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***** 
 Planowane jest przeprowadzenie 
modernizacji oświetlenia ulicznego Alei 
Najświetszej Marii Panny w 
Krasnobrodzie, w kierunku do Kaplicy 
Objawień na Wodzie. Prace polegać będą 
na wymianie lamp na energooszczędne z 
dekoracyjnymi oprawami w formie kul z 
przyciemnianego szkła oraz malowaniu i 
konserwowaniu słupów. 
 

***** 
W zwiazku z dowożeniem dzieci do szkół i 
poprawą warunków oczekiwania na 
autobus, na przełomie maja i czerwca br. w 
Majdanie Wielkim, w sąsiedztwie szkoły 
posatwiony będzie nowy przystanek 
autobusowy. Będzie to przystanek 
wykonany na wzór istenijących już 
przystanków w Hutkach i Hutkowie, tj. z 
kamienną podmurówką oraz górną częścią 
wykonaną z drewna i pokrytą 
blachodachówką. 
 

***** 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie planuje 
zakup wiaty tzw. „połówkowej”, która 
będzie ustawiona przy ulicy 3 Maja 
naprzeciwko budynku Urzędu Miejskiego. 
Dzięki temu pasażerowie oczekujacy na 
autobusy i busy będą mieli gdzie się skryć 
przed padającym deszczem i śniegiem. 

 
***** 

Niskie temperatury panujące w kwietniu 
oraz bardzo deszczowy maj bieżącego roku 
skutecznie opóźnił przeprowadzenie  
remontów cząstkowych dróg gminnych w 
Zielonym, Hutkowie i Majdanie Małym, 
po których odbywa się codziennie dowóz 
dzieci do szkół. Gmina Krasnobród posiada 
podpisaną umowę na przeprowadzenie 
remontów z firmą Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. w 
Tomaszowie Lubelskim.  
 

***** 

 
***** 

Na wniosek Burmistrza, Gmina 
Krasnobród otrzymała dotację z 
terenowego Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych na dokończenie budowy drogi 
gminnej w Majdanie Małym z kostki 
trylinki. Aby przystąpić do realizacji tej 
inwestycji niezbędne jest usunięcie kolizji 
energetycznych, telefonicznych i 
gazowych. Po opracowaniu niezbędnych  
dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na 
budowę rozpoczęty zostanie etap budowy 
około 100m odcinka tej drogi. 

 
***** 

Urząd Miejski w Krasnobrodzie wykonał 
dokumentację hydrogeologiczną na 
wykonanie odwiertu ujęcia wody dla 
miejscowości Hutków. Na tym terenie 
gmina posiada działkę o szerokości 14 m, 
która jest niewystarczająca dla 
zabezpieczenia strefy ochronnej ujęcia 
wody. Dlatego też niezbędne jest 
dokonanie zamiany części działki w celu 
stworzenia odpowiedniej, kilkunastoarowej 
powierzchni o szerokości do 30 m. Stąd też 
obecnie dokonywany jest podział 
wspomnianej wyżej działki w celu zamiany 
jej części z właścicielem sąsiedniej działki.  
 

***** 
Burmistrz Krasnobrodu przeprowadził 
rokowania z właścicielem działki 
położonej przy ul. Wiśniowej mające na 
celu uregulowanie pasa drogowego w 
części drogi gminnej biegnącej wzdłuż tej 
ulicy. Po zakupie części działki będzie 
możliwe przystąpienie do udrożnienia ulicy 
Wiśniowej poprzez wybudowanie drugiego 
pasa jezdni.   

***** 
W dniu 31 maja 2005r. o godz. 14.00 w 
CKiS odbędzie się XXIV sesja Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie. Podczas tej 
planowane jest m. in. podjecie uchwał w 
następujących sprawach: 1) udzielenia 
pomocy rzeczowej Powiatowi 
Zamojskiemu, 2) udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Zamojskiemu na 
realizacje zadań publicznych z zakresu 
realizacji inwestycji drogowych na terenie 
MiG Krasnobród, 3) określenia zasad 
nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości 
gruntowych oraz ich  
 

 

 
 
wydzierżawienia lub najmu na okres 
dłuższy niż trzy lata, 4) przyjęcia Programu 
Ochrony Środowiska oraz Planu 
Gospodarki Odpadami dla MiG 
Krasnobród, 5) zmiany statutu MGOPS w 
Krasnobrodzie, 6) przystąpienia Gminy 
Krasnobród do Związku Gmin Zamojsko-
Roztoczańskich, 7) zmian w budżecie MiG 
Krasnobród na 2005 rok. Szczegółowy 
program sesji podawany jest do publicznej 
wiadomości na tablicy ogłoszeń UM w 
Krasnobrodzie na 7 dni przed terminem 
sesji.  
 

***** 
Został rozstrzygnięty przetarg na 
wykonanie remontów odcinków 
chodników przy drogach powiatowych w 
Krasnobrodzie przy ulicy 3-go Maja, 
Tomaszowskiej oraz Lelewela. Ze 
złożonych 5 ofert najkorzystniejszą złożył 
Zakład Wapienno-Piaskowy „BEŁZEC” 
Spółka z o.o. w Bełżcu. Ta właśnie firma 
zaproszona została do  podpisania 
kontraktu, którego wartość wyceniona 
została na 172.451,27zł.  Kontrakt dotyczył 
będzie remontu następujących odcinków 
chodników w Krasnobrodzie: 1) Ulica 3 
Maja - od Centrum Kultury i Sportu do 
Urzędu Gminy, 2)  Ulica Lelewela - od 
starego budynku domu nauczyciela do 
ulicy Spokojnej, 3) Ulica Tomaszowska i 
Al. N.M.P. – chodnik na całej długości 
parku na osiedlu Podklasztor.   
W ramach kontraktu wykonane zostaną 
ponadto dwa wpusty uliczne typu 
ciężkiego mające za zadanie zebranie 
tworzących się zastoisk wody z Alei 
N.M.P.   
Na podstawie podpisanego porozumienia z 
Zarządem Dróg Powiatowych  Gminie 
Krasnobród zostanie przekazana partia 
200m2  kostki brukowej, która 
wykorzystana zostanie do realizacji 
następnego etapu remontu chodników w 
Krasnobrodzie, na który przygotowane są 
już przedmiary i wstępne kosztorysy.   
 

***** 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie zlecił, 
współpracującej od kilku lat z gminą 
Krasnobród, firmie WIMED z Tuchowa 
k/Tarnowa, wykonanie panelu z planami 
ścieżek turystycznych i tras rowerowych 
wokół Krasnobrodu. Tablica o wymiarze 
3m x 1m zostanie zamontowana na stronie 
„lewej” konstrukcji z informacją 
turystyczną przy parkingu zlokalizowanym 
przy ul. Kościuszki w Krasnobrodzie (obok 
ronda). Mapy  zostaną wykonane techniką 
wydruku w firmie poligraficznej, a 
następnie umieszczone na panelu z blachy 
ocynkowanej lakierowanej  na kolor szary. 
Planowany termin umieszczenia map to 
początek czerwca bieżącego roku.  

 
***** 

 
Informacje zebrała: 

M. Czapla 
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III Majówka Roztoczañska 
w Krasnobrodzie 

 
 Od trzech już lat tzw. długi weekend 
majowy w Krasnobrodzie to czas, w 
którym organizowana jest Majówka 
Roztoczańska. Z perspektywy trzech lat 
widać, iż impreza ta została dobrze 
przyjęta przez społeczeństwo 
Krasnobrodu i turystów odwiedzających 
nasze miasto w pierwszych dniach 
najpiękniejszego miesiąca w roku. 
Można też zaobserwować, że impreza ta 
stale się rozwija. Pierwsza Majówka 
miała miejsce w 2003 roku i była 
imprezą jednodniową odbywającą się w 
dniu 3 maja w dwóch miejscach 
jednocześnie, tj. na terenie Centrum 
Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” oraz 
na stadionie sportowym. W następnym 
roku była już imprezą dwudniową. 
Natomiast program III Majówki 
Roztoczańskiej został zaplanowany na 
trzy dni - od 1 do 3 maja 2005r.  
 Pierwszego dnia program Majówki 
realizowany był na terenie Centrum 
Szkolenia i Rekreacji „Energetyk”.  Od 
godziny 11.00  gromadzili  się tam 
wystawcy z różnymi ekspozycjami 
rękodzieła ludowego. Bednarstwo, 
wikliniarstwo, garncarstwo, 
koronkarstwo prezentowali twórcy, 
którzy przyjechali z Pawłowa. Swoje 
prace artystyczne prezentowali także: 
Warsztat Terapii Zajęciowej z 
Dominikanówki i Mirosław Lipski z 
Krasnobrodu. Tradycyjnie już swoją 
obecnością Majówkę Roztoczańską w 
Krasnobrodzie uświetnił zespół 
„Prząśniczki” z Ulowa. Członkinie 
zespołu prezentowały m.in. takie 
przyrząd do ........... oraz kołowrotki i 
żarna. Pokazywały też jak wykonuje się 
ozdoby z bibuły, wycina serwetki. Panie 
zapraszały też do degustacji domowego 
wypieku chleba z pysznym smalcem ze 
skwarkami oraz bułki z wiejskim 
masłem. 
 Oprócz twórców ludowych przed 
budynkiem „Energetyka” swoje stoiska 
miały: banki, pszczelarze, punkt 
informacji turystycznej w 
Krasnobrodzie oraz sponsorzy.  
 Ciekawostką III Majówki 
Roztoczańskiej było specjalne 
urządzenie, które umożliwiało 
wykonanie monety okolicznościowej o 
nazwie „1 Krasnobrodzki Energetyk”. 
Taką monetę, można było wykonać dla 
siebie własnoręcznie pod warunkiem, że 
osoba, która chciała ją wykonać miała 
dużo siły, aby udźwignąć ciężki młot. 
Jeśli ktoś nie miał tyle siły taką monetę, 
na życzenie zainteresowanych, „biła” 
osoba obsługująca to stoisko.  
 Podczas Majówki swoje stanowiska 
miały też firmy motoryzacyjne. 

 
Prezentowano samochody takich marek 
jak Opel, Fiat i Renoult.   
 Program odbywający się na posesji 
Centrum Szkolenia i Rekreacji 
„Energetyk” to nie tylko prezentacje 
sztuki ludowej, prezentacje różnych 
firm i kiermasze, ale także konkursy i 
występy zespołów muzycznych. 
Przeprowadzono konkursy 
motoryzacyjne, konkursy wiedzy o 
bankach i polityce pieniężnej oraz 
konkurs piosenki pt. Szansa na „VOX”. 
W tym ostatnim konkursie, śpiewając 
piosenki zespołu „VOX”, najlepszymi 
okazali się: Ola Parol z Zamościa, 
Michał Greszta z Kalinowic i Joasia 
Herbin ze Żdanowa.  Dla zwycięzców 
poszczególnych konkursów sponsorzy 
przygotowali nagrody rzeczowe. 
 W pierwszym dniu Majówki 
muzyką i piosenkami program 
wzbogacili: Kapela „Echo Roztocza” z 
Krasnobrodu, „Kapela Krasnobrodzka”, 
dziecięcy zespół śpiewaczy z Pawłowa, 
Zespół „Prząśniczki” z Ulowa, solistka 
Anna Jakubczak z Tarnawatki – 
Stypendystka Urzędu 
Marszałkowskiego w Lublinie. 
Wieczorny koncert muzyczny rozpoczął 
zespół „Hetmańscy Sarmaci” z 
Zamościa. Członkowie zespołu 
śpiewając znane i popularne piosenki 
rozbawili licznie zebranych wokół 
sceny uczestników Majówki. Wspólna 
zabawa i dobry nastrój towarzyszył 
wszystkim również podczas koncertu 
gwiazdy wieczoru jaką był niewątpliwie 
zespół „VOX”.  Program pierwszego 
dnia Majówki Roztoczańskiej w 
„Energetyku” zakończył się tradycyjnie 
pokazem sztucznych ogni. 
 Drugi dzień III Majówki 
Roztoczańskiej w Krasnobrodzie to 
dzień, którego program rekreacyjno-
sportowy realizowany był na stadionie 
sportowym w Krasnobrodzie.  Tam od 
godziny 13.00 odbywały się konkursy i 
zabawy sprawnościowe zarówno dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Były 
biegi w workach, rzucanie woreczków 
do celu, przetaczanie opony, 
konkurencja z pustakiem. Konkursy 
prowadzili: Sławomir Radliński i 
Wojciech Kurantowicz przy pomocy 
pracowników Centrum Kultury i Sportu 
w Krasnobrodzie. Równocześnie z tymi 
konkursami prowadzony były konkurs 
jazd sprawnościowych organizowanych 
przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Zamościu.  Najlepiej za 
kierownicą  spisali się: Robert Kawecki 
z Krasnobrodu zajmując I miejsce, 
Tomasz Kielar – II miejsce, Krzysztof 
Kurzępa - III miejsce. Najlepsi 
kierowcy otrzymali  

