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W dniu 13 września 2000r. odbyło się uroczyste otwarcie
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce połączone z
imprezą integracyjną pod nazwą „Razem Raźniej – prezentacje
plastyczne osób niepełnosprawnych - Dominikanówka 2000”.

Ciąg dalszy na str. 10-11
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Wieści
z Gminy
*****
W ramach prac związanych z
uzyskaniem dla Krasnobrodu statusu
miejscowości uzdrowiskowej Firma
„BALNEOPROJEKT” z Warszawy
prowadzi badania oraz wykonuje
dokumentację na złoża torfu w
rejonie miejscowości Majdan Wielki.
Wstępne badania laboratoryjne torfu
potwierdzają jego pełną przydatność
do celów leczniczych.

*****
Urząd przygotowuje się do zmiany
numeracji
porządkowych
nieruchomości
położonych
w
Krasnobrodzie. Wykonanie tych prac
jest konieczne ze względu na
nieaktualność niektórych numerów.
Aktualizacja
taka
nie
była
prowadzona prze około 20 lat, a
przecież od tego czasu zostało
wzniesionych
wiele
nowych
budynków.

*****
Zarząd Miasta i Gminy Krasnobród
ogłosił przetarg na dzierżawę terenów
nad zalewem pod budowę zjeżdżalni
wodnej. Powyższa inwestycja przyczyni się do uatrakcyjnienia wypoczynku
nad
krasnobrodzkim
zalewem.
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*****

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie
kanalizacji sanitarnej z przyłączami na
ulicach: Cicha, Mickiewicza, 22 Lipca i
Plac Siekluckiego Zadanie będzie
obejmowało wykonanie dwóch przepompowni, kolektora tłocznego oraz
około 50 przyłączy. Rozpoczęcie robót
nastąpi jeszcze jesienią br. Po przetargu
koszt zadania wynosi ponad 500 tys. zł.

Opracowano dokumentację i wystąpiono z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na budowę drogi gminnej
w miejscowości Hutki, w kierunku do
oczyszczalni
ścieków.
W
br.
planowany jest do wykonania
odcinek
biegnący
przez
tą
miejscowość
do
skraju
lasu.
Inwestycja
ta
zostanie
do
finansowana częściowo przez Urząd
Marszałkowski w Lublinie.

*****
Opracowano
projekt
techniczny
modernizacji kotłowni centralnego
ogrzewania w budynku Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Dominikanówce.
Trwają prace przygotowawcze do
realizacji tej inwestycji.

*****
Jeszcze w tym roku rozpocznie się
inwestycja pod nazwą „likwidacja
barier architektonicznych” obejmująca
wykonanie pochylni zewnętrznej z
możliwością zjazdu na boisko sportowe
oraz modernizacją toalet i łazienek przy
sali gimnastycznej z myślą o osobach
niepełnosprawnych.

******
Zakończono czynności scalenia gruntów pod skoncentrowane budownictwo
jednorodzinne w Krasnobrodzie-Podklasztorze przy Alei Najświętszej Marii
Panny. W październiku br. Urząd MiG
Krasnobród przystąpi do sprzedaży
wydzielonych z mienia gminnego
działek budowlanych.

*****
W dniu 30 września 2000r. o godz.
1000 w lokalu Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w
Krasnobrodzie
odbędzie się kolejna sesja Rady
Miasta
i
Gminy
Krasnobród.
Tematem obrad będzie m.in. emisja
obligacji komunalnych oraz nadanie
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących
w Krasnobrodzie imienia Papieża
Jana Pawła II.

*****
W
najbliższym
czasie
gmina
Krasnobród przystąpi do czynności
scalania
gruntów
pod
skoncentrowane
budownictwo
jednorodzinne przy ul. Kościuszki
(teren za Centrum Szkolenia i
Rekreacji Korporacji Energetycznej).

*****
Informacje zebrała:
M. Czapla

****
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Felieton krasnobrodzianki (6)
Wiatr strąca drzewom
Rdzawozłote liście,
Z wiatrem w tany się niosą
W obereczki ogniste.
Jesień przyszła na pola,
Oziminom się kłoni,
Żegna ptactwo lecące
W dalekie strony.
Cichość legła dokoła,
Zda się senna przyroda,
W człeku żałość się budzi,
Szkoda lata, oj, szkoda.
Słowa wiersza lubelskiego poety
Władysława Kuchty uświadamiają
koniec lata; i choć słońce jeszcze
przygrzewa, czas beztroski za nami.
Uczniowie wrócili z wakacyjnych
wypraw –zdrowi, opaleni, bogatsi w
doświadczenia. Dla wielu z nich był
to czas poznania nowych ludzi,
sytuacji, środowisk; często mieli
okazję sprawdzić funkcjonowanie w
życiu postaw, idei, wartości, które
przekazywane
im
były
przez
nauczycieli,
wychowawców,
katechetów podczas zajęć. Z radością
słucha się wakacyjnych opowieści
młodzieży, okazuje się, że często w
ekstremalnych sytuacjach zajmowali
stanowisko tolerancji dla odmienności
innych,
życzliwości,
chęci
poświęcenia i pomocy ludziom, byli
otwarci na nowe problemy i potrafili
im z godnością sprostać.
Wielu z nich poznało smak
przyjaźni i pierwszych porywów
serca, i chociaż często okazały się
one krótkotrwałymi, wakacyjnymi
zauroczeniami, to wiele ich nauczyły
z pożytkiem dla uczuciowości
młodego człowieka.

D rogi

Takie doświadczenia z kontaktów z
uczniami i wychowankami na pewno
pozwalają patrzeć optymistycznie na
sens
pracy
pedagogicznej
i
wychowawczej, choć zdarza się, że
powiedzenie: „Obyś cudze dzieci uczył”
smakuje bardzo gorzko. Ale to tylko
niekiedy.
Mamy, więc jesień „...kapryśna jak
dziewczyna/ raz płacze deszczem,/ raz
się śmieje słońcem,/ radosnym echem
wiersza”. Dary matki - ziemi zostały
skrzętnie zebrane, rolnicy mogliby spać
spokojnie gdyby nie ceny paliw, gdyby
nie bezcłowe importy produktów
rolnych, gdyby nie oziminy, gdyby nie
... . I tak to wieczna troska o Wielkie
Małe sprawy tego świata przydaje im
kolejnych bruzd na brązowych czołach i
spracowanych dłoniach. Pisał w
romantyzmie Cyprian Kamil Norwid: „ I
stąd największym lud poetą, co nuci
pieśni dłońmi ziemią brązowymi”.
Funkcjonuje też inne piękne określenie
ludu: „Ci, co żywią i bronią. I jakby ich
nie określano na przestrzeni dziejówchłopi, wieśniacy, rolnicy, kułacy- to
zawsze chodzi o tych ludzi, którzy
wykonują jedną z najpiękniejszych,
pożyteczniejszych
a
jednocześnie
najtrudniejszych prac”.
Prawdziwy, bogaty, barwny świat
życia i pracy chłopów polskich sprzed
stu lat zawarty jest w arcydziele
Władysława Stanisława Reymonta pt:
„`Chłopi”. Fabuła powieści, spięta
klamrą jednych z najpiękniejszych słów:
„ Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus” i kończących dzieło „Ostańcie
z Bogiem, ludziska kochane” obfituje w
opisy realiów chłopskiej egzystencji.
Wykopki, wiejskie wesele, miłość i
zdrada,.

narodziny i śmierć, siew, surowe prawa
wiejskiej społeczności i kara za
złamanie ich, składają się na fabułę
powieści. Stylizacja gwarowa, barwne
opisy, różnorodność typów ludzkich i
wiele innych literackich walorów
zadecydowało o przyznaniu autorowi
Nagrody Nobla za tę właśnie epopeję w
1924 r. utrwalając tym samym opinię o
jej uniwersalnej wymowie.
Dlaczego wspominam o tych
znanych faktach właśnie dziś. Otóż za
niedługi czas kończyć się będzie rok
poświęcony właśnie W.S. Reymontowi.
Z tej okazji zapraszamy uczniów LO i
gimnazjum w Krasnobrodzie, jak
również
wszystkich
innych
zainteresowanych życiem i twórczością
pisarza do wzięcia udziału w konkursie
„Reymont wśród Noblistów”, w którym
należało
będzie
wykazać
się
znajomością biografii i tytułów dzieł
pisarza oraz dokładną znajomością treści
dwóch
niewielkich
fragmentów
powieści pt; „Chłopi”:- fr. Wesele
Boryny i Siew; oprócz tego należało
będzie wykazać się podstawową wiedzą
o pozostałych polskich Noblistach – kto,
kiedy, za co. Konkurs odbędzie się na
przełomie października i listopada.
Proponuje
się
korzystanie
z
następujących źródeł: ”Przewodnik
encyklopedyczny. Literatura polska” (
biografia i tytuły dzieł ), wystawka dzieł
Reymonta w bibliotece, gazetka o
Noblistach w świetlicy szkolnej,
wskazane
fragmenty
powieści
„Chłopi„.Informacji na temat konkursu
zasięgać można u p. C. Koisz w
świetlicy oraz p. M. Tarłowskiej w
bibliotece. Zainteresowani otrzymają
zestawy
pytań
ułatwiające
przygotowanie się do konkursu.
Zapraszamy!
krasnobrodzianka

C zyte l n ik u!

Masz ciekawy pomysł,
nurtujący Cię problem.
Napisz.
Postaramy się wydać Twój artykuł na łamach
„Gazety Krasnobrodzkiej”
Redakcja
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O Krasnobrodzie napisano wiele stronic
maszynopisu. Każde nowe wydanie
wnosi coś innego, ale nic nowego.
Wiemy,
że
od
kilku
wieków
właścicielami tej miejscowości byli
Lipscy, Tarnowscy, a na końcu Fudakowscy. Ale skąd się wzięła nazwa
niepolskojęzyczna, kiedy i gdzie
wybudowano zamek, bo jeśli jest
Podzamek to zamek musiał być
wcześniej. Musiało to być bardzo
dawno, kto wie może z początkiem
powstania państwa polskiego. Tędy szły
zagony tatarskie ze wschodu przez Ruś
Czerwoną i dalej na zachód. Właściciele
majątków budowali zamki obronne
między innymi w Guciowie, Lipsku i
Topornicy i dalej Szczebrzeszyn. Tam
wiadomo, że były, ale w Krasnobrodzie
pozostaje to tajemnicą. Godne uwagi
jest to, że od wieków nie zmieniano
nazwy tej miejscowości, inaczej w przypadku Józefowa czy Tomaszowa.
Świadczy o tym, że w tym miejscu
miało wydarzyć się coś bardzo
ważnego, a rozum ludzki nie mógł tego
przewidzieć. A działo się bardzo wiele.
Podczas któregoś tam z kolei najazdu
Tatarów czy Mongołów zniszczony
został zamek, ludność, która została
przy życiu

wywieziono w jasyr, tylko nieliczni,
którym udało się uniknąć zagłady
wracali do tego „pięknego brodu”, aby
zaczynać wszystko od nowa.
I tak trwało przez długi czas, aż
zdarzył się cud. Od tamtego wydarzenia
do Krasnobrodu zaczęły przychodzić
rzesze pielgrzymów doznając wielu łask
między innymi, żona Ordynata Jana
Zamojskiego,
późniejsza
królowa,
fundatorka kościoła i Klasztoru została
uzdrowiona w Krasnobrodzkim „zdroju
łaski”.
Król Jan Sobieski przed planowaną
Odsieczą Wiedeńską przyjechał do
Krasnobrodu aby prosić o łaski w
planowanej wyprawie, choć nie cieszył
się najlepszym zdrowiem, wyjeżdżając z
Krasnobrodu wierzył w to, że jego
prośby zostały wysłuchane. I tak się
stało.
W latach późniejszych kiedy Polska
zniknęła z mapy Europy, przyszły
ciężkie lata niewoli. Mieszkańcy
Krasnobrodu i okolic brali czynny
udział w powstaniach narodowych
tworząc własne oddziały lub wstępując
do innych. Po odśpiewaniu przed
cudownym obrazem pieśni „Boże coś
Polskę” wierząc w to, że walczą o
słuszną sprawę.
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A kiedy na skutek odniesionych ran na
polach bitew odchodzili do wieczności
słychać było cichy szept: „Za Ciebie
Ojczyzno kochana”.
Po rozbiciu ostatniego oddziału pod
Św. Rochem i stłumieniu Powstania
Styczniowego rząd carski pozbawił
Krasnobród praw miejskich i dokonał
kasacji klasztoru, a czołowych działaczy i
księży Dominikanów zesłał na Sybir.
Zlikwidowano
szkołę
polską
i
wprowadzono nauczanie w języku
rosyjskim. Aby złagodzić wynikające z
tych działań przygnębienie wszedł w życie
tzw. ukaz carski i zniesiono pańszczyznę.
Duszpasterstwo w Sanktuarium objęli
księża diecezjalni i nadal do tego świętego
miejsca szły pielgrzymki z dalekich stron,
aby z tego „zdroju łaski” czerpać siły do
przetrwania.
Po iluś tam latach przyszła wolność, ale
warunki życia większości mieszkańców
Krasnobrodu nie poprawiły się. W małej
osadzie przemysł w ogóle nie istniał,
handel był w rękach ludzi wyznania
Mojżeszowego. Kilka tysięcy hektarów
ziemi ornej, lasów, łąk i stawów rybnych
było w posiadaniu jednego człowieka, a w
zabytkowym pałacu gościli wysocy
dostojnicy państwowi.

