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W majowym  

numerze m. in.: 

 
♣ Finał Pucharu Polski 
♣ Pocztówka z Przemyśla 
♣ Statut Uzdrowiska Krasnobród 
♣ Kalendarium szkolne 
♣ Bądźcie solą i światłem 
♣ Ach ta dzisiejsza młodzież 
♣ Zadania o znaczeniu strategicznym 
♣ Sport w ZSP 

Niech się święci  
3 Maja 

Pokaz karate podczas festynu w dniu 3 maja 2002r. 
 

 

Aktywizacja rozwoju gospodarczego 
 

Rozmowa z Kierownikiem Agencji Rozwoju Lokalnego w Tomaszowie Lubelskim 
panem Zbigniewem Michalskim .    

  
     W dniu 13 maja br. w Tomaszowie 
Lubelskim, z udziałem przedstawiciela 
Ministerstwa Gospodarki, władz samorzą-
dowych Lublina, Zamościa, Tomaszowa, 
Żołkwi na Ukrainie, Krasnobrodu oraz 
licznej rzeszy przedsiębiorców, odbyło się 
uroczyste otwarcie Oddziału Lubelskiej 
Fundacji Rozwoju. Otwarcie połączone 
zostało z konferencją, na której 
zaprezentowane zostały dwa zagadnienia: 1) 
Działania rządu na rzecz wspierania małej i 
średniej przedsiębiorczości, 2) Rola Agencji 
Rozwoju Lokalnego w rozwoju regionu. 
      Pierwszy temat omawiany był przez 
Tomasza Gorzędzkiego - Radcę Ministra w 
Ministerstwie Gospodarki. Drugi - przez 
Prezesa Lubelskiej Fundacji Rozwoju prof. 
dra hab. Andrzeja Kidybę. Konferencja 
wzbudziła bardzo duże zainteresowanie, 
poruszane bowiem były tematy mające 
kapitalne znaczenie dla rozwoju całego 
regionu. 

 

Zbigniew Michalski 
Urodzony w 1967r. w Krasnobrodzie. 
Żonaty – żona Kinga. Nauka: Szkoła 
Podstawowa w Krasnobrodzie, Technikum 
Mechaniczne w Zamościu, Wydział Zamiej-
scowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych 
KUL w Tomaszowie Lub. – studia na 
kierunku prawo ukończone w 2001r. z 
wyróżnieniem. Obecnie student Instytutu 
Nauk Prawnych PAN w Warszawie – 
kierunek: Europejskie Prawo Samorządowe. 

Kariera zawodowa: Lubelski Bank Regionalny (1996-2000), PLUS GSM, obecnie 
kierownik Agencji Rozwoju Lokalnego w Tomaszowie Lub. Zainteresowania: 
prawo finansowe – prawo papierów wartościowych, historia – II wojna światowa, 
sport – piłka nożna, muzyka (J.M.Jarre, Vangelis, M.Oldfield). 
 
M.Cz.: Proszę powiedzieć, w jaki sposób zostaje się kierownikiem Agencji 
Rozwoju Lokalnego? 
Z.M. – Na to pytanie mogę odpowiedzieć na sowim przykładzie. Zostałem 
wybrany w drodze konkursu. O konkursie tym dowiedziałem się z „Gazety 
Wyborczej”  i   postanowiłem   spróbować.   Konkurs  obejmował  cztery   etapy  

Ciąg dalszy na str. 3 
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ZARZĄDZENIE NR 85 

WOJEWODY LUBELSKIEGO 

z dnia 24 kwietnia 2002 r. 
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa  

Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim. 
 
Na podstawie art. ?7 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602, z późn.zm.), po 
porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Lublinie - zarządza się, co następuje: 

§ 1 
Ustala się liczbę radnych wybieranych w wyborach w 2002 r. do Sejmiku 
Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim, 
zgodnie z załącznikiem do zarządzenia. 

§ 2 
Wykonanie zarządzenia powierza się właściwym terytorialnym komisjom wyborczym, 
zarządom gmin oraz Dyrektorowi Wydziału Prawnego i Nadzoru Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie. 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego, a także podaniu do publicznej wiadomości, w 
formie obwieszczenia, w każdej gminie. 

Wojewoda Lubelski 
Andrzej Kurowski 

  
 

 
Wyciąg 

z załącznika do Zarządzenia Nr 85  
Wojewody Lubelskiego  

z dnia 24 kwietnia 2002r. 
 

     Ustala się następującą liczbę radnych 
wybieranych w wyborach samorządowych 
w 2002r.: 
- Sejmik Województwa Lubelskiego  – 33 
- Rada Powiatu w Zamościu               – 23 
- Rada MiG w Krasnobrodzie             – 15 
 

 
 

WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 
 

***** 
W dniu 17 kwietnia 2002r. został 
zmieniony skład Miejsko-Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Krasnobrodzie. Po 
zmianach skład komisji przedstawia się 
następująco: 
Mirosława Konopka – przewodnicząca 
Andrzej Borek – członek 
Maria Mierzwa – członek  
Stanisław Cieplak – członek 
Sławomir Lewusz – członek 
Jan Droździel – członek. 
 

***** 
W dniach 23-25 maja br. burmistrz  
MiG Krasnobród Marek Pasieczny 
będzie uczestniczył w XI Kongresie 
Uzdrowisk, który odbędzie się w 
Krynicy Górskiej. Tematem 
przewodnim kongresu będzie: „Rozwój 
uzdrowisk szansą dla przyszłości 
regionów”. 
 

***** 
W dniu 17 maja 2002r.  Krasnobród 
gościł uczestników konferencji 
zorganizowanej przez Polskie 
Towarzystwo Rehabilitacji w Lublinie.  
Podczas tego spotkania była okazja do 
zaprezentowania naszego miasta jako 
atrakcyjnej miejscowości turystycznej i 
potencjalnego ośrodka rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych. Uczestnikom 
spotkania wręczono upominki 
przygotowane przez Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Dominikanówce. 
Spotkanie uświetniła kapela „Echo 
Roztocza” z Krasnobrodu. 