 
pamiątkowe puchary i nagrody 
rzeczowe ufundowane przez 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Zamościu.  Brak czasu 
nie pozwolił na przeprowadzenie 
wszystkich przygotowanych przez 
organizatorów konkursów. Czas na tą 
zabawę był ograniczony, gdyż o godz. 
16.00 odbył się II Mecz Charytatywny 
rozegrany pomiędzy drużyną Księży, a 
drużyną Krasnobrodu. Mecz zakończył 
się wynikiem 6:3 (do przerwy 4:2). 
Podobnie jak w roku ubiegłym lepszą 
okazała się drużyna Księży.  Podczas 
meczu harcerze zbierali pieniądze na 
potrzeby Katolickiego Stowarzyszenia  
Młodzieżowego działającego przy 
parafii w Krasnobrodzie. W sumie 
zebrano 305 zł. 
 Po meczu, z włączonym sygnałem 
dźwiękowym na płytę boiska wjechały 
dwa samochody bojowe Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Krasnobrodzie oraz 
strażacki samochód ratownictwa 
chemicznego z Zamościa. Na szczęście 
nie była to żadna akcja ratownicza, a 
tylko pokazy strażackie. Pomimo, iż 
pogoda dopisała na boisko spadły 
strumienie wody. Woda popłynęła 
oczywiście z węży strażackich. Potem 
strażacy prezentowali sprzęt ratowniczy. 
 Po emocjach rekreacyjno-
sportowych i ratowniczo-pożarniczych 
zebrani na stadionie sportowym w 
Krasnobrodzie mieli okazję posłuchać 
muzyki i bawić się słuchając koncertów 
zespołów muzycznych: „Sami Swoi” z 
Józefowa i zespołu młodzieżowego z 
Krasnobrodu. Najwytrwalsi uczestnicy 
drugiego dnia Majówki Roztoczańskiej 
w Krasnobrodzie bawili się do ciemnej 
nocy. Inni swoja zabawę skończyli 
nieco wcześniej, aby aktywnie 
uczestniczyć w ostatnim dniu tej 
trzydniowej imprezy. 
 Ostatni dzień to 3 maja 2005r. – 
czyli 214 rocznica Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Uroczystości 
religijno-patriotyczne związane z tą 
rocznicą rozpoczęły się  o godz. 9.00 w 
Sanktuarium maryjnym w 
Krasnobrodzie. Tam uroczysta Msza 
św. w intencji Ojczyzny poprzedzona 
została programem patriotycznym w 
wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim.   
 Po Mszy św.  w parku położonym 
naprzeciwko kościoła dokonano 
posadzenia dębu nazwanego Ludwik ku 
czci dawnego proboszcza Parafii 
Krasnobród ks. Ludwika Liwerskiego. 
Drzewko poświęcone w Watykanie  
 

Ciąg dalszy na str. 4. 
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III Majówka Roztoczañska 
w Krasnobrodzie 

 
Ciąg dalszy ze str. 3 

posadzili wspólnie: Kazimierz 
Adamczuk - przewodniczący Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie, Marek 
Pakuła - przewodniczący Rady 
Parafialnej w Krasnobrodzie, Marek 
Pasieczny - Burmistrz Krasnobrodu, 
Kazimierz Mielnicki – przewodniczący 
Rady Powiatu Zamojskiego oraz ks. 
prałat Roman Marszalec – proboszcz 
Parafii Krasnobród. 
 Po zasadzeniu dębu wszyscy 
uczestnicy mszy św., tj. orkiestra, poczty 
sztandarowe, strażacy, delegacje 
związków kombatanckich, szkół i 
zakładów pracy z terenu miasta i gminy 
Krasnobród oraz społeczeństwo w 
uporządkowanym szyku udali się pod 
Pomnik Konstytucji 3 Maja. Tam po 
odśpiewaniu Hymnu Narodowego, 
okolicznościowe przemówienie wygłosił 
Burmistrz Krasnobrodu Marek 
Pasieczny. Potem  wszystkie zebrane 
delegacje złożyły pod pomnikiem 
wiązanki.  
 Druga część obchodów Święta 
Konstytucji 3 Maja miała miejsce 
tradycyjnie już na stadionie sportowym. 
Tam o godz. 13.00 rozpoczął się 
program artystyczny, w którym 
wystąpiło wiele zespołów 
prezentujących różne rodzaje  
 

 
muzyki. Program rozpoczął zespół 
wokalno-instrumentalny „Morton” z 
Zamościa, który w dalszej części 
programu występował jeszcze 
kilkakrotnie i bawił zebranych na 
stadionie. W koncercie wystąpiły także 
miejscowe zespoły takie jak: Orkiestra 
Dęta, Kapela „Echo Roztocza” , Zespół 
„Wójtowianie”, „Kapela 
Krasnobrodzka” – wszyscy z 
Krasnobrodu. Nie zabrakło również 
wykonawców występujących na 
krasnobrodzkiej scenie gościnnie. Naszą 
Majówkę Roztoczańska uświetnili swoją 
obecnością: Chór Męski z Majdanu 
Starego oraz Zespół Śpiewaczy „Wesołe 
Gosposie” z Kolonii Sitaniec. Oprócz 
muzyki i śpiewu w programie był 
również krótki pokaz tańca. Wystąpili: 
Zespół Tańca Nowoczesnego „FART” 
działający przy Centrum Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie oraz gościnie 
duet dico-dance w składzie - Aleksandra 
Szwed i Sylwia Martyn – tancerki 
Zespołu Tańca Nowoczesnego 
„RAPTIS” z Młodzieżowego Domu 
Kultury w Zamościu. 
 Po zakończonym programie 
artystycznym przyszedł czas na emocje 
sportowe. O godz. 17.00 rozpoczął się 
bowiem mecz piłki nożnej pomiędzy 
drużynami: „IGROS” Krasnobród – 
GKS  

 
 
„GRANICA II” Lubycza Królewska. 
Mecz, ku radości miejscowych kibiców,  
zakończył się wynikiem 4:2 i 
zwycięstwem drużyny z Krasnobrodu. 
Tym optymistycznym akcentem 
zakończył się program zaplanowany na 
dzień 3 maja i jednocześnie III Majówka 
Roztoczańska w Krasnobrodzie. 
 Przez całą Majówkę funkcjonowała 
gastronomia piknikowa, tak więc każdy 
mógł posilić się na miejscu  i 
uczestniczyć w zaplanowanym na dany 
dzień programie. Były też atrakcje dla 
dzieci i dorosłych takie jak: zamki 
dmuchane, zjeżdżalnie, ujeżdżanie byka, 
przejażdżki samochodzikami i skoki na 
bundy. Dopisała też pogoda. Nie 
zabrakło też osób które chciały 
skorzystać z przygotowanych przez 
organizatorów atrakcji. Można zatem III 
Majówkę Roztoczańską w 
Krasnobrodzie uznać za udaną.  
 Serdecznie dziękujemy sponsorom, 
patronom medialnym i wszystkim, 
którzy w  jakikolwiek sposób przyczynili 
się do organizacji tej imprezy. Już teraz 
zapraszamy do współpracy przy 
organizacji Majówki Roztoczańskiej w 
przyszłym roku. 

M. Czapla 

 
Fotoreportaż – str. 10-11 

 

Ekologia już w przedszkolu 
 

„...Mamy tylko jedną Ziemię,  a jej przyszłość 

  zależy od każdego,  na pozór niewielkiego 

 ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”... 

 Florian Plit 
 
 W dzisiejszych czasach wiele mówi się o zagadnieniach ekologicznych, o 
potrzebie ochrony zagrożonego  przez człowieka środowiska naturalnego naszej 
planety. Naturalnej zieleni jest coraz mniej, a przecież przyroda, która nas otacza jest 
naszym  domem. Aby można było skutecznie chronić przyrodę należy ją poznać i 
zrozumieć. Musimy żyć i egzystować tak, by ocalić od zagłady piękne i cenne 
fragmenty otaczającego nas środowiska. Tylko wspólne działania i zaangażowanie 
wszystkich mogą przynieść oczekiwane efekty. Dlatego też należy od 
najwcześniejszych lat życia przygotowywać do tego dzieci, by każde z nich 
przyswoiło wiedzę niezbędną o środowisku. Wiedza przyrodnicza kształtuje się przez 
całe życie. Edukacja przyrodnicza  to tylko jeden, bardzo ważny etap  tego procesu. 
Dziecko w wieku przedszkolnym nie musi jeszcze wszystkiego wiedzieć, ale ma 
rozumieć, szanować i czuć się cząstką przyrody.  Właśnie  we wczesnych latach 
dzieci kształtują swój styl życia, wyrabiają pierwsze nawyki i przyzwyczajenia.  
 Długoletnie doświadczenia pedagogiczne, spontaniczne i ukierunkowane 
obserwacje dzieci, otoczenia i środowiska oraz uroki naszego regionu skłoniły mnie 
do napisania programu: „Edukacja przyrodniczo-ekologiczna 6-latków”.  
Realizacja tego skomplikowanego i złożonego przedsięwzięcia wymaga od 
wszystkich wielkiego zaangażowania, konsekwencji w działaniach, otwarcia na 
wszelkie przejawy aktywności poznawczej dzieci, ich zainteresowań oraz 
umiejętnego kierowania nimi. 

 
 Od wielu lat na całym świecie 
podejmuje się najróżniejsze działania w 
celu podniesienia kultury ekologicznej. 
Również nasza szkoła pragnie uczyć 
swoich wychowanków  ekologicznego 
myślenia, oraz kształtować właściwe 
postawy wobec problemów ochrony 
środowiska. 
 W tym celu wystąpiłam z wnioskiem 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Zamościu, o udzielenie dotacji na 
realizację zadań z zakresu edukacji 
środowiskowej. WFOŚiGW pozytywnie 
odpowiedział na nasz wniosek i 
przydzielił nam środki na zaplanowane 
cele, z czego ½ dotacji pozyskaliśmy od 
organu prowadzącego – czyli od Urzędu 
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie, za co 
gorąco dziękujemy. Zadania 
obejmowały poprawę estetyki otoczenia 
wokół kompleksu ZSP w Krasnobrodzie 
- zagospodarowanie zielenią placu  
zabaw 
 

Ciąg dalszy na str.5 
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Ciąg dalszy ze str. 4 

 
oraz terenu przy Przedszkolu 
Samorządowym. Z pozyskanych 
funduszy zakupiliśmy różnorakie 
gatunki drzew i krzewów ozdobnych, 
które posadziliśmy przy przedszkolu - 
uatrakcyjniają one miejsce procesu 
kształcenia dzieci.  Edukacja 
ekologiczna wzbogacona została o 
pokaz multimedialny „Znajomi zza 
płotu”, który zaprezentował nam p. 
Marek Nasiadka z Kraśnika. 
Z pozyskanych środków zaplanowano 
również wycieczkę turystyczno-
krajoznawczą  do muzeum 
przyrodniczego przy Roztoczańskim 
Parku  Narodowym w Zwierzyńcu dla 
dzieci z miejscowego przedszkola, która 
odbędzie się w maju. 
 Jest mi bardzo miło poinformować 
społeczność naszego miasta, że w 
ramach obchodów „Dni Ziemi” , które 
trwały w dniach od 18.04 – 26.04.2005r. 
w oddziałach przedszkolnych, odbyło 
się szereg ciekawych imprez i 
uroczystości o treściach ekologiczno-
przyrodniczych. Odbywały się w tych 
dniach zajęcia dydaktyczne w 
poszczególnych oddziałach nt. „Ziemia 
- nasza planeta”. Ogłoszono i 
rozstrzygnięto konkursy: pt.: „Ratujemy 
Ziemię” (plastyczny) oraz „Motylem 
jestem”. Nagrody zakupiono z 
pozyskanych środków. Dzieci z 
przedszkola przyłączyły się do akcji 
„Sprzątamy Świat” zorganizowanej we 
współpracy z UMiG Krasnobród. 
 Wydarzeniem o szczególnym 
znaczeniu dla dzieci i nauczycieli był 
„Dzień Ziemi”, obchodzony w naszym 
przedszkolu w sposób bardzo uroczysty. 
W dniu 21.04.2005 r. odbyło się 
„Spotkanie ekologiczne”, w którym 
uczestniczyli:  Pan Marek Pasieczny - 
Burmistrz MiG Krasnobród , Pan Jacek 
Gmyz – Dyrektor ZKG w 
Krasnobrodzie, Pan Ryszard Teterycz – 
pracownik Nadleśnictwa Zwierzyniec,  
Dyrekcja ZSP w Krasnobrodzie - Pani 
Joanna Szykuła i Pani Renata 
Nowosielecka, rodzice, nauczyciele, 
pracownicy i dzieci z miejscowego 
przedszkola. 
 Był to dzień bardzo ważny dla nas, 
gdyż jednym z punktów programu było 
symboliczne otwarcie placu zabaw dla 
dzieci, którego dokonali dostojni goście. 
Zaproszonym na to spotkanie osobom, 
zaprezentowaliśmy program artystyczny 
pt. „Zielony Skrzat”. Imprezą 
towarzyszącą była promocja zdrowego 
stylu życia połączona z degustacją 
„ekologicznej żywności”, którą 
przygotowaliśmy we współpracy z 
rodzicami. Na pamiątkę spotkania 
rozdaliśmy naszym gościom 
chorągiewki z hasłami ekologicznymi 
oraz kwiaty. 

