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inwestycyjnych których realizację w 

2004r. zaplanowano w oparciu o 

pomoc finansową z powyższego 

programu.  

Wkrótce zaproszenia do podpisania 

umów na realizację robót otrzymają 
uczestnicy przetargów, którzy złożyli 

najkorzystniejsze finansowo oferty.  

 Najkorzystniejszą cenowo ofertę na 

wykonanie dwóch parkingów w 

Krasnobrodzie złożyła firma 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

spółka z o.o. z Zamościa i ta firma w 

pierwszej kolejności zostanie 

zaproszona do podpisania umowy.  
  

 

 Informacje zebrała:  

                         M. Czapla 

 
 

 

WIEŚCI 
Z 

GMINY 

 

***** 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie informuje, 

że w miesiącu kwietniu dokonał nowych 

nasadzeń drzewek ozdobnych i kwiatów. 

Przy ul. 3-go Maja zasadzono 38 szt. 

głogów, 25 świerków oraz 200 róż. 

Posadzone drzewka i kwiaty przyczynią się 
do podniesienia walorów estetycznych 

naszej miejscowości. Prowadzone 

nasadzenia są częścią wieloetapowego 

programu zagospodarowania zielenią 
miejską miasta Krasnobród. 

 

***** 
Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Lublinie w dwóch szkołach na 

terenie gminy Krasnobród realizowane są 
zadania ekologiczne. 

Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim 

otrzymała dotację w wysokości 1 500 zł. na 

prowadzenie „Szkolnej kampanii na rzecz 

ochrony środowiska lokalnego”. Natomiast 

Zespół Szkół Podstawowych w 

Krasnobrodzie otrzymał dotację w 

wysokości 1 000 zł. na realizowany przez 

siebie „Program ekologiczny”. 

 

***** 

Urząd Miejski w Krasnobrodzie wysłał 

zaproszenie dla władz samorządowych 

Krasnego Brodu na Słowacji do odwiedzenia 

naszego miasta podczas tegorocznych „Dni 

Krasnobrodu”. O tym czy zaproszenie 

zostanie przyjęte będziemy informowali na 

łamach „G.K.” 

 

***** 
Na posiedzeniu Zarządu Powiatowego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w 

Zamościu podjęto uchwałę, że w roku 
 

 

 

bieżącym Gmina Krasnobród będzie 

organizatorem obchodów Powiatowego Dnia 

Strażaka. Główne uroczystości odbędą się w 

dniu 16 maja 2004 r w miejscowości Hutki. 

 

***** 
Tegoroczne zawody sportowo-pożarnicze 

Ochotniczych Straży Pożarnych dla Gmin 

Adamów i Krasnobród odbędą się na 

stadionie w Krasnobrodzie w dniu 09 maja 

2004 r o godz. 14.00. Organizatorzy 

zapraszają bardzo serdecznie wszystkich 

mieszkańców i przyjezdnych gości. 

 

***** 
Już wkrótce rozpoczną się prace nad 

urzadzniem zejścia do Kaplicy na Wodzie. 

Na ten cel Urząd Miejski w Krasnobrodzie 

otrzymał dotację źródeł Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Lublinie w wysokości 3 000 zł. 

Dotacja stanowi 50% wartości realizacji 

zadania, stąd też taka samą kwotę UM 

zabezpieczy w ramach budżetu. 
 

 

***** 
W marcu br. Burmistrz Krasnobrodu podjął 

decyzję o zamiarze przedłużenia pełnienia 

funkcji dyrektora osobom piastującym te 

stanowiska w szkołach: ZSO i ZSP w 

Krasnobrodzie oraz SP w Kczórkach. 

Kandydatury te należało uzgodnić z 

kuratorem oświaty. W odpowiedzi na pismo 

w tej sprawie Kurator Oświaty - Delegatura 

w Zamościu przesłał informację do UM, w 

której stwierdził, iż nie uzgadnia, żadnej z 

proponowanych kandydatur. W piśmie tym 

kurator nie podał uzasadnienia swoje 

stanowiska. W związku z powyższym 

Burmistrz Krasnobrodu podjął decyzję  o 

ogłoszeniu konkursów na stanowiska 

dyrektorów w w/w szkołach. Szczegóły 

dotyczące konkursów zostaną opublikowane 

w prasie. 

 

***** 
W Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie 

zakończono procedury przetargowe 

prowadzone w oparciu o zasady wynikające 

z podręcznika procedur na zawieranie umów 

z programu SAPARD a mające na celu 

wyłonienie wykonawców zadań 

 

 

OGŁOSZENIE 
 

Burmistrz Krasnobrodu ogłasza 

ustny przetarg nieograniczony na 

dzierżawę nieruchomości stanowiących 

własność Miasta i Gminy Krasnobród: 

- działka oznaczona nr 1283/6 oraz 

część działki nr 1220 i nr 1267 o pow. 

ogólnej 2.70ha wraz z szaletem 

publicznym z przeznaczeniem na 

prowadzenie usług turystycznych - 

wywoławcza wysokość czynszu 

8000,00zł. Wylicytowany czynsz 

dzierżawny płatny w dwóch ratach -

pierwsza rata w wysokości 5000,00zł 

płatny do 15.07.2004r., pozostała 

kwota płatna do 30 30.08.2004r., 

- część działki nr 1282/1 o pow.l50m
2
 

(parcela nr 9) z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności 

gastronomiczne - handlowej. 

Wywoławcza wysokość czynszu - 3 

900,OOzł. Ustalona wysokość czynszu 

w wyniku licytacji płatna w terminie do 

15.07.2004r. Dzierżawa obejmuje okres 

od 01.06.2004r. do 30.09.2004r.  

 Szczegółowe informacje można 

uzyskać w Urzędzie Miejskim w 

Krasnobrodzie, pok. nr 15, tel. 660 

7691. Przetarg odbędzie się w dniu 12 

maja 2004r. o godz.12
00

 w siedzibie 

Urzędu Miejskiego. 

Wadium w wysokości 10% czynszu 

wywoławczego należy wpłacić 
najpóźniej do 08.05.2004r. na konto 

Urzędu Miejskiego nr 08 1500 1807 

1218 0001 6744 0000 w Kredyt Bank 

O/Zamość. 

 Osobie która przetarg wygrała i 

uchyli się od zawarcia umowy 

dzierżawy wpłacone wadium ulegnie 

przepadkowi. 

Zastrzega się możliwość unieważnienia 

przetargu. 
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Artystyczne spotkanie osób 
niepełnosprawnych 

 

Występując na zakończenie przeglądu 

zespół poprzez prezentowane przez 

siebie piosenki stworzył specyficzny 

klimat, który stopniowo porywał 

zebranych na sali do wspólnej zabawy. 

Bawili się wszyscy: uczestnicy, 

publiczność i goście.  Tańce i wspólna 

zabawa odbywały się nie tylko na 

scenie, ale  również na widowni. Aż żal 

było się rozstawać.  

Rozstanie było krótkie, gdyż 

organizatorzy zaplanowali dalszą część 

spotkania, która miała miejsce w 

Ośrodku Wypoczynkowym „Jolanta" 

prowadzonym przez Państwa Jadwigę i 

Edwarda Kuźmów. Tam po wspólnym 

obiedzie, odbyło się spotkanie Jury z 

instruktorami i kierownikami 

uczestniczących w przeglądzie 

placówek. Słowa podziękowania dla 

instruktorów pracujących z osobami 

niepełnosprawnymi, a także rady i 

wskazówki dotyczące prezentowanych 

podczas przeglądu programów, w 

imieniu Jury, przekazał instruktorom 

Waldemar Zakrzewski - reżyser Teatru 

Młodych w Zamościu. Potem  wszyscy 

mieli okazję wymieniać się 

doświadczeniami, nawiązać nowe, 

międzynarodowe już kontakty i 

wspólnie bawić się przy ognisku. 

 

M. Czapla  

 

 

 W niedzielę 18.04.2004r. 

krasnobrodzkie Centrum Kultury i Sportu 

miało przyjemność gościć organizatorów i 

uczestników Polsko-Niemieckiego 

Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób 

Niepełnosprawnych. Przegląd ten 

sfinansowany był w całości przez 

Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, 

a zorganizowany przez Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym Koło w 

Zamościu. 

 W przeglądzie prowadzonym przez 

Elżbietę Bis i Tomasza Kota - 

pracowników PSOUU w Zamościu brały 

udział zespoły z sześciu placówek. Dzięki  

tym zespołom mogliśmy obejrzeć 

różnorodne w formach widowiska 

artystyczne.  

 Na widowni oprócz młodzieży, 

mieszkańców Krasnobrodu, 

przedstawicieli placówek gościliśmy 

także: p. Bożenę Mazur - zastępcę 

dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Zamościu, Mariana Kondrata - 

przewodniczącego Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym koło w 

Zamościu, a także Jury, które oceniało 

występy. W skład Jury wchodzili: 

Waldemar Zakrzewski - reżyser Teatru 

Młodych w Zamościu, Eryk Janicki- 

asystent reżysera Teatru Młodych w 

Zamościu,  Barbara Wiatrzyk - nauczyciel 

muzyki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Zamościu oraz 

pisząca te słowa Mariola Czapla. 

 Program artystyczny rozpoczął zespół 

wokalny „Meteor" działający przy 

Warsztacie Terapii Zajęciowej PSOUU w 

Zamościu, prowadzony przez Marka 

Smolarczyka,.  

 Po muzycznym występie, który 

wprowadził wszystkich w wesoły nastrój, 

na scenę zaproszeni zostali uczestnicy 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w 

Dominikanówce. Artyści reprezentujący 

gminę Krasnobród w pierwszej części 

swojego programu, zaprezentowali 

przedstawienie teatralne oparte na 

fragmentach bajki „Kopciuszek". 

Zaskakujące dla wszystkich było 

zakończenie tej bajki. Potem z układem 

tanecznym wystąpił duet w składzie 

Izabela Łyta i Krzysztof Kusy. Cały 

program WTZ w Dominikanówce został 

przygotowany pod kierunkiem: Zofii 

Podolak i Jacka Kowalika. 

 

 

 Po tanecznych prezentacjach 

wystąpił Teatr „Nadzieja" działający od 

czterech lat przy Polskim 

Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym Koło w 

Zamościu. Teatr prowadzony jest przez 

Joannę Rarot, Agnieszkę Piróg, Marka 

Smolarczyka. Aktorzy tego teatru 

przedstawili bajkę „O smutnym królu". 

Przedstawienie było bardzo interesujące. 

Nie wypowiedziano w nim ani jednego 

słowa. Cała treść została przekazana za 

pomocą ruchu, gestów, mimiki i gry 

świateł. Warto dodać, że  przedstawienie 

to zostało zakwalifikowane podczas 

Zamojskiego Przeglądu Teatrów 

Dziecięcych i Młodzieżowych do 

przeglądu wojewódzkiego w Lublinie. 

 W dalszej części przeglądu 

organizowanego w Krasnobrodzie 

wystąpił zespół wokalny z Hoym w 

Saksonii-Anhalt pod kierownictwem 

Geralda Siebera oraz Elfiriede Oeiker. 

Goście z Niemiec zaśpiewali kilka 

piosenek z towarzyszeniem gitary oraz 

przedstwili krótki układ taneczny. 

 Po występie grupy niemieckiej na 

scenę zaproszeni zostali uczestnicy 

Warsztatu Terapii Zajęciowej z 

Muratyna, którzy zaprezentowali  układ 

taneczny przygotowany pod kierunkiem 

Leszka Trześniowskiego. 

