przestają śpiewać 

na drzewach. 

już wiem – nadeszła 

Jesień złocista, kolorowa. 

         Magda Piela 

 

    Późna jesień 
Gdy ładna jest pogoda, 

to zbieram na dworze liście. 

Za to, gdy pada deszcz,  

to siedzę przy stole i piszę. 

Wiersze, poezję i piosenki 

o zimie i o jesieni. 

Myślę. 

Nie ma ust, a dmucha, 

nie ma skrzydeł, a leci. 

Czasem mrozi, a czasem chucha. 

Ostatni liść z drzewa opadł. 

Koniec jesieni. 

Już zaczyna się zima. 

         Natalia Burak 
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Wizyta Starosty 
 

 

 

Kaczórki) oraz odwodnienia dróg 

(odcinek ul. Tomaszowskiej, gdzie kilka 

posesji zagrożonych jest corocznym 

zalewaniem). Starosta wyraził wolę 

współpracy przy wspólnym 

rozwiązywaniu tych spraw w ramach 

możliwości finansowych i technicznych 

Powiatu. 

      Z innych istotnych kwestii jakie 

poruszono podczas spotkania należy 

wymienić potrzebę wymiany informacji 

i koordynacji działań związanych z 

uzdrowiskiem. Ustalono, że dobrą 

płaszczyzną współpracy w tej dziedzinie 

mogą być komisje zdrowia obu 

jednostek samorządu.  

     Burmistrz zadeklarował, że nie 

będzie żadnych przeszkód ze strony 

gminy w udostępnieniu terenu w 

związku z planowaną budową 

oczyszczalni ścieków przy Domu 

Pomocy w Majdanie Wielkim. 

      Starosta odniósł się również 

przychylnie do inicjatywy rozszerzenia 

zakresu działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Dominikanówce. 

      Już następnego dnia po spotkaniu 

Starosta informował Gminę o 

działaniach jakie osobiście podjął celem 

realizacji ustaleń ze spotkania. 

      Na koniec chciałbym podziękować 

Staroście Henrykowi Matejowi za 

podjęcie męskiej decyzji w sprawie 

odwiedzin władz samorządowych w 

Krasnobrodzie oraz złożone deklaracje 

współpracy. To spotkanie utwierdziło 

nas wszystkich w przekonaniu o 

konieczności regularnych spotkań 

pomiędzy władzami samorządowymi 

Powiatu Zamojskiego i Miasta i Gminy 

Krasnobród. Oczekują tego od nas 

wszystkich nasi mieszkańcy. 

 

Kazimierz Gęśla 

 

      Podczas sesji Rady Miejskiej w 

Krasnobrodzie w dniu 30 sierpnia br. 

omawiane były sprawy dotyczące 

utrzymania dróg powiatowych na terenie 

naszej gminy. W toku dyskusji ze strony 

radnych powiatowych, zgłoszona została 

propozycja zaproszenia Starosty 

Henryka Mateja do Urzędu Miejskiego 

celem omówienia istotnych problemów. 

      Nie ma co ukrywać, że stosunki na 

linii Powiat Zamojski – Miasto i Gmina 

Krasnobród pozostawiały wiele do 

życzenia. Dość powiedzieć, że ostatnia 

wizyta Starosty w Urzędzie miała 

miejsce 16 lutego 2000 r. i dotyczyła 

współdziałania samorządów w sprawie 

uzdrowiska. Stąd wizyta Starosty 

Henryka Mateja w Urzędzie Miejskim w 

Krasnobrodzie jaka miała miejsce 7 

października br. stała się okazją do 

nawiązania partnerskich stosunków 

pomiędzy władzami samorządowymi 

      W spotkaniu ze Starostą 

uczestniczyli radni powiatowi: Jan 

Gębka, Kazimierz Mielnicki, piszący te 

słowa Kazimierz Gęśla oraz gospodarze: 

Burmistrz Krasnobrodu Marek 

Pasieczny i Zastępca Burmistrza Janusz 

Oś. Poniżej przedstawiam krótką relację 

z odbytych rozmów. 

       Podczas spotkania, ze strony 

Burmistrza padło szereg deklaracji 

współpracy przy realizacji zadań 

powiatowych oraz zadań, gdzie interesy 

Powiatu i Gminy są wspólne, lub trudno 

byłoby je rozdzielić (np. drogi 

powiatowe: odwodnienie dróg, chodniki, 

przepusty drogowe, zjazdy, a także inne 

zadania: pomoc niepełnosprawnym, 

uzdrowisko). 