*****  

 
***** 

W dniu 28 maja 2002r. o godz. 11 00 w 
Centrum Kultury i Sportu w Krasnobro-
dzie odbędzie się XXII sesja Rady 
Miasta i Gminy Krasnobród. Tematem 
obrad sesji będzie m.in. podział na 
okręgi wyborcze i obwody głosowania. 
 

*****  

Rozstrzygnięty został przetarg na 
utrzymanie zieleni w Krasnobrodzie. 
Spośród trzech ofert najkorzystniejszą 
przedstawił p. Janusz Zub, który wygrał 
przetarg. 

***** 
Na terenie gminy Krasnobród, w po-
szczególnych miejscowościach naszej 
gminy rozstawionych jest 20 kontene-
rów typu KP-7. Nieczystości stałe z 
tych kontenerów, po rozstrzygniętym 
ostatnio przetargu wywozić będzie, po-
dobnie jak dotychczas firma, „ECLER” 
z Tomaszowa Lub. Spośród trzech ofe-
rentów tomaszowska firma zapropono-
wała najkorzystniejsze warunki. 

***** 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
*****  

W dniu 16 maja 2002r. nastąpiła 
kilkugodzinna przerwa w dostawie wody 
z hydroforni w Krasnobrodzie. Przerwa ta 
spowodowana była pracami związanymi z 
modernizacją hydroforni, a dokładniej 
mówiąc, z zamontowaniem nowego 
kompaktowego zestawu hydroforowego. 
Nowy zestaw zawierający pięć pomp 
zapewni utrzymanie stałego jednakowego 
ciśnienia w sieci, ograniczy w znacznym 
stopniu możliwość powstawania awarii w 
sieci oraz zapewni ciągłość w dostawach 
wody do gospodarstw domowych na 
terenie miasta, nawet w przypadku 
większego niż normalnie zapotrzebowania 
na wodę. Po zamontowaniu i 
uruchomieniu zestawu pracownicy ZGK 
prowadzą w hydroforni jeszcze drobne 
prace remontowo-porządkowe. 

 
*****  

     Informacje zebrała:  
                          M. Czapla 

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie 
Wydawca: Centrum Kultury i Sportu  w Krasnobrodzie 
Skład redakcji Mariola Czapla (red. nacz.), Sabina Zdonek, Dorota Szwal,  

Marianna Olszewska   ks. Jacek Rak 
Współpracownicy 
wydania: 

Kazimierz Gęśla, Sławomir Radliński, Małgorzata Mazurek 

Adres redakcji: CKiS, ul. 3-go Maja 26, 22-440 Krasnobród, 
 tel. (0-84) 660- 75-23 

Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.   
Nie zwracamy materiałów nie zamówionych. Przedruk dozwolony za podaniem źródła. 
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Aktywizacja rozwoju gospodarczego 
Ciąg dalszy ze str. 1 
kwalifikacyjne. Pierwszy z nich to 
rozmowa z dyrektorem zarządzającym, 
kolejne dwa - to rozmowy  z prezesem 
Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Ostatni 
etap, do którego dotarły 3 osoby 
spośród ponad 30 kandydatów 
ubiegających się o to stanowisko, to 
rozmowa z zarządem LFR.  Było to 
stresujące, ale warto było spróbować. 
 
M.Cz.: Lubelska Fundacja działa już 
dość długo. Czy może Pan nam 
przybliżyć nieco jej historię i strukturę. 
Z.M. - Początek działalności Lubelskiej 
Fundacji Rozwoju datuje się na rok 
1991. Utworzona została w celu wspar-
cia rozwoju gospodarczego Lubelszczy-
zny, szczególnie małych i średnich 
przedsiębiorstw. Fundatorami byli: 
Wojewoda Lubelski reprezentujący 
Skarb Państwa, Gmina Miasto Lublin, 
Izba Przemysłowo-Handlowa w Lubli-
nie, Fundacja Gospodarcza w Gdańsku, 
oraz banki: Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank Państwowy, Bank 
Depozytowo Kredytowy, Bank 
Przemysłowo Handlowy, Bank 
Rozwoju Exportu. Sama Fundacja ma 
strukturę holdingową. Jest podmiotem 
dominującym w stosunku do spółek 
zależnych: 
- Lubelskiego Funduszu Przedsiębior-
czości sp. z o.o. (poręczenia kredytów i 
pożyczek),  
- Lubelskiego Funduszu Kapitałowego 
sp. z o.o. (inwestycje kapitałowe, 
pożyczki ), 
- Quality Management Centre sp. z o.o. 
(przygotowanie przedsiębiorstw do 
certyfikacji ISO 9001), 
Lubelskiej Grupy Doradczej Meritum 
sp. z o.o. (doradztwo),  
- Lubelskiego Centrum Szkoleniowego 
sp. z o.o. (szkolenia). 
     Poza tym Fundacja posiada w terenie 
sieć oddziałów zwanych Agencjami 
Rozwoju Lokalnego. Działają one w 7 
miastach Lubelszczyzny: Krasnymsta-
wie, Kraśniku, Lubartowie, Łęcznej, 
Łukowie, Poniatowej, Włodawie. To-
maszów Lubelski jest ósmą z kolei taką 
jednostką organizacyjną,. Rozbudowa 
struktury trwa nadal, czego przykładem 
jest powstający Oddział w Świdniku i 
Radzyniu Podlaskim. Fundacją kieruje 
zarząd, na czele którego stoi prezes -
prof. dr hab. Andrzej Kidyba. 
 