 Następnym uczestnikiem przeglądu 

był Warsztat Terapii Zajęciowej w 

Biłgoraju ze spektaklem muzycznym 

„Lamour" opartym na fragmentach 

„Małego księcia". Przedstawienie  

przygotowane zostało pod kierunkiem 

pani Lembryk-Bartoszek. Potem 

obejrzeliśmy spektakl „O zwierzętach na 

wesoło" przedstawiony przez 

uczestników Warsztat Terapii 

Zajęciowej przy parafii św. Michała w 

Zamościu, a przygotowany pod 

kierunkiem pani Monastyrskiej. 

 Wszyscy uczestnicy Przeglądu, po 

zaprezentowaniu swojego programu, 

otrzymali pamiątkowe koszulki, 

dyplomy oraz prace przygotowane przez 

młodzież i terapeutów z Warsztatu 

Terapii Zajęciowej PSOUU w 

Zamościu. 

Na zakończenie pierwszej, oficjalnej 

część przeglądu, która miała miejsce w 

sali widowiskowej CKiS, wystąpił 

ponownie zespół wokalny „Meteor" 

działający przy Warsztacie Terapii 

Zajęciowej PSOUU w Zamościu. 

 

Ogłoszenie 
 

Zgodnie z kalendarzem imprez 

sportowych Zarząd Koła „OLENDER” 

PZW w Krasnobrodzie organizuje 

Zawody Wędkarskie o Mistrzostwo 

Koła w dyscyplinie spławikowej. 

Zawody odbędą się w dwóch 

kategoriach wiekowych: seniorzy i 

juniorzy. Rozegrane zostaną na 

zbiorniku „zalew wypoczynkowy” w 

dwóch turach: I – w godz. 6.30.-9.30, II 

tura – w godz. 11.00-14.00. 

Zbiórka uczestników odbędzie się przy 

jazie na rzece Wieprz o godz. 5.30. 

Zakończenie zawodów i wręczenie 

nagród planowane jest na godz. 15.00. 

Opłata startowa w wysokości 5zł. dla 

seniorów i 2,50zł. dla juniorów zebrana 

zostanie od uczestników przed 

losowaniem stanowisk. 

Na zakończenie zawodów planowane 

jest wspólne ognisko z pieczeniem 

kiełbasek. 
 

Zarząd Koła „OLENDER” 
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Krasnobrodzka 

arkadia 

 

Zaproszenie 
 do Sanktuarium w Krasnobrodzie  

na Diecezjalny Dzień Chorych 
31 maja 2004r. 

 

Jak co roku, na święto Nawiedzenia NMP, 31 maja, 

zapraszamy wszystkich chorych, cierpiących  

starszych na wspólne modlitwy przed Obliczem Pani 

Roztocza, Matki Bożej Krasnobrodzkiej. 

W tym roku spotkaniu będzie przewodniczył Pasterz 

Diecezji Ks. Bp Jan Śrutwa. 

Porządek będzie następujący. 

9.00 - spotkanie w Domu Pomocy Społecznej w 

Krasnobrodzie. Na to spotkanie zostali zaproszeni 

goście z 42 domów opieki z województwa 

Lubelskiego i części Podkarpackiego. Mszę św. będą 

celebrować kapelani tych domów a Słowo Boże 

wygłosi Ksiądz Biskup. Ofiara Eucharystii będzie 

sprawowana w budującym się kościele Świętego 

Ducha  na Podzamku.  

10.00 - Droga Krzyżowa na Kalwarii 

Krasnobrodzkiej dla wszystkich Pielgrzymów 

12.00 - uroczysta Msza św. w intencji chorych i 

cierpiących. Celebrował będzie i Słowo Boże 

wygłosi  JE Ks. Bp Jan Śrutwa - Biskup Zamojsko - 

Lubaczowski (ta Msza św. będzie transmitowana 

przez Katolickie Radio Zamość). 

15.00 - spotkanie z pensjonariuszami Domu Pomocy 

Społecznej w Majdanie Wielkim. 

16.00 - Msza św. i udzielenie sakramentu 

bierzmowania młodzieży klas III gimnazjum. 

 

         Serdecznie zapraszam: 

    Kustosz Sanktuarium 

Ks. Prałat Roman Marszalec 

 

 

Czy w Krasnobrodzie może powstać arkadia? 
 To pytanie ma swoją rację bytu, szczególnie w kontekście tego, że w 

planie zagospodarowania przestrzennego Krasnobrodu zostało 

uwzględnione urządzenie parku uzdrowiskowego. Z tą decyzją wiąże się 

kolejne pytanie – jaki ten park będzie? 

 Ten problem przedstawiłem młodym mieszkańcom naszej gminy – 

uczniom gimnazjum. Niektórzy podjęli próbę zaprojektowania bądź 

stworzenia ogólnej wizji takiego terenu. Ustaliliśmy, że w naszych 

projektach pójdziemy w stronę Arkadii, czyli antycznej krainy prostoty i 

szczęśliwości. Chcieliśmy, aby w naszym parku, człowiek wtopiony w 

przyrodę mógł odpocząć, aby ten park służył przyjeżdżającym 

kuracjuszom jak i nam mieszkającym tutaj. 

 W kilku najbliższych numerach Gazety będziemy przedstawiać 

efekty pracy młodych projektantów. Jednocześnie zachęcamy 

wszystkich do dyskusji. 

Paweł Murdzek 

 

Aleksandra Bui Quy 

 ARKADIA  KRASNOBRODZKA 
 

 To miejsce to park, który znajduje się w małej, pięknej i bardzo 

ciekawej miejscowości. Wygląda on jak labirynt, idzie się przez niego i 

wciąż nie widać końca. Wchodzimy  długą alejką drzew, miedzy 

którymi są drewniane ławki do odpoczynku i ciekawe anielskie rzeźby, 

które uspokajają wnętrze i duszę człowieka. Idąc w głąb ścieżki 

wchodzimy na most, który biegnie przez środek stawu o krystalicznie 

czystej wodzie, na której pływają łabędzie. Obok stawu stoi biała 

altanka, w której gra kapela bardzo delikatną, spokojną i subtelną 

balladę o miłości. Ta przecudna muzyka rozchodzi się niczym letni 

wiatr po całym parku. Ludzie spacerujący, rozkoszują się szczęściem i 

spokojem, jaki panuje wokół. Jest tam również wiele miejsc, gdzie 

można usiąść,  odpocząć i porozmyślać. Dla dzieci jest nieduży plac 

zabaw, na który bardzo chętnie przychodzą wraz z rodzicami. Panuje 

tam tak miła atmosfera, że przychodzą ludzie starzy i młodzi oraz dzieci. 

Każdy ma możliwość znalezienia dla siebie miejsca. Miejsca do 

przemyśleń, rozważań nad swoim życiem. Miejsca do podziwiania 

piękna roztoczańskiej natury, jaka wypełnia park . Przed nami 

wzniesienia, pokryte pięknymi różnorodnymi kwiatami o 

niesamowitych kolorach. Ludzie odwiedzający park stykają się z 

pięknem natury, radością, spokojem i miłością. Wsłuchują się w szum  

przepływającego strumyka i śpiewu ptaków.  
Park wygląda przecudnie o każdej porze roku. W lecie korony drzew 

chronią ludzi przed uporczywymi lecz niezwykle pieszczącymi 

promieniami słońca. Ludzie w tak piękną pogodę lata urządzają 

rodzinne pikniki. Jesień, choć kradnie nam więcej dnia, potrafi odpłacić 

się niezwykłą barwą kolorowych liści, które spadają z drzew i krzewów, 

tworząc barwny dywan. Zimą zaś biały puch przysypuje altankę, 

drzewa, ławki, które tworzą piękne rzeźby, również mostek zostaje 

okryty śniegiem jak i skuta  lodem woda w stawie. W mroźne dni można 

tam pojeździć na łyżwach. Wiosną świat budzi się do życia, jak gdyby 

powstawał od nowa.   

 Parząc jak roślinność ożywa, kwiaty, krzewy, drzewa rozkwitają, aż 

chce się kochać matkę naturę. Z rozkwitem roślin rozkwita przyjaźń 

między ludźmi, którzy darzą się sympatią, wtedy  widać sens naszego 

życia. Przyroda jest urzekająca, to właśnie ona wzbudza w nas  zachwyt 

czy miłość. Cudownie jest patrzeć na nią -  jak się rodzi, usypia i 

ponownie budzi się do życia, a w szczególności w takim miejscu jakim 

jest park w Krasnobrodzie na Roztoczu, park idealny. 

 

 

Zaproszenie 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im Kardynała Stefan Wyszyńskiego 

w Majdanie Wielkim 
 

zaprasza na uroczystości związane z  

III ROCZNICĄ NADANIA SZKOLE IMIENIA  
KARDYNAŁA STEFAN WYSZYŃSKIEGO 

które odbędą się w dniu 28.05.2004r. 
 

Program: 

8.45 – zbiórka pocztów sztandarowych gości, 

uczniów i społeczności lokalnej przed szkołą w 

Majdanie Wielkim. 

9.00 – część artystyczna w wykonaniu uczniów 

szkoły  - Kaplica Św. Alberta w Majdanie Wielkim. 

9.30 – Msza św. 

10.30 – Prezentacja wierszy napisanych przez 

uczniów zaproszonych szkół na temat wartości 

Prymasa Tysiąclecia, takich jak: Rodzina, Miłość, 

Dobro. 

12.00 – Podsumowanie konkursu poetyckiego, 

wręczenie nagród. 
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Nagrody za palmy i pisanki 
 

 Tuż przed Świętami Wielkanocnymi, w dniu 7 kwietnia 

2004r., został rozstrzygnięty „Konkurs wielkanocny na 

najładniejszą palmę i pisankę”. Organizatorem konkursu, 

podobnie jak w latach ubiegłych było Centrum Kultury i 

Sportu w Krasnobrodzie. Do konkursu zgłoszono prace – 

palmy, pisanki, stroiki - ze szkół w Krasnobrodzie, 

Kaczórkach, Majdanie Wielkim, Zielonem, Wólce Husińskiej 

oraz ze szkoły przy Sanatorium. 

 Komisja Konkursowa w składzie: Halina Gontarz, Mariola 

Czapla, Marek Molenda oceniając prace brała pod uwagę 

przede wszystkim: pomysłowość, wkład pracy oraz estetykę 

wykonania. Po obejrzeniu prac komisja postanowiła:  

 

W kategorii PISANKA przyznać I miejsce Magdalenie 
Kudełka z kl. III Szkoły Filialnej w Wólce Husińskiej za 

„pisankę ekologiczną” wykonaną z 500 kolorowych 

papierków po cukierkach. Jak poinformowała p. Alina Słota – 

nauczycielka w Szkole Filialnej w Wólce Husińskiej, papierki 

na wykonanie tej pisanki zbierane były od Świąt Bożego 

Narodzenia. 

 Komisja konkursowa nie przyznała II i III miejsca. 

Wyróżniono natomiast pisanki, które wykonali: 

 Aleksandra Powroźnik – kl. II ZSP Krasnobród 

 Kamila Ćwik – kl. I a ZSP Krasnobród 

 Anna Naklicka – kl. I SP Kaczorki 

 Agata Kwika – kl. „0” SP Kaczorki 

 Daniel Cisło – kl. IV SP Majdan Wielki 

 Artur Kopciński – kl. „0” Zespół Szkół przy Sanatorium 

 

 

 W kategorii „PALMY” komisja nie przyznała trzech 

pierwszych miejsc. Natomiast równorzędne wyróżnienia 

otrzymali: 

 Monika Buczak – kl. III a ZSP Krasnobród 

 Karolina Truszkowska – kl. I ZSP Krasnobród 

 Marta Gęśla – kl. III a ZSP Krasnobród 

 Klaudia Pakuła – kl. III SP w Zielonem 

 Dominika Flisiak – kl. II Zespół Szkół przy Sanatorium. 