       Zasadniczym problemem pomiędzy 

gminami a Powiatem Zamojskim pozo-

stają zawsze sprawy związane z utrzy-

maniem, remontami i modernizacją dróg 

powiatowych. Każda ze stron ma świa-

domość, że trudno oczekiwać realizacji 

wspólnych zadań inwestycyjnych typu 

budowa nowej drogi, czy odnowienie 

nawierzchni. Zarówno Gmina jak i Po-

wiat, chcąc budować i modernizować 

swoje drogi jest zmuszona poszukiwać 

środków zewnętrznych – funduszy prze-

dakcesyjnych (SAPARD), a w przyszło-

ści funduszy strukturalnych UE. Warto 

w tym miejscu wyrazić uznanie dla Sta-

rosty oraz byłego Członka Zarządu Ka-

zimierza Mielnickiego za zaangażowanie 

i konsekwencję przy modernizacji drogi 

powiatowej Malewszczyzna – Stara 

Huta. Wszystko wskazuje na to, że w 

przyszłym roku ta wieloetapowa inwe-

stycja zostanie zakończona. 

        Niezwykle ważną sprawą dla Kra-

snobrodu jest zaliczenie drogi powiato-

wej Jacnia – Krasnobród – Tomaszów  

Lubelski do kategorii drogi 

wojewódzkiej. Działania w tym zakresie 

zostały podjęte jeszcze na początku 

2002r. Obie strony doceniają wagę tej 

sprawy. Warto wykorzystać wszelkie 

możliwości z obu stron, aby Sejmik 

Województwa Lubelskiego zaliczył 

drogę do drugiego uzdrowiska w 

Województwie do kategorii dróg 

wojewódzkich. Jest to także sprawa 

ambicjonalna dla Krasnobrodu (np. 

droga Jacnia-Józefów posiada kategorię 

drogi wojewódzkiej). Warto przypo-

mnieć, że nakłady na utrzymanie dróg 

wojewódzkich są wielokrotnie wyższe 

niż na drogi powiatowe. Każdy kierowca 

może sobie porównać standard 

zimowego utrzymania odcinka drogi 

Jacnia – Krasnobród i odcinka Jacnia – 

Zamość (!). Byłoby znaczącym 

osiągnięciem i rozwiązaniem na 

przyszłość, gdyby starania Powiatu 

zakończyły się powodzeniem w tej 

kadencji samorządu. 

      Strony uzgodniły zasady współpracy 

przy utrzymaniu przejezdności na drodze 

powiatowej Krasnobród – Szur (do 

wysokości krzyża). Stan tej drogi często 

uniemożliwia dojazd mieszkańcom 

Szuru oraz występują problemy z 

odśnieżaniem tego odcinka. Wydaje się, 

że wieloletnie nawoływania Sołtysa 

Szuru Stanisława Żuka przyniosą w 

końcu jakiś efekt. Już 15 października 

Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Krasnobrodzie oraz Zarząd Dróg 

Powiatowych w Zamościu podjęły prace 

mające na celu utrzymanie przejezdności 

drogi. Szkoda tylko, że Nadleśnictwo 

Zwierzyniec współodpowiedzialne za 

katastrofalny stan tego odcinka, nie 

podjęło współpracy przy tych prowi-

zorycznych pracach remontowych. 

Warto poinformować, że Powiat 

Zamojski przystąpił do opracowania 

dokumentacji na budowę odcinka tej 

drogi (ok. 500m). 

       Z pewnością wspólnym tematem dla 

obu jednostek samorządu jest budowa i 

remonty chodników przy drogach po-

wiatowych. Przyznaję, że czasem wy-

pominałem Staroście brak przychylności 

dla Krasnobrodu w ostatnich dwóch la-

tach, jeśli chodzi o modernizację chod-

ników, zwłaszcza, że mamy ambicję, 

aby Krasnobród uzdrowiskiem był nie 

tylko z nazwy. Starosta oświadczył, że 

docenia rangę Krasnobrodu w Powiecie 

Zamojskim i zadeklarował, że sukce-

sywnie będzie przydzielał kostkę bru-

kową, tak oby co roku ok.200-300 mb 

chodnika udało się wykonać. Burmistrz 

zadeklarował  zabezpieczenie środków 

na krawężniki i robociznę. 

     Burmistrz poruszył również problemy 

związane z bezpieczeństwem na drogach 

powiatowych (skrzyżowanie Hutki-  

 

Ogłoszenie 
 

      Zawiadamia się wszystkich rolników 

z terenu miasta i gminy Krasnobród, że 

powstał obowiązek oznakowania bydła, 

uzyskania paszportów dla bydła oraz 

obowiązek prowadzenia rejestrów. 

      W związku z powyższym każdy 

rolnik posiadający bydło powinien 

zgłosić się do Urzędu Miejskiego w 

Krasnobrodzie w celu pobrania wniosku 

– zapotrzebowanie na kolczyki na rok 

przyszły. 