 
 
 W następnym dniu odbył się w naszym przedszkolu „Eko-turniej” – czyli 
zabawy, gry i zagadki promujące tematykę ekologiczno-przyrodniczą, będącym  
okazją do uświadomienia najmłodszym konieczności dbania o środowisko naturalne 
Ziemi. Dzieci z naszego przedszkola zdobyły paszporty: „Przyjaciel przyrody”. 
 Mam nadzieję, że  uatrakcyjnianie procesu nauczania  w sposób korzystny 
wpływa na kształtowanie przyjaznych postaw wobec przyrody, rozwijanie 
kreatywności u dzieci i wyrabianie odpowiedzialności za stan środowiska w którym 
żyjemy. 

Wanda Sachajko 

nauczycielka ZSP w Krasnobrodzie 
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Przedwyborcze stypendia 
 
 W opinii rządowej koalicji, jednym 
z największych sukcesów obecnego 
rządu jest wprowadzenie nowych zasad 
przyznawania pomocy materialnej dla 
uczniów. Tymczasem w opinii rodziców 
i samorządowców cały system 
stypendialny to jeden wielki skandal. W 
Warszawie każdy minister  prowadzi 
własną politykę, a szary obywatel  czuje 
się zagubiony  w gąszczu wydawanych 
codziennie nowych przepisów i praw. 
Obecnie funkcjonują obok siebie trzy 
systemy pomocy materialnej dla ucznia: 
dodatki do zasiłków rodzinnych, 
stypendia unijne i  ostatni rządowy 
„wynalazek” - stypendia szkolne. Każdy 
z tych systemów ma swoją 
zorganizowaną biurokrację: odrębne 
instytucje, formularze, procedury, 
sprawozdawczość itd. Odnoszę 
wrażenie, że „Polska resortowa” ma się 
bardzo dobrze, z tym że stary system 
został dodatkowo jeszcze ubrany w 
unijną biurokrację.  
Warto w kilku zdaniach przedstawić jak 
ma działać nowy system pomocy 
materialnej dla uczniów. Skupię się 
wyłącznie na pomocy o charakterze 
socjalnym, gdyż pomoc o charakterze 
motywacyjnym (stypendia za wyniki w 
nauce) nie budzi większych zastrzeżeń. 
Pomoc materialna nie może być 
udzielana w gotówce. Ogranicza się 
jedynie do pokrycia kosztów udziału w 
zajęciach edukacyjnych (np. za  kursy 
językowe), zakupu podręczników itp. 
Nie mogą być pokrywane inne koszty 
np. zakup odzieży, obuwia itp. Przed 
przyznaniem pomocy trzeba będzie 
złożyć faktury do refundacji. Takie 
rozwiązania i pomysły wręcz ludzi 
złoszczą. Dla marnych kilkudziesięciu 
złotych trzeba wypełniać formularze, 
zbierać zaświadczenia  
 

 
i faktury. Przy tym wszystkim nie 
można kupić dziecku nawet butów! Jak 
dalece trzeba być oderwanym od życia, 
aby wymyślić taki system?! 
Wystarczyłoby przecież podnieść 
istniejący jednorazowy dodatek do 
zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia 
roku szkolnego do kwoty 300-500 zł i 
temat zostałby załatwiony bez zbędnych 
kosztów  
i biurokracji. 
 Jak wygląda finansowanie 
stypendiów szkolnych? Ustawa zakłada, 
że każda gmina otrzymuje dotację 
celową z budżetu państwa z 
przeznaczeniem  na stypendia. Na 
początku kwietnia br. Urząd Miejski w 
Krasnobrodzie otrzymał dotację celową 
z budżetu państwa w wysokości 14 394 
zł. Na początku były wątpliwości, czy 
dotacja jest przyznana na miesiąc, czy 
też na I kwartał. W przypadku, gdyby 
była to dotacja roczna, to można było 
podejrzewać, że komputer zjadł 
zapewne jedno zero. Po wyjaśnieniach 
okazało się, że komputer nic nie zjadł, a 
dotacja jest wyliczona „zgodnie z 
algorytmem”. Przepisy mówią, że 
stypendium udziela się przez okres od 
września do czerwca. Do naszego 
urzędu wpłynęło 524 wniosków. 
Dzieląc kwotę dotacji przez liczbę 
wniosków i przez dziesięć miesięcy, 
średnia wysokość stypendium dla 
ucznia naszej gminy wyniesie 2 zł 75 gr 
(!). Jak z tego wynika przyznana dotacja 
pokrywa 5% naszych potrzeb.  
 20 kwietnia br. Burmistrz zwrócił 
się do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Sportu z wnioskiem  
o zwiększenie wysokości dotacji 
celowej, gdyż przyznane środki stawiają 
w dość kłopotliwej sytuacji zarówno 
gminę jak i Ministerstwo. Już po dwóch 

 

 
tygodniach otrzymaliśmy obszerne 
wyjaśnienia z Departamentu 
Wychowania i Profilaktyki. Pani 
Dyrektor zauważa, że pomoc nie musi 
być udzielana przez dziesięć miesięcy. 
Można przecież przyznać pomoc od 
jednego do dziesięciu miesięcy. 
Ciekawą uwagą jest stwierdzenie, że co 
innego oznacza pojęcie „uprawniony do 
ubiegania się o pomoc”, a co innego 
„uprawniony do otrzymania pomocy”. 
W opinii Ministerstwa  muszą wystąpić 
dwie przesłanki aby udzielić pomocy 
materialnej: zła sytuacja materialna 
ucznia i rzeczywiste potrzeby 
edukacyjne. To bardzo cenna uwaga 
Pani Dyrektor. Przecież nie wszyscy 
uczniowie odczuwają potrzeby 
edukacyjne (np. potrzebę posiadania 
książek albo zeszytów). Gratuluję 
dobrego samopoczucia! Kończąc swoją 
odpowiedź, Pani Dyrektor pisze: 
„...Mam nadzieję, że przedstawione 
wyjaśnienia dokładnie ukazują nowy 
system w zakresie udzielania pomocy 
materialnej dla uczniów...” 
 Pytają rodzice, to jak w końcu 
będzie z tymi stypendiami? Chcąc 
wypłacić rodzicom jednorazowe 
stypendium w kwocie średnio po ok. 50 
zł trzeba znaleźć w budżecie gminy 
kwotę 17 000 zł. Przypuszczam, że 
radni na najbliższej sesji przesuną 
środki na ten cel z innych zadań gminy. 
W miesiącu czerwcu jednorazowe 
stypendium zostanie zapewne 
wypłacone.  
 Nietrudno zauważyć, że partie i rząd 
chcą przed wyborami wywołać 
wrażenie, że dbają o wyrównywanie 
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 
Problem jednak w tym, że nawet 
sprawianie  wrażenia też jest sztuką, 
której  rządzącym nie udało się 
opanować. 

 
      Kazimierz Gęśla 

 

Wielki Jubileusz 
 

 3 lipca 2005 roku obchodzić będziemy w Krasnobrodzie Jubileusz 40-
lecia Koronacji Obrazu Matki Boskiej Krasnobrodzkiej. Trwają różnego 
rodzaju przygotowania do tego jubileuszu.  
 Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej” również chciałaby się włączyć w 
obchody Jubileuszu 40-lecia Koronacji poprzez przygotowanie i wydanie 
specjalnego numeru naszego pisma poświęconego tym historycznym 
wydarzeniom. 
 Zwracamy się więc z prośbą do wszystkich, którzy pamiętają te 
wydarzenia, byli ich uczestnikami, aby spisali te wspomnienia i dostarczyli do 
Redakcji „G.K.” Cenne byłyby też teksty pieśni śpiewanych podczas 
uroczystości, wiersze związane z koronacją, zdjęcia i inne materiały z tego 
okresu.  
 Ze względu na krótki czas, który pozostał na przygotowanie specjalnego 
wydania „G.K.” bardzo prosimy, aby wspomniane wyżej materiały dostarczyć 
do Redakcji w terminie do 10 czerwca 2005r. Deklarujemy, iż po 
przygotowaniu gazety, wszystkie materiały dostarczone do Redakcji 
zwrócimy ich właścicielom. 
 Z góry dziękuję za zrozumienie i pomoc. 

red. nacz. Mariola Czapla 

 
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Samorząd 

Uczniowski oraz Rada Rodziców  
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim 
 

zapraszają na 
 

Święto  
Patrona Szkoły 

które odbędzie się w dniu 30 maja 2005r. 
w Majdanie Wielkim 

 
Program: 
8.00 – Powitanie Biskupa 
8.10 – Część artystyczna w wykonaniu  
           uczniów szkoły z Majdanu Wielkiego 
8.30 – Msza św. odprawiona przez ks. Biskupa  
           Jana Śrutwę. 
9.30 – Posadzenie dębu przed szkołą 
10.00 – Spotkanie w szkole 
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Leśmian i nie tylko 
 W dniu 11 kwietnia 2005r. w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbyły 
się Eliminacje Gminne XXIX Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. B. Leśmiana. 
 Do eliminacji zgłoszonych zostało 38 uczestników ze szkół z terenu Miasta i 
Gminy Krasnobród. Wśród nich było 16 recytatorów z klas I-III szkoły podstawowej 
(kategoria A), 12 recytatorów z klas IV-VI (kategoria B) i 10 uczniów gimnazjum 
(kategoria C). 
 Po wysłuchaniu wszystkich recytatorów komisja konkursowa w składzie: Marianna 
Olszewska, Małgorzata Misztal i Agnieszka Adamczuk wyłoniła najlepszych 
recytatorów w poszczególnych kategoriach. 
 
Kategoria A: 
1. RAFAŁ CHMURA –  Zespół Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów 

Wielkopolskich w Krasnobrodzie 
2. PAULINA SZOPA – Zespół Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów 

Wielkopolskich w Krasnobrodzie – Szkoła Filialna w Wólce Husińskiej 
3. MARTA ADAMOWICZ - Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w 

Kaczorkach. 
Kategoria B: 
1. PAULINA GÓRNIK - Zespół Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów 

Wielkopolskich w Krasnobrodzie, 
2. MONIKA BUCZAK - ZSP im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w 

Krasnobrodzie, 
3. ALEKSANDRA BUCZAK – ZSP im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w 

Krasnobrodzie. 
Kategoria C: 
1. JAKUB PAWLUK - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w 

Krasnobrodzie, 
2. KATARZYNA KOWLACZUK - ZSO im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie, 
3. TOMASZ GALANT – szczególne wyróżnienie za wiersz własny - ZSO im. Jana 

Pawła II w Krasnobrodzie.   
 Ponadto spośród wyróżnionych recytatorów Jury wytypowało trzech najlepszych, 
którzy mieli reprezentować Gminę Krasnobród w eliminacjach powiatowych w 
Zamosćiu. Naszymi reprezentantami byli: RAFAŁ CHMURA, PAULINA GÓRNIK i 
MONIKA BUCZAK – wszyscy z Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich 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 w postaci ramek na zdjęcia, natomiast 
najlepsi recytatorzy nagrody rzeczowe (książki) ufundowane przez Centrum Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie. 
 

 
 

Najlepszy 
 z najlepszych 
 
 Przegląd Powiatowy XXIX  Turnieju 
Sztuki Recytatorskiej im. B. Leśmiana 
odbył się w dniach 23-24 kwietnia 2005r. 
w Zamojskim Domu Kultury. Z 
przyjemnością informujemy, że w gronie 
najlepszych recytatorów tego przeglądu 
znalazł się nasz reprezentant Rafał 
Chmura z Krasnobrodu. Jako laureat 
eliminacji powiatowych Rafałek Chmura 
uczestniczył w dniu 14 maja br. w finale 
turnieju, który odbył się również w 
Zamojskim Domu Kultury.  
 To nie koniec sukcesów 
recytatorskich Rafałka Chmury. Razem z 
eliminacjami powiatowymi XXIX 
Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. 
Bolesława Leśmiana przeprowadzano 
także eliminacje powiatowe XXIV 
Małego Konkursu Recytatorskiego 
organizowanego przez Wojewódzki 
Ośrodek Kultury w Lublinie i również w 
tym konkursie Rafałek Chmura został 
laureatem. Jest do duże osiągniecie, gdyż 
znalazł się w gronie sześciu recytatorów, 
którzy reprezentować będą Powiat 
Zamojski w Wojewódzkim Koncercie 
Laureatów, który odbędzie się w dniach 
8-10 czerwca 2005r. w Wojewódzkim 
Ośrodku Kultury w Lublinie. 
 W imieniu Redakcji „Gazety 
Krasnobrodzkiej” i swoim gratulujemy 
Rafałkowi dotychczasowych sukcesów i 
życzymy powodzenia podczas Koncertu 
Laureatów Lublinie. 