 Dla wszystkich wyróżnionych organizator konkursu, tj. 

Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie ufundował 

nagrody rzeczowe w postaci albumów na zdjęcia. Każdy z 

wyróżnionych otrzymał też pamiątkowy dyplom. 

 W związku z tym, że regulamin konkursu nie przewidywał 

kategorii „stroik świąteczny”, a także prac wykonanych 

grupowo, a mimo to prace takie przyniesiono do CKiS, 

komisja konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienia w 

formie dyplomu. Otrzymali je: Samorząd Uczniowski Szkoły 

Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach za 

pomysłowy stroik świąteczny oraz uczniowie kl. VI „B” z 

Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów 

Wielkopolskich za wykonanie największej palmy.  

 Wszystkie prace zgłoszone do konkursu można było 

obejrzeć na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w 

Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 

 

M. Czapla 

  

  

Najlepsi  
recytatorzy 

 

 W dniu 22.04.2004r. w Centrum 

Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 

odbyły się Gminnych Eliminacji 

XXVIII Turnieju Sztuki Recytatorskiej 

im. B. Leśmiana. 

 W tegorocznych  eliminacjach  

wzięło udział 35 uczestników, w tym: 

kategoria A (uczniowie klas I-III) - 17 

recytatorów, kategoria B (kl. IV-VI) - 

10 recytatorów, kategorii C 

(gimnazjum) - 8 recytatorów. Byli to 

najlepsi recytatorzy ze szkół z terenu 

gminy Krasnobród. 

 Recytacje oceniało specjalnie  Jury, 

w skład którego wchodziły panie: 

Marianna Olszewska, Sabina Zdonek i 

Małgorzata Misztal. 

 Po wysłuchaniu wszystkich 

recytatorów Jury przyznało 

wyróżnienia. 

 W kategorii A wyróżnienia 

otrzymały: Manuela Przytuła i Marta 
Adamowicz ze Szkoły Podstawowej 

im. Armii Krajowej w Kaczórkach oraz 

 
Marta Gęśla z Zespołu Szkół 

Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów 

Wielkopolskich w Krasnobrodzie. 
 W kategorii B wyróżniono dwie 

siostry Paulinę i Klaudię Górnik, 

mieszkające w Wólce Husińskiej 

uczennice Zespołu Szkół 

Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów 

Wielkopolskich w Krasnobrodzie. 

 Natomiast spośród ośmiu 

recytatorów w kategorii uczniów 

gimnazjum wyróżniono aż cztery osoby: 

Karolinę Maruszak, Katarzynę 
Kowalczuk, Marię Murdzek oraz 
Pawła Kukuryka. 

 Spośród wyżej wymiennych osób 

wyróżnionych Jury wytypowało trzech 

najlepszych recytatorów, którzy będą 

reprezentować Gminę Krasnobród w 

eliminacjach powiatowych, które 

odbędą w dniach 22-23 maja br. w 

Zamościu. Nasi reprezentanci to: 

Manuela Przytuła (kat. A) ze SP im. 

Armii Krajowej w Kaczórkach oraz 

 

 
 
Karolina Maruszak i Paweł Kukuryka 

(kat. C) z ZSO im. Jana Pawła II w 

Krasnobrodzie. 

 W przerwie konkursu wszyscy 

zostali zaproszeni na słodki 

poczęstunek. 

 Na zakończenie turnieju wszyscy 

uczestnicy eliminacji gminnych 

otrzymali pamiątkowe dyplomy za 

udział w konkursie oraz upominki 

ufundowane przez Centrum Kultury i 

Sportu w Krasnobrodzie.  

 Repertuar prezentowany podczas 

Turnieju był bardzo zróżnicowany. Na 

uwagę zasługuje fakt, że uczestnicy  

oprócz wierszy znanych i popularnych 

poetów recytowali również wiersze 

napisane przez nich samych.  

 Kończąc relację z tego corocznego 

poetyckiego spotkania, dziękuję 

wszystkim nauczycielom za 

przygotowanie dzieci i młodzieży do 

udziału w tym konkursie, a naszym 

reprezentantom życzę powodzenia 

podczas eliminacji powiatowych. 

 

M. Czapla 

 

Zdjęcia z turnieju recytatorskiego 

publikujemy na str. 20 
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Patron, wzorzec, przewodnik  
- o świętych i błogosławionych 

      

        26 dnia kwietnie br. w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w 

Krasnobrodzie została rozstrzygnięta II 

edycja Konkursu Wiedzy o Patronie. 

Podobnie jak poprzedniego roku, konkurs 

przeprowadzono w dwóch etapach, w 

dwóch kategoriach.  

 W pierwszym półroczu rozesłano do 

szkół informację o tematyce tegorocznej 

edycji: "Człowiek, który jest dla mnie 

przewodnikiem w XXI w. - Święci i 

błogosławieni polscy wyniesieni na ołtarze 

przez Jana Pawła II." W lutym i marcu 

zaczęły spływać pisemne prace 

konkursowe. Niektórzy ograniczyli się 

tylko do życiorysów wybranych osób. 

Były też prace bardzo ciekawe; spojrzenie 

na patrona z perspektywy młodego 

człowieka XXI wieku. Refleksja: co to 

znaczy, iż ktoś ma być przewodnikiem? 

Postać nie tylko taka, którą podziwiam, 

cenię, ale ktoś, za kim można by pójść, 

komu mogę bezgranicznie zaufać.  

 Z 63 zgłoszonych prac jury 

konkursowe nagrodziło: pracę o św. 

Maksymilianie Konrada Dobrowolskiego z 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Hrubieszowie (I miejsce), o bł. Sancji 

Janinie Szymkowiak napisała pracę Agata 

Sarzyńska z Gimnazjum w Księżpolu (II 

miejsce) i o św. Maksymilianie pracę 

Piotra Konaszczuka z Gimnazjum im. 

Kard. Wyszyńskiego w Sitnie (III miejsce).  

Ponadto wyróżniono elaboraty Marii Ćwik 

z Józefowa, Marleny Bielak z 

Aleksandrowa, Anety Stachurskiej z 

Krasnobrodu, Pawła Biernackiego z 

Werbkowic, Michała Piaskowskiego ze 

Szczebrzeszyna i Katarzyny Pawłowskiej z 

Aleksandrowa. 

         Drugi etap konkursu polegał na 

rozwiązaniu testu o świętych i 

błogosławionych wyniesionych na ołtarze 

przez Jana Pawła II. W poniedziałek przed 

południem przyjechali uczniowie wraz z 

opiekunami. Na czterdzieści pytań mieli 

godzinę lekcyjną. Uczestniczyło 63 

uczniów z 14 szkół. Byli uczniowie 

gimnazjów z Hrubieszowa, Zamościa, 

Werbkowic, Tomaszowa Lub., Krynic, 

Sitna, Tereszpola, Szczebrzeszyna, 

Aleksandrowa, Księżpola, Józefowa i 

Krasnobrodu. Młodzi uczestnicy musieli 

wykazać się szeroką wiedzą: znajomość 

życiorysów tylu patronów wymaga dobrej 

pamięci. Komisja konkursowa zajęła się 

sprawdzaniem testów a goście zostali 

zaproszeni do zwiedzania Sanktuarium 

Krasnobrodzkiego i okolic. Wyniki testu 

wiedzy o patronie były następujące: 36 

punktów na 40 zdobyła Monika 

Pietrusiewicz,  

 

  

II miejsce zajęły Magdalena Bucior i Magdalena Jaworska, zaś III z wynikiem 33 

pkt. Katarzyna Kotwis.         

            Po południu, o 14.30 do naszej szkoły przybył Pasterz Diecezji Ks. Bp Jan 

Śrutwa. Jako honorowy patron konkursu przyjął zaproszenie by uczestniczyć w 

zakończeniu i rozdaniu nagród. Młodzież naszej szkoły przedstawiła fragmenty 

nagrodzonych prac pisemnych połączonych z wypowiedziami Ojca Świętego o 

tych patronach. 

 
 

Cennymi książkami obdarzono wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych. Na 

koniec słowo podsumowania wygłosił Ksiądz Biskup. Wyraził zadowolenie z 

zaangażowani młodzieży, podkreślił bliskie związki naszej Diecezji ze św. 

Bratem Albertem i błogosławioną Bernardyną Marią Jabłońską. Zachęcił też do 

kontynuowania konkursu. 

 

 
 

 

O ile pierwsza edycja zgromadziła 40 uczestników, o tyle tegoroczny konkurs 

ogarnął już 63 młodych uczestników. Mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą 

nam równie piękne owoce.  

                                     

                                                                                                 x. Jacek Rak 
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Wycieczka  
do stolicy 

 

 W dniach 22-23 kwietnia pracownicy i uczestnicy 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce 

przebywali na krajoznawczej wycieczce w Warszawie. W 

ramach programu zwiedzania zobaczyliśmy między 

innymi siedzibę polskich królów - Pałac w Wilanowie, 

kolekcję obrazów słynnych malarzy współczesnej 

Europy, poznaliśmy też obyczaje i stroje minionych 

epok, jak również  historie związane z tym miejscem.  

 Kolejnym punktem naszej podróży były Łazienki 

Królewskie wraz z Belwederem oraz Amfiteatr i pomnik 

Chopina. Ponadto zobaczyliśmy lotnisko Okęcie, gdzie 

podziwialiśmy przyloty i odloty samolotów. 

Niewątpliwie ogromną radość sprawił wszystkim seans w 

kinie trójwymiarowym oraz spacer po Starówce. Tutaj 

zatrzymaliśmy się przy kolumnie Zygmunta, Zamku 

Królewskim oraz podziwialiśmy zabytkowe kamieniczki 

i miejsca związane z historią i warszawskimi legendami. 

 

 

 Wizyta w Pałacu Kultury i Nauki była ostatnim etapem naszej 

wycieczki. Zwiedziliśmy wystawę wynalazków Leonarda Da Vinci 

oraz wyjechaliśmy na taras widokowy skąd rozciągał się piękny 

widok na miasto.  

 Wycieczka ta dostarczyła nam wielu niezapomnianych wrażeń. 

 

 

Uczestnicy wycieczki 
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 W dniach 19-30 marca 

uczestniczyłam w wymianie 

międzynarodowej pomiędzy moją 

szkołą – III Liceum Ogólnokształcącym 

w Zamościu – a szkołą włoską – 

Umberto I w Turynie. Owa wymiana 

odbywa się już od kilku lat, tak że 

cienkie nici sympatii powoli zaczynają 

przeradzać się w przyjaźń pomiędzy 

obydwiema szkołami.  

PODRÓŻ 
 ...do Włoch była długa i męcząca; 

jechaliśmy przez dwa dni, co było dla 

nas prawdziwym utrapieniem również z 

powodu panującego ciepła i gdyby nie 

to, że mieliśmy zapewniony nocleg 

w Bratysławie, nie wiem jaka część z 

nas dojechałaby na miejsce żywa.  

 Przez cały czas towarzyszył nam 

jakiś dziwny niepokój, jakby obawa lub 

strach. Podyktowane one były 

oczywiście lękiem przed nieznanym: 

baliśmy się o to, czy będziemy potrafili 

się porozumieć; czy nie umrzemy z 

głodu żywiąc się „frutti di mare” albo z 

drugiej strony czy nasza waga nie 

wzrośnie do maksymalnych rozmiarów 

po ciągłym spożywaniu wszelkiego 

rodzaju pizzy, makaronów i frytek.  

W planie po drodze było zwiedzanie 

Wiednia i Werony, ale niestety 

zdołaliśmy osiągnąć tylko połowę 

sukcesu i to właśnie tą drugą – na 

Wiedeń zabrakło nam po prostu czasu. 