      Wypełniony wniosek rolnik 

(posiadacz bydła) składa w Powiatowym 

Biurze Agencji Restrukturyzacji i 

modernizacji Rolnictwa w Zamościu 

przy ul. Szczebrzeskiej w terminie do 31 

grudnia 2003r. 
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Co warto wiedzieć 
o SAPARD-zie? 
Informacje dla rolników 

 
      Od lipca ubiegłego roku w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa przyjmowane są wnioski o pomoc finansową z programu 

SAPARD. Dodać należy, że pozostało niewiele czasu na ubieganie się o te fundusze. 

SAPARD prawdopodobnie będzie funkcjonował najpóźniej do końca kwietnia 2004r. 

– w związku z tym chcę przedstawić istotne informacje dla rolników dotyczące tego 

programu.  

      W pierwszej kolejności rolnicy, którzy planują inwestycje w swoim 

gospodarstwie rolnym winni upewnić się czy się kwalifikują i spełniają kryteria 

określone dla osób i gospodarstw ubiegających się o pomoc finansową. Podstawowe 

kryteria to: udokumentowanie posiadania gospodarstwa rolnego (własnego lub 

dzierżawionego), wiek do 50 lat, wymagane wykształcenie i staż w samodzielnym 

prowadzeniu gospodarstwa, (wykształcenie średnie i wyższe rolnicze – nie wymagany 

jest staż pracy, zasadnicze rolnicze, Zespół Przysposobienia Rolniczego i 3- letni staż 

w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub wykształcenie średnie i 

wyższe nierolnicze i 5- letni staż w rolnictwie lub wykształcenie podstawowe i 

zasadnicze nierolnicze i 10- letni staż w rolnictwie). 

Rolnik musi być płatnikiem KRUS lub ZUS i na bieżąco opłacać składki, nie 

powinien zalegać z opłatami podatku rolnego, należy mieć ubezpieczone budynki 

gospodarcze i OC. Obecna zmiana w tych kryteriach dotyczy możliwości 

korzystania z SAPARD- u przez rolników dwuzawodowych ubezpieczonych w 
ZUS- ie.   
Dokumentem posiadania gospodarstwa jest akt notarialny lub umowa dzierżawy 

gruntów. Udokumentowaniem stażu pracy w rolnictwie może być zaświadczenie z 

KRUS- u określające okres ubezpieczenia lub akt notarialny, w którym zaznaczona 

jest data nabycia gospodarstwa.  

      Ponadto trzeba spełniać inne warunki w zależności od kierunku produkcji. Dla 

rolników zamierzających inwestycje w gospodarstwie o kierunku produkcji bydło 

mleczne warunkiem uzyskania pomocy jest wyjściowy poziom produkcji mleka nie 

niższy jak 20 tys. litrów mleka rocznie; (liczy się rok kalendarzowy lub gospodarczy). 

Docelowa produkcja nie powinna być mniejsza niż 50 tys. litrów rocznie i nie wyższa 

niż 550 tys. litrów. Po realizacji inwestycji obsada zwierząt nie przekroczy 1,5 DIP\ 

ha (1 DIP- sztuka o wadze 500 kg) , rolnik posiada umowę na zbyt mleka.  

Rolnik musi być płatnikiem KRUS lub ZUS i na bieżąco opłacać składki, nie 

powinien zalegać z opłatami podatku rolnego, należy mieć ubezpieczone budynki 

gospodarcze i OC.      

      Obecna zmiana w tych kryteriach dotyczy możliwości korzystania z SAPARD- u 

przez rolników dwuzawodowych ubezpieczonych w ZUS- ie.   

Dokumentem posiadania gospodarstwa jest akt notarialny lub umowa dzierżawy 

gruntów. Udokumentowaniem stażu pracy w rolnictwie może być zaświadczenie z 

KRUS- u określające okres ubezpieczenia lub akt notarialny, w którym zaznaczona 

jest data nabycia gospodarstwa.  

     Ponadto trzeba spełniać inne warunki w zależności od kierunku produkcji. Dla 

rolników zamierzających inwestycje w gospodarstwie o kierunku produkcji bydło 

mleczne warunkiem uzyskania pomocy jest wyjściowy poziom produkcji mleka nie 

niższy jak 20 tys. litrów mleka rocznie; (liczy się rok kalendarzowy lub gospodarczy). 

Docelowa produkcja nie powinna być mniejsza niż 50 tys. litrów rocznie i nie wyższa 

niż 550 tys. litrów. Po realizacji inwestycji obsada zwierząt nie przekroczy 1,5 DIP\ 

ha (1 DIP- sztuka o wadze 500 kg) , rolnik posiada umowę na zbyt mleka.  