Tajemnicze miasto
Pomimo tych trudności znaleźli się
zdolni i odważeni działacze jak ich
bohaterscy przodkowie, którzy walczyli
o wolność ojczyzny. Oni zaczęli
zakładać różne organizacje między
innymi Ochotniczą Straż Pożarną.
Aby uczcić pamięć bohaterów Powstania
Styczniowego postawiono na cmentarzu
parafialnym pomnik przedstawiający
orła, który trzyma w dziobie kawałek
łańcucha.
Orzeł szary daje wiele do myślenia.
Mówi, że przyszła wolność, ale nie taka,
o jaką walczyli. Dla nielicznych była jasna, tzn. dostatnia. dla większości była
ona szara, beznadziejna. Tylko ten
łańcuch oznacza zerwane kajdany niewoli.
Niedługo trwała ta wolność i
nadzieja
na
poprawę
życia
społeczeństwa. Wybuch drugiej wojny
światowej pokrzyżował wszystkie plany
i nadzieję na lepszą przyszłość.
Mężczyźni,
którzy
walczyli
o
wyzwolenie kraju sponad stuletniej
niewoli i ich młodsi koledzy powołani
zostali do wojska. I jak zwykle w
trudnych
chwilach
klęski
przed
cudownym obrazem prosząc o łaski
wychodzili z tego miejsca silni i
odważni, bo w tych trudnych chwilach to
było najbardziej potrzebne.

Terror, jaki okupant wprowadził nie rzucił
mieszkańców Krasnobrodu na kolana.
Powstał ruch oporu. Niemcy wiedzieli skąd
się bierze ta tajemnicza siła i nadzieja,
aresztowano księdza i wywieziono do
obozu
koncentracyjnego, a kościół
zamieniono w magazyn. A jednak
najbardziej zbrodnicza siła nie może
zniszczyć tego, co płynie z zewnątrz, w co
naród polski najbardziej wierzy. Obraz,
który przetrwał kilka najazdów Tatarów i
Kozaków przetrwał i tym razem.
Lata powojenne zmieniły Krasnobród,
chociaż daleko było i jest do doskonałości.
W zabytkowym pałacu znalazło miejsce
sanatorium dla dzieci, które funkcjonuje do
chwili obecnej, choć jego przyszłość jest
niepewna pomimo usilnych starań dyrekcji
sanatorium i zarządu Miasta i Gminy.
W wyniku starań kolejnych naczelników gminy wybudowano nową
szkołę, w której uczą się dzieci i młodzież z
całej gminy. Powstały nowe osiedla
mieszkaniowe. Wybudowano od podstaw
nowy Dom Pomocy Społecznej, gdzie pod
fachową i troskliwą opieką dyrekcji i
pracowników ludzie w podeszłym wieku
znaleźli spokój i pewność, że są wśród
życzliwych dla nich ludzi.
Zalew, który został zlokalizowany w
pięknym i malowniczym miejscu, przyciąga jak magnez ludzi z dalekich stron
naszego kraju.

Powstały ośrodki wypoczynkowe, które
teraz w większości są już w prywatnym
posiadaniu. W związku z usilnym
staraniem władz Krasnobrodu, kilka lat
temu Krasnobród ponownie uzyskał
prawa miejskie.
W czym tkwi tajemnica tego niezwykłego miasta, że różne instytucje
mogą działać obok siebie, z których każda jest, do czego innego przeznaczona.
Osiedle Podzamek, gdzie żyją młode
rozwojowe rodziny i rozkrzyczane dzieci
bawiące się na wzgórzu, a obok dom
„spokojnej starości”. Pensjonariusze odpoczywają na ławkach w cieniu drzew, z
przyjemnością przyglądają się tym maluchom. Dalej Sanatorium Rehabilitacyjne
dla Dzieci, a niedaleko jest zalew, gdzie
w upalne dni w sezonie urlopowym
przyjeżdża dużo wczasowiczów, a z ich
zachowania wygląda na to, że się nie nudzą.
W centrum miasta w sklepach ładne
i uśmiechnięte panie ekspedientki
sprawnie obsługują klientów, a w
międzyczasie przychodzą właściciele
tych sklepów, ale na ich twarzach nie
widać uśmiechu. Bacznie obserwują, co
się dzieje i nie odchodzi im z głowy ta
myśl, w co by najlepiej zainwestować i
czy ich konkurencja nie wyprzedzi.
Ciąg dalszy na str. 14
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W dniu 26 sierpnia br. odbył się w
Krasnobrodzie organizowany po raz drugi
festyn „Pożegnanie wakacji”. Pomimo
nienajlepszej pogody impreza rozpoczęła
się zgodnie z programem od zawodów
rowerowych, które polegały na jak
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Pożegnanie Wakacji

najszybszym pokonaniu trasy rowerowej.

Zawodnicy startowali w 3 kategoriach wiekowych: do 8 lat, od 9
do 15 lat i powyżej 15 lat. Dla każdej kategorii wiekowej
przygotowana była inna trasa. Najdłuższa miała około 5 km. W
zawodach łącznie wzięło udział ponad 80 zawodników. Ogromną
zachętą były zapewne atrakcyjne nagrody dla zwycięzców
poszczególnych kategorii (rowery, radiomagnetofony i walkmany)
ufundowane przez sponsorów, którymi byli: Dyrektor Kredyt
Banku S.A. Oddział w Zamościu Andrzej Dziedzic, Hurtownia
„ELGOR” S.C. z Zamościa, ul. Przemysłowa 21 oraz V-ce
Burmistrz Miasta i Gminy Krasnobród Janusz Oś.
W kategorii do 8 lat startowało 11 zawodników, a oto
zwycięzcy:
I miejsce – KAMIL KOZYRA z Krasnobrodu
- otrzymał rower ufundowany przez V-ce Burmistrza Miasta i
Gminy Krasnobród Janusza Osia
II miejsce – NATALIA TYTOŃ z Warszawy
III miejsce – ADRIAN KURANTOWICZ z Krasnobrodu.

W tej kategorii pozostali uczestnicy otrzymali nagrody
pocieszenia ufundowane przez Dyrektora Centrum Oświaty
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie Andrzeja Czaplę.
Najliczniejszą grupę stanowili uczestnicy zawodów w
kategorii od 9 do 15 lat, w której starowało 55 zawodników. W tej
kategorii zwyciężyli:
I miejsce – JAROSŁAW
JANUCHTA z Zamościa
- otrzymał rower ufundowany
przez Hurtownię
„ELGOR” S.C. z Zamościa,
ul. Przemysłowa 21.
II miejsce – PIOTR
JASIŃSKI z Lublina
III miejsce - ALEKSANDER
KARDYŚ z Krasnobrodu
Z dziewcząt, pierwsza na
mecie wyścigu w tej kategorii
była Magdalena Szcześniak z
Warszawy.

5

W kat. powyżej 15 lat startowało 17 zawodników, a oto zwycięzcy:
I miejsce – MIROSŁAW JACHOREK z Zamościa – otrzymał
rower, którego fundatorem był Dyrektor Kredyt Banku S.A.
Oddział w Zamościu Andrzej Dziedzic.
II miejsce – ADAM STAWARZ z Zamościa
III miejsce - WOJCIECH SACHAJKO z Tomaszowa Lub.

We wszystkich trzech kategoriach zawodnicy zajmujący II
lokatę otrzymali w nagrodę radiomagnetofony, a zawodnicy
zajmujący III miejsce walkmany – nagrody ufundowane przez
Dyrektora Kredyt Banku S.A. Oddział w Zamościu Andrzeja
Dziedzica.
Z powodu niesprzyjającej aury, tj. silnego wiatru i deszczu,
po emocjach związanych z zawodami rowerowymi plaża
opustoszała i byliśmy zmuszeni odwołać blok imprez dla dzieci.
Korzystając z okazji chciałabym przeprosić tych nielicznych
milusińskich i ich rodziców, którzy pomimo niesprzyjających
warunków byli gotowi do wspólnej zabawy.
Dopiero po prawie trzygodzinnej przerwie około godz. 1700
mogliśmy kontynuować zaplanowany program. Powoli, wokół
sceny nad zalewem zaczęła gromadzić się publiczność i odbył się
zaplanowany na godz. 17 występ Kapeli „Cukrowniacy” z
Krasnegostawu. Po koncercie muzyki ludowej wystąpił Zespół
Muzyczny „TRANS” z Tomaszowa Lub. Następnie przyszedł
czas na występ gospodarzy, tj. Zespołu „Wójtowianie”.
Szczególnie żywiołowo zareagowała publiczność, kiedy po
muzycznym przerywniku w wykonaniu Zespołu „TRANS”
ponownie na scenie wystąpił Zespół „Wójtowianie”.
Publiczności podobał się nowy wizerunek zespołu. Zespół
ludowy wystąpił w strojach sportowo-turystycznych i z zupełnie
nowym repertuarem. Występ bardzo się spodobał licznie
gromadzonej publiczności, która śpiewała razem z zespołem i
ciągle domagała się bisów.
Po nieco dłuższym, niż planowany koncercie Zespołu
„Wójtowianie” rozpoczęła się nad zalewem zabawa z Zespołem
„TRANS”, która mimo chłodu i przelotnych opadów deszczu
trwała do późnych godzin nocnych. Sponsorem występu Zespołu
„TRANS” i zabawy z tym zespołem była p. Mariola Kucaj –
właścicielka Baru „Mariolka”.
Festyn „Pożegnanie wakacji” był organizowany w
Krasnobrodzie po raz drugi i z pewnością można stwierdzić, że
wpisał się na stałe do kalendarza imprez kulturalno-sportowych
organizowanych w Krasnobrodzie. Mamy nadzieję, że za rok
pogoda nie pokrzyżuje nam planów i zgromadzi jeszcze

większe grono osób chętnych do wspólnej zabawy.
M. Czapla
(Fot. : 1 – zawodnicy II kategorii na starcie, 2 – zwycięzcy w
najmłodszej kategorii, 3 – zwycięzca II kategorii , 4 – Dyrektor
COKiS wręcza nagrodę dla najlepszego zawodnika w III kategorii)
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Zaproszenie
Szkoła Filialna w Wólce Husińskiej
zaprasza wszystkich chętnych
do obejrzenia wystawy około 100 pocztówek
pt. "Zamość 2000 w obiektywie"
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Narodziny
04.08. – Tytuła Aleksandra
Majdan Mały
16.08. – Czapla Izabela
Wólka Husińska
17.08. – Taterycz Patrycja
Kaczórki

Otwarcie wystawy odbędzie się 2 października 2000r.
Jeżeli pasjonujesz się dziedzictwem kulturowym i
historycznym Zamościa przyjdź do naszej szkoły

Śluby

(budynek, w którym mieści się szkoła znajduje się w
pobliżu przystanku autobusowego).

Naprawdę warto!
Tylko u nas taka wystawa!

05.08.2000r.
Gałan Piotr
i Janicka Agnieszka

Zapraszamy!
Czekają niespodzianki.