M.Cz.:  Poznaliśmy historię i strukturę. 
Czy może Pan powiedzieć czytelnikom 
„G.K.” czym będzie zajmowała się 
Agencja Rozwoju Lokalnego w 
Tomaszowie Lubelskim. 
Z.M. - Agencje mają do odegrania 
ogromną rolę w aktywizacji środowiska  

lokalnego. Główną ideą funkcjonowania 
ARL w Tomaszowie Lubelskim będzie 
udostępnienie usług świadczonych 
przez Fundację przede wszystkim 
przedsiębiorcom, ale także pracowni-
kom, bezrobotnym, lokalnym organiza-
cjom i instytucjom. Usługi te to w 
szczególności: działalność doradcza, 
szkoleniowa, tworzenie systemów in-
formacyjnych, poręczenia kredytów, fi-
nansowanie działalności przedsię-
biorstw w postaci wkładów kapitało-
wych oraz wdrażanie systemów jakości 
ISO 9001:2000. Oprócz tego zajmować 
się będziemy wspieraniem przedsiębior-
czości i zatrudnienia, poprawą dostępu 
do edukacji i integracją społeczności lo-
kalnej, pomocą w walce z bezrobociem. 
Nasze plany na trochę dalszą przyszłość 
to stworzenie przy Agencji Ośrodka 
Wspierania Biznesu oraz Klubu Pracy. 
Ośrodek biznesowy realizował będzie 
bezpłatne doradztwo z zakresu marke-
tingu, zarządzania przedsiębiorstwem, 
finansów. Celem Klubu Pracy będzie 
aktywizowanie osób bezrobotnych po-
przez rozwijanie umiejętności poszuki-
wania pracy, motywowanie do własnej 
aktywności, informowanie o mechani-
zmach rządzących rynkiem pracy i za-
sadach poruszania się na nim, dostar-
czanie porad z zakresu prawa pracy oraz 
pomocy społecznej. 
 

M.Cz.: Agencja Rozwoju Lokalnego 
działa w granicach administracyjnych 
powiatu tomaszowskiego. Czy gmina 
Krasnobród może zatem czerpać jakieś 
korzyści z faktu istnienia Fundacji w 
Tomaszowie Lubelskim? 
Z.M. - Agencje Rozwoju Lokalnego 
działają w zasadzie w granicach admini-
stracyjnych swoich powiatów. W na-
szym przypadku sytuacja jest trochę 
inna. Najbliżej leży ARL w Krasnym-
stawie. Dlatego przy tak rozległym tere-
nie, musimy bardzo ściśle ze sobą 
współpracować. Wedle niepisanej 
umowy powiat zamojski obsługujemy 
wspólnie. Krasnobród jest moim ro-
dzinnym miastem. Jestem z nim zwią-
zany uczuciowo (jestem członkiem Kra-
snobrodzkiego Towarzystwa Regional-
nego). Dlatego wiele energii poświęcę 
na to, aby nasze miasto i cała gmina 
mogły się rozwijać bardzo dynamicznie. 
Mam nadzieję, że przełoży się to szybko 
na m.in. nowe miejsca pracy. Mam tu na 
myśli konkretną pomoc, tak przy 
projektach Phare jak i przy reklamie 
gminy na zewnątrz. Odbyliśmy na ten 
temat już rozmowy z Burmistrzem 
panem Markiem Pasiecznym, jego za-
stępcą  panem  Januszem  Osiem  oraz 
sekretarzem panem Kazimierzem Gęślą. 

Muszę przyznać, że grunt pod 
współpracę jest bardzo dobry. Podobnie 
jest zresztą z przedsiębiorcami naszego 
terenu. W tym miejscu chciałbym 
podziękować kilku podmiotom, dzięki 
którym nasze otwarcie mogło mieć tak 
wspaniałą oprawę. Gorące podziękowa-
nia składam na ręce Pana Prezesa Banku 
Spółdzielczego w Tomaszowie Lubel-
skim pana Zygmunta Galana, panów 
Józefata i Mariusza Buzunów, 
współwłaścicieli ośrodka „U Buzunów” 
w Krasnobrodzie oraz Edmunda 
Podolska i Andrzeja Ułasia 
współwłaścicieli chłodni Profesional w 
Adamowie. 
 

M.Cz.: Dużo ostatnio mówi się o 
PHARE. Czy może pan przybliżyć na-
szym czytelnikom założenia programu.  
Z.M. - PHARE początkowo adreso-
wany był do Polski i Węgier (stąd na-
zwa Poland and Hangary Assistance for 
Restructuring thier Economy). Powstał 
w 1989 roku. Jest największym progra-
mem bezzwrotnej pomocy udzielanej 
przez Unię krajom Europy Środkowo-
Wschodniej. Program nakierowany jest 
na m.in. restrukturyzacje przedsię-
biorstw państwowych i rolnictwa, roz-
wój sektora prywatnego, reformę sys-
temów opieki społecznej, zdrowotnej, 
oświaty itp. W Polsce PHARE rozpo-
czął się w 1990 roku. Wspierane są 
działania związane z transformacją eko-
nomiczną, czyli przejściem od gospo-
darki planowej do rynkowej. W 2000 
roku Komisja Europejska zdecydowała, 
że Polska i inne kraje kandydujące do 
Unii otrzymają pomoc realizowaną w 
latach 2001-2006. PHARE 2000 jest już 
bardzo opóźniony, a jeżeli pieniądze nie 
zostaną wydane zgodnie z przeznacze-
niem, przepadną. W ramach PHARE 
2000 na woj. lubelskie przypada 25,42 
milionów euro, na PHARE 2001 14,4 
milionów euro. 
      Agencje Rozwoju Lokalnego, w tym 
i nasza będzie udzielać wszechstronnej 
informacji na temat założeń programu, 
możliwości uzyskania pieniędzy. Poza 
tym udzielać będziemy pomocy przy 
wypełnianiu wniosków i 
kompletowaniu dokumentacji. 
Wszystkich zainteresowanych prosimy 
o kontakt w siedzibie Agencji Rozwoju 
Lokalnego w Tomaszowie Lubelskim 
przy ulicy Wyspiańskiego 1 lub pod 
numerem telefonu / faxu : ( 84 ) 664 26 
06.  
 