Gospodarstwa prowadzące produkcję zwierzęcą po realizacji przedsięwzięcia 

powinny spełniać wymogi UE w zakresie higieny produkcji, warunków utrzymania 

zwierząt i dysponować odpowiednim systemem zagospodarowania odchodów 

zwierzęcych (płyty  obornikowe – 3,5m3 /sztukę dużą DIP, zbiornik na gnojówkę –

3m3  / sztukę dużą, zbiornik na gnojowicę – 11m3  / sztukę dużą ). 

W pomieszczeniach dla zwierząt zapewnić należy: 

- odpowiednią powierzchnię stanowiska lub boksu w zależności od typu 

budynku inwentarskiego; 

- oświetlenie światłem dziennym lub sztucznym; 
- wymaganą wentylację; 

- stały dostęp do wody; 

 

 

- w przypadku produkcji mleka – 

wyposażenie w instalację i 

urządzenia dostosowane do 

przeznaczenia pomieszczeń 

(aparatura udojowa, chłodnie na 

mleko, zlewnie mleka). 
 

Zakres inwestycji 
Zakres przedsięwzięć objętych pomocą 

finansową jest zróżnicowany w 

zależności od kierunku produkcji.  

W gospodarstwach o kierunku bydło 

mleczne oraz bydło rzeźne dotacjami 

mogą być objęte następujące inwestycje: 

budowa,  rozbudowa, remont budynków 

inwentarskich i przeznaczonych do 

składowania pasz wraz z infrastrukturą 

techniczną i wyposażeniem (urządzenia 

chłodnicze, dojarki, urządzenia do 

zadawania pasz i wody, urządzenia 

wentylacyjne i usuwania obornika), 

zakup stada podstawowego, hodowla-

nego i  urządzenie i wyposażenie 

pastwisk, budowa i zakup urządzeń do 

produkcji, zbioru i przechowywania 

pasz, budowa i zakup urządzeń 

służących prawidłowej gospodarce 

odchodami zwierzęcymi. Gospodarstwa 

specjalizujące się w tuczu trzody 

chlewnej i drobiu mogą ubiegać się o 

środki na modernizację istniejących 

budynków, wraz z wyposażeniem i 

infrastrukturą techniczną albo zakup 

urządzeń służących prawidłowemu 

przechowywaniu  albo zagospodarowa-

niu odchodów zwierzęcych, zakup 

maszyn, urządzeń i wyposażenia dla 

produkcji rolnej.  

W gospodarstwach produkujących 

mleko, żywiec wołowy, wieprzowy i 

drób wprowadzono dodatkowo 

możliwość zakupu ciągnika rolniczego, 

ale zakup ten musi być uzasadniony, że 

jest niezbędny przy prowadzonym 

kierunku produkcji.  

       W schemacie „Zwiększenia 

różnorodności produkcji gospodarstw 

rolnych”, gdzie występuje szeroka gama 

kierunków nie tradycyjnej produkcji 

rolnej tj. produkcja ogrodnicza, działy 

produkcji rolnej specjalnej (pszczoły, 

króliki, zwierzęta futerkowe i inne), 

produkcja ryb, ślimaków i raków – z 

tego schematu rolnicy mogą ubiegać się 

o środki na inwestycje związane z 

budową i modernizacją budynków 

gospodarczych, zakup ciągników 

rolniczych, maszyn i urządzeń do 

uprawy, pielęgnacji i zbioru, zakup 

urządzeń do przechowalnictwa i 

podstawowego przetwórstwa (chłodnie, 

sortownie, zakup materiału roślinnego 

dla plantacji wieloletnich i zakup stada 

podstawowego hodowlanego zwierząt). 

Z tradycyjnej produkcji rolnej 

(produkcja zbóż, rzepaku) mogą być 

dotowane także zakupy silosów 

          Ciąg dalszy na str. 18. 
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        W skład Komisji sędziowskiej wchodzili : 

Jacek Kowalik          - sędzia główny 
Alina Ślusarczyk      - sędzia pomocniczy 
Krzysztof Szkałuba   - sędzia pomocniczy 
     W łącznej klasyfikacji 

I miejsce i Puchar Szkoły zdobyła SP z Krasnobrodu 

II miejsce - SP z Hulcze 

III miejsce - SP Majdan Wielki 

 oprac. Jacek Kowalik 

                 nauczyciel wych. fiz. 
 

 

Dziękujemy 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Majdanie Wielkim dziękuje sponsorom za środki finansowe na 
zakupienie nagród oraz przygotowanie gorącego posiłku dla około 230 
osób. tj.: 

1. Stacja Paliw KRAS-TANK w Krasnobrodzie. 
2. Stacja Paliw PET-SUL w Majdanie Wielkim. 
3. Market Spożywczy w Krasnobrodzie. 
4. Piekarnia J.B. Kłyżowie 
5. Nauczyciele i pracownicy szkoły. 