12.08.2000r.
Kurzempa Radosław
i Garbula Janina
Rembisz Lesław
i Gołębiowska Monika

Odeszli z naszej
społeczności
08.08 – Gontarz Sylwester – Majdan
Wielki
08.08 – Wołoszyn Andrzej – Potok
Senderki
09.08 – Gajewska Marianna – Majdan
Wielki
09.08 – Momot Wiktoria – DPS
Krasnobród
13.08 – Mielnicka Karolina – Krasnobród
14.08 – Mazur Jan – Majdan Mały
14.08 – Kleban Adam – Kaczórki
16.08 – Kołodziejczyk Lucyna – DPS
Krasnobród
27.08 – Zub Marianna – Hutków
30.08 – Kudełko Jan – Krasnobród

19.08.2000r.
Nadłonek Waldemar
i Buryło Agnieszka
Umiński Dariusz
i Przednowek Monika
Lewusz Seweryn
i Olszewska Marta
Szpyra Józef
i Piwek Izabella
Wołowiec Zbigniew
i Koman Renata
26.08.2000r.
Ulanicki Marek
i Piwowarska Joanna
Gałan Sławomir
i Lalik Renata
Paska Marek
i Działa Małgorzata

Gazeta Krasnobrodzka
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Ku Pamięci
Dzieci Zamojszczyzny
1 września br. po raz kolejny
witaliśmy w Krasnobrodzie uczestników
Czteroetapowego, XIV już Biegu Pamięci
Dzieci Zamojszczyzny. Tradycyjnie w
Krasnobrodzie odbywa się zakończenie II
etapu biegu prowadzącego ze Zwierzyńca
do Krasnobrodu.
W tegorocznej edycji biegu startowało
ponad 90 zawodników niemalże z całej
Polski, a także z Ukrainy, Białorusi i
Słowacji, których na mecie w centrum
Krasnobrodu bardzo serdecznie witali
licznie zgromadzeni mieszkańcy naszego
miasteczka, goście przebywający u nas na
wypoczynku oraz Zespół „Wójtowianie”.
Pierwszy
zawodnik
niepełnosprawny przybył na metę kilkanaście
minut po godz 16, pokonując trasę ponad
20 km w ciągu 47 nim. Po przybyciu na
metę wszystkich zawodników odbyło się
uroczyste
wręczenie
nagród
dla
najlepszych
zawodników
w
poszczególnych kategoriach.
A oto zwycięzcy poszczególnych
kategorii:
Kat. MĘŻCZYŹNI:
I miejsce - Sękowski Piotr – Płońsk
II miejsce - Chawawko Tomasz – Dębno
III miejsce - Sokov Sergiej – Białoruś
Kat. KOBIETY:
I miejsce - Gałuszka Natalia – Białoruś
II miejsce - Krawczyk Barbara –
Samborowo
III miejsce - Kowal Nina – Białoruś
Kat. NIEPEŁNOSPRAWNI:
I miejsce - Hamerlak Tomasz –
Bielsko-Biała
II miejsce - Baran Zbigniew –
Bielsko-Biała
III miejsce - Wątor Robert – Nowy Sącz
Dla zwycięzców etapu w tych
kategoriach
nagrody
ufundował
i
osobiście wręczył Burmistrz Miasta i
Gminy Krasnobród Marek Pasieczny.
W kat. Niewidomi i niedowidzący
klasyfikacja przedstawiała się następująco:
I miejsce
Jeżowski Sławomir - Warszawa
II miejsce
Mięch Wiesław – Warszawa
III miejsce
Wałęga Edmund – Warszawa
Tutaj nagrody ufundowane przez
P. Krystynę Mielnicką – Apteka Prywatna
ul. 3-go Maja i Stanisławę Cieplak –
Kiosk „RUCH”, wręczył Z-ca Burmistrza

Miasta i Gminy Krasnobród Janusz Oś.
Nagrody ufundowane przez P. Jarosława
Rosiaka – Sklep „Joanna”, z rąk Z-cy
Burmistrza Miasta i Gminy Krasnobród
Janusza Osia otrzymali też najmłodszy
uczestnik biegu – Jarosław Banach i
najstarszy
uczestnik
–
Kazimierz
Wojtkowiak.
Ponadto nagrody ufundowali i
wręczyli:
Ośrodek
RekreacyjnoWypoczynkowy „U Buzunów” – Józefat
Buzun dla kobiety ze Słowacji- Marii
Kleinora, Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Majdanie Wielkim Stanisław
Greszta dla zawodnika ze Słowacji –
Dezider Ferenci, Koło w Krasnobrodzie
Polskiego Związku Byłych Więźniów
Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych
– P. Zofia Adamska dla kobiety
niepełnosprawnej – Elżbiety Kiszko. Pani
Elżbieta otrzymała również słodką nagrodę
w postaci wspaniałego tortu ufundowanego
przez właściciela Zakładu Cukierniczego
w Krasnobrodzie P. Jana Szpyrę.
Po wręczeniu nagród i zakończeniu
oficjalnej części spotkania zawodnicy nie
chcieli rozstawać się z Krasnobrodem, a
zachęceni muzyka i śpiewem Zespołu
„Wójtowianie” z Krasnobrodu rozpoczęli,
tradycyjnie już tańce na ulicy w centrum
Krasnobrodu. Było bardzo przyjemnie i
sympatycznie i nie było to tylko moje
zdanie, takie opinie wyrażali uczestnicy
biegu. Podczas rozmowy z nimi wszyscy
zgodnie powtarzali, że atmosfera na mecie
w Krasnobrodzie jest niepowtarzalna i z
radością przybywają do Krasnobrodu.
Miłym akcentem było też wręczenie przez
jednego z zawodników z Torunia na ręce
przedstawiciela władz samorządowych
słodkiego upominku w postaci pierników
toruńskich, w dowód wdzięczności za
gościnne i serdeczne przyjęcie przez
władze samorządowe i mieszkańców
naszego miasta.
Również
podczas
uroczystego
zakończenia XIV Biegu Pamięci Dzieci
Zamojszczyzny w Zamościu w dniu
3.09.2000r. Burmistrzowi Miasta i Gminy
Krasnobród Markowi Pasiecznemu za
gorące przyjęcie i miłą atmosferę na mecie
podziękował uczestnik biegu Słowak Dezider Ferenci.
Przyjemnie jest słuchać takich opinii,
ale przecież wcześniej trzeba było sobie na
nie zapracować. Jest zasługa zarówno
władz samorządowych, które podejmują
się organizacji biegu, sponsorów –
fundatorów nagród dla zwycięzców etapu

oraz pozostałych mieszkańców miasta,
którzy gorąco witają przybywających do
Krasnobrodu zawodników.
Po raz drugi z organizatorami i
uczestnikami biegu spotkaliśmy się 2
września
br.
w
godzinach
popołudniowych. Przed startem do
kolejnego etapu biegu, zawodników
pożegnał Burmistrz Miasta i Gminy
Krasnobród Marek Pasieczny. Następnie
delegacje: zawodników i gospodarzy z
wiązankami
oraz
uczestnicy
i
organizatorzy biegu, z orkiestrą na czele
udali się pod pomnik, gdzie złożono
wiązanki i uczczono pamięć Dzieci
Zamojszczyzny.

Po
oficjalnym
pożegnaniu
zawodnicy udali się na miejsce startu
zlokalizowanego na Podklasztorze, skąd
wyruszyli na trasę III etapu Biegu
Pamięci
Dzieci
Zamojszczyzny
prowadzącego
do
Zamościa.
Zgromadzeni w centrum Krasnobrodu
mieszkańcy
brawami
żegnali
opuszczających
Krasnobród
uczestników biegu.
Na
zakończenie
tej
relacji
chciałabym podziękować wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji
biegu w Krasnobrodzie. Szczególne
podziękowania należą się sponsorom fundatorom nagród dla zwycięzców,
którymi byli:
Jarosław Rosiak – Sklep „Joanna”,
Józefat Buzun - Ośrodek RekreacyjnoWypoczynkowy „U Buzunów”,
Krystyna Mielnicka – Apteka
Prywatna,
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Majdanie Wielkim
Stanisław Greszta
Koło w Krasnobrodzie Polskiego
Związku Byłych Więźniów
Hitlerowskich Obozów
Koncentracyjnych – P. Zofia Adamska
Jan Szpyra - Zakład Cukierniczy
w Krasnobrodzie.
Miejmy nadzieję, że za rok kolejna,
XV już edycja Biegu będzie równie
dobrze przyjęta przez uczestników tej
sportowej imprezy.
M. Czapla
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Dożynki Diecezjalne
Krasnobród po raz drugi był
organizatorem Dożynek Diecezjalnych.
Odbyły się one 10 września 2000r. Na
tę
uroczystość
przybyło
do
Krasnobrodu 60 delegacji z wieńcami
dożynkowymi z różnych miejscowości
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, aby
podziękować Matce Bożej za uzyskane
plony.
Uroczystości
dożynkowe
rozpoczęły się zbiórką delegacji z
wieńcami na placu przy Kaplicy na
Wodzie.
Następnie po krótkiej modlitwie, w
uporządkowanym szyku, na czele z
Orkiestrą Dętą z Krasnobrodu korowód
przemaszerował na plac przykościelny,
gdzie o godz. 11 zgromadzeni na placu
wierni wysłuchali koncertu Chóru
Parafialnego z Krasnobrodu.
Przed uroczystą sumą wszystkich
zebranych
na
uroczystościach
dożynkowych
powitał
kustosz
Sanktuarium
Maryjnego
w
Krasnobrodzie ks. prałat Roman
Marszalec. O godz. 1200 rozpoczęła się
msza św., której przewodniczył ks.
biskup Mariusz z Leszczyński.

Podczas sumy dożynkowej ks.
biskup Mariusz Leszczyński wraz ze
starostami dożynek oraz honorowymi
gośćmi obejrzeli wieńce dożynkowe,
które następnie były poświęcone przez
ks. Biskupa. Każda z delegacji
otrzymała
pamiątkowy,
okolicznościowy dyplom.
Uroczystą sumę odpustową zakończyła procesja, w której uczestniczyły
delegacje z wieńcami dożynkowymi.
Po
zakończeniu
uroczystości
religijnych, na specjalnie w tym celu
przygotowanej na placu targowym
scenie, odbyły się występy zespołów
ludowych.
Licznie
zgromadzoną
publiczność piosenką, wierszem i
skeczem zabawiały następujące zespoły:
"Wesołe Gosposie" z Kolonii Sitaniec,
"Kalina" z Rudy Wołoskiej, "Baby
Goździeńskie" z miejscowości Gózd
Lipiński, "Dolinianki" z Bełżca, Zespół
Śpiewaczy "Roztocze" z Dzierążni,
Zespół „Rogóźno” z miejscowości o tej
samej nazwie, "Wieśniacy" z Żernik
oraz reprezentanci gospodarzy "Kapela
Krasnobrodzka".
Wszystkie zespoły miały ciekawy i

bardzo humorystyczny repertuar, ale
szczególnie żywo reagowali zebrani
podczas występu Zespołu "Dolinianki" z
Bełżca, na czele z szefową zespołu i
autorką tekstów piosenek 81-letnią
Anielą Gmoch.
Z bardzo żywą reakcją publiczności
spotkał się też występ "Kapeli
Krasnobrodzkiej". Wesołe piosenki i
żywa skoczna muzyka w wykonaniu
kapeli zachęciła niektórych, bardziej
odważnych słuchaczy do tańca.
Miłym akcentem podczas występów
artystycznych było przybycie na plac ks.
biskupa Mariusz Leszczyńskiego w
asyście starostów dożynek, księży i
zaproszonych
gości.
Ks.
biskup
skierował kilka słów do zebranych wokół
sceny ludzi, a w odpowiedzi na jego
słowa rozbrzmiało gromkie "Sto lat".
Natomiast Zespół "Roztocze" z Dzierążni
zadedykował ks. biskupowi piosenkę pod
tytułem "Na drogę życia".
Cieszący się dużym powodzeniem
występ
„Kapeli
Krasnobrodzkiej”
zakończył obchody Diecezjalnego Święta
Plonów - Krasnobród 2000.