Werona zachwyciła nas swoim 

pięknem, stylem, architekturą i 

dostojnością. Mogliśmy obejrzeć słynny 

Balkon Julii oraz jej posąg, 

umieszczony na dziedzińcu tuż pod 

balkonem. Również od początku 

„zachwyciły” nas ceny włoskich 

produktów. Ale czegóż innego mieliśmy 

się spodziewać... 

A NA MIEJSCU... 
 Już na samym początku wjazdu do 

Turynu zabłądziliśmy, co mogło 

wspaniale zapowiadać naszą wizytę. Po 

niedługim poszukiwaniu miejsca 

spotkania z Włochami udało się – 

byliśmy uratowani. Każdy z nas 

przydzielony został do jednego z 

naszych turyńskich rówieśników, 

niektórzy nawet dostali podwójny 

przydział tzn. jeden Włoch opiekował 

się dwoma Polakami z tego względu, że 

nas było szesnaścioro, a Włochów tylko 

trzynaścioro.  

 I tak zaczęła się nasza polsko-

włoska wymiana. Wszystko, co było 

przed nami było nowe i dotąd nieznane, 

 

ale my młodzi i ciekawi świata 

chłonęliśmy wiedzę na temat kultury, 

obyczajów i zwyczajów, zachowania, 

stylu, mody, jedzenia, dosłownie 

wszystkiego. 
W SZKOLE BYŁO WSZYSTKO 

OPRÓCZ NAUKI... 
 Nasz pobyt zaczął się od 

normalnego dnia w szkole. Mieliśmy 

okazję uczestniczyć w zajęciach 

w poszczególnych klasach; były to: 

matematyka (w jęz. włoskim), angielski 

i prawo (w jęz. angielskim). Jakże 

ogromnym musiało być nasze 

zdumienie, gdy dowiedzieliśmy się 

czego Włosi uczą się w szkole. To 

prawda, że nauczyciele od języków 

obcych są najczęściej takiej 

narodowości jak język, który wykładają 

i dlatego tamtejsi uczniowie nie mają 

problemów w tym kierunku; natomiast 

co do pozostałych przedmiotów to 

mieliśmy ogromne zastrzeżenia co do 

poziomu nauki – w porównaniu z naszą 

szkołą wypadli oni nie najlepiej. A 

podobno to szkoła dla tych „lepszych” 

uczniów... 

Jak wygląda ich normalny dzień w 

szkole? Dosyć ciekawie: od 8.00. do  
17.30., czasem i dłużej przebywają w 

budynku szkolnym, bo w tym czasie ich 

rodzice pracują. Jedna lekcja trwa 50 

minut, najczęściej jest ich osiem. A 

potem jeszcze siedzą, uczą się, odrabiają 

lekcje, grają w piłkę i w ten sposób 

w domu mają luz i nie muszą ślęczeć 

nad książkami do późnego wieczoru, bo 

ten zawsze zarezerwowany jest na 

spotkania z przyjaciółmi w pubach, 

klubach, na dyskotekach. 

 Co do matury to młodzież zdaje 

przedmioty obowiązkowe, łacinę i grekę 

oraz jeden przedmiot, który losuje się 

przed wejściem na salę; to oznacza, że 

trzeba być przygotowanym ze 

wszystkiego, żeby zdać. A Polacy 

podobno narzekają na nasz system 

szkolnictwa... 

 Jeśli zaś uczeń ma jakieś problemy 

to powiadamiani są rodzice, a nie 

pedagog czy psycholog szkolny. 

Dopiero wtedy za ich zgodą dziecko jest 

poddawane terapii w specjalnej poradni, 

jeśli zaś ukończyło 18 lat samo 

decyduje o podjęciu takiej terapii. 

 Co do nauki języka włoskiego to nie 

mieliśmy z tym większych problemów, 

nasi „nauczyciele” starali się przekazać 

nam jak największą wiedzę w tym 

zakresie, tak jak i my im. Oni również 

 

 

chłonęli nasze polskie słowa, zwroty i 

wyrażenia, niekoniecznie tylko te w 

dobrym stylu; ale cóż, można się było 

tego spodziewać. 

 Otrzymaliśmy również propozycję od 

dyrektora szkoły: dotyczyła ona 

możliwości nauki w tamtejszym liceum. 

Wystarczy tylko odbyć kurs języka 

włoskiego podczas wakacji, a potem 

arrivederci i od września kontynuacja 

nauki w Turynie. Nie sądzę jednak, żeby 

ktoś z nas się na to zdecydował; a może 

po prostu odzywa się w nas utajony 

patriotyzm i miłość do Polski... Kto wie? 

ZWIEDZANIE, ZWIEDZANIE, 
ZWIEDZANIE... 

 Najpierw Turyn – dogłębnie, długo i 

wiele razy; w końcu to miasto naszego 

stałego pobytu. Mieliśmy okazję 

zobaczyć pozostałości miasta rzymskiego 

oraz późniejsze arcydzieła rąk ludzkich 

w kolejnych stylach architektonicznych. 

Odwiedziliśmy wystawę Marca 

Chagall’a, widzieliśmy obrazy 

Velasquez’a i innych wielkich artystów, 

przeważnie włoskich. Byliśmy w teatrze 

kukiełek i marionetek. Wjechaliśmy 

windą na Molle Antonelliana, żeby móc 

podziwiać panoramę Turynu. Niektórzy z   

nas odwiedzili stadion słynnej drużyny 

piłkarskiej – Juventusu Turynu. 

Weszliśmy do każdego kościoła 

i każdego miejsca godnego naszej uwagi. 

Turynem byliśmy zachwyceni. 

Potem Genua. Miasto podobało nam się 

niemniej niż Turyn. Ale zwróciłam uwagę 

na specyficzną atmosferę panującą w tym 

miejscu. Trochę tajemnicza, inna niż w 

Turynie, pociągała nas bardziej; stare 

kamieniczki jak w dobrych filmach, 

morskie powietrze i urlopowicze z Polski, 

których tam spotkaliśmy – to 

wystarczyło, by zaliczyć tę wycieczkę do 

udanych. Poza tym, zwiedziliśmy 

Akwarium, w którym mieszczą się 

przeróżne gatunki zwierząt i roślin 

morskich. Są tam przede wszystkim 

delfiny, krokodyle, żółwie, rekiny, ryby-

piły, pingwiny, meduzy i inne bardzo 

interesujące stworzenia. 

Kolejnym miastem, które obejrzeliśmy 

było Rivioli, położone nieopodal Turynu. 

Mieści się w nim pałac-muzeum sztuki 

nowoczesnej. Tam też odbyły się nasze 

zajęcia plastyczne z grupą z Bostonu, 

która dołączyła do nas po kilku dniach od 

naszego przyjazdu. Ileż radości, ileż 

zainteresowania było w tworzeniu  
 

Ciąg dalszy na str. 9 
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Ciąg dalszy ze str.8 

nowoczesnych prac artystycznych w 

mieszanych grupach, które stworzyliśmy 

wraz z Włochami Amerykanami. 

Współpraca pomogła jeszcze bliżej nam 

się zintegrować. 

 Niestety, czekały nas również 

przykre niespodzianki... Nie udał się 

nasz wyjazd do Superga – oczywiście 

zła pogoda pokrzyżowała nasze plany: 

padało przez dwa dni; z tego powodu nie 

zobaczyliśmy mauzoleum królów. 

 Ostatnim punktem okazało się Lago 

Maggiore. To niewielka wyspa z 

pięknymi ogrodami umiejscowionymi w 

samym jej centrum. Aby się na nią 

dostać musieliśmy pokonać chorobę 

morską i odbyć niedługi rejs statkiem. 

Ale było naprawdę warto, bo widoki 

zdumiewały nas wszystkich. Potem, gdy 

część udała się na zwiedzanie 

miejscowych sklepów, wraz z innymi 

postanowiliśmy pomóc naszej skórze 

przybrać brązowy odcień. 

Leniuchowanie przez ponad godzinę na 

plaży, gdy nad nami lazurowe niebo 

roztaczało swe uroki, przywróciło nam 

siły, skrajnie już wyczerpane zmianami: 

wody, jedzenia, otoczenia, kultury... 

CZAS WOLNY 
 ...wykorzystaliśmy na zakupy, 

kafejki i odpoczynek. Weekendy 

spędziliśmy w rodzinach, które miały za 

zadanie zagospodarować nam czas.  
 

 

Myślę, że w pełni sprawdziliśmy się po 

obydwu stronach: zarówno my jak i nasi 

korespondenci. Podczas jednego z takich 

weekendów rodzina, u której 

mieszkałam, zabrała mnie do jednego 

z kościołów; wybudowany w stylu 

średniowiecznym położony był na 

samym szczycie w górach. Stało się to 

dla mnie ciekawym przeżyciem, móc tak 

okrążać tę górę i obserwować wszystko 

w dole i na jej zboczach. Potem miałam 

okazję odwiedzić niewielką wioskę 

alpejską, gdzie zatrzymaliśmy na herbatę 

u znajomych. Pomimo całego 

wcześniejszego piękna, budynków, 

zabytków, muzeów, wystaw, sklepów 

i różnorodności kultur najbardziej 

zachwyciła mnie wtedy właśnie ta leśna 

cisza, nierównomiernie rozmieszczone 

ogromne domy z białymi owczarkami 

biegającymi na podwórkach i zielone 

łąki na tle wspaniałych Alp. 

 Sobotni wieczór zarezerwowany był 

na przyjęcie urodzinowe u jednego z 

Włochów. Tam dopiero w pełni 

poznaliśmy jak bawią się nasi 

rówieśnicy; dało się zauważyć, że 

zupełnie inaczej niż my. To nie 

pozostawiało żadnych wątpliwości.  

Także w szkole zorganizowano 

dla nas przyjęcie z dyskoteką. Każdy z 

Włochów miał za zadanie ugotować lub 

upiec jakiś włoski, tradycyjny przysmak. 

No tak, dla nich to może i były  
  

  

 
 
przysmaki, nam niestety nie wszystko 

przypadło do gustu. Po degustacji 

wszystkiego musieliśmy spalić nadmiar 

kalorii, a najlepszym wyjściem był 

oczywiście taniec. I choć muzyka 

niekoniecznie nadawała się do tego, to 

staraliśmy się jak tylko mogliśmy, aby 

zrobić przyjemność naszym 

rówieśnikom, ponieważ wiedzieliśmy ile 

wysiłku kosztowało ich przygotowanie 

tego wszystkiego. 
ZBLIŻAŁ SIĘ KONIEC 

...a wraz z nim nasz wyjazd. Choć miło 

spędzaliśmy czas we Włoszech, wielu 

nowych rzeczy mogliśmy spróbować, 

doświadczyć nieznanych, poznać ludzi i 

ich kulturę, pomimo tego wszystkiego 

chcieliśmy wracać. 

Czas tam upłynął nam bardzo szybko, 

dziesięć dni minęło jak jeden wieczór. 

Zdążyliśmy nawiązać sympatie, polubić 
się, poznać co nieco z różnorodności 

naszych krajów. Nikt z nas nie żałował 

tego, że zdecydował się na wyjazd. 

Możemy go zaliczyć do grupy tych 

udanych, choć zdarzyły się i wpadki.  

W JEDNYM ZDANIU 
Myślę, że naprawdę warto było pojechać 

do tych Włoch (Włochów!). Kolejne 

doświadczenie za nami, uczestnikami tej 

wymiany. Mam nadzieję, że nie 

zamknęliśmy drzwi naszym 

rówieśnikom na przyszłe lata, a jeszcze 

bardziej staraliśmy się je otworzyć. 

Ludzie – jeśli tylko macie okazję 

podróżować, to naprawdę warto ją 

wykorzystać. A kierunek Włochy to 

dobry kierunek!  