M. Czapla 

 

 

Nowy Radny 
 W dniu 24 kwietnia 2005 roku odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie w okręgu wyborczym nr 8 (Majdan Wielki, w tym Dom Pomocy 
Społecznej w Majdanie Wielkim), w którym wybrano jednego radnego. 
 Przypomnijmy, iż wybory uzupełniające zostały zarządzone przez Wojewodę 
Lubelskiego w związku ze śmiercią dotychczasowego radnego okręgu wyborczego Nr 
8 p. Stanisława Kawalca (zm. 08.01.2005r.) 
 W niedzielę 24 kwietnia br. o stanowisko radnego Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 
ubiegało się dwoje kandydatów:  

Lista nr 1 – TYRKA DANUTA TERESA – KWW Kolo Gospodyń Wiejskich 
Lista nr 2 – KOSTRUBIEC ZBIGNIEW – KWW Zbigniewa Kostrubca. 

 W okręgu wyborczego Nr 8 były 662 osoby uprawnione do głosowania. W dniu 
wyborów do lokalu wyborczego udało się tylko 113 osób, co stanowi 17,06 % 
uprawnionych do głosowania.  
 W wyniku głosowania kandydaci na radnych otrzymali następującą ilość głosów: 
- p. TYRKA Danuta Teresa - 42 głosy,  
- p. KOSTRUBIEC Zbigniew - 71 głosów. 
 Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym 
KOSRUBIEC ZBIGNIEW.  
 Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie nowo wybrany radny złoży 
ślubowanie, a po nim będzie uczestniczył w pracach Rady. 

 M. Czapla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZBIGNIEW KOSTRUBIEC 
 

Wiek: 37 lat 
Stan cywilny: żonaty 
Dzieci: 2 synów - Szymon i Tomasz 
Praca: ochroniarz 
Zainteresowania: sport 
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Biblioterapia 
czyli lecznicze działanie książki 
 
 Biblioterapia to nic innego jak terapia 
oddziaływań na psychikę człowieka 
poprzez odpowiednio dobrane książki.  
Żeby lepiej zrozumieć ten termin 
wystarczy tylko wyjaśnić znaczenie 
dwóch słów, z których się składa, czyli 
BIBLION - książka i THERAPEO – leczę. 
Te właśnie słowa tworzą najprostszą 
definicję biblioterapii – leczenie książką.  
 Jako dyscyplina naukowa biblioterapia 
nie ma długiej tradycji. Pierwsze 
wzmianki o niej pojawiły się w Polsce w 
latach trzydziestych dwudziestego wieku. 
Potem pojęcie to zaczęło zataczać coraz to 
szersze kręgi, szczególnie w pedagogice 
specjalnej. Jednak korzenie tej metody 
terapeutycznej sięgają czasów 
starożytnych. Jak głosi legenda słynne 
bajki i opowiadania Szeherezady powstały 
na zamówienie sułtana, który miał 
depresję i to właśnie one pomogły mu 
odzyskać równowagę psychiczną, a w 
aleksandryjskiej bibliotece widniał napis „ 
Lekarstwo na umysł ”. Tak, więc terapia 
książką znana i stosowana była już od  
 

 
bardzo dawna, ale terminu biblioterapia 
użyto po raz pierwszy w 1916 roku.
 Wiemy już, co oznacza to pojęcie, 
zatem zastanówmy się chwilę, jaką rolę 
w naszym życiu zajmuje książka. Czy 
nie jest czasem tak, że telewizja, 
komputer i inne cuda techniki wyparły 
starą, dobrą książkę na plan dalszy? Czy 
nie sięgamy po nią coraz rzadziej? 
Zadajmy sobie zatem pytanie, czy 
dokonujemy właściwego wyboru? 
Przecież czytanie oprócz tego, że jest 
ogromną przyjemnością umożliwia nam 
przy okazji poznanie samego siebie, 
pogłębienie wiedzy, ucieczkę od 
codziennych nie zawsze dobrych 
przeżyć. Poza tym w naszym życiu nie 
ma niczego, co powstałoby bez udziału 
myśli i idącego tuż za nią słowa. 
Początek każdej pracy twórczej 
związany jest ze słowem.  
 Tak, więc wszystkie doświadczenia 
w naszej rzeczywistości związane są 
niejako ze słowem, które ma ogromny 
wpływ na nasze stany emocjonalne a co 
za tym idzie na jakość naszych myśli.  
 

 
Natomiast od jakości naszych myśli i 
słów uzależnione jest to, co 
odczuwamy. W ten sposób koło się 
zamyka. I tak oto możemy dowieść, że 
terapeutyczne działanie książki jest 
ogromne i warto z niego korzystać, 
ponieważ to właśnie książka może nas 
chronić przed smutkiem, negatywnymi 
emocjami, żalem, gniewem czy lękiem.  
Ponadto w tym miejscu warto zwrócić 
uwagę na specyficzne oddziaływanie 
książki na najmłodszych.  
 Otóż dziecko, u którego wyrobimy 
nawyk czytania (między innymi swoim 
przykładem) ma znacznie większą 
szansę na szczęśliwsze i 
bezpieczniejsze dzieciństwo, ponieważ 
dzięki odpowiednio dobranym 
lekturom nie tylko poszerza swoje 
horyzonty myślowe, ale również 
poznaje pozytywne wzory osobowe, 
dzięki którym łatwiej mu w życiu 
znosić porażki, przezwyciężać trudne i 
stresujące sytuacje oraz radzić sobie z 
negatywnymi emocjami. 
 Korzystajmy zatem z 
dobrodziejstw, które może dać nam 
czytanie ponieważ w dzisiejszych 
czasach każdemu z nas przyda się 
trochę radości i ucieczka w świat 
marzeń, w którym czujemy się dobrze i 
bezpiecznie, a to niewątpliwie możemy 
osiągnąć czytając odpowiednie książki.  

M. K. 

 

Nowy samochód dla WTZ 
  
 Od 25 marca 2005 roku Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Dominikanówce jest 
właścicielem nowego samochodu. Jest to 
Mecedes Sprinter 413 – 19-osobowy 
autobus przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Zakup samochodu 
został dofinansowany w ramach programu 
„Pegaz 2003” w module pomocy w 
dofinansowaniu likwidacji barier 
transportowych osób niepełnosprawnych.  
 Po wypełnieniu stosownych wniosków 
i pozytywnym ich zaakceptowaniu w dniu 
23 grudnia 2004r roku została podpisana 
umowa pomiędzy Państwowym 
Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych Oddziału Lubelskiego 
a Miastem i Gminą Krasnobród.  
 Zakupu nowego samochodu dokonano 
w oparciu o przetarg nieograniczony 
zgodnie z przepisami wynikającymi z 
ustawy o zamówieniach publicznych. 
Całkowity koszt zakupionego pojazdu to 
198.900 zł., z czego 85% pokryte zostało 
przez PFRON. 
 Od 1 kwietnia 2005r. uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Dominikanówce dowożeni są codziennie 
na zajęcia nowym samochodem 
kierowanym przez p. Sylwestra Kłyża.  

 
Zakup nowego i większego niż dotychczas samochodu zabezpiecza bieżące 
potrzeby  transportowe WTZ. Rano dwoma kursami uczestnicy są dowożeni do 
Dominikanówki, i również dwoma kursami po południu są odwożeni do swoich 
domów.  
 Przypomnijmy, iż dotychczas uczestnicy byli dowożeni na zajęcia dwoma 
samochodami: 14-sobowym busem marki „Lublin” będącym na wyposażeniu WTZ 
oraz 11-osobowym Voltsvagenem Busem użyczanym na potrzeby WTZ z Centrum 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie.   
 Bus marki „Lublin” został przekazany przez WTZ do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, gdzie służy do przewozu uczniów. 

M. Czapla 
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Turystyka 
bez barier 

 
 
 Takim hasłem został opatrzony rajd, 
który odbył się 9-10 maja 2005r. Brali w 
nim udział uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Dominikanówce 
oraz SKKT „Pełzaki” z ZSO im. Jana 
Pawła II w Krasnobrodzie. 
 Mimo, że przed wyruszeniem na 
szlak pogoda nie była zbyt zachęcająca, 
nie zlękliśmy się i postanowiliśmy 
dzielnie stawić czoło niesprzyjającej 
aurze. Na szczęście złowrogie prognozy 
okazały się mylne. Po wyruszeniu w 
drogę znacznie się rozpogodziło. 
 Pierwszym przystankiem było 
Czartowe Pole w Hamernii. Był to 
dopiero przedsmak tego, co nas czekało. 
Właściwa trasa rajdu prowadziła z Suśca 
do Majdanu Sopockiego a po noclegu do 
Krasnobrodu. Droga mijała nam w miłej 
atmosferze. Siły nie opuszczały nas, 
wręcz przeciwnie potęgowały się, dzięki 
czemu po długiej wędrówce dotarliśmy 
na miejsce. Tam czekał na nas pyszny 
bigos ☺. Gdy już się z nim uporaliśmy, 
zostaliśmy zaproszeni do wzięcia u 
działu w warsztatach plastycznych 
prowadzonych przez uczestników z 
Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
Zaoferowano nam zajęcia w trzech 
kategoriach: wikliniarstwo, ceramika 
oraz rysowanie pastelą. Nasze wesołe 
„tworzenie” okazało się  

 
doskonałą zabawą. Po prezentacji prac 
zorganizowaliśmy ognisko z 
kiełbaskami. Przy akompaniamencie 
gitary i akordeonu śpiewaliśmy i hucznie 
się bawiliśmy przez wiele godzin. 
Wieczorny chłód nie przeszkadzał nam 
we wspaniałej zabawie, zwalczaliśmy go 
naszym „dzikim” śpiewem ☺ i 
zarażającym humorem. Ognisko się 
wypaliło, śpiewy ucichły, a my 
porozchodziliśmy się do domków, by 
zebrać siły na następny dzień wędrówki.  
 Pełni werwy i entuzjazmu 
wyruszyliśmy w dalszą drogę, jednak już 
bez nowopoznanych uczestników rajdu, 
trudy wędrówki dla niektórych okazały 
się zbyt wielkie. Trzeba jednak 
przyznać, że nasi współwędrowcy 
dzielnie pokonywali niedogodności 
podróży.  
 Niestety jest wciąż bardzo wiele 
ośrodków nieprzystosowanych dla osób 
niepełnosprawnych. W większości z nich 
brakuje wyposażenia ułatwiającego 
swobodne poruszanie się. Stawia to  

 

 
przed nimi bariery, których często nie są 
w stanie samodzielnie przełamać. Na 
trasie rajdu nie spotkaliśmy praktycznie 
żadnych ułatwień dla osób 
niepełnosprawnych co sprawia, że wiele 
ciekawych miejsc jest niedostępnych dla 
osób poruszających się na wózkach .  
Mimo fizycznego zmęczenia cała grupa 
potrafiła zjednoczyć się, stwarzając 
atmosferę ciepła, pogody i harmonii. 
Wszyscy staraliśmy się wzajemnie sobie 
pomagać. Życzliwość i przyjazne 
nastawienie wszystkich uczestników 
sprawiło, że rajd tren z pewnością 
pozostanie w naszych pamięciach na 
długie lata. 
 Po powrocie z rajdu dokonaliśmy 
analizy dostępności obiektów 
użyteczności publicznej dla osób 
niepełnosprawnych na terenie 
Krasnobrodu. Problem ten jest nie do 
końca rozwiązany, gdyż obok 
przystosowanego do obsługi osób 
niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego 
funkcjonuje nieprzystosowany do 
przyjęcia osób niepełnosprawnych 
budynek Centrum Kultury i Sportu, w 
którym mieści się również Biblioteka 
Publiczna oraz pomieszczenia centrum 
aktywizacji zawodowej. Dostęp do 
większości obiektów sakralnych jest 
możliwy szkoda, że niepełnosprawni nie 
mogą zwiedzać pięknych zbiorów 
Muzeum Flory i Fauny Roztocza. 
Niepełnosprawny nie dostanie się 
samodzielnie do lekarza, żadna 
przychodnia nie zlikwidowała barier dla 
niepełnosprawnych. Lecz zapewniamy 
że niepełnosprawni, którzy przyjadą do 
Krasnobrodu nie zginą z głodu i 
pragnienia swobodnie zrobią zakupy  w 
Markecie Spożywczym, sklepie u p. 
Borków, p. Kurantowiczów. Większe 
ośrodki wypoczynkowe oferują miejsca 
noclegowe przystosowane dla osób na 
wózkach. Gorzej sytuacja wygląda u 
kwaterodawców oferujących usługi w 
ramach agroturystyki, lecz i tutaj jest 
nadzieja, że ulegnie to poprawie. Dzięki 
wsparciu Agencji Rynku Rolnego wielu 
kwaterodawców modernizuje swoje 
pokoje i ma zamiar przystosować je do 
potrzeb niepełnosprawnych. 

SKKT „Pełzaki” 
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Czy gry komputerowe  
są niebezpieczne? 