M. Czapla
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Wybory prezydenckie 2000
INFORMACJA
Burmistrza Miasta i Gminy Krasnobród
z dnia 1 września 2000r.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 1990r. o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. Nr 47 poz 544 z 2000r.) w związku z uchwałą
Nr 216/1998 Zarządu Miasta i Gminy Krasnobród z dnia 10 września 1998r. i uchwałą Nr
150/2000 Rady Miasta i Gminy w Krasnobrodzie z dnia 22 sierpnia 2000r. - podaje się do
publicznej wiadomości wyborców informacje o numerach i granicach stałych obwodów
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostanie
przeprowadzone głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 8 października 2000r.
Numer
obwodu

Granice obwodu

1

Miasto Krasnobród ( z wyłączeniem
Osiedla Podzamek) Nowa Wieś,
Podklasztor, Szur

2

Hutków, Grabnik

3

Dominikanówka, Majdan Mały,
Majdan Wielki

4

Kaczórki, Hutki

5

Hucisko, Malewszczyna, Potok
Senderki, Stara Huta

6

Wólka Husińska

7

Zielone

8
9

Krasnobród - Osiedle Podzamek
obejmujące ulice: Fiołkowa,
Jaśminowa, Kalionowa, Kwiatowa,
Liliowa, Młyńska, Różana,
Sanatoryjna, Wiśniowa, Dom
Pomocy Społecznej w
Krasnobrodzie
Dom Pomocy Społecznej w
Majdanie Wielkim

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
Urząd Miasta i Gminy
w Krasnobrodzie
tel. 660-76-91 wew.53
Szkoła Podstawowa w Hutkowie,
tel. 660-73-47
Szkoła Podstawowa w Majdanie
Wielkim, tel. 660-71-68
Szkoła Podstawowa w Kaczórkach
tel. 660-75-90
Szkoła Podstawowa w Starej
Hucie
tel. 660-72-17
Remiza OSP w Wólce Husińskiej sala szkoleń, tel. 660-71-00
Szkoła Podstawowa w Zielonem
tel. 660-75-95

Dom Pomocy Społecznej
w Krasnobrodzie, tel. 660-76-85

Dom Pomocy Społecznej
w Majdanie Wielkim 660-78-57

Lokale Wyborcze otwarte będą w dniu 8 października 2000r. w godzinach od 6.00 do
20.00.
Burmistrz
Marek Pasieczny
Jak wynika z przedstawionej informacji od poprzednich wyborów zaszły pewne zmiany
dotyczące granic obwodów i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Tutaj chciałabym
zwrócić szczególną uwagę osobom mieszkającym na terenie objętym obwodem nr 1, którzy
głosować będą w lokalu Urzędu Miasta i Gminy Krasnobród, a nie w Domu Kultury, jak
było dotychczas. Zmiany te związane są z zabezpieczeniem aktywnego udziału w wyborach
osobom niepełnosprawnym. Wejście do budynku Urzędu MiG od niedawna przystosowane
jest dla potrzeb osób niepełnoprawnych. Natomiast dotychczasowy lokal wyborczy w
budynku Domu Kultury nie pozwala na swobodny udział w głosowaniu osobom
niepełnosprawnym.
Kolejną zmianą jest fakt utworzenia na terenie Miasta i Gminy Krasnobród kolejnego,
dziewiątego obwodu wyborczego z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Majdanie
Wielkim. Jest wymóg nowej ustawy o wyborze prezydenta, stąd też zaistniała konieczność
utworzenia nowego obwodu w DPS w Majdanie Wielkim.

Znane są już składy Obwodowych
Komisji Wyborczych, które przedstawiamy poniżej:
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 1
w Krasnobrodzie
1. Marek Pawluk - Krasnobród
2. Józef Kapuśniak - Krasnobród
3. Zofia Kończewska-Murdzek –
Krasnobród
4. Elżbieta Florek - Krasnobród
5. Teresa Mielniczek - Krasnobród
6. Kazimierz Kula - Krasnobród
7. Eżbieta Nowak – Krasnobród
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 2
w Hutkowie
1. Alicja Koperwas - Majdan Wielki
2. Kazimierz Pakuła - Nowa Wieś
3. Janina Oś - Krasnobród
4. Mariusz Sawulski - Krasnobród
5. Jacek Adamczuk - Hutków
6. Marianna Olszewska - Krasnobród
7. Barbara Sawicka – Zamość
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 3
w Majdanie Wielkim
1. Marta Mielniczek - Krasnobród
2. Edyta Smoląg - Majdan Wielki
3. Tadeusz Kostrubiec - Majdan Wielki
4. Małgorzata Kawałek - Krasnobród
5. Maiusz Koperwas - Majdan wielki
6. Adam Kałuża - Krasnobród
7. Łucja Nadłonek - Majdan Wielki
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 4
w Kaczórkach
1. Krzysztof Szkałuba - Kaczórki
2. Wiktor Juszczak - Krasnobród
3. Janina Figuła - Kaczórki
4. Krzysztof Górnik - Krasnobród
5. Jadwiga Gałka - Krasnobród
6. Roman Ożga - Kaczórki
7. Janina Wyszyńska - Krasnobród
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 5
w Starej Hucie
1. Paweł Murdzek - Krasnobród
2. Władysław Pawelec - Krasnobród
3. Wojciech Żurakowski - Krasnobród
4. Sławomir Radliński - Krasnobród
5. Janusz Gęśla - Krasnobród
6. Stanisław Teterycz - Malewszczyzna
7. Jadwiga Bodys - Stara Huta
ciąg dalszy na str.18
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Razem Raźniej
Ciąg dalszy ze str. 1
Zanim opiszę te uroczystości przypomnę, że Warsztat Terapii
Zajęciowej w Dominikanówce rozpoczął działalność 1 lipca 2000r.
i obejmuje opieką rehabilitacyjną 25 osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności, w wieku od 16 do 40 roku życia. Uczestnicy
pochodzą z miejscowości położonych na terenie gmin: Krasnobród
i Adamów, z których są codzienne dowożone do WTZ. Głównym
celem WTZ jest przygotowanie osoby niepełnosprawnej do życia
w społeczeństwie. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w
następujących pracowniach: krawiecko-dziewiarskiej, plastycznej,
gospodarstwa domowego, poligraficznej, stolarsko-wikliniarskiej.
Pobyt w warsztacie uatrakcyjniają zajęcia muzyczne i rekreacyjno
sportowe.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. odprawioną w kaplicy w
Dominikanówce, którą odprawił ks. Prałat Roman Marszalec.
Oprawę muzyczną mszy św. przygotowali uczestnicy warsztatu
pod opieką muzykoterapeuty Jacka Kowalika i innych terapeutów.
Po mszy św. uczestnik warsztatu Andrzej Skrzypa podziękował
ks. prałatowi za modlitwę w intencji niepełnosprawnych i
pracowników, poprosił o błogosławieństwo i poświęcenie budynku
i samochodu, a uczestniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Dominikanówce Renata Buryło wręczyła ks. prałatowi upominek
w postaci obrazu przedstawiającego Matkę Boską Krasnobrodzką
– obraz wykonany w WTZ.
Następnie wszyscy, z zespołem „Wójtowianie” na czele, przy
dźwiękach muzyki przemaszerowali pod budynek, będący siedzibą
WTZ w Dominikanówce. Tam ks. Prałat Roman Marszalec
poświęcił budynek i pomieszczenia WTZ oraz samochód służący
do przewozu uczestników warsztatu. W dalszej kolejności głos
zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Krasnobród Marek Pasieczny,
który powitał wszystkich obecnych na tej uroczystości.
Uroczystość tą zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście:
Andrzej Mańka – Dyrektor Oddziału Lubelskiego Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z
współpracownikami: Katarzyną Miernik, Antoniną Umińską,
Urszulą Kasprzak, Wicestarosta Powiatu Zamojskiego Adam Bąk,
Ryszard Korczakowski – Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy w Rodzinie w Zamościu, Zastępca Burmistrza MiG
Krasnobród Janusz Oś, Sekretarz MiG Krasnobród Kazimierz
Gęśla, Przewodniczący Rady MiG Krasnobród Józef Wryszcz,
Mirosława Konopka - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, Jerzy Cios – Dyrektor
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasnobrodzie, ks.
Prałat Roman Marszalec, ks. Mariusz Rybiński, ks. Grzegorz
Hałas, uczestnicy i opiekunowie WTZ z: Józefowa, Biłgoraja,
Werbkowic, Krasnegostawu oraz dwóch WTZ z Zamościa.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Andrzej Mańka Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON, Burmistrz Miasta i
Gminy Krasnobród Marek Pasieczny oraz uczestnik WTZ w
Dominikanówce Józef Greszta.
Po uroczystym otwarciu Kierownik WTZ W Dominikanówce
Urszula Czapla zaprosiła wszystkich do obejrzenia pracowni i
innych pomieszczeń służących uczestnikom i pracownikom WTZ.
Dalsza część uroczystości miała miejsce w pobliskiej
remizie strażackiej. Tą część spotkania rozpoczęli piosenką
uczestnicy WTZ w Dominikanówce. Następnie uczestnik Andrzej
Skrzypa przedstawił informacje o działających od lipca br. WTZ w
Dominikanówce. W dalszej kolejności głos zabrała Kierownik tej
placówki Urszula Czapla, która podziękowała wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania WTZ w Dominikanówce. Szczególne
słowa podziękowania skierowała do Dyrektora Lubelskiego
PFRON Andrzeja Mańki i Burmistrza MiG Krasnobród Marka
Pasiecznego, którzy w dowód wdzięczności, z rąk Pani Kierownik
otrzymali kwiaty i upominki wykonane przez uczestników
warsztatu.

Gazeta Krasnobrodzka

Razem
Raźniej

Zdjęcia: 1 – wręczenie obrazu ks. prałatowi, 2 – modlitwa przed
uroczystym otwarciem WTZ, 3 – zgromadzenia na uroczystości, 4 –
uroczyste przecięcie wstęgi przez uczestnika WTZ, 5 – występ
uczestników WTZ, 6 – wystawa prac plastycznych, 7 – kujawiak w
wykonaniu uczestników WTZ z Dominikanówki, 8 – honorowi goście
uroczystości.
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W odpowiedzi na te słowa głos zabrali: Andrzej Mańka,
Burmistrz Marek Pasieczny i ks. prałat Roman Marszalec,
którzy powiedzieli bardzo wiele miłych słów skierowanych do
pomysłodawców, realizatorów inicjatywy utworzenia WTZ w
Dominikanówce oraz do uczestników i pracowników tej
placówki. Po tych wystąpieniach ponownie z program
muzycznym zaprezentowali się uczestnicy warsztatu. W
repertuarze znalazła się m. in. piosenka o Warsztacie napisana
przez uczestników i pracowników WTZ.
Jak już wcześniej wspominałam otwarcie Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Dominikanówce połączone było z prezentacją
prac plastycznych osób niepełnosprawnych, w związku z tym
głos zabrał Dyrektor COKiS Andrzej Czapla, który
poinformował o konkursowym charakterze tej prezentacji. Do
pracy w komisji oceniającej prezentowane prace plastyczne
zaproszono: przedstawicieli PFRON-u Dyrektora Andrzeja
Mańkę i Katarzynę Miernik, Wicestarostę Powiatu Zamojskiego
Adama Bąka, Zastępcę Burmistrza MiG Krasnobród Janusza
Osia, i Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krasnobrodzie Jerzego Ciosa.
Podczas pracy komisji wszystkim zebranym na sali czas
umilał muzyką i piosenką Zespół „Wójtowianie” z
Krasnobrodu. Po obejrzeniu prac, które prezentowały WTZ z:
Werbkowic, Biłgoraja, Józefowa, Krasnegostawu, dwóch WTZ
z Zamościa i Dominikanówki komisja podjęła decyzję
dotyczącą werdyktu. O wynikach pracy komisji zebranych
poinformował przewodniczący Komisji – Wicestarosta Adam
Bąk. I tak: I miejsce zajął WTZ z Biłgoraja, II miejsce
równocześnie WTZ z Krasnegostawu i WTZ przy Parafii Św.
Michała w Zamościu, natomiast pozostałe WTZ z: Werbkowic,
Józefowa, Zamościa z ul. Orlicz-Dreszera i Dominikanówki –
III miejsce.
Dla prezentujących prace przygotowano pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu AGD. Tutaj
chciałabym dodać, że uczestnicy warsztatów prezentujących
prace plastyczne mogli sami wybrać sobie nagrodę, i niektórym
trudno było zdecydować się, co chcieliby wziąć ze sobą.
Po wręczeniu nagród ponownie wystąpili uczestnicy WTZ
w Dominikanówce. Tym razem zaprezentowali się w strojach
ludowych i zatańczyli kujawiaka. Tym miłym ludowym
akcentem zakończyła się artystyczna cześć spotkania.
Po wpisaniu się do księgi pamiątkowej wszyscy zaproszeni
goście udali się na obiad do Ośrodka Wypoczynkowego
„Portland” w Krasnobrodzie. Tam po obiedzie rozpoczęła się
długo oczekiwana przez uczestników warsztatów dyskoteka.
Całe spotkanie, tak bardzo urozmaicone, które rozpoczęło
się w Dominikanówce, a zakończyło w na Ośrodku
wypoczynkowym „Portland” w Krasnobrodzie przebiegło w
bardzo miłej atmosferze. Wypowiedziano wiele miłych słów,
było wiele radości i wzruszeń. Wszyscy wspaniale się bawili i
żal było się rozstawać. Z całą pewnością można stwierdzić, że
że rzeczywiście „Razem Raźniej” – przekonali się o tym
wszyscy obecni na opisanych uroczystościach, m.in. pisząca te
słowa.
Uroczystość otwarcia Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Dominikanówce była uwieńczeniem wielu trudnych działań i
zabiegów władz samorządowych i osób im życzliwych. Teraz
zapewne mogą stwierdzić, że warto było. Najlepszym
potwierdzeniem tego, były zapewne, radość i uśmiech na
twarzach uczestników WTZ w Dominikanówce oraz słowa
wypowiedziane przez jednego z nich – Andrzeja Skrzypę, które
pozwolę sobie zacytować: „Warsztat Terapii Zajęciowej w
Dominikanówce jest to miejsce, w którym ciekawie i mile
możemy spędzać czas. Tutaj rozwijamy swoje umiejętności i
zainteresowania, nawiązujemy nowe znajomości i przyjaźnie.
Chętnie przyjeżdżamy do warsztatu, ponieważ panuje tutaj
serdeczna, rodzinna atmosfera. Możemy pośmiać się,
pożartować, porozmawiać, zatańczyć na dyskotece, pojechać na
wycieczkę. Dzięki warsztatom nie czujemy się samotni,
pozostawieni sami sobie, wiemy, że jesteśmy potrzebni.”
M. Czapla
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Dzień Energetyka
8 września 2000r. w Krasnobrodzie pracownicy Zamojskiej Korporacji Energetycznej
SA wraz z rodzinami świętowali Dzień Energetyka. W obchodach uczestniczyło
blisko 2000 osób.
Uroczystość otworzył okolicznościowym przemówieniem Jacek Socha Prezes
Zarządu Zamojskiej Korporacji Energetycznej SA. Najlepsi pracownicy zostali
uhonorowani krzyżami zasługi, odznaczeniami oraz dyplomami.
Zaproszeni goście w osobach: ks. biskup Mariusz Leszczyński, vice wojewoda
lubelski Tomasz Flis, Prezydent Miasta Zamościa Marek Grzelaczyk, Przewodniczący
Sejmiku Samorządowego w Lublinie Marek Tęcza skierowali do obecnych moc
życzeń.
Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę, która trwała do białego rana.
Bardzo ciepło został przyjęty koncert znanej wokalistki Anity Lipnickiej jak również
wspaniały popis Zamojskiej Orkiestry Wojskowej. Jednak najwięcej uśmiechów
można było zobaczyć na twarzach świętujących podczas występu Kabaretu OTTO.
Elżbieta Lebiedowicz