 

Łucja Oś 

 

Mój dziadek opowiedział mi bajkę 
czyli o tradycjach czytelniczych w mojej rodzinie 

 
Regulamin powiatowego konkursu literacko-plastycznego 

Organizator: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamościu.  
Współorganizator: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie 

 

Konkurs realizowany w ramach 

programu Wspólne czytanie – 

magiczna podróż ku dorosłości 

propagującego ideę głośnego 

czytania dzieciom 

 

CELE: 

- rozbudzenie zainteresowań 

czytelniczych i propagowanie 

czytelnictwa, 

- popularyzacja tradycji rodzinnego 

czytania, 

- rozwijanie wyobraźni plastycznej, 

pobudzenie wyobraźni poetyckiej. 

ADRESACI: 

Dzieci i młodzież szkół 

podstawowych i gimnazjalnych 

ZASIĘG: powiat zamojski 

 

Informacja telefoniczna: 

660 75 23 

1. Konkurs realizowany w 3. kategoriach wiekowych: 

- najmłodszej (kl. I-III), 

- średniej (kl. IV-VI), 

- starszej (młodzież gimnazjalna). 

2. Zadaniem konkursowym jest: 

- w najmłodszej kategorii: wykonanie na kartonie formatu A3, dowolną  techniką, 

zatytułowanej pracy plastycznej inspirowanej treścią czytanych książek, 

- w średniej i starszej kategorii: ułożenie fraszki lub innego krótkiego wierszowanego 

utworu traktującego o czytaniu książek i tradycjach rodzinnego czytania. 

3. Prace konkursowe należy podpisać swoim imieniem i nazwiskiem, podać swój wiek, 

adres zamieszkania i szkoły,  a następnie dostarczyć pod adres: Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 26 

4. Termin nadsyłania prac upływa 12 maja 2004 roku. 

5. Oceny prac, oddzielenie w każdej kategorii wiekowej, dokona komisja powołana przez 

organizatora. 

6. Komisja dokona podziału nagród po ocenie poziomu prac. W każdej kategorii  

przewiduje się nagrody główne i wyróżnienia. 

7. Prace nagrodzone i wyróżnione, przechodzą na własność organizatora, który zastrzega 

sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich w materiałach popularyzujących konkurs. 

8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2004 r. O dokładnym 

terminie i miejscu imprezy finałowej zwycięzców zawiadomimy indywidualnie.   

m
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Wsparcie społeczne rodzin  
z dzieckiem niepełnosprawnym 

 
 Rozwój cywilizacyjny poza 

niepodważalnymi korzyściami ma swoją 

drugą stronę, tę gorszą. Niesie ze sobą 

ogromne zagrożenie dla ludności i jej 

zdrowia. Coraz częściej informują o tym 

organizacje i stowarzyszenia działające 

na rzecz środowiska. Przytaczając m.in. 

dane statystyczne o rosnącej liczbie 

zgonów wśród noworodków i coraz 

większej liczbie dzieci rodzących się z 

poważnymi defektami rozwojowymi. 

Także rozwój medycyny, dzięki której 

utrzymuje się przy życiu rodzące się 

dzieci niepełnosprawne, przyczynia się 

do wzrostu dzieci-osób z zaburzeniami 

psychofizycznymi, co w konsekwencji 

sprawia, że problem ludzi chorych, 

niepełnosprawnych, upośledzonych staje 

się narastającym i coraz bardziej 

palącym. 
 Charakterystyczne cechy społeczne 

świata ludzi wskazują, że nastawiony jest 

on na typowość i standardy. Dziecko, czy 

człowiek dorosły, jeśli odbiegają swoim 

wyglądem, zachowaniem, 

funkcjonowaniem od norm i standardów 

przyjętych w danej społeczności mają 

utrudnione działanie. Nastawienie na 

typowość prowadzi do braku akceptacji i 

nietolerancji dla tego, co jest inne, do 

niezrozumienia i niedostrzegania potrzeb 

ludzi nietypowych, a także do odtrącenia 

ich przez społeczeństwo. Stąd wielkim 

zadaniem dla współczesnych 

społeczeństw jest przygotowanie się na 

przyjęcie tych osób w taki sposób, aby 

drogą stosowanych dla nich warunków 

życia: medycznych, rehabilitacyjnych, 

psychospołecznych oraz technicznych -

zapewnić im pomoc w przygotowaniu się 

do otaczającej ich rzeczywistości. 

 Rodzina odgrywała i odgrywa nadal 

doniosłą rolę w procesach 

psychologiczno-socjalizacyjno-

wychowawczych, stwarzając optymalne 

warunki życiowego funkcjonowania 

jednostek niepełnosprawnych. Problemy, 

jakie spadają na rodzinę obciążoną 

kalectwem dziecka, są bardzo duże i 

specyficzne. Wymagają od rodziców 

dużego zaangażowania w sprawy opieki i 

wychowania dziecka. Są również 

powodem wielu zmagań z trudnościami 

dnia codziennego. Doniosłość 

wychowawczych wpływów rodziny 

zaznacza się szczególnie w okresie 

dzieciństwa, gdy jednostka podlega 

jedynie w ograniczonym zakresie 

oddziaływaniom innych instytucji, a za  

 
jej opiekę i wychowanie odpowiedzialni 

są przede wszystkim rodzice. Codzienna 

obserwacja działalności wychowawczej 

rodziców wykazuje, że nie każda rodzina 

jest w stanie oddziaływać w sposób 

społecznie wartościowy na rozwój 

dziecka. 

 Uzasadnienie tego poglądu znajduje 

swój szczególny wyraz w odniesieniu do 

wychowania dziecka niepełnosprawnego. 

Bowiem znajduje się ono w sytuacji 

wyjątkowej, wymaga indywidualnego 

podejścia i specjalnej pomocy ze strony 

najbliższych. Jednak jego podstawowe 

potrzeby nie różnią się w sposób 

zasadniczy od potrzeb innych dzieci: 

wymaga troskliwości i miłości rodziców, 

uznania, akceptacji, zrozumienia 

życzliwości ludzi. 

 Problem funkcjonowania rodzin z 

dzieckiem niepełnosprawnym, sprowadza 

się w dużej mierze do umiejętności 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Z 

uwagi na to, iż rozwiązywanie sytuacji 

trudnych, jakie pojawiają się w rodzinach 

z dzieckiem niepełnosprawnym jest 

bardzo ważne, zasadne i społecznie 

potrzebne wydaje się podjęcie tematu 

wsparcia społecznego. 

 Wsparcie społeczne, to wszelkie 

działania zmierzające do regenerowania i 

aktywizacji sił ludzkich w najbliższym 

otoczeniu, to po prostu pomoc, którą 

ofiarują nam inni, ma ona różne 

odniesienie w zależności od okoliczności 

i od nas samych. Pełni ono ogromną rolę 

wspomagającą, daje poczucie pewności 

siebie, oraz silę do pokonywania 

życiowych problemów. Dlatego tak 

bardzo ważna i potrzebna jest pomoc jaką 

mogą zaoferować inni ludzie, pomoc ta 

zależy od samych potrzebujących oraz 

okoliczności w jakich się znaleźli. 

Czasami niezbędna jest fachowa 

konkretna pomoc, a czasami tylko 

porada, rozmowa lub nawet sama 

obecność życzliwej osoby. 

 Po pierwsze system oparcia to 

instytucja lub sieć instytucji, które 

udzielają pomocy medycznej, 

psychologicznej i socjologicznej. 

Podlegają one głównie Ministerstwu 

Zdrowia i Opieki Społecznej oraz 

Ministerstwu Edukacji Narodowej. 

Należą do nich: 

- Placówki Służby Zdrowia 

- Poradnie Wychowawczo-Zawodowe 

 

- Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej 

Troski 

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

- Ośrodki Terapii Zajęciowej 

 Po drugie pojęcie społecznego 

oparcia oznacza różne organizacje 

pomocy takie jak: 

- stowarzyszenia wolontaryjne 

- kluby społeczne 

- fundacje 

- grupy samopomocy, które skupiają 

ludzi o podobnych trudnościach 

Życiowych lub cierpiących na te same 

dolegliwości zdrowotne. 

 Te systemy oparcia pełnią wiele 

funkcji m.in. wpływają na wymianę 

doświadczeń, zapobiegają izolacji 

społecznej, dostarczają konkretnej 

pomocy, mają również wywierać nacisk 

na opinię publiczną w celu ochrony 

interesów danych ludzi. 

Po trzecie system społecznego oparcia to 

osoby z najbliższego otoczenia danej 

jednostki, których uczucia, postawy i 

zachowania mogą odnieść pozytywny 

wpływ na jej zdrowie psychiczne i 

fizyczne. 

Największe wsparcie zazwyczaj wypływa 

z kręgu najbliższej rodziny i najlepszych 

przyjaciół. Dalszy krąg to krewni i 

koledzy, sąsiedzi, znajomi z pracy, 

specjaliści z instytucji medycznych, 

rehabilitacyjnych i opiekuńczych. Jednak 

im dalszy krąg tym słabsze wsparcie, a 

zauważa się, że w momencie gdy 

normalnie funkcjonująca rodzina staje się 

rodziną z dzieckiem niepełnosprawnym, 

staje się bezbronna i traci poczucie 

pewności siebie. Dlatego też ważne jest, 

aby rozwiązywanie problemów 

życiowych rodzi z dzieckiem 

niepełnosprawnym realizowane było w 

sposób zapewniający integrację ze 

środowiskiem i jak najszerszy udział w 

życiu społecznym. 

Problem organizacji opieki nad grupą 
rodzin wychowujących dzieci 

niepełnosprawne jest zagadnieniem 

niezwykle trudnym wymagającym 

współudziału wychowania rodzinnego i 

wychowania organizowanego przez 

społeczeństwo w realizacji złożonych 

zadań terąpeutyczno-wychowawczych. 

 

Opracowała: 

 Zofia Palak 
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BUDŻETU GMINY KRASNOBRÓD  
NA ROK 2004 

I.  DOCHODY BUDŻETU GMINY 
 

Dochody budżetu gminy planuje się uzyskać  

w wysokości:                                                                   11168490 

w tym: dochody na zadania własne:                                10523446 

dochody związane z realizacją zadań administracji  

rządowej i innych zadań zleconych ustawami:                  645044 

 
Plan 2004 
Dział Rolnictwo i łowiectwo                                            307209 
Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego, za dzierża- 

wę obwodów łowieckich i tenuty dzierżawnej                      2000 

Dopłata WFOŚ i GW do oprocentowania obligacji  

na kanalizację                                                                       10859 

Dotacja z programu SAPARD na budowę sieci  

wodociągowej w Wólce Husińskiej                                   188350 

Dotacja z programu SAPARD na budowę ujęcia 

 wody w Husinach                                                              106000 

 
Dział Transport i łączność                                               130000 
Dotacja z programu SAPARD na budowę parkin- 

gów przy ul. Partyzantów i Kościuszki w Krasno- 

brodzie                                                                                130000 

 
Dział Turystyka                                                                    3000 
Dotacja z WFOSiGW na współfinansowanie wnio- 

sku na kompleksowe zagospodarowanie terenu  

źródeł " Kaplicy na wodzie" w Krasnobrodzie                      3000 

 
Dział Gospodarka mieszkaniowa                                   293605 
Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie 

 nieruchomości                                                                      36800 
Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego 

 i czynszów mieszkalnych                                                    81000 
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego                       140000 
Wpływy z rozliczenia kosztów scalenia i podziału              35805 

 

Dział Administracja publiczna                                        5970,2 
Prowizja za prowadzenie sprzedaży i dzierżawę 

gruntów ANR oraz prowizja ze sprzedaży znaków 

skarbowych                                                                        5570,2 
Dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu 

administracji rządowej                                                            400 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od jedn. nie posiadających osobowości prawnej  
oraz wydatki związane z ich poborem                           2824251 
Podatek rolny od os. Prawnych                                              8573 
Podatek leśny od os. Prawnych                                            63626 