 
 Zjawisko gier komputerowych budzi 
niezwykle silne emocje zarówno dzieci, 
młodzieży jak i dorosłych. Z jednej 
strony gry komputerowe są odbierane 
jako nowoczesna i bardzo atrakcyjna 
zabawa, pozwalająca przeżyć wiele 
fascynujących przygód w wirtualnym 
świecie. Z drugiej strony przeraża 
ogromnym ładunkiem przemocy i 
wyrafinowanego okrucieństwa, budząc 
uzasadniony niepokój wychowawców, 
psychologów i pedagogów co do 
negatywnego wpływu tych treści na 
rozwój dziecka. Trzeba jednak 
powiedzieć, że nie wszystkie gry 
propagują przemoc. Niejedna może być 
pouczająca i np. w ciekawy i zabawny 
sposób uczyć geografii, matematyki lub 
pisania na maszynie. Inne, jak choćby 
koszykówka czy hokej sprawdzają 
refleks. Jeszcze inne to łamigłówki, 
które angażują i ćwiczą umysł. 
 Jednak w trosce o wychowanie 
dzieci i młodzieży warto się przyjrzeć 
grom komputerowym oraz nad 
wpływem tej nowej formy rozrywki na 
rozwój naszych wychowanków. 
 Współczesne gry komputerowe, 
dzięki zastosowaniu technologii CD- 
ROM, uzyskały wysoką jakość obrazu i 
efektów dźwiękowych. Prawdziwą 
rewolucję stanowi obecnie nowoczesna 
technologia Virtual Reality (VR)- 
rzeczywistość wirtualna. Dzięki VR 
użytkownik doświadcza zupełnego 
przeniesienia i pozostawania wewnątrz 
rzeczywistości wygenerowanej przez 
komputer. W takiej cyberprzestrzeni 
wszystko jest możliwe – można w niej 
spotkać wykreowane przez komputer 
postaci, oglądać komputerowo 
stworzone krajobrazy, uczestniczyć w 
fantastycznych wydarzeniach. 
Obserwuje się , iż gwałtownie rośnie nie 
tylko liczba osób bawiących się grami, 
jak też ilość czasu poświęconego na 
granie. 
 Badania pokazują, iż około 90% 
uczniów szkół podstawowych ma 
kontakt z grami komputerowymi. Można 
przypuszczać, że zabawa z komputerem 
wypełnia tym dzieciom w zupełności 
czas, poza lekcjami w szkole i czasem 
przeznaczonym na sen. 
Rodzi się pytanie : Dlaczego dzieci 
interesują się grami komputerowymi?  
Dzieci dowiadują się o grach najczęściej 
od swoich kolegów i koleżanek W 
społeczności szkolnej tworzą się grupy 
ze względu na zainteresowania. Grupy, 
które nie interesują się grami czują się 
odizolowane „inne”. Często, aby 
dorównać innym zaczynają się 
interesować grami  

 
pod wpływem presji ze strony 
rówieśników. Gry komputerowe same w 
sobie są dla dzieci bardzo atrakcyjną 
zabawą, często o wiele atrakcyjniejszą 
niż oglądanie telewizji, czy filmu wideo. 
Tutaj można być tylko odbiorcą, 
widzem. Natomiast gry komputerowe 
pozwalają na aktywne uczestniczenie w 
wirtualnym świecie, dają możliwość 
decydowania o przebiegu akcji i 
wpływania na losy bohaterów. Ponadto 
podczas zabawy grą komputerową 
obecność drugiego człowieka, 
towarzysza zabawy staje się 
niepotrzebna, zastępuje go komputer. 
Wszystkie te cechy powodują, że gry 
komputerowe dostarczają silnych 
przeżyć, angażują emocjonalnie i nie 
dają uczucia nudy. 
 Analiza treści gier komputerowych 
pokazuje, że większość z nich (ok. 80-
85%) angażuje gracza w akty przemocy. 
Gier komputerowych bez przemocy jest 
niewiele i są o wiele mniej popularne 
wśród graczy, którzy preferują tzw. 
mocne sceny i silne emocje. Oto niektóre 
wypowiedzi dzieci na temat ulubionych 
gier komputerowych: 
„Moje ulubione gry to przygodowe – im 

bardziej krwawe tym lepiej”,” moja 

ulubiona gra to Mortal Kombat – 

szczególnie wyrywanie kręgosłupów”,” 

w innej grze najbardziej  podobały mi się 

kradzieże aut, rozjeżdżanie ludzi ...” 

 Badania psychologiczne wykazują, 
że dzieci korzystające z gier 
zawierających destrukcję i przemoc stają 
się bardziej agresywne wobec innych 
osób. Polskie badania nad 
oddziaływaniem gier komputerowych 
prowadzone są od kilku lat w Katedrze 
Psychologii Wychowawczej i Rodziny 
KUL. Badania te pokazują, że chłopcy w 
wieku 12-14 lat korzystający z gier, 
które angażują gracza w akty przemocy, 
byli bardziej impulsywni w działaniu, 
nastawieni na podporządkowanie sobie 
innych, wykazywali większą 
koncentrację na siebie i swoje potrzeby 
(egocentryzm).Chłopcy ci mają 
problemy z nawiązaniem kontaktu z 
rodziną, izolują się od rodziny. 
 Zagrożenia związane z korzystania z 
gier komputerowych są ogromne. 
Uzależnienie to zaczyna się bardzo 
niewinnie. Rodzice z zachwytem i dumą 
patrzą na swoje dziecko. Jednak z 
czasem syn lub córka zaczynają spędzać 
coraz więcej czasu przy grach, przy 
próbie oderwania od komputera reagują 
wybuchami niekontrolowanej złości i 
agresji.  
 Rodzice tracą kontakt ze swoimi 
pociechami, a ono zatraca kontakt z  

 
rzeczywistością. Zaniepokojeni rodzice 
szukają pomocy u psychologa, ale często 
dopiero, gdy dzieci są już silnie 
uzależnione od grania: mają zaniki 
mięśni, nie chodzą do szkoły, nie myją 
się, nic nie jedzą. Gdy zostaną 
odizolowane od komputera, pojawiają 
się u nich objawy abstynencyjne: 
agresja, rozdrażnienie, bezsenność, 
depresja. Określa się to jako 
„elektroniczne LSD”. 
 

Jak rozpoznać uzależnienie 
od gier komputerowych: 

Granie w gry komputerowe staje się 
najważniejszą aktywnością w życiu 
dziecka. 
1. Dziecko coraz więcej czasu spędza 

przy grach komputerowych, 
rezygnuje ze spotkań z rodziną i 
rówieśnikami, nauki. 

2. Objawy abstynencyjne- 
rozdrażnienie, agresja, 
nieprzyjemne samopoczucie. 

3. Konflikt ze swoim najbliższym 
otoczeniem, rodzicami. 

4. Drastyczne zmiany nastroju  - 
przeżywanie dobrego nastroju albo 
poczucie odrętwienia, niemocy. 

5. Nawrót- po okresie samokontroli, 
powrót do grania. 

 

Jak chronić dzieci przed  
szkodliwym wpływem gier  

komputerowych? 
W Polsce nie ma prawnych przepisów, 
które zakazywałyby rozpowszechniania 
scen brutalnych. W takiej sytuacji 
szczególnie rodzice i wychowawcy 
powinni być dobrze zorientowani w 
zakresie oddziaływania gier 
komputerowych oraz rodzajów gier 
dostępnych na rynku. 
1. Rodzice powinni wiedzieć, w jakie 

gry grają ich dzieci. 
2. Rodzice powinni ustalić zasady, z 

jakich gier dzieci mogą korzystać. 
3. Rodzice powinni bezwzględnie 

ograniczyć czas spędzany przez 
dzieci przy komputerze: do 1-2 
godz. dziennie. 

4. Konsekwentnie stosować zasadę: 
najpierw obowiązki, potem 
komputer. 

5. Częściej zapraszać do domu 
koleżanki i kolegów dziecka. 
Pokazywać inne formy spędzania 
wolnego czasu. Więcej czasu 
spędzać z dzieckiem. 

Rodzice i wychowawcy powinni mieć 
świadomość, że dzieci najbardziej 
potrzebują miłości, zrozumienia, 
życzliwej troski i zainteresowania ze 
strony dorosłych.  

Następnym razem opowiem jak 
chronić dzieci przed zagrożeniami 
płynącymi z Internetu.  

 

Tomasz Nizioł 

nauczyciel Szkoły Podstawowej 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Majdanie Wielkim 
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Pożegnanie Zimy 
 

 
 Wyniki w poszczególnych 
kategoriach: 
DZIEWCZĘTA kl. IV-V 
I miejsce – GÓRNIK- ZSP 
II miejsce - KOZA – SP Kaczórki 
III miejsce – KURANTOWICZ - ZSP 
 
DZIEWCZĘTA KL.VI 
I – JARSZAK – SP Kaczórki 
II – GONTARZ – SP Majdan W. 
III – KASPERSKA –SP Kaczórki 

 
 
 
CHŁOPCYKL.IV-V 
I miejsce – LITWIN – SP Majdan W. 
II miejsce – WOŁK – SP Kaczórki 
III miejsce – ŻMUDA – SP Majdan W. 
 
CHŁOPCY KL.VI 
I miejsce – CISŁO - ZSP 
II miejsce – SAHAJKO - ZSP 
III miejsce – FILA - ZSP 
 

Informacje przekazał sędzia główny  
turnieju mgr  Sławomir Radliński.  

Do zagrywki za rok! 
 

 
 „POŻEGNANIE ZIMY’’ czyli VI 
Gminny Turniej Tenisa Stołowego dla 
Szkół Podstawowych z terenu  Miasta i 
Gminy Krasnobród o Puchar Dyrektora 
Centrum Kultury i Sportu i Dyrektora 
Zespołu Szkół Podstawowych w 
Krasnobrodzie miał miejsce tradycyjnie 
na dużej sali gimnastycznej ZSP 
Krasnobród, tym razem w troszkę 
późniejszym terminie dnia 14 kwietnia 
2005 roku o godzinie 12.00.  
 Zgodnie z regulaminem powinny 
brać w nim udział 16 – osobowe 
reprezentacje dziewcząt i chłopców ze 
szkół podstawowych z terenu Miasta i 
Gminy Krasnobród. W tym roku 
szkolnym  wzięły udział reprezentacje 
wszystkich szkół, aczkolwiek nie w 
pełnej obsadzie w poszczególnych 
kategoriach.   
 Puchar w kategorii dziewcząt 
wywalczyła reprezentacja SP Kaczórki, 
w kategorii chłopców reprezentacja ZSP 
Krasnobród.  Wszyscy uczestnicy 
podkreślali sprawny przebieg turnieju i 
jego miłą atmosferę obiecując swój 
udział  za rok.   
 Pragnę podziękować p. Rolandowi 
Wyrostkiewiczowi za pomoc 
organizacyjną, opiekunom reprezentacji: 
p. Jackowi Kowalikowi ze SP Majdan 
Wielki  i p. Marcinowi Nowosadowi ze 
SP Kaczórki za przyjazd i 
przygotowanie drużyn, a dyrektorom 
w/w instytucji za ufundowane puchary i 
dyplomy, które zostały przez nich 
wręczone na zakończenie turnieju. 

 

 

 

Janowi Pawłowi II 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 

 im. Jana Pawła II  
w Krasnobrodzie 

 
W dniu 85 urodzin Jana Pawła II, czyli w dniu 18 maja 
2005r. 15-osobowa delegacja ZSO w Krasnobrodzie 
uczestniczyła w zjeździe szkół im. Jana Pawła II, który 
odbył się w Wadowicach. 
 

***** 
20 maja 2005r. - ZSO w Krasnobrodzie było 
organizatorem III Edycji Konkursu Wiedzy o Papieżu 
Janie Pawle II. Po uroczystym podsumowaniu konkursu, 
wręczeniu nagród i dyplomów odbyło się wspólne 
spotkanie zaproszonych gości i uczestników konkursu. 
 

***** 
21maja 2005r. – I Spotkanie Szkół im. Jana Pawła II 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. 
Program spotkania: 
- Msza św. w Kościele parafialnym o godz. 10.00 
- festiwal pieśni pielgrzymkowej 
- posadzenie dębów poświeconych Janowi Pawłowi II. 
 

 

Kochana  

     Mamo 
Najpiękniejsze skłam Ci życzenia, 

Z głębi serca płynące,  

Czekając ich spełnienia 

Niechaj kłopoty znikną,  

Sukcesów przybędzie, 

Niechaj zdrowie dopisze,  

a szczęście się przędzie 

i wszystko co piękne,  

wymarzone,  

niech w Twoim życiu  

będzie spełnione. 
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NEW AGE  
- współczesne zagrożenie 

 

 
Kryszna. Członkowie tej sekty goszczą 
co roku na przystanku Woodstok - 
organizowanym przez Jerzego Owsiaka 
w nagrodę dla dzieci i młodzieży za 
pomoc w Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy. 
 Jeśli nie będziemy czujni i 
pozwolimy na to wszystko, to wkrótce 
nie będziemy mogli porozumieć się z 
ludźmi wychowanymi dla NEW AGĘ. 
Wychowanie takie wpływa bardzo 
ujemnie na kształtowanie właściwych, 
zdrowych moralnie i etycznie 
osobowości człowieka-katolika. 