Plener Ilustratorów
W dniach 16-29 sierpnia w Krasnobrodzie odbył się kolejny XVI już Ogólnopolski
Plener Ilustratorów. Organizatorami tego pleneru byli: Wydział Kultury Sportu i
Turystyki Urzędu Miasta w Zamościu, Biuro Wystaw Artystycznych w Zamościu oraz
Galeria Zamojska.
W plenerze wzięło udział 18 osób, a wśród nich m. in. ilustratorzy i malarze z
zamojskiego środowiska artystycznego: Stanisław Pokryszka z Biłgoraja, Marek
Rzeźniak i Marek Terlecki z Zamościa, Maria Krentz z Tomaszowa Lub. oraz znani
artyści polscy, m. in. Tadeusz Borowski, Elżbieta Gołaszewska, Zdzisław Witwicki.
Tematyką tegorocznego pleneru z racji Roku Reymontowskiego była twórczość
Reymonta.
M. Czapla
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Kącik
Literacki
Cieszymy się, że możemy zaprezentować
Czytelnikom „Gazety Krasnobrodzkiej” kolejne wiersze napisane przez mieszkanki
naszego miasta. Wiersze nawiązują do
bardzo aktualnych wydarzeń społecznogospodarczych w naszym kraju.
Autorka pierwszego wiersza nie chce na
razie zdradzać swego nazwiska, dlatego też
publikujemy go bez podpisu.

Rolnik w kłopocie
Już zboże zebrane z pola
Ciężka rolnika dola
Z tego będzie dużo chleba
Tyle ile wszystkim trzeba
Myśli rolnik co tu zrobić
By i do chleba zarobić
Wyhodować chyba świnie
Lecz od września VAT nie minie
Siedzi bardzo zmartwiony
I przytula się do żony
Jutro czeka Cię zadanie
W banku konta zakładanie
Całą nockę nie przespali
Tak się tym zafrasowali
Po co nam te konta, VAT-y
Chcemy wrócić do czasów taty.
Nie martw się kobito
Po co Ci to
My dochodów mało mamy
Więc z VAT-u nie skorzystamy
A co ty stary znasz się?
I tak musisz rozliczyć się!
Według stawki ryczałtowej
Do tego trzeba mieć głowę.

Kredyt Bank S.A. Oddział w Zamościu
zaprasza obecnych i przyszłych Klientów do korzystania
z pierwszego na Roztoczu
czynnego całą dobę bankomatu.
Bankomat umiejscowiony jest w budynku
Urzędu Miasta i Gminy Krasnobród

Kredyt Bank S.A. Oddział w Zamościu
Agencja nr 1 w Krasnobrodzie
Ul. 3-go Maja 26, tel. (0-84) 660 74 77

Z chłopa zrobią urzędnika
Lecz po co ta polityka
Czy z VAt-em, czy bez tego
Nikt nie zrobi nic za niego.

Już do szkoły!
Już przeminął lipiec chłodny,
przeszedł sierpień skwarny, złoty.
Już do szkoły wracać trzeba
dalej do roboty
Hej śpieszymy już do ciebie
droga nasza szkoło.
Słońce patrzy na nas z góry
śmieje się wesoło.
Dalej, dalej przez ulice
przez drogi i pole
Choć przyjemnie było w lecie
nam przyjemnie w szkole.

A. Słota
W dalszym ciągu oczekujemy na wiersze
naszych rodzimych poetów.
Redakcja
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Sport
Zapewne nie wszyscy sympatycy piłki "kopanej" w Krasnobrodzie wiedzą, że
rozgrywkom drużyny Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego "IGROS"
występującej w klasie wojewódzkiej "A" gr. II towarzyszą rozgrywki Ligii
Trampkarzy (rocznik 1986 i młodsi) rozgrywane z innymi drużynami i na innych
stadionach.
Tak funkcjonujący system rozgrywek zwalnia pierwszą drużynę z
przedmeczu juniorów. Dla wszystkich zainteresowanych podaję terminarz
rozgrywek ligowych w/w ligi (bok terminów meczów już rozegranych podajemy
ich wyniki):
05.09.2000r
09.09.2000r
16.09.2000r
23.09.2000r
07.10.2000r.
godz. 1200
14.10.2000r.
godz. 1200
28.10.2000r.
godz. 1200
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LKS "IGROS" Krasnobród MKS "ROZTOCZE" Szczebrzeszyn (7 : 2)
LKS "IGROS" Krasnobród UKS „KIKO” Zamość (2 : 2)
LKS "IGROS" Krasnobród MKS "UNIA" Hrubieszów (3 : 0)
TKS "TOMASOVIA" Tomaszów Lub. LKS "IGROS" Krasnobród
LKS "IGROS" Krasnobród AMSPN "HETMAN" Zamość
BKS "ŁADA" Biłgoraj LKS "IGROS" Krasnobród
BKS "ŁADA II" Biłgoraj LKS "IGROS" Krasnobród

Kadrę Trampkarzy Starszych tworzą uczniowie naszego Gimnazjum oraz
nieliczni uczniowie ZSP, łącznie 21 zawodników:
Paweł Daniel, Mateusz Górnik, Łukasz Gielmuda, Michał Gielmuda, Tomasz
Kawka, Karol Kołtun, Marcin Kołtun, Mateusz Kołtun, Adam Kostrubiec,
Tomasz Kowalczuk, Artur Kurantowicz, Mateusz Kurantowicz, Paweł Łubiarz,
Marek Margol, Tomasz Margol, Krzysztof Nieborak, Michał Nowak, Łukasz
Nowosad, Dawid Roczkowski, Piotr Skiba, Tomasz Wereski. Wyżej wymienieni
są oficjalnie zgłoszeni do rozgrywek i ubezpieczeni.
Trzeba również dodać, że są prowadzone zajęcia z grupą Trampkarzy
Młodszych. Zajęcia rozpoczęły się już pod koniec wakacji sparingami z "Unią”
Hrubieszów i „Świdniczanką” Świdnik. Nasi młodzi piłkarze mieli również okazję
spotkać, posłuchać wykładu, zadać pytania panu trenerowi Ryszardowi Kuleszy (z
którym szerszy wywiad zamieścimy w następnym wydaniu "G.K."), a także zrobić
pamiątkowe zdjęcie., które publikujemy poniżej.

W imieniu własnym i młodych piłkarzy zapraszam na stadiony.
Ze sportowym pozdrowieniem
Sławek Radliński

Co słychać

w COKiS-ie
Wystawa
Od 25 września br. w Centrum Oświaty
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie czynna
będzie wystawa prac plastycznych
wykonanych
przez
uczestników
Warsztatów
Terapii Zajęciowej
z
Biłgoraja,
Zamościa,
Werbkowic,
Krasnegostawu,
Józefowa
i
Dominikanówki.
Zapraszamy
od
poniedziałku do piątku w godz. od 800 do
1600.

Powrót biblioteki
Regały i książki Biblioteki Publicznej w
Krasnobrodzie, która przez około 3 lata
miała swoją siedzibę w budynku
szkolnym przy ul. Lelewela zostały
przewiezione do pomieszczeń Centrum
Oświaty
Kultury
i
Sportu
w
Krasnobrodzie przy ul. 3-go Maja 18.
Obecnie trwają prace związane ze zmianą
lokalizacji biblioteki. Już wkrótce
czytelnicy będą mogli wypożyczać
książki w dawnej siedzibie biblioteki w
budynku domu kultury.

I Rajd Pieszy
Doliną Św. Rocha
Klub Abstynenta „Arka” wspólnie z
Centrum Oświaty Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie organizuje I Rajd Pieszy
Doliną św. Rocha. Rajd organizowany jest z
myślą dzieciach i młodzieży ze szkół z
terenu Miasta i Gminy Krasnobród i
odbędzie się 21 października 2000r. Zbiórka
uczestników o godz. 1000 przy szkole w
Krasnobrodzie natomiast zakończenie rajdu
na parkingu śródleśnym w miejscowości
Hutki, gdzie odbędzie się wspólne ognisko i
pieczenie kiełbasek oraz konkursy, gry i
zabawy.
Zapisy do rajdu przyjmować będą
nauczyciele w szkołach
oraz Centrum
Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie
w terminie do 18 października br.
Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest
uiszczenie opłaty startowej w wysokości 1
zł. od osoby.
Do zobaczenia na trasie rajdu.
Oprac. M. Czapla
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Tajemnicze miasto
Ciąg dalszy ze str. 4
W
samym
środku
miasta
usytuowany jest Urząd Miasta i Gminy
Krasnobród, a obok na placu odbywają
się raz w tygodniu jarmarki, niezłe
rozwiązanie, korzyść obustronna i
wygoda dla mieszkańców miasta i
okolic. Kilkaset metrów dalej szkoła,
gdzie kadra nauczycielska nieźle sobie
radzi z tak dużą ilością dzieci i
młodzieży
w
nienajlepszych
warunkach.
Dalej na wschód, wyciąg narciarski,
gdzie podczas sezonu zimowego w dni
wolne od pracy i nauki przyjeżdżają
młodzi ludzie, aby zażyć białego
szaleństwa. A w środku między szkołą
a wyciągiem narciarskim jest cmentarz
parafialny, miejsce spoczynku wielu
pokoleń,
miejsce
zadumy
nad
przeszłością. Zdawałoby się, że trudno
to razem pogodzić. Z obydwu stron
słychać śpiew i śmiech rozbawionej
młodzieży, a w środku cisza i tylko
płonące
na
grobach
znicze
przypominają, że to miejsce trzeba
uszanować.
Dobrze
wychowana
młodzież tak się zachowuje.
Obok wyciągu narciarskiego na
szczycie Góry Chełmowej stoi krzyż z
wizerunkiem Chrystusa. Wygląda na to,
że Chrystus swymi rękoma chce objąć
miasto i okolice i woła: ”...przyjdzie do
mnie moje dzieci, bo przyszedł już
czas..”