 

Małgorzata Kawałek  
 

 

 

 

Pokazy i konferencja  
 

    Dnia 22.10.2003r. o godz. 1400  w Szkole Podstawowej w 

Majdanie Wielkim odbyły się pokazy metodyczne prowadzone przez 

mgr Danutę Dzirbę i mgr Jacka Kowalika w ramach regionalnej 

konferencji nt. „Aktywność fizyczna dzieci w kształceniu 

zintegrowanym. 

    W zajęciach uczestniczyli jako obserwatorzy nauczyciele szkół z 

województwa lubelskiego i podkarpackiego (około 50 osób).  

      Konferencja organizowana była przez Wojewódzki Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu wspólnie z Polskim 

Towarzystwem Naukowym Kultury Fizycznej Oddział Zamość. 

M. Kawałek 
 

 

    

XI Biegi  
Przełajowe 

 

Dnia 02 października 2003 roku odbyły się już XI 

Biegi Przełajowe o Puchar Szkoły Podstawowej w 

Majdanie Wielkim, w których brali udział uczniowie z 

następujących szkół wraz z opiekunami:  
 

SP Krasnobród -  R. Wyrostkiewicz, W. Kurantowicz 

SP Kaczórki  - K. Szkałuba, M. Nowosad,  E. 

Komisarczuk 

SP Hulcze - M. Sobczuk, B.Sobczuk 

SP Paary  -  A. Ślusarczyńska, W. Adamek 

SP Suchowola - K Górnik 

SP Ulów  -  J. Grzesik 

SP Majdan Wielki - op. M. Kawałek,  J. Kowalik 
 

Biegi są imprezą sportową, która ma na celu integrację 

uczniów różnych środowisk, a także propagowanie 

czynnego i zdrowego stylu życia. 

      Rywalizacja przebiegała w  kategoriach: 

1. dziewczęta i chłopcy z  klas I-III  

2. dziewczęta i chłopcy z  klas IV-VI ( po 3 zawodników 

w każdej kategorii) 

      Wyniki biegów przedstawiają się następująco: 

 
Dziewczęta z klasy I-III 

I miejsce  -   Kowal Agata                ( SP Hulcze 

II miejsce –  Ciemięga Magdalena   ( SP Hulcze) 

III miejsce – Mielniczuk Magdalena (SP Hulcze) 

 

Chłopcy z klasy I-III 
I Miejsce – Jasina Artur       ( SP Hulcze) 

II miejsce – Tytuła Dariusz  ( SP Majdan Wielki) 

III miejsce – Rębisz Paweł   ( SP Majdan Wielki) 

 

Dziewczęta z klasy IV 
I miejsce  - Aneta Nadłonek   ( SP Majdan Wielki). 

II miejsce – Justyna Osajca    ( SP Hulcze). 

III miejsce- Katarzyna Rębisz ( SP Majdan Wielki) 

 

Chłopcy z klasy IV 
I miejsce   -  Mateusz Brzozowski ( SP Paary). 

II miejsce  -  Jakub Olszewski       ( SP Krasnobród). 

III miejsce – Jarosław Macheta     ( SP Kaczórki) 

 

Dziewczęta z klasy V 
I miejsce  - Kinga Droździel        ( SP Suchowola) 

II miejsce – Anna Garbacz           (  SP Hulcze). 

III miejsce – Angelika Jarszak   ( SP Kaczórki) 

 

Chłopcy z klasy V 
I miejsce  - Marcin Kuczyński     ( SP Ulów) 

II miejsce – Mateusz Palak           ( SP Krasnobród) 

III miejsce – Tomasz Tarłowski   ( SP Krasnobród) 

 

Dziewczęta z klasy VI 
I miejsce  -  Katarzyna Ważna        ( SP Paary) 

II miejsce -  Żaneta Buczek            ( SP Paary) 

III miejsce – Małgorzta Kowalczuk ( SP Krasnobród) 

 

Chłopcy z klasy VI 
I miejsce   – Patryk Gontarz              ( SP Majdan Wielki) 

II miejsce  – Mateusz Romaniszyn    ( SP  Paary) 

III miejsce – Damian Tyrka               ( SP Krasnobród) 
 

 
 
 
 
 
 

 

TO JEST 

MIEJSCE 

 NA TWOJĄ 

REKLAMĘ  
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Krasnobrodzcy szachiści  
                w Zamościu 
 

       W niedzielę 14.09.2003r. ośmioosobowa grupa szachistów, członków Klubu Sza-

chowego, działającego przy Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie, wzięła udział w 

wyjazdowym turnieju szachowym na Rynku Wielkim w Zamościu o puchar „Kroniki 

Tygodnia”. W skład grupy weszli: Agnieszka Kostrubiec, Mariusz Ruczkowski, Ja-
kub Gontarz, Paweł Kozłowski, Piotr Korzeniowski, Krystian Korzeniowski, 

Krzysztof Łukaszkiewicz, Damian Działa.  