Kusz Józefa  

Krasnobród 

 
 W styczniu oglądałam w Telewizji 
Trwam audycję z cyklu „Rozmowy 
niedokończone" na temat NEW AGE 
(czyt. Niu Ejcz). W audycji tej brali 
udział dr Hanna Karaś - religioznawca 
i Antoni Wronka - teolog. Bardzo 
zainteresował mnie ten temat, 
zrozumiałam bowiem jakie zagrożenie 
dla współczesnego człowieka niesie 
NEW AGE. 
 W czasie rozmów z mieszkańcami 
naszego środowiska zorientowałam się, 
że mało kto wie o działaniu tego 
niebezpiecznego ruchu w Polsce. 
Wykorzystując wiadomości z powyższej 
audycji oraz z Intemetu chcę przybliżyć 
ten temat. Czytamy w Intemecie: „Ruch 

NEW AGE stanowi syntezę religii 

wschodnich i dawnego „nauczania 

tajemnego”  oraz grozy i spirytyzmu 

opartego na ezoterycznym (tajemnym) 

nauczaniu przez istoty demoniczne. 

Obejmuje on również wszelkie odmiany 

okultyzmu, takie jak: jasnowidzenie, 

astrologię, hipnozę, ufologię, praktyki 

joga oraz mitologię, panteizm, wiarę w 

reinkarnację i odrodzenie magii. W 

konsekwencji w inspirowanym nowym 

porządku świata nie ma miejsca dla 

Boga chrześcijan. Na jego miejsce ma 

być na tron wyniesiony Lucyfer". Czyli 
krótko mówiąc NEW AGE to kult 
szatana - wchodzenie na coraz wyższe 
etapy energoterapeutycznej świadomości 
człowieka. Jest to niebezpieczny nich 
coraz bardziej rozpowszechniany w 
Polsce (na zachodzie już dawniej). 
 NEW AGE wprowadza człowieka 
bardzo delikatnie, pozornie życzliwie. 
Głosi, że nie ma nieba ani piekła, nie ma 
Boga ani odpowiedzialności. Występuje 
tam brak rozróżnienia pomiędzy cudami 
Boga, a magią (dziełem szatana). Ruch 
głosi, że nie ma Boga osobowego, 
człowiek sam może Nim być, gdyż 
panuje nad cudami: może unieść się, 
przesuwać przedmioty, przywoływać 
zmarłych, wejść w myśli drugiego 
człowieka, jasno widzieć itp. 
 Twórcy NEW AGE myślą bardzo 
precyzyjnie, docierają wszędzie od 
przedszkola po uniwersytety, do rządów 
i organizacji międzynarodowych. 
W przedszkolach - można spotkać 
dziwne zabawki o błyszczących oczach, 
demonicznych kształtach: rogi, zęby, 
pazury. Dzieci spędzają czas na 
relaksacji (medytacji). W szkole -  

 
dziwne gry komputerowe oparte na 
fantazji, filmy, czasopisma komiksowe, 
lektury fantastyczne, gry towarzyskie. 
Na wyższych uczelniach między innymi 
odbywa się kształcenie waldorfskie; 
kształcenie przyszłych nauczycieli, 
psychologów, pedagogów, psychiatrów 
na użytek NEW AGE. 
 Niektóre formy NEW AGE: strój 
ekologiczny zdrowy (z dorabianą 
ideologią), sposób odżywiania, 
psychotreningi, indyjskie kadzidełka, 
medytacje, joga, terapia relaksacyjna, 
hipnoza, uzdrowienie psychiczne, 
wizualizacja i pozytywne myślenie 
(założenie, że umysł poprzez sugestię 
może ustanowić 
i stworzyć cokolwiek, do czego jest 
przekonany), buddyzm, leczenie typowe 
dla NEW AGE , muzyka. 
 Muzyka rock (we wszystkich swoich 
odmianach) próbuje celowo wpływać na 
podświadomość słuchaczy, aby 
zakodować w niej agresję, nienawiść i 
niechęć do świata. Podświadomy sygnał 
może być przekazywany przez: 
- odpowiednią głośność, amplitudę i 
częstotliwość fali akustycznej, która jest 
nośnikiem muzyki, 
- pulsację rytmu, 
- sygnały ultradźwiękowe - 
niesłyszalne dla świadomości, a 
odbierane przez człowieka: (powodują 
reakcję chemiczną równoważną z 
zastrzykiem morfiny), 
- stroboskopie - kontrolowaną 
pulsację świateł (powoduje utratę 
zdolności koncentracji, utratę 
samokontroli) 
- „Backward Masking" - ukryte 
nagrania, polegające na maskowaniu 
słów, które są słyszane tylko wtedy, gdy 
nagranie jest puszczane od tyłu. Muzyka 
tego typu często przekazuje treści 
głoszące pochwałę samobójstwa, 
sadomasochizmu, satanizmu nawołujące 
do brania narkotyków. 
 Tytuły niektórych książek: „Harry 
Poter”, „ Życiodajna śmierć ", „ Kod 
Leonarda da Vinci"; książki Paulo 
Coelho. 
Typowy film „ Gwiezdne wojny w. 
 

CELE NEW AGE 
- Zabranie Boga człowiekowi. 
- Życie w jednym państwie. 
- Jedna wspólna waluta. 
- Jeden rząd. 
Sekta działająca w Polsce: Hare  

 
 

PODZIĘKOWANIA 
 

Dyrekcja, nauczyciele i społeczność 
uczniowska 

Zespołu Szkół Podstawowych 
W Krasnobrodzie 

 
pragną złożyć serdeczne podziękowania 

 
Pani Elżbiecie Paszkowskiej 
za udzielenie finansowej pomocy 

uczniom, która została przekazana na 

zakup sprzętu sportowego  
 

Panu Januszowi Barabasowi 
oraz 

Panu Waldemarowi Kleniewskiemu 
za bezinteresowne przekazanie 

 drewnianych materiałów 

przeznaczonych na wykonanie  

piaskownic i ławeczek 

na plac zabaw dla dzieci 
 

Panu Jackowi Gmyzowi 
za przekazanie ziemi, 

która posłużyła do wykonania rabatek 

kwiatowych 

przy placu zabaw 

 

Panu Adamowi Kałuży 
za własnoręcznie wykonany 

i przekazany na rzecz szkoły 

karmnik dla ptaków 

 
Dzięki przyjaznej, pomocnej dłoni,  

życzliwości i ofiarności 
ludzi dobrej woli  

możliwa była realizacja naszych  
zamierzeń. 

Mamy nadzieję, że nasza współpraca  
z Państwem 

zaowocuje i pomoże  
naszym uczniom jeszcze nie raz. 
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Dęby – drzewka trzeciego tysiąclecia  
Rozmowa z Prezydentem Kapituły „Dziedzictwo Narodu Święta Sprawa”,  

ks. prałatem Romanem Marszalcem - proboszczem Parafii NNMP w Krasnobrodzie 
 

Mariola Czapla – Książe Prałacie jest 

Ksiądz członkiem Kapituły „Dziedzictwo 

Narodu Święta Sprawa”, proszę więc 

opowiedzieć o początkach idei sadzenia 

dębów. Kto był jej pomysłodawcą, w jaki 

sposób jest realizowana, czemu ma 

służyć ta idea? 

Ks. Prałat Roman Marszalec: – Idea 
zrodziła się w 2004r. jej pomysłodawcą 
był pan Marian Sadłos z Lublina, który 
zainicjował stawianie żywych pomników 
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, czyli 
sadzenie dębów - „drzewek trzeciego 
tysiąclecia”. Pomniki te miały być 
stawiane w podzięce za Wielki 
Pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II  
i 26 rocznicę Jego Wyboru na Stolicę 
Apostolską. Miały być również formą 
uczczenia 85  rocznicy urodzin Jana 
Pawła II. Idea zakłada posadzenie w 
każdej gminie, parafii 3 dębów o 
imionach: 1) Jan Paweł II, 2) Stefan – 
Kardynał Tysiąclecia, 3) imię osoby 
historycznej i zasłużonej dla danej 
miejscowości. Inicjatywa pana Mariana 
Sadłosa została zaakceptowana przez 
Pasterza Diecezji ks. bp. Jana Śrutwę i 
przyjęta do realizacji. 
 
M. Cz. – Kto zajął się realizacją tej 

inicjatywy? 
Ks. Prałat R. M.: W celu realizacji tego 
zadania powołano Kapitułę 
„Dziedzictwo Narodu Święta Sprawa”, 
na której czele stoi ks. bp. Jan Śrutwa. 
Kapituła działa na terenie Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej. W skład 
Kapituły weszli również m.in.: 
starostowie i przewodniczący rad pięciu 
powiatów (Zamość, Tomaszów 
Lubelski, Hrubieszów, Biłgoraj i 
Lubaczów), przewodniczący rad 
miejskich i gminnych, burmistrzowie i 
wójtowie, księża, przedstawiciele 
środowisk leśniczych. Kapituła 
spotykała się kilkakrotnie w celu 
ustalenia terminów realizacji  
poszczególnych zadań. 
 
M. Cz. – Gdzie odbywały się te 

spotkania? 

Ks. Prałat R. M.: Spotkania odbywały 
się w różnych miejscach. Podczas 
zebrania, które odbyło się jeszcze w 
ubiegłym  roku w Kurii Diecezjalnej w 
Zamościu powierzono mi tytuł 
Prezydenta Kapituły. Jedno ze spotkań 
odbyło się w 19 stycznia 2005 roku o 
godz. 11.00 w Krasnobrodzkim 
Sanktuarium Maryjnym. Tutaj Kapituła 
zebrała się na wspólną modlitwę. Mszy 
św. przewodniczył Pasterz Diecezji ks. 
bp. Jan Śrutwa, który wygłosił również 
homilię na temat poszanowania 
przyrody. Podczas Mszy św. śpiewał 
Chór z Parafii Św. Maksymiliana 

z Lublina. Po Mszy św., na plebani 
odbyło się spotkanie opłatkowe dla 
członków Kapituły. Kolejne spotkania 
miały miejsce w Zamojskim Ratuszu w 
sali Consulatus, gdzie gościnnie przyjęła 
nas przewodnicząca Rady Miejskiej w 
Zamościu p. Maria Gmyz. Byliśmy 
również na spotkaniu w Biłgoraju na 
zaproszenie tamtejszego starosty pana 
........................ Podczas tego spotkania 
ustalono, że 10 kwietnia 2005r. 
przedstawiciele kapituły udadzą się z 
sadzonkami dębów do Rzymu. 
 
M. Cz. – Kiedy planowano tą wizytę nikt 

nie przypuszczał, że jej uczestnicy nie 

zastaną już w Watykanie żywego Ojca 

Świętego Jana Pawła II? 

Ks. Prałat R. M.: Tak to prawda. Będąc 
w Watykanie przedstawiciele Kapituły 
nie mogli już być na audiencji u Ojca 
Świętego, tak jak planowano. Mogli 
jedynie pomodlić się przy grobie Jana 
Pawła II w podziemiach Bazyliki Św. 
Piotra i Pawła. Przywiezione do 
Watykanu dęby i całą akcję sadzenia 
dębów pobłogosławił kardynał Zenon 
Grocholewski, przewodniczący jednej z 
kongregacji watykańskich. Za 
przyzwoleniem i w towarzystwie 
sekretarza papieża Jana Pawła II ks. 
prałata Mieczysława Mokrzyckiego 
(pochodzącego z naszej diecezji, z 
parafii Łukawiec), w ogrodach 
watykańskich został posadzony jeden 
dąb. 
 
M. Cz. – Ważne wydarzenie związane z 

akcją sadzenia „drzewek trzeciego 

tysiąclecia” miało miejsce w ostatnim 

dniu kwietnia br.? 
Ks. Prałat R. M.: 30 kwietnia o godz. 
10.00 w Katedrze Zamojskiej Pasterz 
Diecezji ks. bp. Jan Śrutwa poświęcił 
600 dębów, które zostały 
rozdysponowane do wszystkich parafii 
diecezji. W uroczystości tej wzięli udział 
starostwie naszych powiatów, 
duszpasterze parafii, przedstawiciele 
szkół, poczty sztandarowe i wiele innych 
osób. Okolicznościową homilię podczas 
Mszy św. wygłosił kapelan leśników 
województwa lubelskiego ks. dr 
Wiesław Oleszek. Przy poświęceniu 
drzewek wysłuchaliśmy również 
pięknego przemówienia nadleśniczego 
Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski p. 
Andrzeja Kulasa. 
 
M. Cz. – Poświęcone przez ks. bp. Jana 

Śrutwę sadzonki dębów znajdują się już 
w parafiach i są sadzone bądź oczekują 

na posadzenie. Czy Kapituła ustaliła 

terminarz sadzenia dębów? 