Podatek od nieruchomości od os. prawnych                      850155 

Udział w podatku doch. od os. fizycznych                      1004587 

Udział w podatku doch. od os. prawnych                            25000 

Wpływy z opłaty skarbowej                                                 40000 

Podatek od czynności cywilno-prawnych od os. fiz.           55000 

Podatek rolny od os. fizycznych                                        258795 

Podatek leśny od os. fizycznych                                          56145 

Podatek od nieruchomości od os. fizycznych                    260000 

Opłata targowa                                                                     20000 

Opłata miejscowa                                                                 25000 

Opłata administracyjna za czynności urzędowe                    4000 

Wpływy z karty podatkowej                                                20000 

Podatek od środków transportowych                                   33370 

 
 

Podatek od spadków i darowizn                                               10000 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu  

podatków i opłat                                                                         5000 

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż  

napojów alkoholowych                                                             85000 

 

Dział Różne rozliczenia                                                      6340368 
Część wyrównawcza subwencji ogólnej, z tego:  

kwota podstawowa - 1.530.280 zł.,  

kwota uzupełniająca - 461.027 zł.                                        1991307 

Część oświatowa subwencji ogólnej                                     4344061 

 

Odsetki od środków na rach. Bankowych                                  5000 

 

Dział Oświata i wychowanie                                                  87600 
Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań dla  

nauczycieli                                                                                 1140 

Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń  

(gimnazjum 9000,00 zł., szkoły podstawowe  

6500,00 zł.)                                                                               15500 

Wpływy z opłat rodziców za przedszkole                                26000 

Dotacja na zadania szkoleniowo-dydaktyczne ze  

środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich             44960 

 

Dział Pomoc społeczna                                                              950 
Wpływy z usług opiekuńczych                                                    950 

 

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki  
społecznej                                                                            469492,8 
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na Warsztaty  

Terapii Zajęciowej                                                               469492,8 

 

Dział Gospodarka komunalna i ochrona 
 środowiska                                                                             50000 
Wpływy ludności na kanalizację                                              50000 

 

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego                                                                              11000 
Wpływy ze sprzedaży Gazety Krasnobrodzkiej                         6000 

Wpływy z najmu i dzierżawy                                                     4700 

Wpływy z usług                                                                            300 

Ogółem zadania własne                                                   10523446 
 
Zadania zlecone i powierzone 
Dział Administracja publiczna                                              75449 
Dotacja na zadania zlecone z Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie                                                      75449 

 

Dział Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  
sądownictwa                                                                              1137 
Dotacja na prowadzenie i aktual. rejestru wyborców                1137 

 

Dział Pomoc społeczna                                                          543100 
Dotacja na zasiłki dla podop. oraz skł. na ubezp. 

społeczne                                                                                 386000 

Dotacja na skł. zdrowotne za osoby korzyst. 

z pomocy społ.                                                                          21100 

Dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i  

Wychowawcze                                                                          37000 

Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy 

Społecznej                                                                                 95000 

Dotacja na zakupy inwestycyjne dla OPS                                  4000 
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Dział Gospodarka komunalna i ochrona  
Środowiska                                                                        25358 
Dotacja Wojewody Lubelskiego na oświetlenie  

uliczne (spłata zobowiązań z 2003 r.)                                25358 
Ogółem na zadania zlecone i powierzone                     645044 
OGÓŁEM                                                                    11168490 
 
 

II  WYDATKI BUDŻETU GMINY 
 
Wydatki budżetu gminy planuje się na ogólną  

kwotę:                                                                            13186290 

w tym: na realizację zadań własnych:                           12541246 

na realizację zadań z zakresu administracji rządo- 

wej i innych zadań zleconych ustawami:                          645044 

 

1. Zadania własne 
 

Plan 2004 

Dział Rolnictwo i łowiectwo                                         3224292 
1. Opłaty za schronisko dla bezdomnych zwierząt              2652 

2. Dofinansowanie kół łowieckich                                  2000,32 

3. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 2% od  

wpływów podatku rolnego                                                   5348 

4. Remont jazu na rzece Wieprz                                        22440 

5. Zakup złoża do odżelaziaczy na ujęciu wody  

w Hutkowie                                                                         6000 

Inwestycje ogółem                                                     3185851,68 

 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłącza- 

mi w ulicach : 3-go Maja, Andersa, Rynek, Nadrze- 

czna, Mickiewicza, Szkolna i Handlowa w Krasno- 

brodzie w ramach programu SAPARD (środki  

SAPARD 1700000,00 zł., środki własne  

1048255,74 zł.)                                                         2748255,74 

2. Budowa sieci wodociągowej w Wólce Husińskiej  

w ramach programu SAPARD (Środki SAPARD  

188350,00 zł., środki własne 62792,04 zł.)                251142,04 

3. Budowa ujęcia wody w Husinach w ramach 

 programu SAPARD (Środki SAPARD 106000,00 zł.,  

środki własne 35453,90 zł.)                                         141453,90 

4. Projekt koncepcji rozbudowy zalewu                             15000 

5. Budowa wodociągu w ul. Łąkowej                                  5000 

6. Projekt modernizacji hydroforni w Starej Hucie  

i Hutkowie oraz projekt wodociągu w 

 ul. Kościuszki                                                                    25000 

 

 

Dział Transport i łączność                                              398072 
Remonty chodników, dróg gminnych i  

przystanków autobusowych                                            45000,27 

Zimowe utrzymanie dróg                                                     20000 

Inwestycje ogółem                                                         333071,73 

Dokumentacja techniczn. - droga Majdan Mały                   2000 

Wykonanie projektu ul. Mickiewicza, Cicha, 

pl. Siekluckiego                                                                  25936 

Budowa parkingów - ul. Partyzantów, ul. Kościuszki 

w ramach programu SAPARD (Środki SAPARD  

130000,00 zł. , środki własne 175135,73 zł.)                305135,73 

 
 
Dział Turystyka                                                                 26000 
1. Promocja Gminy                                                             20000 

2. Kompleksowe zagospodarowanie terenu źródeł  

w "Kaplicy na wodzie" w Krasnobrodzie (finanso- 

wanie: środki własne - 3.000,00 zł., dotacja z  

WFOŚiGW - 3.000,00 zł)                                                     6000 

 

 

 
Dział Gospodarka mieszkaniowa                                        144254 
1.Wykonanie szacunków, podział działek, koszty  

ogłoszeń, założenie ksiąg wieczystych,  

opłaty notarialne                                                                      23400 

2. Odszkodowanie z tytułu wywłaszczania 

 Nieruchomości                                                                        10000 

3. Zakup gruntów na mienie komunalne                                 31000 

4. Opłata za wieczyste użytkowanie                                           234 

5. Odszkodowania z tytułu scalenia i podziału  

nieruchomości                                                                         72620 

6. Spłata raty za grunty pod zbiorniki retencyjne                     6000 

7. Zakup tabliczek z numerami nieruchomości                        1000 

 

Dział Działalność usługowa                                                  42745 
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego                                                                         42745 

 

Dział Administracja publiczna                                         1181171 
1. Wydatki Rady Miejskiej: diety, organizacja Sesji               30000 

2. Utrzymanie Urzędu Miejskiego:                                       1151171 

Wynagrodzenia osobowe pracowników                                695500 

Nagrody Jubileuszowe                                                             13340 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          55000 

Składki na ubezpieczenia społeczne                                      130000 

Składki na Fundusz Pracy                                                       17300 

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych            19131 

Wynagrodzenie Radcy Prawnego (umowa zlecenia)              15100 

Delegacje służbowe                                                                   5000 

Zakup materiałów biurowych, paliwa, druków, 

środki czystości                                                                       47192 

Energia i gaz                                                                           26000 

Zakup usług pozostałych                                                      100000 

Opłaty i składki (w tym ubezpieczenia mienia)                     11000 

Organizacja kancelarii tajnej - zakup szafy                             3800 

Inwestycje ogółem                                                                  12808 

Remont budynku Urzędu Miejskiego                                     10000 

Zakup komputera                                                                      2808 

 

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
 Przeciwpożarowa                                                                169566 
Wynagrodzenia kierowców                                                     52100 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           3550 

Składki na ubezpieczenia społeczne                                         9590 

Składki na Fundusz Pracy                                                        1365 

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  

Socjalnych                                                                                2261 

Zakup paliwa, części do samochodu, węży 

 i mundurów bojowych                                                          18000 

Nagrody, zawody, manewry                                                   4000 

Energia, gaz, woda                                                                 15000 

Konkurs wiedzy pożarniczej                                                   1000 

Remonty strażnic Majdan Wielki                                          25000 

Remonty pojazdów i sprzętu                                                  5500 

Ubezpieczenie kierowców, pojazdów, strażnic 

 oraz członków OSP                                                             16000 

Zwrot kosztów za udział w likwidacji skutków  

pożaru                                                                                   15000 

Opłaty telekomunikacyjne                                                      1200 

 

Dział Dochody od osób prawnych, od osób  
fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz  
wydatki związane z ich poborem                                         28000 
Wynagrodzenia prowizyjno – agencyjne 

 (inkasenci, sołtysi)                                                                 25060 

Składki na ubezpieczenie społeczne                                         2574 

Składki na Fundusz Pracy                                                          366 
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Dział Obsługa długu publicznego                                      260000 
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek                      97403 
Odsetki od obligacji                                                               162597 

 

Dział Różne rozliczenia                                                        39400 
Rezerwa ogólna                                                                       25000 

Koszty obsługi bankowej                                                        14400 

 
Dział Oświata i wychowanie                                            5339231 
 
1. Dowożenie uczniów do szkół                                         175915 
 
2. Szkoły Podstawowe                                                      3351355 
wynagrodzenia osobowe                                                    1997917 

dodatkowe wynagrodzenia roczne                                       153967 

Składki na ubezpieczenia społeczne                                    417738 

Składki na Fundusz Pracy                                                      56967 

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  

Socjalnych                                                                            127779 

Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń - dod.   

wiejskie i mieszkan.                                                             205480 

Krajowe podróże służbowe                                                     3000 

Materiały i wyposażenie                                                        39308 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek             6492 

Energia                                                                                  224212 

Zakup pozostałych usług oraz kształcenie 

 i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                 103700 

Różne opłaty i składki                                                              4595 

Dokumentacja na rozbudowę szkoły w Kaczorkach              10200 

 
3. Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego                     250505 
wynagrodzenia osobowe                                                       172595 

dodatkowe wynagrodzenia roczne                                          11172 

Składki na ubezpieczenia społeczne                                       35550 

Składki na Fundusz Pracy                                                        4841 

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  

Socjalnych                                                                               11219 

Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń - dod. 

 wiejskie i mieszkan.                                                               15128 

 

4. Utrzymanie gimnazjum                                                 1358632 
wynagrodzenia osobowe                                                         859841 

dodatkowe wynagrodzenia roczne                                            60104 
Składki na ubezpieczenia społeczne                                       180177 

Składki na Fundusz Pracy                                                        24538 

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

 Socjalnych                                                                               54079 

Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń- dod.  

wiejskie i mieszkan.                                                                   86585 

Energia                                                                                       10000 

Różne opłaty i składki                                                                   992 

Zakup pozostałych usług                                                           32000 

Inwestycje: 

Modernizacja dachów                                                                29816 

 

5. Przedszkola                                                                          86394 
Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń - dod.  

mieszkan. i wiejskie                                                                    5636 

Wynagrodzenia osobowe                                                          58153 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                             4432 

Składki na ubezpieczenia społeczne                                         12251 

Składki na Fundusz Pracy                                                          1668 