       Najlepszym zawodnikiem w grupie okazał się Jakub Gontarz, który zajął 11 miej-

sce na 31 startujących zawodników. W trakcie turnieju wyłoniona została najmłodsza 

zawodniczka, którą okazała się Agnieszka Kostrubiec. Otrzymała ona dyplom i nagrody 

rzeczowe ufundowane przez Radio FAN FM. Nagrodę Agnieszce wręczyła redaktor 

naczelna radia Pani Marta Borowska.  

Także Krystian Korzeniowski został nagrodzony upominkiem ufundowanym przez 

Sędziego Głównego Pana Józefa Rybaka za najszybciej zakończoną partię. Zwycięska 

partia Krystiana trwała zaledwie 30 sekund. 

Andrzej Czochra      

   

 

 
 

 

Szach Ekspress Nr 3 
 

SZACHY  
BIRMAŃSKIE 

 

      Szachy „birmańskie” noszą nazwę 
„SITTUJIN”, co w tłumaczeniu 
oznacza przegląd wojska. Gra toczy się 
na szachownicy jednobarwnej (nie ma 

pól czarnych) 8 x 8, przedzielonej 
jedną lub dwiema liniami przekątnymi 
i z wydzielonymi kwadratami 2 x 2, jak 
gdyby twierdzami w centrum tablicy, 
bądź w jej czterech rogach. Bierki do 

gry w szachy birmańskie to: król albo 

generał, generał – porucznik, słoń, koń, 

wóz wojenny oraz żołnierze – piechurzy 

po stronie „białych” i małpy po stronie 

„czarnych”.  
     Oryginalnością szachów 

„birmańskich” jest sama początkowa faza 

gry, ustawienie pionów, po 4 w rzędach 

trzecim i czwartym. Figury dostawiane są 

przez każdego z graczy sukcesywnie na 

dowolnym polu po właściwej stronie lub 

na zwolnionym miejscu po przesuniętym 

pionie. Gdy wszystkie figury zostały 

 

rozstawione, zaś nie było do tego czasu ruchu 

pionem którejś ze stron, to można dokonywać 

przemieszczeń własnych figur, nie stosując się do 

obowiązujących zasad ruchu. O ile jakikolwiek 

pion wykonał przesunięcie, figury poruszają się 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

SŁOWNICZEK SZACHISTY 
 

BATERIA – układ dwóch figur tego samego koloru, 

przy czym jedna z nich (przykrycie) przesłania drugą 

(strzelca) mając możliwość jej odsłony.  

EKSCELSIOR – (z łaciny coraz wyżej) marsz 

pionka z pozycji wyjściowej do pola przemiany, 

nazwę tę wprowadził S. Loyd.  

MANEWR – jedno lub kilka posunięć, zmierzających do osiągnięcia pewnego celu. 

MAT IDEALNY – mat, w którym biorą udział wszystkie bierki. 

OGNISKO – stanowisko figury, która broni dwóch pól i nie może się ruszyć bez utraty 

kontroli nad jedną z nich. 

Andrzej Czochra 
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Co warto wiedzieć 
o SAPARD-zie? 

 
 

Ciąg dalszy ze str. 15  

zbożowych i innych urządzeń służących 

do przygotowania produktów rolnych do 

sprzedaży i pierwszego przetwórstwa.  

Poziom pomocy finansowej z programu 

SAPARD nie może przekroczyć 50 % 

kosztów kwalifikowanych przedsięwzię-

cia. 

       Limity pomocy finansowej dla 

poszczególnych kierunków produkcji: 

Wysokość pomocy finansowej wynosi 

50% kosztów kwalifikowanych i nie 

może przekroczyć: 

- 130 tys. zł. przy prowadzonych 

inwestycjach z zakresu restrukturyzacji 

produkcji mleka  a w przypadku budowy 

urządzeń do przechowywania odchodów 

zwierzęcych – 170 tys. zł; 

- 150 tys. zł. przy prowadzonych 

inwestycjach z zakresu produkcji trzody 

chlewnej;  

- 50 tys. zł. przy prowadzonych 

inwestycjach w gospodarstwach podej-

mujących specjalizację w produkcji 

bydła mięsnego; 

- 50 tys. zł. na realizację przedsięwzięcia 

w zakresie różnorodności produkcji; 

- 70 tys. zł. na przedsięwzięcia 

obejmujące budowę urządzeń do prze 

chowywania odchodów zwierzęcych.    