M.Cz.:  Dziękując za rozmowę i życzę, 
aby wszystkie zadania i cele postawione 
przed Agencją Rozwoju Lokalnego w 
Tomaszowie Lubelskim zostały 
zrealizowane. 
Z.M. – Dziękuję. 

        Rozmawiała: M Czapla 
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XXXI sesja 
Rady Miasta i Gminy 

Krasnobród 

 
      W dniu 18 kwietnia odbyła się XXXI 
sesja Rady MiG Krasnobród. Po 
przyjęciu porządku obrad i protokołu z 
poprzedniej sesji została przedstawiona 
informacja  burmistrza o pracy Zarządu 
Miasta i Gminy Krasnobród  w okresie 
międzysesyjnym. Przedstawiono też 
sprawozdanie Zarządu MiG z realizacji 
uchwał Rady MiG podjętych w 2001 
roku. 
     W dalszej części sesji przewodni-
czący komisji stałych Rady MiG przed-
stawili sprawozdania z pracy oraz plany 
pracy na rok 2002.  
     Po wysłuchaniu sprawozdań radni 
przystąpili do dyskusji nad projektami 
uchwał w następujących sprawach: 
1. Przystąpienia do sporządzenia 
zmian w „Planie ogólnym zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Kra-
snobród”. 
Wyjaśniając projekt tej uchwały kierow-
nik ref. BGKiOŚ Urzędu MiG Adam 
Kalita przypomniał o podjętych przez 
Radę uchwałach: w sprawie zatwierdze-
nia studium uwarunkowań oraz uchwałę 
o przystąpieniu do opracowania miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Wyjaśnił też, że studium nie 
stanowi podstawy prawnej do wydawa-
nia jakiejkolwiek decyzji administracyj-
nej w tym również i decyzji lokalizacyj-
nych, a opracowanie nowego planu 
może nastąpić nie wcześniej niż w maju 
przyszłego roku, stąd też zasadne jest 
podjęcie tej uchwały, aby przyśpieszyć 
procesy lokalizacyjne dla pojawiającego 
się zakładu przetwórstwa QUINCEPOL. 
Uchwała została podjęta. 
2. Uchwalenia „Statutu uzdrowiska 
Krasnobród”. 
Komentarza do projektu tej uchwały 
udzielił Sekretarz MiG K. Gęśla. 
Omówił statut stanowiący załącznik do 
uchwały (obszerne fragmenty statutu 
publikujemy na str. 8-9 tego wydania 
„G.K.”). Sekretarz poinformował, że 
jeżeli chodzi o granice stref ochrony 
uzdrowiskowej A,B,C to są one 
dokładnie takie same, jakie przyjęła 
Rada w sierpniu ubiegłego roku w 
Studium Uwarunkowań. Dodał też, że w 
Ministerstwie udało się wywalczyć dwie 
strefy A (A1 i A2), by nie zamykać 
Krasnobrodowi rozbudowy. W dalszej 
części swojej wypowiedzi wyjaśnił, że 
czynności zastrzeżone nie są to 
czynności zabronione całkowicie lecz  

 
u takie, które wymagają dodatkowych 
zgodnień z odpowiednimi organami np. 
Naczelnego Lekarza Uzdrowiska, czy 
Ministra Zdrowia jeżeli chodzi o plany 
zagospodarowania przestrzennego. 
Kończąc swoją wypowiedź poinformo-
wał, że przedstawiony projekt Statutu 
Uzdrowiska jest uzgodniony już z 
Ministerstwem Zdrowia, dlatego też 
Rada może go przyjąć bądź w całości 
odrzucić. Natomiast wszelkie zmiany 
spowodowałyby rozpoczęcie procedury 
uzgodnień od początku. Po przyjęciu 
przez radę tej uchwały, uchwalony statut 
zostanie przesłany do Ministerstwa, a 
następnie będzie wydane rozporządzenie 
Rady Ministrów. 
Ku zaskoczeniu większości radnych, po 
wypowiedzi sekretarza rozgorzała 
gorąca dyskusja nad projektem tej 
uchwały. Dyskusję tę wywoła 
wypowiedź radnego J. Nawoja, który 
zaproponował, aby przeprowadzić 
referendum, podczas którego 
mieszkańcy opowiedzieliby się za tym, 
czy chcą, aby Krasnobród był 
uzdrowiskiem czy nie. Swoją decyzję 
uzasadniał obawami dotyczącymi 
ograniczonej gospodarki leśnej, 
trudnościami w uzyskaniu pozwolenia 
na budowę oraz tym, że decyzją tą 
zostaną pokrzywdzeni rolnicy. 
Większość z radnych była przeciwna tej 
propozycji uzasadniając, że z inicjatywą 
przeprowadzenia referendum należało 
wystąpić przed przystąpieniem do starań 
o ubieganie się o statut uzdrowiska, a nie 
teraz, kiedy na ten cel wydano znaczne 
środki finansowe i starania te dobiegają 
końca. Co do obaw dotyczących 
uzyskania pozwolenia na budowę 
wypowiedział się pan A. Kalita, który 
stwierdził, że prowadząc procesy 
inwestycyjne - nawet z urzędu - trzeba 
dopełnić wielu uzgodnień. W obecnym 
planie zagospodarowania przestrzennego 
są również ograniczenia w prowadzeniu 
działalności przestrzennej związane z 
Krasnobrodzkim Parkiem Krajobra-
zowym, aleją zabytkową, Sanatorium i 
innymi czynnikami. Jeżeli powstanie 
uzdrowisko, narzuci to pewne 
ograniczenia, ale będą to dodatkowe 
uzgodnienia. Jeżeli dzisiaj dla przykładu 
uzgadniamy z 5 organami to dojdzie 
jeszcze jeden, z którym trzeba będzie to 
uzgodnić. 
W  sprawie  gospodarki  leśnej  