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń  

Socjalnych                                                                                   4254 

 
6. Nagrody Burmistrza dla nauczycieli                                   5220 

7.Odpis na ZFŚS dla nauczycieli                                            
rencistów i emerytów                                                               23000 

 

 

 

8. Finansowanie zadań naukowo-dydaktycznych 
 w ramach Programu Aktywizacji Programów  
Wiejskich (w tym z dotacji - 44.960,00 zł., ze  
środków własnych - 43.250,00 zł.)                                       88210 
 
Dział Ochrona Zdrowia                                                        85000 
1. Finansowanie wydatków Miejsko- Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych                                                                        85000 

w tym: 

I. wynagrodzenia dla członków Komisji  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 

udział w posiedzeniach                                                            8500 

II. Dotacja dla Urzędu Miejskiego w Zamościu 

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności  

Izby Wytrzeźwień                                                                    2000 

III. Dotacja dla Klubu Sportowego "Igros" z 

przeznaczeniem na wspieranie działalności klubu  

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych  

(zgodnie z przyjętym Programem)                                          20000 

IV. Pozostałe wydatki związane z realizacją  

programu (zakupy, usługi)                                                      54500 

 

Dział Pomoc społeczna                                                       151954 
1.Wydatki na dodatki mieszkaniowe                                        1000 

2. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej                          76254 

Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń                            2000 

Wynagrodzenia osobowe                                                        51601 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           4260 

Składki na ubezpieczenia społeczne                                       10170 

Fundusz Pracy                                                                          1370 

Zakup materiałów i wyposażenia                                             1000 

Podróże służbowe krajowe                                                       1000 

Różne opłaty i składki                                                                500 

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych                                                                                 1353 

Zakup usług pozostałych                                                          3000 

3.Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych                20700 

4.Wydatki na usługi opiekuńcze świadczone nad  

osobami starszymi                                                                    4000 

5.Wypłata zasiłków dla podopiecznych                                 50000 

 
Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki 
Społecznej                                                                           469862 
Utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej                           469862 

 
Dział Edukacyjna opieka wychowawcza                          240309 

1. Świetlice                                                                           232809 
Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń                           12504 

Wynagrodzenia osobowe                                                      159552 

Dodatkowe wynagr. roczne                                                   13966 

Składki na ubezpieczenia społeczne                                      32126 

Składki Fundusz Pracy                                                            4377 

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

 Socjalnych                                                                            10284 

 

2.Fundusz stypendialny                                                        5000 
3. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli rencistów  
i emerytów                                                                              2500 
 
Dział Gospodarka komunalna i ochrona  
środowiska                                                                          338461 
1. Wywóz nieczystości stałych                                              14131 

2. Utrzymanie zieleni miejskiej                                             25000 

3. Remont i bieżące utrzymanie sanitariatów                          2000 

4. Usługi komunalne świadczone przez ZGK                       33000 

5. Zimowe utrzymanie chodników                                          5000 

6. Sprzątanie świata - zakup worków, rękawic                         500 

7. Oświetlenie uliczne i konserwacja                                   124642 
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8. Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia                                   20000 

9. Projekty techniczne oświetlenia ulicznego                            11748 

10. Program zagospodarowania odpadów                                 15000 

Inwestycje ogółem                                                                      87440 

1. Wykonanie odwiertu obserwacyjnego na terenie 

 składowiska odpadów komunalnych w Grabniku  

(finansowanie : środki własne - 3.200,00 zł., 

 pożyczka z WFOSiGW - 12.800,00 zł.)                                   16000 

2. Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. 3-go Maja w 

Krasnobrodzie                                                                           70000 

3. Zapłata za nadzór inwestorski nad budową linii  

kablowej oświetlenia ulicznego ul. Tomaszowska                     1440 

 

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego                                                                           374929 
1. Organizacja imprez z zakresu kultury                              2000 
 
2. Grobownictwo                                                                      1500 
 
3. Biblioteki                                                                            83000 
Dotacja dla instytucji kultury dla Miejsko-  

Gminnej Biblioteki Publicznej                                                 83000 

 

4. Utrzymanie Centrum Kultury i Sportu                          288429 
wynagrodzenia osobowe                                                         111928 

dodatkowe wynagrodzenia roczne                                              6585 

Składki na ubezpieczenia społeczne                                        23014 

Fundusz Pracy                                                                           3394 

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych              3485 

Krajowe podróże służbowe                                                       1000 

Materiały i wyposażenie                                                          40545 

Energia                                                                                     21000 

Opłata za trwały zarząd                                                               378 

Zakup pozostałych usług                                                         71000 

Różne opłaty i składki                                                               6100 

 

Dział Kultura fizyczna i sport                                              28000 
1. Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej                   3000 

2. Dotacja dla klubu sportowego IGROS na  

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                           25000 

Ogółem zadania własne                                                  12541246 
 

2. Zadania zlecone i powierzone 
Dział Administracja publiczna                                            75449 
Finansowanie zadań z zakresu administracji w 

 ramach zadań zleconych                                                         75449 

 

Dział Urzędy Naczelnych organów władzy 
 państwowej, kontroli i ochrony prawa                                  1137 
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców              1137 

 

Dział Pomoc społeczna                                                         543100 
Zasiłki dla podopiecznych i składki na ubezp.  

społeczne                                                                                 386000 

Składki na ubezp. zdrowotne za os. pobier.  

świadcz. z pomocy społ.                                                           21100 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                      37000 

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej                                 95000 

Zakupy inwestycyjne dla OPS – komputery                              4000 

 

Dział Gospodarka komunalna i ochrona  
Środowiska                                                                               25358 
Spłata zobowiązań z 2003 r. z tyt. finansowania  

oświetlenia dróg dla których gmina nie jest  

zarządcą                                                                                       25358 

 
Ogółem zadania zlecone i powierzone                                   645044 
OGÓŁEM                                                                             13186290 
 

 

 

 

 

III PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
GMINY 

 
Przychody ogółem -                                                        1070839,17 

1. Pożyczka z WFOŚiGW na wykonanie odwiertu 

obserwacyjnego na terenie składowiska odpadów  

komunalnych w Grabniku                                                       12800 

2. Kredyt inwestycyjny na wykonanie oświetlenia  

ulicznego - ul. 3-go Maja w Krasnobrodzie                           70000 

3. Kredyty i pożyczki na finansowanie inwestycji  

w ramach programu SAPARD                                        988039,17 

 

Rozchody ogółem -                                                               968000 

1. Spłata pożyczek i kredytów                                              718000 

2. Wykup obligacji                                                                250000 

 

Środki specjalne 
W formie środków specjalnych prowadzi się  

świetlicę z dożywianiem przy Zespole Szkół  

Ogólnokształcących w Krasnobrodzie. 
Stan na dzień 01.01.2004 r -                                               41.504,00 

Przychody planuje się uzyskać z odpłatności  

rodziców za wyżywienie -                                       110.000 

Wydatki planuje się przeznaczyć na zakup  

artykułów żywnościowych oraz środków czystości, 

 artykułów gospodarstwa domowego,  

wynagrodzenie kucharki oraz składki ZUS,  

zakup energii, prowizję bankową i usługi  

remontowe urządzeń kuchennych 

Ogółem wydatki                                                              151.504,00 

 

Środki specjalne przy WTZ Dominikanówka 

Stan środków na dzień 01.01.2004 r. -                              10.721,00 

Przychody ze sprzedaży prac i usług oraz z nawiązek -      7.001,00 

Wydatki planuje się przeznaczyć na : 

Dofinansowanie wycieczek dla uczestników WTZ -          7.000,00 

Obsługa rachunku bankowego -                                              600,00 

Zakup materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej -     10.122,00 

Ogółem wydatki                                                                 17.722,00 

 

Gminny Fundusz Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
1. Stan funduszu na początku roku                                           6542 

2. Przychody ogółem w tym:                                                  12000 

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze  

środowiska (wpływy z Urzędu  

Marszałkowskiego w Lublinie)                                              12000 

Wydatki ogółem w tym :                                                        18542 

na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów               6000 

zakup koszy                                                                             3000 

zakup materiału do nasadzeń                                                   1500 

utrzymanie zieleni                                                                    5000 

na edukację ekologiczną                                                           3042 

 

Zakłady budżetowe 
Gospodarkę finansową w formie zakładu  

budżetowego prowadzi Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w Hutkach 

1. Stan środków obrotowych na początku roku                   -108130 

2. Przychody ogółem                                                            1045030 

Wpływy z usług                                                                     990030 

Wpływy z różnych dochodów                                                 53000 

Pozostałe odsetki                                                                        2000 

3. Wydatki ogółem                                                                  926900 

4.  Stan środków na koniec roku                                              10000 

 

-1914960,83 
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Wybory  
do Parlamentu Europejskiego 

 

 W dniu 9 marca 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej Aleksander Kwaśniewski wydał postanowienie w 

sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu 

Europejskiego.  

Podczas wyborów, które odbędą się w niedzielę 13 czerwca 

2004r. wybierać będziemy 54 posłów do Parlamentu 

Europejskiego. Dni, w których upływają terminy wykonania 

czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy 

stanowiący załącznik do wspomnianego wyżej postanowienia. 

 

KALENDARZ WYBORCZY 
dla wyborów posłów  

do Parlamentu Europejskiego 
w dniu 13 czerwca 2004 r. 

 
Data wykonania czynności wyborczych oraz treść 

czynności wyborczych 
 

do dnia 24 kwietnia 2004 r. 
- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: 

- przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia 

kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, 

-  przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego 

komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego 

wyborców. 

 

do dnia 26 kwietnia 2004 r. 
- powołanie okręgowych komisji wyborczych, 

- powołanie rejonowych komisji wyborczych. 

 
do dnia 29 kwietnia 2004 r. 
- dokonanie zmian stałych obwodów głosowania, 

- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach i zakładach 

pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i aresztach 

śledczych. 

 
do dnia  4 maja 2004 r. do godz. 24.00 
- zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów do 

Parlamentu Europejskiego w celu zarejestrowania. 

 
do dnia 14 maja 2004 r. 

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i 

granicach obwodów głosowania utworzonych w gminach oraz 

o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 

- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, w drodze 

losowania, jednolitego numeru dla list tego samego komitetu 

wyborczego zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu 

wyborczym, 

- zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 

przez pełnomocników wyborczych. 

 
do dnia 19 maja 2004 r.  
- przyznanie przez okręgową komisję wyborczą, w drodze 

losowania, numerów dla list komitetów wyborczych, które 

zarejestrowały listy wyłącznie w danym okręgu wyborczym. 

 
 

 

 

do dnia 23 maja 2004 r.  
- powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) 

obwodowych komisji wyborczych, 

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i 

granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach 

obwodowych komisji wyborczych utworzonych za granicą. 
 
od dnia 23 maja 2004 r. do dnia 30 maja 2004 r. 
- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową 

służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze 

kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających 

ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników 

odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza 

miejscem stałego zamieszkania oraz przez policjantów z 

jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony 

Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz 

Służby Więziennej pełniących służbę w systemie 

skoszarowanym wniosków o dopisanie do spisu wyborców w 

miejscowości, w której odbywają służbę. 

 

od dnia 29 maja 2004 r do dnia 11 czerwca 2004 r. do godz. 
24.00 
- rozpowszechnianie na własny koszt przez Telewizję Polską 

Spółka Akcyjna, Polskie Radio Spółka Akcyjna i spółki 

radiofonii regionalnej w programach ogólnopolskich i 

regionalnych audycji wyborczych przygotowanych przez 

komitety wyborcze. 

 

do dnia 30 maja 2004 r. 
- sporządzenie przez gminy spisów wyborców. 