W szkole podstawowej, w jednej z
młodszych klas na ostatniej godzinie
lekcyjnej wychowawczyni prowadzi
wykład na temat współżycia w rodzinie,
obowiązków rodziców do dzieci i
odwrotnie. Zdawałoby się, że niewiele z
tego wykładu dociera do umysłu tych
małych dzieci, bo po zakończeniu lekcji
wybiegają ze szkoły z krzykiem w stronę
swoich domów. Tylko jedna dziewczynka
z tej klasy, jak na swój wiek wysoka,
jasne włosy, splecione w gruby warkocz
ładnie ubrana, nie widać, aby w jej domu
była bieda, nie biegnie razem z innymi
dziećmi. Jest bardzo poważna, oczy
zaszklone łzami, nie idzie do domu, tylko
w przeciwną stronę na cmentarz. Mija
nielicznych ludzi, nie zwracając uwagi na
to wszystko, co ją otacza dookoła.
Niedaleko bramy cmentarnej zatrzymuje
się przed pomnikiem, pochyla głowę,
całuje zdjęcie, łzy spływają po mądrej
dziewczęcej buzi i cicho szepcze:
Tatusiu, dlaczego odszedłeś od nas w tym
momencie?”
W tej chwili przedstawia jej się jakby
ktoś mówił do niej za plecami: „ Nie
płacz już dziecino, nie płaczże już nie, bo
matka twa zawsze dla swych dzieci czułe
serce ma”. Przypomina sobie tą pieśń, co
ksiądz uczył przed przystąpieniem do I
Komunii Świętej. Odwraca się, aby
zobaczyć kto do niej mówi i widzi krzyż
na wysokiej górze i już wie co ma robić.
Idzie szybko do Kościoła, klęka przed
ołtarzem i patrzy na obraz Matko Bożej z
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Dzieciątkiem u jej stóp i zdaje się,
że ten obraz jest inny jak zwykle. Na jej
buzi
pojawia się uśmiech i wraca do domu do
swej mamusi i rodzeństwa i jest pewna,
że jest ktoś, na kogo może liczyć w
chwilach załamania.
A jednak nie wszyscy doceniają to
miejsce, w którym działa siła
nadprzyrodzona. Władze miasta i Gminy
od dłuższego czasu starają się o
przyznanie miastu statutu uzdrowiska,
aby dopisać do obecnej nazwy jeszcze
jeden wyraz Krasnobród – Zdrój.
Niestety ci, co o tym decydują szukają
coraz to nowych przeszkód. Zaklęte to
źródło lecznicze za głęboko, borowina
za daleko, brak parku miejskiego,
przeszkadzają zakłady przemysłowe w
Krasnobrodzie i okolicy, zwierzęta w
gospodarstwach rolnych, jeśli w ogóle
jeszcze są. A przede wszystkim brak na
wszystko pieniędzy.
Upłynie wiele lat zanim te marzenia
mieszkańców Krasnobrodu się spełnią.
Trzeba będzie wyciąć wiele hektarów
lasów na produkcje papieru potrzebnego
na rysowanie nowych map i całe stosy
dokumentów, które co kilka lat stają się
bezużyteczne. Chyba, że zdarzy się cud
jak przed kilkuset laty. Bo tamci też nie
byli skłonni do wydawania pieniędzy,
ale za otrzymane łaski nie pozostali
niewdzięcznymi dłużnikami.
Tym razem dzieje się odwrotnie.
Póki, co ze Zdroju Łaski wywiezione
zostanie wiele hektolitrów wody, która
sama wypływa z głębi ziemi i nie
potrzeba na to zezwoleń ani podpisów
tak ważnych decydentów.
Antoni Gancarz

61 Rocznica
Września

W niedzielę 3 września br. w
Krasnobrodzie odbyła się patriotyczna
uroczystość z okazji 61 Rocznicy
Września.
Organizatorem tej uroczystości byli:
Zarząd Okręgowy w Zamościu Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych
oraz Zarząd Koła w Krasnobrodzie.
Pomimo niesprzyjającej pogody na tą
uroczystość przybyły do Krasnobrodu
delegacje z pocztami sztandarowymi z

25
Kół
Terenowych
Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych z terenu byłego województwa
zamojskiego, w sumie około 400 osób.
Wśród tak licznie zgromadzonych
pocztów sztandarowych był również
Sztandar Szkoły Podstawowej w
Krasnobrodzie. Uroczystość 61 Rocznicy
Września
rozpoczęła
się
uroczystą mszą św. w Sanktuarium
Maryjnym w Krasnobrodzie, którą
poprzedziło wystąpienie Proboszcza
Parafii Prałata Romana Marszalca,
który bardzo serdecznie powitał
wszystkich
przybyłych
na
te
uroczystości.
Po nabożeństwie wszyscy udali
się na miejscowy cmentarz, gdzie pod

Pomnikiem Żołnierzy Września 1939
roku odbyła się dalsza cześć
uroczystości
rocznicowych.
Przemówienie
okolicznościowe
wygłosił Władysław Bednarczyk Prezes Zarządu Okręgowego Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Hitlerowskich
Obozów
Koncentracyjnych
w
Zamościu.
Krótką modlitwę w intencji poległych
odmówił ks. prałat Roman Marszalec.
Następnie w Zespole Szkół w
Krasnobrodzie
dla
uczestników
przygotowano posiłek, a uroczystości
patriotyczne związane z 61 Rocznicą
Września zakończyły się występem
Chóru z Łukowej i Orkiestry Dętej ze
Zwierzyńca.
M. Czapla
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Udane
wakacje
Miło jest wrócić myślą do wakacyjnych
dni. Zadajemy sobie pytanie: jaki były te
wakacje? Niepowtarzalne, swoiste w swoim
stylu.
Choć pogoda na początku wakacji nie
rozpieszczała nas, ale za to było serwowanych
wiele atrakcji kulturalnych, rekreacyjnych i
sportowych na terenie Krasnobrodu.
Swoje umiejętności artystyczne prezentowali
nam nie tylko miejscowi animatorzy sztuki i
kultury, ale także z okolicznych miejscowości, a
także zaszczycili nas swoją obecnością goście z
Francji, którzy udowodnili swoimi występami,
że warto iść do Europy, integrować się z nią.
Drugi miesiąc wakacji wynagrodził nam
deficyt pogodnych, słonecznych dni. Dzieci
chętnie korzystały z kąpieli słonecznych i
wodnych w zalewie. W każdym bądź razie nie
nudziły się.
Kilkoro dzieci z rodzin wielodzietnych
mieszkających na terenie Miasta i Gminy
Krasnobród
dzięki
hojnym
sponsorom
funkcjonującym przy Urzędzie MiG wyjechała
nad morze na kilka tygodni. Z tego względu
rodzice za moim pośrednictwem, chcą na
łamach "Gazety Krasnobrodzkiej" wyrazić
wdzięczność za ten solidarny gest.
Znaczna cześć dzieci spędzała wakacje w
domu i też nie nudziła się. W czasie wakacji
2000 grupa dzieci z udziałem rodziców
zorganizowała w lasku przy ul. Lelewela
"domek na palach" wyposażony w telewizor,
stolik, stołki, radiomagnetofon. Odbywały się w
tym
pomieszczeniu
dyskoteki,
zajęcia
plastyczne.
Dzieci
korzystały
z
gier
planszowych
z
telewizora.
Tak
byli
zaabsorbowani zabawami tematycznymi, że
trudno ich było namówić do spożycia posiłku.
Kilkunastu chłopców z Krasnobrodu także nie
narzekało na brak zajęcia w czasie minionych
wakacji. Otóż korzystając nieodpłatnie z
pomieszczenia w budynku mieszkalnym przy
ul.
Lelewela
zorganizowali
"prywatna
świetlicę", w której umieścili 5 komputerów i
serwowali sobie gry zespołowe. "Świetlica"
tętniła życiem dzień w dzień. Młodzież chętnie
spotykała się, eksploatowała swoje emocje.
Często też organizowała spotkania przy ognisku
delektując się pieczonymi kiełbaskami i
popijając colą.
Cieszy fakt, że są w Krasnobrodzie rodzice,
którzy wspierają rozwój wychowawczy
młodzieży z dala od zagrożeń czyhających na
nastolatków, tj. narkomanii, alkoholizmu,
nikotynizmu, sekty, agresji, przemocy. Cieszę
się, że w tej grupce dorastających ludzi takie
pojęcia są obce.
Z tęsknotą wspominamy wakacje, ale nie
rozczulajmy się zbyt mocno. Za rok będą
znowu!
A. Słota

19.09.2000r
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1 września 2000r. około 4,5 mln. z całej Polski uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny.
Wielu uczniów Miasta i Gminy Krasnobród wraz z nauczycielami rozpoczęło ten
nowy rok szkolny mszą św. w krasnobrodzkim kościele parafialnym.
Wszystkim uczestnikom inauguracji przełomowego roku szkolnego 2000/2001
towarzyszyły emocje. Były powitania uczniów, w szczególności nowych
pierwszoklasistów z liceum ogólnokształcącego, gimnazjum i szkoły podstawowej,
którzy otrzymali nawet dyplomy pamiątkowe ze słowami:
„Wakacje już się skończyły,

Zaczynasz chodzić do szkoły.
Niech czas, który tu spędzisz,
będzie niezwykle wesoły”.

Były też powitania nowych nauczycieli i życzenia skierowane do uczniów,
aby każdy dzień spędzony w szkole był efektywnie wykorzystany.

Wyprawa w nowy rok
szkolny
Chyba każdy z uśmiechem na twarzy wspomina pełne radości i słońca, (które zbytnio
nie rozpieszczało tego lata) chwile wakacji. Może były łzy wylane podczas rozstań,
ale pozostały adresy i wspomnienia: deszczu, ciepłej wody w zalewie czy w morzu,
atmosfery z kolonii, nowych przyjaciół. Każdy chciałby tam wrócić i przeżyć to
jeszcze raz.
Teraz nastał nowy czas, może jeszcze piękniejszy, bo przeżywać go będą
uczniowie, nauczyciele i rodzice. Idźmy, więc razem w czas nowego roku szkolnego,
w nowe tysiąclecie. Nie myślmy, że będą to tylko słoneczne dni. Będą również dni
zniechęcenia, kłopotów z naturą. Lecz nie wolno nam się zatrzymać i poddawać
trudnym sytuacjom. To my mamy panować nad sobą i dawać sobie radę z
trudnościami.
Wyruszmy w niezwykłą drogę. Jej koniec jest daleki. Uczniów czeka wiele dni
nauki, szereg prób i doświadczeń. Droga ta kończy się światłem, którym jest wiedza.
To ona pomoże uczniom zrozumieć zjawiska świata, zapamiętać trudne rzeczy. To
wiedzę trzeba zdobywać przez całoroczną naukę odnosząc przy tym sukcesy, a
czasem porażki, niepowodzenia, załamania, zwątpienia. Mimo to trzeba z
cierpliwością i wytrwałością dążyć do celu. Poprzez dobrą naukę uczniowie stają się
wartościowi i sprawiają radość rodzicom, a sprawiać komuś radość to nic innego jak
okazywać miłość rodzicom, bliskim, kolegom czy nauczycielom, którzy powinni
m.in. uczyć swoich podopiecznych pielęgnowania wartości życiowych takich jak:
tolerancja, miłość, empatia, asertywność, odpowiedzialność. Nie należy uginać się
przed niepowodzeniami czy trudnościami – wtedy odniesie się zwycięstwo.
Na uczniów czekają nagrody na koniec roku szkolnego 2000/2001 i każdego
następnego. Może je zdobyć każdy, kto będzie dążył do celu (wiedzy), czyli światła,
pokonując lenistwo i niechęć do szkoły. Szkoła jest otwarta i przyjazna dla uczniów i
rodziców.
Zdobywając wiedzę uczniowie muszą zaufać nauczycielom – swoim
przewodnikom i okazywać im wdzięczność i posłuszeństwo.
Uczniowie! Wyruszajcie odważnie w drogę po wiedzę, a nauczyciele, katecheci i
księża pomogą wam przejść przez „noc” i „lodową pustynię” różnych problemów.
Powodzenia!
A. Słota