Ks. Prałat R. M.: Nie ma żadnego 
terminarza. Sadzenie drzewek odbywa 
się w dowolnych terminach, 
odpowiednich dla poszczególnych 
społeczności lokalnych. Często na 
termin sadzenia dębów noszących imię 
Jana Pawła II wybierano dzień Jego 
urodzin, tj. 18 maja. Na terenie naszej 
parafii sadzenie odbywa się w kilku 
terminach. Pierwszy dąb został 
posadzony w parku położonym 
naprzeciwko klasztoru w dniu 3 maja, 
podczas obchodów Święta Konstytucji 3 
Maja. Dąb posadzili wspólnie: 
Kazimierz Adamczuk – przewodniczący 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,  
Marek Pakuła – przewodniczący Rady 
Parafialnej, Marek Pasieczny – burmistrz 
Krasnobrodu, Kazimierz Mielnicki – 
przewodniczący Rady Powiatu 
Zamojskiego oraz proboszcz tutejszej 
parafii. Dąb został poświęcony dawnemu 
proboszczowi Parafii Krasnobród ks. 
prałatowi Ludwikowi Liwerskiemu i 
został nazwany Ludwik. 12 maja, w 
obecności pracowników i mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej w 
Krasnobrodzie, posadzono dęby na 
terenie zakładu i przy Kościele św. 
Ducha, a 15 maja  2005r. przy Kaplicy 
św. Izydora w Majdanie Małym. Dęby te 
posadzono ku czci Jana Pawła II. 
Natomiast na dzień 21 maja 
zaplanowano posadzenie dębu na cześć 
Jana Pawła II przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie im 
Jana Pawła II, a 30 maja, w dniu Święta 
Szkoły, przy Szkole Podstawowej w 
Majdanie Wielkim odbędzie się sadzenie 
dębu na cześć Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. 
 

M. Cz. – Posadzone dęby należy 

pielęgnować, aby rosły i przypominały 

przyszłym pokoleniom o historii, której 

jesteśmy świadkami, przypominały 

sylwetki ludzi,  na pamiątkę których 

posadzono te drzewa. 
Ks. Prałat R. M.: Kończąc naszą 
rozmowę zacytuję słowa inicjatora tej 
akcji p. Mariana Sadłosa: „Ludzie 
zapominają, książki pokrywa kurz, 
postępująca globalizacja zaciera historię, 
a wysadzone drzewa, żywe pomniki 
przez wieki nieść będą wieść o Wielkim 
Synu Narodu Polskiego”. Niech więc 
posadzone dęby rosną i przypominają o 
Janie Pawle II, Kardynale Stefanie 
Wyszyńskim i o innych zasłużonych dla 
naszego społeczeństwa osobach.  
 
M. Cz. – Dziękuję za rozmowę. 
Ks. Prałat R. M.: Dziękuję. 
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Spotkanie z tradycją 
o Muzeum Parafialnym w Krasnobrodzie 

i jego roli w pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola 
 

 

 Krasnobród -  jako miejscowość 
turystyczna ma wiele do zaoferowania 
nie tylko turystom ale i miejscowej 
ludności również. Kościół parafialny 
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 
w dobie dzisiejszej jest 
„....najciekawszym i najpiękniejszym 
zabytkiem architektury barokowej 
Krasnobrodu. Wystrój wnętrza jest też 
barokowy. Do świątyni przylega 
Klasztor O.O. Dominikanów, gdzie 
obecnie znajduje się plebania. Jest to 
jednopiętrowy budynek murowany w 
kształcie czworoboku, o dużych 
korytarzach, lecz małej powierzchni 
mieszkalnej. Wśród frontowej części 
klasztoru znajduje się dzwonnica 
wybudowana w tym samym czasie co 
klasztor. Ciekawym obiektem na terenie 
klasztoru jest Muzeum Parafialne, 
mieszczące się w wybudowanych w 
latach 80 – tych budynkach 
gospodarczych, oraz pokojach z 
przeznaczeniem dla pielgrzymów i jest 
unikatem na ziemi zamojskiej. 
Proboszcz ks. Roman Marszalec tworząc 
Muzeum Parafialne zakładał następujące 
cele: 
1. Ukazanie prehistorii tutejszego 
terenu, który przed 70 milionami lat 
stanowił bogactwo flory i fauny tamtego 
okresu. 
2. Wyeksponowanie bogactwa flory i 
fauny dzisiejszego Roztocza, 
pobudzenie zwiedzających do miłości i 
szacunku dla środowiska naturalnego. 
3. Utrwalenie i ocalenie od zapomnienia 
sprzętu gospodarstwa domowego i 
rolnego dawnej wsi krasnobrodzkiej. 
4. Ukazanie kunsztu artystycznego 
wyrażonego w rzemiośle garncarskim i 
pomysłowości tematycznej w wieńcach 
dożynkowych. 
5. Relaks dla pielgrzymów, którzy 
przybywają do Matki Bożej z 
nabrzmiałymi często problemami swego 
życia”. 
 Muzeum posiada następujące działy 
tworzące kompleks muzealny: 
1. Paleontologia – skamieniałości roślin 
i zwierząt (geologiczne). 
2. Garncarstwo krasnobrodzkie. 
3. Flora i fauna Roztocza. 
4. Wieńce dożynkowe. 
5. Etnografia. 
 Wśród zwiedzających muzeum 
najwdzięczniejszymi odbiorcami sztuki 
są dzieci przedszkolne, które 2 razy do 
roku chodzą na wycieczki do muzeum 
organizowane przez panie pracujące w 
przedszkolu. 
 

 

 Wychowanie i nauczanie dziecka 
przez kontakt z otaczającym je 
środowiskiem,  więc i sztuką jest 
programowym zadaniem nowoczesnej 
pedagogiki. Stosuje ona aktywne 
metody zarówno nauczania jak i 
wychowania, inspirujące i stymulujące 
swobodną twórczość dzieci opartą na 
wiedzy i wyobraźni. Chodzi o takie 
wychowanie dzieci, by same chciały 
korzystać  z tego, co ofiarowuje im 
życie oraz współczesna kultura z 
powszechną obecnością w niej sztuki. 
 Kontakt dzieci ze sztuką powinien 
być organizowany i realizowany w taki 
sposób, by dzieci odczuwały radość z jej 
poznawania i przeżywania. Sztuka we 
współczesnym świecie jest uznawana 
jako powszechna potrzeba człowieka, 
ma ona wychowywać, przede wszystkim 
estetycznie, aby wzbogacać życie i 
rozwój człowieka. Bogactwo wartości 
sztuki jest bardzo wielkie. Zachodzi 
konieczność ukazania tych wartości i 
możliwość ich rozwijania oraz 
korzystania z nich przez jednostkę w 
toku indywidualnego i społecznego 
życia.  
Przeżywanie i tworzenie sztuki jest 
jedną z potrzeb dzieci w wieku 
przedszkolnym. Wycieczki do muzeum i 
ich cele oparte na treściach 
programowych wychowania 
estetycznego w przedszkolu bogacą 
wiedze dziecięcą, rozwijają ich 
wrażliwość na piękno przyrody i sztuki, 
kształtują kulturę estetyczna, tworzą 
warunki do artystycznej ekspresji w 
postaci twórczości plastycznej, 
muzycznej, słownej i ruchowej.  
Realizowane w ten sposób cale 
wychowania przedszkolnego 
przyczyniają się również do 
kształtowania postawy estetycznej i 
twórczości dziecięcej, niezbędnej do 
dalszej ich nauki i działalności na rzecz 
społeczności rówieśniczej, szkolnej i 
lokalnej.  
 Opracowanie   tematów, które 
można realizować w muzeum nie 
ogranicza się do obejrzenia przez dzieci 
artystycznych, zabytkowych 
przedmiotów. Daje również możliwość   
poznania życia ludzi, ich obrzędów i 
zwyczajów, w których te przedmioty 
odgrywały ważną rolę. Eksponaty 
muzealne umożliwiają dzieciom pełne 
przeżycie, poznanie przeszłości, 
zwłaszcza swojego regionu przez 
twórcze działania artystyczne. Kontakt z 
dziełami sztuki przechodząc w twórczą 
zabawę, staje się formą warsztatów 
artystycznych, integrujących  

 

wokół konkretnego tematu ich 
różnorodne działanie plastyczne, 
konstrukcyjne czy literackie. Dzieci z 
dużym zainteresowaniem oglądają 
zbiory muzealne, chcą dowiedzieć się do 
czego one służyły. Kontakt dzieci z 
artystycznymi i zabytkowymi 
przedmiotami w muzeum, zapoznaje je z 
funkcjami tych przedmiotów, dostarcza 
wielu doświadczeń i przeżyć 
estetycznych. Rozwija ich inwencję 
twórczą, kształtuje uczucia estetyczne i 
umiejętności przeżywania tego co 
piękne. Wykonanie własnych prac 
plastycznych umożliwia   dzieciom 
wyrażanie swych myśli, uczuć, 
wyobrażeń, wiedzy m.in. o otoczeniu i 
regionie. Zdobyte w ten sposób 
doświadczenia dzieci wpływają na 
kształtowanie się stosunku do ludzi i ich 
pracy, określają miejsce dzieci w 
otaczającej rzeczywistości. Dając 
dzieciom możliwość interesującego i 
twórczego spędzania czasu w muzeum, 
proponując im różnorodne formy pracy 
twórczej, kształcimy je i wychowujemy, 
rozwijając jednocześnie myślenie o 
muzeum, jako o miejscu kultury i 
ożywionej przeszłości. Realizując z 
dziećmi od najmłodszych lat program 
udostępniania, uprzystępniania i 
upowszechniania sztuki opartego na 
współpracy z muzeum i swobodnej 
ekspresji, którego celem jest 
doświadczanie Wiedzy i przeżyć 
estetycznych oraz rozwijania ich własnej 
twórczości artystycznej  w zabawie i 
pracy użytecznej, przygotowujemy 
dzieci do czynnego uczestniczenia w 
kulturze.  Szczególną rolę spełniają 
muzea regionalne.   
 W pracy dydaktyczno – 
wychowawczej przedszkoli przywiązuje 
się  duże znaczenie do wychowania 
dzieci w szacunku i przywiązaniu do 
ojczystego kraju. Zaczynamy od 
umacniania więzi z rodziną, 
przedszkolem, szkołą, miejscem 
zamieszkania, najbliższymi okolicami. 
Dzieci poznają sztukę regionalna, 
elementy miejscowego folkloru, 
pomniki historii, dzięki czemu rozwijają 
uczucia patriotyczne, przywiązanie do 
rodzinnej miejscowości. Uwagę dzieci 
przedszkolnych zwracam na rzeczy i 
zjawiska konkretne, dostępne i bliskie. 
Wprowadzamy je w najbliższe 
środowisko, wiążemy emocjonalnie z 
przeszłością, tradycją, z ludźmi. Podczas 
wycieczek do muzeum dzieci 
przedszkolne z ogromnym 
zainteresowaniem oglądają 

Ciąg dalszy na str. 17. 
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MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM - 2005 
Turniej Wiedzy Pożarniczej 

 
 W Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie 
29 kwietnia 2005 r. o godz. 9.00.rozległ 
się alarm przeciwpożarowy, wszyscy 
uczniowie pod opieką nauczycieli 
sprawnie ewakuowali się na boisko 
szkolne, gdzie kilku uzbrojonych w 
specjalny sprzęt strażaków uporczywie 
gasiło pożar rozniecony na środku 
boiska. Następnie strażacy rozprawili 
się z kawałkiem „złomu” pokazując 
możliwości sprzętu tnącego używanego 
przy wydobywaniu poszkodowanych w 
wypadku samochodowym. Na szczęście 
były to tylko działania pozorowane, a 
uczniowie mogli zapoznać się z 
możliwościami sprzętu gaśniczego, 
uzbrojeniem ratowników i obejrzeć z 
bliska samochód strażacki. Akcją 
dowodził nacz. OSP w Krasnobrodzie 
Franciszek Łubiarz a brali udział m.in. 
strażacy, uczniowie LO Tomasz Osuch i 
Paweł Łubiarz. 
 Tak rozpoczęły się tegoroczne 
eliminacje gminne Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej, którego celem jest  
 

 
popularyzacja wśród dzieci i młodzieży 
znajomość przepisów 
przeciwpożarowych i zasad 
postępowania na wypadek powstania 
pożaru. 
 Do turnieju przystąpiły – w 
młodszej grupie wiekowej – szkoły 
podstawowe w Krasnobrodzie, 
Kaczórkach i Majdanie Wielkim. W 
starszej grupie wiekowej - młodzież 
gimnazjum i liceum z Krasnobrodu. 
Finaliści to: młodsza grupa – Gałka 
Arkadiusz, Czuk Michał SP Kaczorki, 
Rębisz Marta SP Krasnobród, 
Adamowicz Szymon SP Kaczorki, 
Kurantowicz Adrian SP SP Krasnobród. 
Starsza grupa wiekowa: Kalita Estera, 
Cieplak Angelika, Gałka Marta ZSO 
Krasnobród. 
 W tym dniu w ZSO otwarto 
wystawę pokonkursową o tematyce 
pożarniczej szczebla gminnego VII 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod 
hasłem: „Woda – Bezpieczeństwo – Ja”. 
Konkurs rozstrzygnięto dnia 15. 02. 
2005. 
 