 
wypowiedział się radny A. Serafin, który 
powiedział, że jeżeli mieszkańcy mają 
swoje lasy, to nikt oprócz nich nie może 
prowadzić w nich gospodarki leśnej. 
Przypomniał, że przy tworzeniu 
Krasnobrodzkiego Parku 
Krajobrazowego było również szereg 
głosów, że nie będzie można wycinać 
drzew, a praktyka i rzeczywistość 
pokazuje inaczej. 
       Podsumowaniem tej bardzo 
burzliwej dyskusji i wyrażeniem opinii 
większości radnych była wypowiedź 
radnego A. Kałuży, który powiedział: 
„Rada stoi przed historyczną decyzją, 
która będzie miała wpływ na przyszłość 
Krasnobrodu i przyszłe pokolenia. Bycie 
uzdrowiskiem jest przywilejem, 
wyróżnieniem danej miejscowości czy 
okolicy. Na słabych glebach rolnictwo 
się nie rozwinie, dlatego trzeba szukać 
innych rozwiązań. Uważam, że jest to 
jedyna szansa dla Krasnobrodu i trzeba 
ją wykorzystać”.  
Po dość długiej dyskusji przystąpiono do 
głosowania. Za podjęciem opowiedziało 
się 17 radnych, 1 – przeciw, 1 wstrzymał 
się od głosu. 
3. Zmiany uchwały Nr XXX/250/2002 
Rady MiG w Krasnobrodzie z dnia 25 
lutego 2002r. w sprawie wyrażenia 
pozytywnej opinii w przedmiocie 
przyj ęcia  do realizacji zadań 
szkoleniowo-dydaktycznych w 2003r. 
Komentarza do projektu uchwały 
udzielił Sekretarz K. Gęśla, który 
poinformował, że uległy zmianie zasady 
ubiegania się o środki, stąd też należy 
zmienić uchwałę. Istnieje konieczność 
zabezpieczenia środków na szkolenia. 
Na szkolenia planuje się kwotę 19.200zł, 
w tym planowana dotacja z Banku 
Światowego 9.980zł. Do końca nie 
wiadomo jaka będzie decyzja i czy 
otrzymamy środki z tego banku. W 
przypadku przyznania środków, gdyby 
okazało się, że umowa jest dla gminy 
niekorzystna, zawsze można jej nie 
podpisać. Jest to uchwała intencyjna, ale 
daje możliwości by nasza gmina mogła 
ubiegać się o środki. 
 4. Zaciągnięcia pożyczki długoter-
minowej na finansowanie sieci 
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 
Krasnobrodzie. 
Komentarza do projektu uchwały 
udzieliła Skarbnik MiG Jadwiga 
Niedźwiedź. Poinformowała, że planuje 
się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 
220.000zł w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na 
finansowanie II etapu sieci kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami w 
Krasnobrodzie (ulice: Gietki, Lelewela, 
Sosnowa, Leśna, Szkolna). WFOŚiGW 
stosuje preferencje stąd też, jeżeli 
terminowo wykonane zostanie zadanie, 
osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny 
oraz spłacona pożyczka w 60%  

 
Ciąg dalszy na str. 6 
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Finał Pucharu Polski 
na szczeblu Okręgu Zamojskiego w Piłce Nożnej 

 

Krasnobród – środa 15.05.2002r. godz. 1700 
„ŁADA”  Biłgoraj – „TOMASOVIA” Tomaszów Lubelski  4:1 (1:1) 

 
„ŁADA”  – Kielarski, Rybak, Żuchnik, Wieceba, Wlaź (50 Kudełka), Sawczuk, (46 
Różański), Zarczuk, Wachowicz (68 Pwroźnik), Pieczykolan, (48 Chomicz),Klecha, 
Hasiak, nie wszedł na boisko z listy rezerwowych Michał Szczawiński. 
Trener – Adam Mażysz, kierownik drużyny – Lucjan Kupczak 
 

„TOMASOVIA”  – Haśkiewicz (46 Sadowski), Anioł G. (50 Chwała) Segieda, Anioł 
S. Bartecki, Cisek, Gozdek, Sioma (60 Żurakowski), Korzeń, (70 Walentyn), 
Droździel, Koczon, nie wszedł na boisko z listy rezerwowych Krzysztof Bicewicz. 
Trener: Ireneusz Suchowierz, kierownik drużyny  - Józef Kirsz 
 

Bramki: 1:0 Wachowicz 15 min.; 1:1 Gozdek 40 min.; 2:1 Rybak 47 min; 3:1 Rybak 
55 min.; 4:1 Rybak 77 min. 
Żółte kartki: Rybak, Sawczuk (Łada), Gozdek (Tomasovia) 
Sędziowali: Marian Bazan, Krzysztof Szkałuba, Andrzej Gancarz (OKS Zamość) 
Widzów: 500 
 

      W finale Pucharu Polski na szczeblu okręgu zamojskiego spotkały się drużyny o 
różnych celach strategicznych. „Łada” Biłgoraj aktualnie 14 miejsce w III lidze oraz 
„Tomasovia’ Tomaszów Lubelski aktualnie vicelider „naszej” grupy IV ligowej.  
     Na dobrze przygotowanym boisku MGKS „Igros” w Krasnobrodzie, przy pięknej 
pogodzie liczna grupa kibiców mogła obejrzeć całkiem przyzwoite widowisko 
sportowe, w którym były emocje, były bramki (co najważniejsze), były kartki, było 
może trochę za dużo głośnych nieprzyzwoitych słów z boiska, ale to już inna para 
kaloszy.  
      Mecz  rozpoczęło uroczyste powitanie przez prezesa OZPN Zamość p. Wiesława 
Parkę, który w kilku słowach przypomniał drogę obu drużyn do finału i życzył 
sportowcom walki fair play. Oprawę artystyczną zapewniła młodzież piłkarska 
Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie, gdzie dwie drużyny piłkarskie 
chłopców i jedna dziewcząt wręczyła grającym piłkarzom, rezerwowym zawodnikom 
i działaczom sportowym folder reklamujący szkołę i Krasnobród. Stronę techniczną 
zapewniło Centrum Kultury i Sportu w  Krasnobrodzie. 
      Widowisko sportowe miało jakby 4 odsłony. Pierwsze 15 minut to uważna gra 
obronna obu drużyn, badanie przeciwnika, które kończy się pomyślnie dla „Łady” 
bramką Andrzeja Wachowicza w 15 minucie spotkania. Kolejne 30 minut to bardzo 
dobra gra obu drużyn ze wskazaniem na „Tomasovię”, które w tym okresie gry jakby 
nie potrafiła udokumentować tej przewagi bramkami (wiecej niż jedną). Dopiero 40 
minuta spotkania przynosi wyróżnienie po strzale Daniela Koczona. Bramka tzw. do  