      Droga rolnika po środki finansowe z 

programu SAPARD jest następująca: 

- należy skontaktować się z doradcą 

pracującym na terenie gminy – 

specjalistą Powiatowego Zespołu 

Doradztwa Rolniczego lub WODR 

o/Sitno (Specjaliści WODR 

szczegółowo udzielają informacji 

wszystkim zainteresowanym rolnikom 

na temat zasad korzystania z SAPARD, 

pomagają w zgromadzeniu wymaganych 

dokumentów bezpłatnie udzielają 

pomocy przy wypełnianiu wniosków i 

biznes planu); 

 

 

 

- po skompletowaniu wszystkich dokumentów należy złożyć je do Oddziału 

Regionalnego ARiMR w Lublinie – Elizówka 65A  k/ Lublina; 

- pracownicy ARiMR sprawdzają wniosek pod względem formalnym oraz jego 

kompletność; 

- następnie odbywa się wizytacja w gospodarstwie przedstawicieli ARiMR w celu 

sprawdzenia dokumentacji ze stanem faktycznym; 

- jeżeli jest pozytywny wynik wizytacji ARiMR wysyła dokumenty do Regionalnego 

Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Radomiu w celu 

przeprowadzenia oceny technicznej i ekonomicznej biznes planu; 

- po pozytywnym wydaniu opinii przez wspomnianą instytucję dokumenty 

przesyłane są do Agencji i rolnik zostaje powiadomiony, że wniosek został 

zalegalizowany; 

- następuje podpisanie umowy rolnika z Agencją na inwestycję; 

- po podpisaniu umowy rolnik rozpoczyna inwestycję; 

- po zakończeniu inwestycji rolnik składa wniosek do Agencji o płatność wraz z 

fakturami VAT i kosztorysem powykonawczym jeżeli były prace budowlane; 

- następuje kontrola Agencji w gospodarstwie pod względem zgodności 

zrealizowanych inwestycji z wcześniejszymi założeniami; 

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku lustracji rolnik w ciągu 3 miesięcy otrzymuje na 

konto pieniądze z SAPARD-u. 

Ważnym jest również fakt, że przy realizacji inwestycji rolnik oprócz własnych 

środków może korzystać z kredytu pomostowego do 85 % inwestycji udzielanego 

przez BGŻ i Banki Spółdzielcze oprocentowanego 6-7 % ( rozkład spłaty i karencję 

rolnicy uzgadniają z bankiem). W przypadku korzystania z kredytu pomostowego 

bank wydaje promesę kredytową, która jest jednym z załączników do wniosku. 

 

       Wiesława Nowosad 

PZDR Zamość – ODR Krasnobród  
 
      W następnym numerze gazety przedstawione zostaną: koszty kwalifikowane 

podlegające zwrotowi ze środków Programu Sapard w poszczególnych kierunkach 

produkcji jak również podstawowe wymagania dotyczące ochrony środowiska i 

dobrostanu zwierząt w gospodarstwach ubiegających się dofinansowanie inwestycji z 

Programu SAPARD.  

 

 

W Krasnobrodzie... 
 

      Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego z 

siedzibą przy ul. Partyzantów 5 w Zamościu było organizatorem 

dwóch spotkań w Krasnobrodzie. 

     Pierwszym z nich był wyjazd integracyjny w dniach 10-11 

października 2003r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia 

Zdrowia Psychicznego. Uczestnikami byli członkowie Dziennego 

Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji „Klub Bratek”, ich rodziny, 

opiekunowie oraz pracownicy NZOZ Centrum Zdrowia 

Psychicznego w Zamościu. Wyjazd był dofinansowany ze środków 

PEFRON.  

      Drugim - „Zamojskie Spotkania Trzeźwościowe - Krasnobród 

2003” w dniach 17-19 października 2003r. W trzydniowym 

wyjeździe terapeutycznym połączonym z rekolekcjami 

uczestniczyli członkowie Klubów Abstynenta, grup AA, grup AL.-

AWON oraz rodziny z problemem alkoholowym z terenu dawnego 

województwa zamojskiego. Wyjazd był dofinansowany ze środków 

Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz Urzędu Miasta w 

Zamościu. 
 

Izabela Kwiatkowska 

 

Dzień Pracownika WTZ 
 

     W dniu 15.10.2003r. w Ośrodku Wypoczynkowym 

„Portland” w Krasnobrodzie odbyło się spotkanie 

integracyjne z okazji Dnia Pracownika Warsztatu Terapii 

Zajęciowej. 