 
Oto laureaci starszej grupy wiekowej: 
Jakub Gontarz – (laureat eliminacji 
szczebla powiatowego) , Krystian 
Szpyra, Angelika Lewandowska i 
Justyna Łyta -uczniowie Gimnazjum w 
Krasnobrodzie. 
Średnia grupa wiekowa: Zawiślak 
Monika, Rogowska Ewa – Uczennice 
SP w Kaczórkach, Tytuła Małgorzata 
SP w Majdanie Wielkim. 
Młodsza grupa wiekowa: Alicja 
Kowalczuk (laureatka eliminacji 
szczebla powiatowego) i Marta 
Adamowicz uczennice z SP w 
Kaczórkach oraz Monika Piwko – SP w 
Majdanie Wielkim. 
W konkursie wzięły udział klasy „O” 
z Krasnobrodu – wyróżnienia 
otrzymali: Wojtek Kustra, Kasia 
Konopka, Adrian Męka, Wojtek 
Czekirda, Ola Kuniec, Bartek Nawój. 
 Laureaci otrzymali nagrody 
ufundowane przez UMiG Krasnobród. 

 

Spotkanie z tradycją 
 
Ciąg dalszy str. 16 

zbiory muzealne. Efektem pobytu dzieci w muzeum są 
cykliczne zajęcia organizowane w przedszkolu, poszerzające 
wiadomości dzieci i rozwijające ich zdolności plastyczne 
poprzez działalność twórczą.  
Zadaniem nauczyciela przedszkola jest organizowanie 
kontaktów z dziełami sztuki oraz zainteresowanie dzieci 
dorobkiem kulturalnym własnego regionu i kraju. Eksponaty 
muzealne odgrywają ogromną rolę w pracy dydaktyczno – 
wychowawczej przedszkola. Bezpośrednie obcowanie z nim 
wpływa na uwrażliwienie dzieci na wartości estetyczne, na 
wzbogacenie wiedzy o własnym regionie, świecie i człowieku, 
na kształtowanie upodobań artystycznych i rozumienie 
zjawisk estetycznych, rozbudza aktywność twórczą.  
 Podkreślając ogromną rolę muzeum w pracy dydaktyczno 
– wychowawczej przedszkola należy podkreślić, iż: 
  Dzieci przedszkolne na co dzień mają mały kontakt z 
dziełami sztuki, jednak potrafią odebrać je na swój sposób. 
Zależy to od umożliwienia im częstszego kontaktu ze sztuką. 
Kontakt ten powinien być realizowany poprzez różnorodne 
wystawy, albumy, rozmowy i organizowane kąciki regionalne. 
 Bezpośredni kontakt ze sztuką powoduje u dzieci potrzebę 
wyrażania swoich myśli i uczuć, są odzwierciedleniem 
dziecięcych przeżyć i emocji. Szczególnie dzieci w wieku 
przedszkolnym nie starają  się ukryć swoich uczuć, które są 
spontaniczną reakcją na odbiór sztuki.  
 Zajęcia organizowane w przedszkolu dostarczają dzieciom 
wiele wiadomości. Dzieci z ciekawością przyjmują wiedzę 
przekazywaną im w różnej formie na temat przeszłości, 
historii swojego regionu i życia przodków. Rozumieją i 
dostrzegają różnice między przeszłością a teraźniejszością.    

Maria Domańska  

 

Wieści z Parafii NNMP 
w Krasnobrodzie 

 
W dniach 29-31 maja 2005r. na terenie Parafii Krasnobród 
odbędzie się Wizytacja Biskupia. Program wizytacji, którą 
przeprowadzi ks. bp Jan Śrutwa przedstawia się następująco: 
 

29 maja 2005r. (niedziela) 
Godzina 8.00 – Dominikanówka – Celebra ks. Biskup, 9.00 – 
Hutków, 10.00 – Majdan Mały, 11.00 – Jacnia, 12.00 – 
Potoczek, 13.00 – Obiad, 15.00 – Łuszczacz, 16.00 – Wólka 
Husińska. 

30 maja 2005 r. (poniedziałek) 
Godzina 8.00 – Majdan Wielki - powitanie , Msza Święta – 
celebra ks. Biskup – kazanie. Po Mszy świętej posadzenie 
dębu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
11.00 Wizyta u Sióstr Najświętszego Imienia Jezus, organista 
– podpisanie ksiąg , nawiedzenie cmentarza grzebalnego. 
12.30 Obiad. 
14.00 Wizyta w Zespole Szkół Ogólnokształcących imienia 
Jana Pawła II. Spotkanie z Nauczycielami z całej parafii, 
Samorządowcami, Radnymi Gminy i Parafii, wizyta u księży 
Wikariuszy. 
 

31 maja 2005r. (wtorek) 
Godzina 9.00 – Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie - 
ks. Biskup – kazanie, 10.00 – Droga krzyżowa na Kalwarii, 
11.00 – Spowiedź chorych, 12.00 – Msza święta i 
nabożeństwo eucharystyczne, Celebra i Słowo Boże ks. 
Biskup, 15.00 – Dom Pomocy Społecznej w Majdanie 
Wielkim, 16.00 – Msza święta i Bierzmowanie. 
Po bierzmowaniu błogosławieństwo dzieci (od chrztu do I 
komunii świętej). Sprawozdanie ze stanu Parafii od ostatniej 
wizytacji – ks. Proboszcz. 
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Co słychać w Kulturze? 
 

Dzień Dziecka 
2 czerwca 2005r. Centrum Kultury i 
Sportu będzie organizatorem spotkania z 
okazji Dnia Dziecka dla dzieci i 
młodzieży ze świetlicy działającej przy 
CKiS oraz członków poszczególnych 
kół zainteresowań (szachowego, 
modelarskiego, muzycznego) i zespołu 
tańca nowoczesnego. Jeżeli pozwoli na 
to pogoda będzie to spotkanie w 
plenerze przy ognisku. O szczegółach 
spotkania zainteresowani zostaną 
poinformowani przez opiekunów i 
instruktorów.  
 

Koncert dla Mam 
W niedzielę 5 czerwca 2005r. o godz. 
15.00 w sali widowiskowej CKiS 
odbędzie się Koncert z okazji Dnia 
Matki. Szczegóły koncertu zostaną 
podane na plakatach informacyjnych, ale 
już teraz serdecznie zapraszamy 
wszystkich na ten koncert, a w 
szczególności nasze mamy. 
 

Jubileuszowy Konkurs  
W dniu 9 czerwca 2005r. (czwartek)  o 
godz. 10.00 w CKiS odbędzie się 
Jubileuszowy X Gminny Konkurs  
 

 
Recytatorski Przedszkolaka 
zorganizowany dla przedszkolaków i 
uczniów klas „zerowych” z terenu 
Miasta i Gminy Krasnobród. Zapisy 
dzieci chętnych do udziału przyjmują 
szkoły oraz Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie. Termin zgłaszania 
uczestników upływa w dniu 3 czerwca. 
Szczegółowe informacje w CKiS. 
 

Sobótki  
W sobotę 25 czerwca br. nad 
krasnobrodzkim zalewem odbędą się 
„Sobótki”, czyli otwarcie wakacyjnego 
sezonu turystycznego w Krasnobrodzie. 
Gośćmi honorowymi tej imprezy będą 
artyści z miejscowości Wielki Lubiń z 
Ukrainy. Szczegółowy program 
„Sobótek” będzie podany w 
późniejszym czasie na plakatach 
formacyjnych. 
 

30 lat Domu Kultury 
W niedzielne popołudnie 26 czerwca 
2005 roku w sali widowiskowej CKiS 
odbędzie się uroczysty koncert z okazji 
30-lecia Domu Kultury w 
Krasnobrodzie. Szczegóły koncertu 
zostaną podane na plakatach. 

 

 
Gminnego Turniej Piłki Nożnej 

Już po raz piąty Centrum Kultury i Sportu 
w Krasnobrodzie będzie organizatorem 
Gminnego Turniej Piłki Nożnej  o Puchar 
Burmistrza Krasnobrodu. Turniej  
odbędzie się w sobotę 9 lipca 2004r. na 
stadionie sportowym w Krasnobrodzie. 
Do udziału w Turnieju zapraszamy 
drużyny reprezentujące poszczególne 
miejscowości gminy Krasnobród. 
Szczegółowe informacje dotyczące 
turnieju można uzyskać w CKiS. 
 

Koncerty na skwerku 
Kontynuując tradycję z lat poprzednich 
CKiS będzie organziatorem letnich 
niedzielnych koncertów na skwerku. 
Koncert będą się odbywały w niedzielne 
popołudnia w miesiącach lipiec- sierpień. 
Szczegółowe informacje będą podane na 
plakatach. 

 
Dni Krasnobrodu 

Tegoroczne „Dni Krasnobrodu” odbędą 
się tradycyjnie w trzeci weekend lipca, tj. 
w dniach 15-17 lipca 2005r. W programie 
„Dni Krasnobrodu” przygotowywane są 
różne atrakcje.  Podobnie jak w latach 
jednym z ważniejszych punktów 
programu  będzie XV Przegląd Orkiestr 
Dętych.  
 

Informacje zebrała:  M. Czapla 

 
 
 

Krzyżówka  
Nr 62 

 
Litery z kratek ponumerowanych od 1 
do 24 utworzą rozwiązanie Krzyżówki  
Nr 62, które wraz z naklejonym na 
karcie pocztowej kuponem prosimy 
przesłać na adres Redakcji w terminie do 
10.06.2005r.  
 Wśród osób, które nadeślą 
prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy 
nagrodę rzeczową ufundowaną przez: 
Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie 
 Rozwiązanie Krzyżówki Nr 61:  
„LANIE WODY RYBOM NIE SZKODZI” 
Za rozwiązane krzyżówki Nr 61 nagrodę 

rzeczową – Komplet do pisania 
ufundowany przez:  

Centrum Kultury i Sportu  
w Krasnobrodzie 

otrzymuje:  
PANI ANNA WSZOŁA  
ZAM. KRASNOBRÓD  

UL. SPOKOJNA 5 
Gratulujemy.  

Nagroda do odebrania w Redakcji 
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Młodzieżowy Klub Sportowy „ROCH” 
przy ZSO w Krasnobrodzie 

 

Sport * Sport * Sport * Sport * Sport * Sport * Sport * Sport 
 

II kategoria 
I miejsce     Piechowiak Anna 
II miejsce   Kurantowicz Iwona 
II miejsce   Górnik Joanna 
 

Kategorie mężczyzn 
I kategoria 

I miejsce     Skiba Piotr 
II miejsce   Gielmuda Łukasz 
II miejsce   Sikora Łukasz  

II kategoria 
I miejsce     Gałan Andrzej 
II miejsce    Pomaniec Eligiusz 
III miejsce   Górnik Krzysztof 

 
III kategoria 

I miejsce      Kurantowicz Antoni 
II miejsce    Droździel Jan 
III miejsce   Kurantowicz Piotr 
 

 Na zakończenie wręczono 
pamiątkowe puchary i dyplomy 
ufundowane przez Urząd Miasta w 
Krasnobrodzie. 
 Wszystkich tenisistów wraz z 
rodzinami zapraszamy za rok. 

 
Zarząd MKS „ROCH” 

Najlepsi w tenisie 
 
 W dniu 10.04.2005 o godz. 14.00 
odbyły się zorganizowane przez 
Młodzieżowy Klub Sportowy „ROCH”  
działający przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w 
Krasnobrodzie – Mistrzostwa Miasta i 
Gminy w Tenisie Stołowym. 
 Mistrzostwa miały na celu: 
- propagowanie zdrowego trybu życia, 
- promowanie rodzinnego spędzania 
wolnego czasu, 
- wyłonienie mistrzów w tenisie 
stołowym. 
 Każdy mógł spróbować swoich sił, 
ponieważ było trzy kategorie wiekowe 
wśród kobiet i wśród mężczyzn. 
Szczególnie zaciekłą rywalizację można 
było zaobserwować w kategorii 
mężczyzn. W sumie w rozgrywkach 
wzięło udział 47 zawodników. 
 Mistrzostwa odbyły się w atmosferze  
rywalizacji, ale jednocześnie wzajemnej 
sympatii i zrozumienia. Najlepsi 
otrzymali puchary oraz dyplomy 
okolicznościowe. 
 

ZWYCIĘZCY 
Kategorie kobiety  

I kategoria 
I miejsce     Margol Ewa 
II miejsce    Kowalczuk Urszula 
III miejsce   Kostrubiec Anna 

 

 

Mistrzostwa powiatu w piłce siatkowej 

 Dnia 22.03.2005r. w Szczebrzeszynie odbyły się 
mistrzostwa powiatu w piłce siatkowej  dziewcząt i chłopców 
liceum. Dziewczęta z naszej szkoły zajęły I miejsce, natomiast 
chłopcy II miejsce. 
 Oto skład drużyny dziewcząt: Margol Ewa, Roczkowska 
Joanna, Kłyż Joanna, Misztal Iwona, Łach Wioleta, Mielniczek  

Magdalena, Lipska Katarzyna, Nowak Magdalena, Kapłon 
Edyta, Kowalczuk Urszula,  opiekun - M. Mielniczek. 
 Oto skład drużyny chłopców: Kołtun Marcin, Osuch 
Tomasz, Kościński Tomasz, Kurantowicz Artur, Gielmuda 
Łukasz, Margol Marek, Łubiarz Paweł, opiekun – K. 
Mielniczek. 

K. Mielniczek 
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