szatni na 1:1 kończy drugą odsłonę 
meczu. 
     Od 46 minuty do 77 hat trick 
Mariusza Rybaka rozstrzyga o losach 
tego spotkania. Na dwa do jednego 
podwyższa „Łada” właściwie po strzale 
Rybaka, ale piłka myli bramkarza 
Sadowskiego, jest to właściwie bramka 
samobójcza i od 47 minuty swoją 
przewagę taktyczno-optyczną można 
powiedzieć „Łada” dokumentuje jeszcze 
dwoma bramkami w/w.  
     Ostatni kwadrans gry to właściwie 
profesura „Łady” i trochę zabawa w 
kotka i myszkę z piłkarzami 
„Tomasovii”. Ostatnie zasłużone 
wysokie zwycięstwo chyba cichego 
faworyta tego spotkania. 
      Po meczu, na płycie boiska 
bezpośrednio po zawodach miała 
miejsce uroczystość wręczenia 
okolicznościowych pucharów od 
członków Zarządu OZPN Zamość, OKS 
Zamość, a także dyplomów, pucharów i 
listów gratulacyjnych od władz 
powiatowych starostw: tomaszowskiego, 
biłgorajskiego i zamojskiego 
ziemskiego. 
      Następnie na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego „NEW PORTLAND” 
wszyscy zawodnicy, zaproszeni goście i 
działacze sportowi spotkali się na części 
nieoficjalnej przy bigosie, pieczonych 
kiełbaskach i piwie. Był czas na 
rozmowy, dyskusje i komentarze. 
Podczas spotkania przygrywała i 
śpiewała Kapela „Echo Roztocza”. 
 

         Powyższe informacje miał Państwu 
                przyjemność przedstawić  
                  Sławomir Radliński. 
 

 

Akcje społeczne 
   
     Przez dwa dni wolne od pracy, tj. sobotę 20 kwietnia i środę 1 maja br.  
przy kaplicy św. Rocha prowadzone były prace porządkowe mające na 
celu zwiększenie estetyki tego urokliwego zakątka, tak licznie 
odwiedzanego przez mieszkańców naszej gminy, pielgrzymów i turystów. 
Prace wykonywano społecznie. 
      Pomysłodawcą, organizatorem i uczestnikiem tych akcji był burmistrz 
Marek Pasieczny. Na prośbę burmistrza pozytywnie odpowiedzieli i 
włączyli się do akcji porządkowania otoczenia kaplicy członkowie klubu 
sportowego „Igros”, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Krasnobrodzie, 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie oraz Zakład Usług 
Drzewnych p. Osucha z Wólki Husińskiej. 
      Prace polegały na wykonaniu poręczy przy schodach drewnianych 
prowadzących na wzniesienie otaczające kaplicę, zabezpieczenie zboczy 
przed usuwaniem się piasku, wykonaniu stawików śródleśnych, ułożeniu 
bruku drewnianego z klocków dębowych, udrożnieniu źródełka.  
     Pomysł organizowania prac społecznych na rzecz środowiska lokalnego 
wart jest naśladowania. W każdym środowisku jest coś do zrobienia; 
myślę, że chętnych do udziału w podobnych akcjach też by nie zabrakło. 

 

 
Na  zdjęciu: Uczestnicy akcji podczas pracy. 

        Fot. i tekst:  M. Czapla 
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XXXI sesja 
Rady Miasta i Gminy 

Krasnobród 
Ciąg dalszy ze str. 4 
to jest możliwość umorzenia pozostałych 
40%, a takich preferencji nie stosują inne 
banki. Skarbnik przypomniała, że 
pożyczka ta została zaplanowana w 
budżecie gminy na 2002 rok. 
Podczas dyskusji nad projektem tej 
uchwały głos zabrał radny Stanisław 
Dziura, który powiedział, że popiera 
potrzebę wykonania sieci kanalizacyjnej 
w Krasnobrodzie, ale widzi również 
duże potrzeby inwestycyjne na 
wioskach, a głównie chodzi mu o 
wykonanie oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Zielone.  
Burmistrz Marek Pasieczny 
poinformował, że na temat wykonania 
oświetlenia ulicznego w Zielonem 
odpowie w wolnych wnioskach. 
Natomiast, jeżeli chodzi o prowadzone 
inwestycje kanalizacyjne w 
Krasnobrodzie to dla przykładu 
burmistrz podał, że w 2000r koszt 
budowy przykanalików na jednym z 
etapów na plan 693.500 zł samorząd 
kosztowało tylko 58.000zł ponieważ 
pozostałe środki otrzymano z dotacji od 
wojewody i z ARiMR, częściowego 
umorzenia kredytu oraz partycypacji 
mieszkańców. 
Radny T.Grzybkowski również jest 
zdania, że nie inwestuje się na wioskach, 
a wszyscy podatnicy będą spłacać 
pożyczkę. Według niego wpływy z 
podatków z danej miejscowości powinny 
być przeznaczone na inwestycje w tej 
miejscowości.  
Na ten głos radnego odpowiedział z-ca 
burmistrza J. Oś, który przypomniał, że 
na inwestycje wykonane na wioskach 
takie jak telefonizacja czy gazyfikacja 
poprzednia rada również zaciągała 
kredyty, które obecnie musimy spłacać, 
dlatego też nie można dzielić 
społeczeństwa gminy. Uchwała została 
podjęta. 
5. Zmian w budżecie gminy na 2002r. 
Projekt tej uchwały omówiła Skarbnik 
MiG Krasnobród p. J. Niedźwiedź. 
 