Biegi przełajowe
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim informuje, że na przełomie
września i października odbędą się VIII Biegi Przełajowe o Puchar Szkoły. W biegach
wezmą udział uczniowie klas IV-VI z terenu Miasta i Gminy Krasnobród.
Przewidziane są nagrody oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników biegu.
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Już po pierwszym dzwonku
Rozmowa z Dyrektorem Zespołu Szkół Podstawowych
w Krasnobrodzie mgr Rolandem Wyrostkiewiczem

Mariola Czapla.: Proszę powiedzieć ilu
uczniów
uczęszcza
do
ZSP
w
Krasnobrodzie
w
roku
szkolnym
2000/2001. Ilu rozpoczęło naukę w klasie I,
a ile w „zerówkach”?
R.W.: Do Zespołu Szkół Podstawowych
im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, w
którego skład wchodzi Przedszkole
Samorządowe, Szkoła Podstawowa oraz
Filialna Szkoła w Wólce Husińskiej
uczęszcza w bieżącym roku 543 uczniów,
w tym dwa oddziały zerowe skupiające 45
milusińskich, a pierwszoklasistów mamy
61.
M.Cz.: Czy w bieżącym roku szkolnym
wprowadzone zostały jakieś zmiany
kadrowe. Czy zatrudniono nowych
nauczycieli?
Obecny rok szkolny podobnie jak
poprzedni jest okresem dość poważnych
zmian kadrowych. Związane są one ze
zmianą organizacji sieci szkół oraz
powstaniem gimazjum, co w konsekwencji
doprowadziło do przejścia dużej liczby
nauczycieli do pracy w szkołach
ponadpodstawowych. Na miejsce tych,
którzy odeszli w bieżącym roku przybyli
nowi nauczyciele: C. Lalik – mgr historii,
D. Lalik – mgr biologii, Kłos – nauczyciel
katechezy oraz nauczycielki j. angielskiego
– J. Hacia i M. Pitura. Ponadto w bibliotece
szkolnej pracuje mgr. Teresa Gielmuda. Na
czas nieobecności wicedyrektor mgr
Joanny Szykuła obowiązki te powierzyłem
mgr Zbigniewowi Gąbce. Liderami
poszczególnych grup wiekowych pozostały
te same osoby: Wanda Sachajko –
przedszkola i zerówki oraz mgr Jolanta
Borek – kształcenia zintegrowanego.
Liderem starszej grupy wiekowej został
mgr Sławomir Radliński.
M.Cz.: Jak przedstawiają się warunki
lokalowe szkoły, czy są wystarczające?
R.W.: Należałoby stwierdzić, że warunki
lokalowe w naszej szkole są dobre, chociaż
szybkiego remontu wymaga poszycie
dachowe, okna oraz należałoby jak
najszybciej wykonać izolacje pionowe ze
względu na wysoki stopień zagrzybienia
murów. Obecny rok szkolny przyniósł nam
możliwości pracy na jedną zmianę, co
wszyscy przyjęli z zadowoleniem. Tak,
więc z 21 oddziałów, każdy ma swoją salę,
którą uczniowie wspólnie z nauczycielem
opiekują się. Ponadto uległa zmianie
lokalizacja świetlicy szkolnej, która
obecnie znajduje się obok szatni.
Dokonaliśmy zakupu nowych mebli i
stolików z funduszy przyznanych przez

Komisję ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Wspólnie z gimnazjum i
liceum korzystamy z bardzo skromnej, jak
na taką liczbę uczniów bazy rekreacyjnosportowej. Dość często zajęcia w-f odbywają się na łącznikach i korytarzach.
Trudną sytuację ratuje ciekawy teren, w
którym jest możliwość prowadzenie
różnorodnych zajęć. Chociaż warunki
lokalowe można ogólnie uznać za
wystarczające
to
wyposażenie
sal
lekcyjnych zarówno w meble, które po 13
latach funkcjonowania są w bardzo złym
stanie, jak i pomoce naukowe, których
odczuwamy ciągle brak daje dużo do
życzenia.
M.Cz.: Co działo się w szkole podczas
wakacji?
R.W.: Na bazie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i
Zespołu
Szkół
Podstawowych
w
okresie
wakacji
organizowany był wypoczynek w formie
kolonii w ramach Akcji Katolickiej z
Lublina. Uczestnicy kolonii byli bardzo
zadowoleni, podobnie jak my, gdyż
zarobione w ten sposób fundusze w części
zasilą budżet naszej szkoły.
M.Cz.: Reforma edukacji to m.in. nowe
programy nauczania, nowe, co rok inne
podręczniki, a co się z tym wiąże duże
wydatki dla skromnych budżetów rodzinnych. Czy nie dałoby się ujednolicić
podręczników dla wszystkich szkół na
terenie gminy i tak zorganizować
nauczanie, aby z podręczników można było
korzystać p. 2 –3 lata?
R.W.: Reforma oświatowa stawia przed
szkołą podstawową nowe zadania zawarte
m.in. w podstawie programowej, którą
uwzględnić muszą wszystkie programy
nauczania dopuszczone przez MEN.
Podobnie jest z bardzo dużą ilością
podręczników do każdego przedmiotu.
Sądzę, że po okresie przejściowym, czyli
około roku 2002 wszystkie problemy z tym
związane zostaną uregulowane, ponieważ
w tym okresie nastąpi stabilizacja
programów i do nich przystosowanych
podręczników, czyli na rynku pozostaną
tylko te, które uzyskają akceptację
środowiska nauczycielskiego. Prawdą jest,
że podręczniki są bardzo drogie. My jako
szkoła nie mamy na to wpływu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
rodziców i uczniów już po raz drugi
organizujemy dla wszystkich uczniów
naszego Zespołu sprzedaż podręczników.
Uczniowie kl. IV i VI mogli odkupić
podręczniki z ubiegłego roku.

Ujednolicenie podręczników we wszystkich szkołach na terenie gminy jest
niemożliwe, ponieważ każda szkoła ma
zagwarantowaną prawnie autonomię w
podejmowaniu różnorodnych decyzji.
Praktyka
podpowiada,
że
dobór
odpowiednich programów i podręczników
należy
dostosować
do
możliwości
lokalowych, poziomu i możliwości swoich
wychowanków oraz do wyposażenia w
sprzęt i pomoce naukowe.
M.Cz.: Tradycyjnie we wrześniu Szkoła
Podstawowa w Krasnobrodzie obchodzi
swoje święto. Jak będzie ono przebiegało
w roku bieżącym?
R.W.: Tegoroczne obchody Święta Patrona
Szkoły będą odbywały się w dniach 21-22
września br. Planujemy zorganizowanie
dość ciekawej wystawy zatytułowanej
„Drogi do wolności” oraz przeprowadzenie
I Wieloboju Ułańskiego. Ponadto nowością
będzie także przeprowadzenie sesji
naukowej połączonej z dyskusją na temat
„Szlaku
bojowego
25
Ułanów
Wielkopolskich we wrześniu 1939 roku”.
Ceremoniał
szkolny
pozostanie
niezmieniony.
22
września
br.
rozpoczynamy zbiórką przed szkołą i
przemarszem do Sanktuarium na uroczystą
Mszę Św. Po jej zakończeniu idziemy na
cmentarz pod Pomnik Września 1939 roku,
gdzie oddajemy hołd ułanom i żołnierzom
poległym w 1939 roku w okolicach
Krasnobrodu. Uroczyste obchody kończą
się akademią w sali gimnastycznej w
szkole. Jest to bardzo ogólny opis
tegorocznych obchodów.
M.Cz.: Z jakimi problemami boryka się
Dyrektor ZSP w Krasnobrodzie?
R.W.: Sądzę, że gdybym był bogaty, np.
wygrałbym w „totka” kolejną kumulację
nie miałbym w szkole żadnych problemów.
M.Cz.: Z Pańskiej wypowiedzi wynika, że
są to przede wszystkim problemy natury
finansowej. Na zakończenie proszę
powiedzieć, jakie są najbliższe plany i
zamierzenia związane z życiem i
działalnością szkoły?
R.W.: Przed nami stoją różnorodne zadania
związane z realizacją podstawowych
funkcji szkoły. W ramach demokratyzacji
życia w szkole zamierzamy przeprowadzić
wybory do Rady Rodziców i Rady Szkoły.
Ponadto planujemy uporządkować plac
zabaw dla najmłodszych oraz wybudować
Miasteczko Ruchu Drogowego, z którego
korzystaliby zarówno uczniowie naszej
szkoły jak i okolicznych szkół. Istnieje
także
potrzeba
budowy
boiska
wielofunkcyjnego. Sądzę, że władze
samorządowe w poczuciu i troski, i
odpowiedzialności za przyszłość młodego
pokolenia poprą te oraz inne inicjatywy i
przedsięwzięcia, tak jak to bywało w
przeszłości.
M.Cz.: Dziękuję za rozmowę i życzę
wygranej w „totka”.
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Witaj Szkoło!
Rozmowa z Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie
mgr Markiem Pawlukiem
M.Cz.: Jest Pan Dyrektorem ZSO, który
obejmuje Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. Proszę powiedzieć ilu uczniów
rozpoczęło naukę w I klasie Gimnazjum,
ilu uczniów łącznie uczy się w
gimnazjum?
M.P.: W nowym roku szkolnym
2000/2001 w klasie pierwszej gimnazjum
rozpoczęło naukę 116 uczniów, a całe
gimnazjum liczy ich już 247.
M.Cz.: Gimnazjum jest szkołą 3-letnią. Ilu
uczniów będzie uczęszczać do niej docelowo, kiedy będą już trzy roczniki?
M. P.: W następnym roku szkolnym
gimnazjum stanie się szkołą z wszystkimi
trzema rocznikami i będzie liczyło około
370 uczniów. Taka liczba uczniów
utrzyma się przez kilka następnych lat.
M.Cz.: Ilu uczniów rozpoczęło naukę w I
kl. LO i skąd pochodzą uczniowie?
M. P.: W liceum rozpoczęło naukę w tym
roku 32 uczniów pierwszej klasy i są to
głównie (poza trzema) uczniowie z terenu
gminy Krasnobród.
M.Cz.: Historia Liceum Ogólnokształcącego w Krasnobrodzie nie jest historia
długą, ale doczekaliśmy się w końcu klasy
maturalnej. Ilu uczniów liczy kl. IV LO?
M. P.: Klasa maturalna – pierwsza w
historii szkoły i Krasnobrodu – liczy 28
uczniów.

Na korytarzu w piwnicy wybudowaliśmy 4
nowe szatnie dla klas, które przybyły do
szkoły w tym roku szkolnym.
M.Cz. Czy w nowym roku szkolnym
wprowdzono jakieś zmiany kadrowe w
ZSO?
M. P.: Zmiany kadrowe to konieczność w
szkole, której przybywa 6 nowych oddziałów, chodzi oczywiście o pozyskiwanie
nowych nauczycieli. Od nowego roku
szkolnego w ZSO będzie uczyło 11 nowych
nauczycieli, choć większość już znana ze
szkoły podstawowej i będą to: mgr
Marzena Gęśla i mgr Joanna Cios nauczycielki j. polskiego, Dorota Pakuła –
j. angielskiego, Agnieszka Kalita – j.
rosyjskiego, mgr Małgorzata Sawulska –
historii, mgr Bożena Juszczak – biologii,
mgr Marta Mielniczek – wychowania
fizycznego, mgr Eligiusz Pomaniec –
matematyki, mgr Grzegorz Piwko – fizyki i
chemii, mgr Celina Koisz nauczyciel w
świetlicy szkolnej oraz mgr Zofia
Kończewska-Murdzek psycholog i pedagog
szkolny.
M. Cz.: ZSO ubiega się o nadanie szkole
im. Papieża Jana Pawła II. Na jednej z
sesji Rady Miasta i Gminy Krasnobród
podjęto stosowną uchwałę. Na jakim etapie
są działania w tym kierunku?
M. P.: Wszystkie formalności związane z
nadaniem imienia są już prawie dopięte,
pozostaje tylko podjęcie uchwały przez
Radę Miasta i Gminy o nadaniu imienia,
jednak znając wyniki głosowania Rady nad
zamiarem podjęcia starań o nadanie imienia
można mieć nadzieję, że jest to tylko
formalność. W najbliższym czasie w
związku z tym odbędzie się święto naszej
szkoły, na którym oprócz nadania imienia
szkole chcemy poświęcić sztandar szkolny.