 

do dnia 3 czerwca 2004 r. 
- składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o 

dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie 

głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na 

miejsce stałego zamieszkania, 

- składanie przez wyborców przebywających czasowo na 

obszarze gminy lub wyborców nigdzie nie zamieszkałych 

wniosków o dopisanie do spisu wyborców, 

- podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie 

obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych okręgowych 

listach kandydatów na posłów. 

 

do dnia 8 czerwca 2004 r. 
- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich 

statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców  w 

obwodach głosowania utworzonych na tych statkach, 

- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą 

wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach 

głosowania utworzonych za granicą. 

 

w dniu 11 czerwca 2004 r. o godz. 24.00 
- zakończenie kampanii wyborczej. 

 

w dniu 13 czerwca 2004 r. godz. 8.00 – 22.00 
- głosowanie. 
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Sprawozdanie  
z rozgrywek i konkursów w Kaczórkach 

 

 

 W dniu 16 kwietnia 2004r. odbyła 

się w Kaczórkach pierwsza runda 

rozgrywek „Coca – Cola Cup 2004” w 

piłkę nożną chłopców.  

Brały w niej udział następujące szkoły: 

1. ZSP w Krasnobrodzie 

2. SP w Bełżcu 

3. SP w Suchowola  

4. SP w Kaczórkach 

 Po bardzo zaciętej walce zwyciężyła 

drużyna ze SP w Kaczórkach zajmując 

I miejsce, a tym samym awansując do 

następnej rundy. Dalsza kolejność; 2. SP 

Krasnobród, 3. SP Suchowola, 4. SP. 

Bełżec. 

Trzymajmy kciuki dalej!!! 
 

 W dniu 21 kwietnia 2004r odbyły 

się kolejne gminne rozgrywki w piłkę 

nożną chłopców i dziewcząt tzw. 

„piątki”. I tutaj jak w poprzednich 

zawodach nasza szkoła spisała się po 

prostu super. Na pięknym boisku, na 

nowych „szczęśliwych” bramkach nasi 

uczniowie zdobyli I miejsca zarówno 
chłopcy i dziewczynki. Do tych 

zawodów zgłosiły się następujące szkoły 

z terenu gminy: 

Chłopcy: 
1. SP Kaczórki 

2. ZSP w Krasnobrodzie 

3. SP w Majdanie Wielkim 

Dziewczynki: 
1. SP w Kaczórkach  

2. ZSP w Krasnobrodzie 

Tym sposobem również awansowaliśmy 

zarówno w kategorii dziewcząt jak i 

chłopców do turnieju powiatowego. 

Chłopcy grali 23 kwietnia kolejny etap 

powiatowy w Sitnie. Tam nasi piłkarze 

zdobyli II miejsce przegrywając z 

Łabuniami. Wygrali natomiast z 

Skierbieszowem, Szczebrzeszynem i 

Sitnem. 

Jesteśmy szkołą, która organizuje turniej 

powiatowy, i później rejonowy dla 

dziewcząt. Odbędzie się 30 kwietnia 

 

 

i 5 maja. Oby dalej poszło dobrze, 

ponieważ ubiegłoroczne 

wicemistrzostwo województwa 

zobowiązuje. Zapraszamy kibiców do 

oglądania, a zawodniczkom życzymy 

powodzenia. 

K. Szkałuba 

 

 W Gminnym Konkursie 

Recytatorskim im. Bolesława Leśmiana 

eliminacje gminne wygrała uczennica 

klasy pierwszej Manuela Przytuła. 

Razem z dwojgiem gimnazjalistów 

będzie reprezentować szkołę w 

Zamościu. 
 

W Konkursie wiedzy Mitologicznej 

zorganizowanym przez szkołę w 

Majdanie Wielkim pierwsze miejsca 

zajęły uczennice naszej szkoły; 

Agnieszka Cieplak i Marta Gałka. 

Drugie również nasza – Paulina Szewc.  

 J. Gałka,  
 

 Od samego początku, od kiedy jest 

organizowany konkurs matematyczny 

kl. IV, V i VI „Szpak”, uczniowie naszej 

szkoły znakomicie sobie radzą. 

Corocznie mamy uczniów, którzy 

zdobywają tytuł laureata. Teraz również 

wypadli doskonale w szkole i w 

powiecie. Zakwalifikowali się również 

do III etapu – finału. W finale brali 

udział uczniowie z powiatów; 

hrubieszowskiego, tomaszowskiego, 

biłgorajskiego i zamojskiego.  

 W dn. 24 kwietnia do finału 

przystąpili; Adrian Cieplak kl. VB i 

Paulina Szewc kl. VI. Uczniowi ci 

świetnie wypadli, a Adrian Cieplak 

uzyskał tytuł laureata konkursu „Szpak” 

organizowanego pod patronatem UMCS 

w Lublinie. Uroczyste wręczenie 

dyplomów odbędzie się w Zamościu w 

maju. 

B. Wiatrzyk 

Co słychać w kulturze? 
 

Koncert z okazji „Dnia Matki” 

23 maja 2004r. (niedziela) w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbędzie się 

koncert z okazji „Dnia Matki”. Godzina rozpoczęcia koncertu i program zostanie 

podany na plakatach informacyjnych. Koncert dedykowany jest wszystkim mamom, 

ale do udziału w koncercie zapraszamy nie tylko mamy. 

 

Wystawa plastyczna 

W drugiej połowie maja planowane jest otwarcie wystawy plastycznej autorstwa 

słuchaczy Młodzieżowego Studium Plastyki w Mielnie. O dokładnym terminie 

wernisażu poinformujemy poprzez plakaty. 

 

Matka, 

Mamusia, 

Mateńka…. 
 

Matka - jedno słowo a ileż treści w sobie 

kryje. To właśnie na jego dźwięk 

powracają do nas najpiękniejsze  

wspomnienia z dzieciństwa,  pierwsze 

radości, zapach domowego ciasta i to 

poczucie bliskości, bezpieczeństwa i 

bezgranicznej miłości.  
    Matka - to swego rodzaju synonim 

dobra, miłości, ciepła rodzinnego, 

przywiązania i wiary w to wszystko, co 

piękne i szlachetne. To postać 

bezgranicznego poświęcenia, dobroci 

szlachetności i życzliwości. Nic więc 

dziwnego, że od wieków była ona 

natchnieniem dla pisarzy, poetów, 

artystów i kompozytorów. 

Przedstawiano ja w swoich dziełach nie 

tylko spracowaną, zagonioną i zmęczoną 

ale także uśmiechniętą, radosną i dumną 

ze swojego macierzyństwa. Jednak nie 

napisano, nie wyśpiewano i nie 

wyszeptano jeszcze wszystkiego, co z 

jednym słowem Matka się wiąże. 

Zawsze powraca ono na nasze usta 

wtedy, gdy pojawiają się w naszym 

życiu sytuacje trudne, konfliktowe i 

beznadziejne. Dlatego też każdy z nas 

zwraca się do niej w najtrudniejszych 

chwilach swojego życia. Jesteśmy jej 

wdzięczni za największy skarb jaki nam 

dała- życie. Wdzięczność te wyrażamy 

w różnych postaciach, poprzez miłość, 

szacunek oraz pamięć o niej. 

    I to właśnie dlatego Dzień Matki jest 

jednym z najpiękniejszych dni w roku, 

pełnym kwiatów, życzeń, wspomnień i 

chwil wzruszenia. To dzień wyjątkowy, 

w którym każdy z nas chce być jak 

najbliżej tej najdroższej osoby na 

świecie, aby podziękować jej za to, że 

po prostu jest.   

Warto zatem wiedzieć gdzie narodził się 

pomysł obchodzenia święta Matki. 

    Zaczęto go obchodzić w Stanach 

Zjednoczonych w 1910 roku, natomiast 

w Europie jako pierwsza wprowadziła to 

święto Austria. W Polsce Dzień Matki 

po raz pierwszy obchodzony był w 

Krakowie w 1923 roku. Ustalono go po 

to, by przynajmniej raz w roku ludzie 

uświadomili sobie a matki odczuły jak 

ważną rolę pełnią w społeczeństwie.  

Zatem pamiętajmy o naszych mamach 

nie tylko w dniu ich święta ale także 

przez cały rok, a 26 maja niech będzie 

dniem wyjątkowym,  kiedy każdy z nas 

na własny sposób wyrazi swoją miłość 

Tej, która dała nam życie.                            

M. K. 
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XII sesja Rady Miejskiej 
 

 W dniu 27 kwietnia 2004r. w Centrum Kultury i Sportu  odbędzie się  XII 

sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. Głównymi tematami sesji było: 

1. Utworzenia obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do 

Parlamentu Europejskiego. 

2. przyjęcie sprawozdania z działalności finansowej gminy za rok 2003 oraz 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krasnobrodu. 

3. Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. 

 

 

Kącik 
Poetycki 

Kiedy do lepszego  

pójdę świata  

niech liliowe się dzwonki 

rozdzwonią 

niech zagrają mi trąbki 

narcyzów 

i wzruszeniem się maki 

zapłonią 
 

tylko żal mi będzie 

widoków  

słońca wschodu 

i słońca zachodu 

lecz nadzieję mam 

że Bóg wyśle moją duszę 

do jakiegoś zielonego 

ogrodu 
 

że wszystko Ty możesz 

więc mi  pozwól 

Wszechmocny Panie 

niech choć cząstka 

mojej biednej duszy 

w moim własnym ogrodzie 

zostanie 

Marianna Olszewska 

 

Liga 
Trampkarzy 
Młodszych 

 
MGKS „IGROS” Krasnobród informuje, że 

mecze rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo 

okręgowej ligi trampkarzy starszych (rocznika 

1989 i młodszych  

C-1) w rundzie wiosennej sezonu 2003/2004 

będą rozgrywane na stadionie przy ul. 

Wczasowej w Krasnobrodzie o następujących 

terminach: 

 

17.04.2004r. (sobota) godz.13 00. 

IGROS – Łada 

24.04. 2004r. (sobota) godz.16.00. 

IGROS – Roztocze 

08.05.2004r.(sobota) godz.11.00 

GROS – Kiko 

22.05.2004r.(sobota) godz.11.00. 

IGROS –  Kryształ 

 

Do tej pory odbyły się dwa spotkania Igros 

Łada (mecz poza tabelą) oraz Igros – Roztocze 

(3:6). Na pozostałe spotkania w imieniu 

młodych piłkarzy ZSP i ZSO serdecznie 

zapraszam. Kadrę tworzy 20 młodych piłkarzy . 

Od przyszłego sezonu tj. 2004/2005 klub 

planuje przystąpić do rozgrywek z sekcją 

trampkarzy rocznika 91 i młodsi, celem objęcia 

szkoleniem chłopców już z klas III. Na dzień 

dzisiejszy w/w grupę prowadzą piszący te 

słowa oraz Wojciech Kurantowicz. 

Informację przekazał  Sławomir Radliński  

 

Krzyżówka Nr 52 
 

       Litery kratek ponumerowanych od 1 do 20 utworzą rozwiązanie Krzyżówki  

Nr 52, które wraz z naklejonym na karcie pocztowej kuponem prosimy przesłać 

na adres Redakcji w terminie do 15.05.2004r.  

      
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę 

rzeczoawą.    Rozwiązanie Krzyżówki Nr 51:  
„WESOŁYCH ŚWIĄT”.  

 

Za rozwiązane tej krzyżówki  WIKLINOWY UPOMINEK ufundowany przez  
CENTRUM KULTURY I SPORTU  W KRASNOBRODZIE otrzymuje: 

Kazimiera Ruczkowska, ul. Zamojska 27,22-440 Krasnobród 
Gratulujemy. Nagroda do odebrania w Redakcji 
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