 
Zwiększono w budżecie dochody na 
zadania własne o kwotę 569.075 zł. 
Zwiększenia te związane są m.in. z 
dotacją wojewody lubelskiego na 
budowę ul. Partyzantów – 196.633zł, 
dotacją na utrzymanie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Dominikanówce – 
351.900zł. Zmniejszono dochody w 
budżecie na zadania własne o kwotę 
546.533zł. Uchwałą tą dokonano też 
zwiększenia wydatków w budżecie 
gminy na zadania własne o kwotę 
419.629zł, w tym m.in. 351.900zł na 
utrzymanie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Dominikanówce, 34.397zł 
na modernizacje kotłowni gazowej w 
budynku Zespołu Szkół Podstawowych 
w Krasnobrodzie. Uchwała została 
podjęta. 
6. Przyjęcia sprawozdania z 
działalności finansowej gminy za 2001 
rok oraz udzielenia absolutorium 
Zarządowi Miasta i Gminy. 
Podczas omawiania projektu tej uchwały 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Marek Zięba odczytał Uchwałę Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie z dnia 
14.04.2002r. pozytywnie opiniującą 
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady MiG 
w Krasnobrodzie o udzielenie Zarządowi 
Miasta i Gminy absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu w 2001 roku. 
Potem głos zabrała Skarbnik MiG 
Krasnobród Jadwiga Niedźwiedź, która 
poinformowała, że zgodnie z art. 136 
ustawy o finansach publicznych zarząd 
obowiązany jest do opracowania i 
przedstawiania radzie rocznego 
sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy. Sprawozdanie zostało sporzą-
dzone w części opisowej i tabelarycznej 
przesłane do RIO celem zaopiniowania 
jak również otrzymali go radni wraz z 
materiałami na sesję. Przedstawiła 
uchwałę Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Lublinie z dnia 15.04.2002r. pozytywnie 
opiniującą sprawozdanie z wykonania 
budżetu MiG Krasnobród za 2001 r. a 
następnie omówiła wykonanie budżetu 
w roku 2001 tj. plan i wykonanie 
dochodów oraz wydatków w 
poszczególnych działach budżetu gminy. 
Uchwała została podjęta. 

 
W ostatnim punkcie porządku obrad, tj. 
wolne wnioski i komunikaty, głos zabrał 
m.in. burmistrz Marek Pasieczny, który 
odpowiedział na głos radnego S. Dziury 
dotyczący wykonania oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Zielone. 
Burmistrz poinformował, że w tej 
sprawie wystąpiono z pismem do 
dyrektora Rejonu Energetycznego w 
Tomaszowie Lub. o wydanie decyzji 
dotyczącej wydania warunków realizacji 
tego zadania. Obecnie oczekujemy na 
odpowiedź. Przychylność ze strony 
dyrektora Rejonu Energetycznego w 
Tomaszowie Lub. pozwala mieć 
nadzieję, że w najbliższych miesiącach 
miejscowość Zielone będzie miała 
oświetlenie uliczne. 
 
W związku z pytaniami radnych z 
poprzedniej sesji dotyczącymi 
funkcjonowania Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Krasnobrodzie na obecną sesję przybył 
dyrektor przychodni lekarz Jerzy Cios, 
który przybliżył zebranym zasady 
działalności przychodni. 
Pan J. Cios poinformował m.in., że w 
dalszym ciągu jest wiele niejasności i 
zapytań, jeżeli chodzi o brak w 
miejscowym ośrodku lekarzy 
specjalistów. 
Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu 
zdrowotnym Kasa Chorych jako płatnik 
kontraktuje usługi na określonych 
warunkach. Zakłady opieki zdrowotnej 
świadczą podstawowe usługi zgodnie z 
umową i tylko na to są przeznaczane 
środki. W zakres podstawowych 
świadczeń wchodzą porady lekarza 
rodzinnego, pielęgniarki środowiskowo-
rodzinnej, położnej środowiskowo-
rodzinnej i te świadczenia są 
zakontraktowane i na nie otrzymywane 
są środki. Natomiast specjalistyka, np. 
okulistyka, ginekologia nie wchodzi w 
zakres usług podstawowych. Poza tym w 
przypadku świadczenia specjalistycz-
nych usług medycznych należy spełnić 
określone warunki lokalowe i posiadać 
bardzo drogi sprzęt specjalistyczny. 
 

oprac. M. Czapla 

 

Kalendarium 
Sanktuarium Maryjnego 

w Krasnobrodzie 
 

26 maja – uroczystość I Komunii św. 
30 maja – Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Pana Jezusa – Boże Ciało 
31 maja - Diecezjalny Dzień Chorych: 
nabożeństwo o godz. 1000, uroczysta 
Msza św. o 1200 celebrowana przez JE 
ks. bp Mariusza Leszczyńskiego 
8 czerwca – Diecezjalny Dzień 
Kapłański 

 
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Samorząd Uczniowski  

  oraz Komitet Rodzicielski 
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Majdanie Wielkim 
 

zapraszają na uroczystość 
 

Święta Patrona Szkoły 
która odbędzie się w dniu 29 maja 2002r. 

 

W programie uroczystości zaplanowano część artystyczną w wykonaniu 
uczniów SP Majdan Wielki, Mszę św., konkurs wiedzy o Patronie 
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      Bardzo miłe i cenne były słowa skie-
rowane do nas przez szanowne jury w 
składzie: p. Bożena Lewandowska – et-
nomuzykolog, wykładowca Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, Katowice, p. Antoni 
Guran – muzyk, wykładowca Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, Przemyśl, p. Jerzy 
Dynia – muzyk, dziennikarz, Rzeszów. 
 