M.Cz.: Już wkrótce matura, ale zwykle
poprzedza ją „studniówka", która będzie
organizowana w Krasnobrodzie po raz
pierwszy, czy w związku z tym będzie ona
miała jakiś szczególny charakter?
M. P.: „Studniówki” mają zazwyczaj przebieg i całą oprawę przygotowaną przez
uczniów i po części ich rodziców, więc
pytanie należałoby skierować do nich,
myślę jednak, że mogą oni liczyć na M.Cz.: Z jakimi problemami boryka się Dywszelką pomoc i współpracę w rektor ZSO w Krasnobrodzie?
M. P.: Problemów jest wiele, ale nie
przygotowaniach
ze
strony
rady
pedagogicznej i dyrekcji szkoły. Wszak to warto mówić o tych, które łatwo można
pierwsza taka uroczystość w naszej szkole rozwiązać. Najtrudniejsze jest poprawienie
i musi dobrze usposobić wszystkich przed stanu technicznego obiektu szkolnego,
który jest delikatnie mówiąc nie najlepszy.
maturą.
Jednak jest już przygotowany plan zmiany
M.Cz.: Jak przedstawiają się warunki konstrukcji dachowej i zmartwienie polega
lokalowe ZSO?
na tym, aby pozyskać środki i zrobić to jak
M. P.: Liczba pracowni w naszej szkole najszybciej.
Pozostanie
jeszcze
do
dokładnie odpowiada liczbie oddziałów, wykonania izolacja pionowa budynku,
więc warunki na dzień dzisiejszy są odgrzybienie podpiwniczenia, wymiana
wystarczające do prawidłowego przebiegu stolarki budowlanej i ocieplenie ścian
zajęć. Wymagało to jednak w czasie zewnętrznych, wymiana posadzek na
wakacji
drobnych
modernizacji korytarzach,
remont
łazienek
i
pomieszczeń szkolnych, dzięki czemu z modernizacja kuchni. Problemem jest też
dwóch pomieszczeń (dawna biblioteka i ogrodzenie szkoły, gdyż teren wokół niej
czytelnia) uzyskaliśmy 3 duże sale stanowi często plac „harców”
lekcyjne.

zmotoryzowanych młodych ludzi, a
przez to zniszczenia na boiskach
szkolnym. W sprawach dydaktycznych
główny problem to zatrudnienie większej
liczby nauczycieli języków obcych, co
zapewniłoby nauczanie języka w
mniejszych grupach i w sposób znacznie
efektywniejszy.
M.Cz.: Jakie są plany, zamierzenia
Dyrektora ZSO w Krasnobrodzie na
bieżący
rok
szkolny
i
plany
długoterminowe?
M. P.: Planujemy w tym roku szkolnym
dokończenie budowy boiska trawiastego
przy szkole, kontynuowanie budowy
boiska betonowego, modernizację szatni
i
węzła
sanitarnego
przy
sali
gimnastycznej, urządzenie siłowni oraz
likwidację barier architektonicznych w
związku z zamiarem otwarcia klas
integracyjnych.
Zamierzamy
także
unowocześnić bazę dydaktyczną szkoły
tworząc salę multimedialną wyposażoną
w
komputer,
video,
projektor
multimedialny, komputerowe programy
dydaktyczne i filmy video oraz
przygotować do jej wykorzystania
nauczycieli
różnych
przedmiotów.
Spodziewając się w następnym roku
szkolnym pięciu kolejnych oddziałów
gimnazjalnych będziemy adaptowali
różne pomieszczenia szkolne na sale
lekcyjne. W dalszej perspektywie
zamierzamy zagospodarować tereny
boisk szkolnych, aby tworzyły bazę
rekreacyjną oraz bazę do realizacji zajęć
z wychowania komunikacyjnego.
Biorąc pod uwagę zainteresowania piłką
nożną naszych chłopców na bazie
obiektów szkoły we współpracy z
klubem
„Igros”
zamierzamy
kontynuować szkolenie trampkarzy i
juniorów.
M.Cz.: Dziękuję za rozmowę i życzę, aby
plany, o których Pan wspominał
doczekały się jak najszybszej realizacji.
Rozmawiała: M. Czapla

Od redakcji
Zapraszamy Czytelników „Gazety
Krasnobrodzkiej” do umieszczania na
łamach naszego pisma życzeń z okazji
imienin, urodzin, ślubu i innych okazji.
Jest również możliwość umieszczania
fotografii solenizantów, jubilatów, czy
par małżeńskich. Życzenia te będziemy
umieszczać bezpłatnie. Zapraszamy do
Redakcji
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Wybory

Urodzinowy
prezent

Prezydenckie

2000
Ciąg dalszy ze str.9
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 6
w Wólce Husińskiej
1. Danuta Pawelec - Krasnobród
2. Stanisław Dziura - Wólka Husińska
3. Marek Zięba - Krasnobród
4. Andrzej Górnik - Wólka Husińska
5. Bogumiła Kozyra - Krasnobród
6. Krzysztof Popczak - Krasnobród
7. Kazimiera Kurantowicz - Krasnobród
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 7
w Zielonem
1. Maria Mierzwa - Krasnobród
2. Stanisław Dziura - Zielone
3. Eugeniusz Zawadzki - Krasnobród
4. Mariusz Kwika - Krasnobród
5. Krzysztof Wyszyński - Krasnobród
6. Grzegorz Frątczak - Szur
7. Barbara Bielecka - Tomaszów Lub.
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 8
w Krasnobrodzie
1. Danuta Korzeniowska - Krasnobród
2. Krystyna Sarzyńska - Krasnobród
3. Teresa Gałan - Krasnobród
4. Dorota Szwal - Krasnobród
5. Zofia Przytuła - Krasnobród
6. Franciszek Dąbrowski - Krasnobród
7. Agnieszka Łoza - Zubowice
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 9 w
Majdanie Wielkim
1. Wiesława Wryszcz - Krasnobród
2. Stanisław Greszta - Krasnobród
3. Barbara Kurantowicz - Krasnobród
4. Anna Kłyż - Krasnobród
5. Stanisław Kawka - Krasnobród
6. Bogusław Chmielowiec –
Majdan Wielki
7. Alicja Parkitny - Krasnobród
Kandydatów
do
składów
obwodowych komisji wyborczych na
terenie Miasta i Gminy Krasnobród
zgłosiły następujące komitety wyborcze:
Jarosława Kalinowskiego, Aleksandra
Kwaśniewskiego, Mariana Krzaklewskiego, Jana Łopuszańskiego, Dariusza
Grabowskiego i Jana Olszewskiego.
Dodatkowo w skład komisji wchodzi
jeden pracownik samorządowy.
Oprac. M. Czapla

Z okazji 86 rocznicy urodzin poetki i twórczyni
ludowej Pani Feliksy Lewandowskiej z
Krasnobrodu, Centrum Oświaty Kultury i Sportu
w Krasnobrodzie wydało tomik jej poezji.
Jest to już trzeci tomik poezji P.
Lewandowskiej wydany przez Dom Kultury i
zawiera on w większości wiersze napisane w
latach 1999-2000 i nie publikowane dotąd.
Tomik wręczyłam P. Feliksie podczas jej
pobytu
wakacyjnego
w
Krasnobrodzie
(przypomnę, że od jesieni ubiegłego roku P
Feliksa przebywa u swojej siostry w
Tarnobrzegu).
Poetka bardzo ucieszyła się z tego prezentu i wzruszyła do łez. Powiedziała mi też,
że przebywając w Tarnobrzegu żyje Krasnobrodem i wydarzeniami tutaj się dziejącymi,
oczywiście czytając „Gazetę Krasnobrodzką”.
Do życzeń urodzinowych dołącza się też Redakcja „G.K.” życząc dużo zdrowia,
pomyślności oraz dalszej twórczej pracy, której efekty pozwolą na wydanie kolejnego
zbioru poezji.
Zainteresowanych informuję, że tomik poezji Feliksy Lewandowskiej można nabyć w
Centrum Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie.
M. Czapla

Dożynki Powiatowe
W dniu 3 września br. w
Nieliszu odbyły się Dożynki
Powiatowe. W uroczystościach
tych
Gminę
Krasnobród
reprezntował
Zespół
„Wójtowianie”, który udał się
tam z wieńcem dożynkowym
wykonanym
przez
uczestników i pracowników
Warszatu Terapii Zajęciowej
w Dominikanówce. Jednym z
elementów wieńca był herb
Kranobrodu
wykonany
z
owoców kaliny i ziaren kukurydzy.
M. Czapla
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Wybory
Prezydenckie
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w 1995 roku?
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Łabunie

Poniższy wykres i tabela przedstawiają
wyniki wyborów prezydenckich w Krasnobrodzie w 1995r.

30

Krasnobród

Już trzeci raz od odzyskania niepodległości
w 1989 r. będziemy wybierali Prezydenta
Polski. Z analizy wyników poprzednich
wyborów prezydenckich, parlamentarnych,
referendum w sprawie uwłaszczenia oraz
referendum konstytucyjnego wynika, że nasza
gmina jest najbardziej prawicową gminą w
byłym województwie zamojskim.
Silny elektorat prawicowy charakteryzuje
regiony, w których dużą wagę przywiązuje się
do tradycyjnych wartości religijnych i
narodowych, gdzie jest duża integracja
środowiska jak również silna więź rodzinna.
Niewątpliwie na taki stan rzecz ma wpływ
obecność w Krasnobrodzie Sanktuarium
Maryjnego i żywy kult Matki Bożej
Krasnobrodzkiej. Innym ważnym czynnikiem
jest tradycja walk narodowowyzwoleńczych.
(Powstanie Styczniowe i II wojna światowa).
Większość mieszkańców naszej gminy
opowiada się za tymi wartościami. Świadczy
to o dużej odpowiedzialności za losy ojczyzny,
gdyż dzięki silnej wierze i kultywowaniu
tradycji narodowych żyjemy dzisiaj w wolnej
ojczyźnie.
Przed nami kolejne wybory. W sumieniu
swoim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie
– Czy kandydat, na którego głosuję niesie w
sobie wartości, którymi pragnę żyć?

II TURA
20609

72,2%

1005

27,8%

Poparcie dla Wałęsy w wyborach 1995 r. w gminach
byłego woj. zamojskiego.
Oprac. Józef Wryszcz
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Krzyżówka
Nr 9

Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 18 utworzą rozwiązanie Krzyżówki nr 9,
które wraz z naklejonym kuponem prosimy przesłać na adres Redakcji w terminie do
dnia 10 paździrnika 2000r.
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę rzeczową.
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 8:
„LELUM POLELUM”

Za prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki Nr 8 nagrodę otrzymuje:
Edyta Popczak, zam. Krasnobród ul. 3-go Maja 28/6
Gratulujemy. Nagroda do odebrania w redakcji.

Humory
>>><><<<

>>><><<<

Jaś i Zosia pytają babcię, skąd się biorą
dzieci. Ona odpowiada:
- Dzieci, mama znalazła was w kapuście....
Jaś mówi do siostry:
- Słuchaj Zośka powiemy babci prawdę, czy
niech umrze taka głupia?

Mały Jaś przychodzi ze szkoły do domu i
oznajmia ojcu:
- Chcę się ożenić z babcią...
- Synku, nie możesz się ożenić z moją
mamą – mówi tato Jasia.
- A ty to się mogłeś ożenić z moją?

>>><><<<

>>><><<<

Mama Jasia krzyczy na syna:
- Znowu zgubiłeś klucze od mieszkania!
-Nie musisz się martwić. Tym razem
przyczepiłem do nich karteczkę z adresem.

Przez łąkę biegnie króliczek z papierosem
w pyszczku. Przebiega obok starej,
zgorszonej krowy:
-Taki mały, a pali papierosy!
Na to króliczek odpowiada:
-Taka duża, a nie nosi stanika!

>>><><<<

>>><><<<

>>><><<<
Bocian leci z dwoma noworodkami,
chłopcem i dziewczynką.
- Ty też lecisz do swoich rodziców? – pyta
chłopiec z dumą w głosie.
- A coś ty myślał? Że jestem tutaj w
charakterze stewardesy?
>>><><<<
Mąż mówi nad ranem do żony:
- Miałem cudowny sen. Śnił mi się mój
ślub, a potem wesele...
- Czy to był nasz ślub, kochanie?
- Przecież mówiłem, że to był cudowny
sen, a nie koszmar senny!
>>><><<<
Łysy facet, z dużym zadowoleniem
przegląda się w lustrze:
-Ale ze mnie przystojniak! Świetnie się
trzymam... Mam już 60 lat i ani jednego
siwego włosa!
>>><><<<