      W spotkaniu wzięli udział pracownicy z 10 WTZ z 

terenu województwa lubelskiego z następujących 

miejscowości: Józefów, Tomaszów Lub. Oszczów, 

Hrubieszów, Wolica Brzozowa, Muratyn Werbkowice, 

Zamość (WTZ przy Parafii Św. Michała i WTZ z ul. 

Orlicz-Dreszera), Dominikanówka.  

      Było to piąte z kolei tego typu spotkanie, z tym, że co 

roku odbywa się w innej miejscowości i organizatorem 

jest inny WTZ. Tegoroczne spotkanie było szczególne ze 

względu na to, że odbyło się w Europejskim Roku Osób 

Niepełnosprawnych. Wszystkie WTZ otrzymały listy z 

życzeniami oraz upominki od Burmistrza Krasnobrodu i 

Starosty Zamojskiego. 
 

M. Czapla 
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Co słychać w Kulturze? 
 

GCI 
 

Trwają prace związane z utworzeniem 

Gminnego Centrum Informacji w 

Krasnobrodzie (zasadach i celu 

utworzenia GCI pisaliśmy w ostatnim 

wydaniu G.K.)  GCI będzie miało swoją 

siedzibę w Centrum Kultury i Sportu, w 

lokalu będacym wcześniej siedzibą banku. 

W pomieszczeniu tym wymieniono stare, 

nieszczelne okna i przeprowadzono 

drobne prace remontowe. Ogłoszono też 
przetarg na zakup sprzętu komputerowego 

oraz wykonanie sieci komputerowej. 

Termin składania ofert mija w dniu 

30.10.2003r. 

 

***** 

 

 
 

Święto Niepodległości 
 

W dniu 11 listopada br. będziemy 

obchodzili kolejną rocznicę odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Szczegółowy 

plan obchodów święta zostanie 

przedstawiony na plakatach, ale już teraz 

w imieniu organizatorów zapraszamy do 

wzięcia w nich udziału. 

 

Zajęcia świetlicowe 
 

Od listopada br., po kilkumiesięcznej 

przerwie CKiS wznawia prowadzenie 

zajęć świetlicowych dla dzieci i 

mlodzieży. W ramach tych spotkań 

prowadzone będą zajęcia plastyczne, 

projekcie filmów video, gry i zabawy itp. 

Wszystkich zainteresowanych ta formą 

spedzanai wolnego czasu zapraszamy w 

każdy piątek o godz. 1500 do CKiS. 

 

Informacje oprac. M. Czapla 

 

Koncert  
festiwalowy 

 

     W dniu 24.10.2003r. o godz. 17 w 

Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 

odbył się „Koncert festiwalowy” 

zorganizowany w ramach VI 

Integracyjnego Festiwalu Dorobku 

Artystycznego Polskich Środowisk 

Przygranicznych, którego organizatorem 

jest Tomaszowski Dom Kultury. 

     W koncercie wystąpili: 

- Duet Taneczny „Gracja” ze Stanisławowa 

- Zespół Artystyczny „Wesoła Szkoła”    

   z Borysławia 

- Zespół Regionalny „Podolanie”  

   z Chmielnickiego 

- Chór „Pueri Cantores” z Żytomierza 

- Zespół „Buziaki” z SOSW w Tomaszowie  

   Lubelskim 

- Zespół „Przyjaciele” z Polskiego 

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym – Koło w 

Tomaszowie Lubelskim 

- Zespół Tańca Nowoczesnego „Flex”  

  z TDK 

- Pary z Klubu Tańca Polskiego z TDK 
 

     Szczegółową relację z koncertu 

przedstwimy w kolejnym wydaniu G.K. 

 

***** 
 

 

Krzyżówka  
nr 46 

 

Litery kratek ponumerowanych od 1 do 17 

utworzą rozwiązanie Krzyżówki  Nr 46, 

które wraz z naklejonym na karcie 

pocztowej kuponem prosimy przesłać na 

adres Redakcji w terminie do 10 listopada 

2003r.  

     Wśród osób, które nadeślą prawidłowe 

odpowiedzi rozlosujemy nagrodę 

ufundowaną przez Centrum Kultury i 

Sportu w Krasnobrodzie. 

    Rozwiązanie Krzyżówki Nr 45: „BYLE 

SZPROTKA NIE POŁKNIE JONASZA”. 
Za prawidłowe rozwiązanie tej krzyżówki 

nagrodę ufundowaną przez Centrum 

Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 

otrzymuje: 
 

Tomasz Cybulski 
z Krasnobrodu, 

zam. ul. Leśna 49. 
 

Gratulujemy. 

Nagroda do odebrania  

w Redakcji. 
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