 
 
również opowiadaliśmy o 
Krasnobrodzie. Wyjazd na festiwal do 
Przemyśla i możliwość wystąpienia z 
krasnobrodzkim zespołem przed 
przemyską publicznością, dla mnie - 
jako członka „Echa Roztocza” - był 
szczególnie ważny. W Przemyślu 
urodziłam się i wychowałam. Tam też 
mieszkają moi rodzice, siostra i  

   Pocztówka  

    z Przemyśla 

 
 
      W dniach 11-12 maja 2002r. Kapela 
„Echo Roztocza” działająca przy 
Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie uczestniczyła w XXIV 
Festiwalu Kapel Podwórkowych w 
Przemyślu. Wrażeniami z pobytu w 
Przemyślu podzieliła się z nami członkini 
„Echa Roztocza” 
 p. Małgorzata Mazurek. 

 
       Przemyśl powitał nas wspaniale. 
Tajemnicze stare miasto leżące w dolinie 
rzeki San tonęło w promieniach słońca. 
Już na przedmieściach poczuliśmy 
gorącą i przesympatyczną atmosferę, 
jaka towarzyszyła nam przez dwa dni 
pobytu na XXIV Ogólnopolskim 
Festiwalu Kapel Podwórkowych w 
Przemyślu. 
      W momencie, gdy zgłosiliśmy swój 
przyjazd, a organizator udzielił nam 
wskazówek dotyczących naszego pobytu  
na festiwalu, poczuliśmy się troszeczkę 
zaniepokojeni. Okazało się, że „Echo 
Roztocza” jest jedynym uczestnikiem, 
który po raz pierwszy bierze udział w 
tym przeglądzie. Reszta śpiewającej 
ferajny to „starzy weterani” tej imprezy. 
Niektórzy już po raz dziesiąty, inni 
czternasty, a jeszcze inni dwudziesty 
drugi uczestniczyli w przeglądzie.  
      Nasze niepokoje zostały jednak 
szybko rozwiane. Gościnność i troskli-
wość organizatorów oraz życzliwość 
kolegów dodała nam otuchy i odwagi. 
Nasz występ podczas prezentacji 
konkursowych w dniu 11 maja 2002r. 
został nagrodzony gorącymi oklaskami. 
U wielu osób, jak się później okazało, 
wywołał łzy wzruszenia. 
 

      Pomimo że nie zajęliśmy pierwszego 
miejsca, to dyplom do Krasnobrodu 
przywieźliśmy. 
      Te dwa dni muzykowania i śpiewa-
nia w Przemyślu były również okazją dla 
nas, jako mieszkańców Krasnobrodu, do 
promocji naszego miasta i regionu. Tę 
okazję wykorzystaliśmy chyba w stu 
procentach. Ze sceny podczas 
prezentacji konkursowych, jak i w dniu 
następnym na koncercie plenerowym w 
centrum miasta nie szczędziliśmy miłych 
słów o naszym miasteczku. Niewiele 
osób wiedziało jak poprawnie wymówić 
nazwę naszego miasta, gdzie ono leży i z 
czego słynie. Rozdaliśmy wszystkie 
foldery jakie tylko posiadaliśmy. 
Odbyliśmy wiele rozmów z 
mieszkańcami Przemyśla.  
      Mieliśmy również przyjemność 
udzielić wywiadu dla Radia Rzeszów. Z 
panem redaktorem rozmawialiśmy o 
działalności    naszego    zespołu,    ale  
  

spora grupa dawnych przyjaciół. 
       Na deskach sceny, gdzie 
występowałam z „Echem Roztocza”, od 
7 roku życia szlifowałam swoje 
umiejętności w tańcu i śpiewie. 
      Dzięki temu wyjazdowi miałam 
okazję znowu spotkać ludzi, którzy 
przekazywali mi swoją wiedzę, jak i 
tych, z którymi pobierałam nauki. 
Odżyły wspomnienia, coś mile ukłuło w 
serce, w oczach zakręciły się łzy 
wzruszenia. 
      Pobyt w Przemyślu był dla całego 
zespołu okazją do zdobycia nowych 
doświadczeń i umiejętności. Nawiązali-
śmy kontakty z wieloma zespołami. Ma-
my nadzieję, że będzie okazja, korzysta-
jąc z wymiany kulturalnej, gościć w Kra-
snobrodzie niejedną wspaniałą kapelę. 
     A teraz zabieramy się do pracy, bo 
XXV jubileuszowy Festiwal Kapel 
Podwórkowych w Przemyślu już za rok. 

Małgorzata Mazurek 

 

Zawody strażackie 
 
 
      W dniu 12 maja 2002r. w 
Krasnobrodzie (stadion sportowy) 
odbyły zawody sportowo-pożarnicze 
dla ochotniczych straży pożarnych gmin 
Krasnobród i Adamów.  
      W zawodach wzięły udział łącznie 
22 jednostki ochotniczych straży 
pożarnych, w tym 12 z gminy 
Krasnobród i 10 z gminy Adamów. 
      Zawody składały się z dwóch 
konkurencji: 

1) sztafeta pożarnicza 7 x 50m 
2) ćwiczenia bojowe. 

     Przebieg poszczególnych konkuren-
cji nadzorowało 13 sędziów, którym 
przewodniczył sędzia główny zawodów 
- asp. sztab. Ryszard Kijowski. 
       Po rozegraniu wymienionych wyżej 
konkurencji wyniki dla poszczególnych 
gmin przedstawiają się następująco: 
 

 
Gmina Krasnobród: 
 

Miejsce 
Ilość 

punktów 
Nazwa jednostki 

OSP 

I 77,0 Wólka Husińska 

II 80,3 Krasnobród 

III 85,4 Hutki 

IV 86,9 Stara Huta 

V 91,0 Hutków 

VI 95,0 Majdan Mały 

VII 96,6 Dominikanówka 

VIII 104,7 Malewszczyzna 

IX 108,8 Zielone 

X 115,0 Hucisko 

XI 118,7 Majdan Wielki 

XII 182,0 Grabnik  

 
Gmina Adamów: 
 

Miejsce 
Ilość 

punktów 
Nazwa jednostki 

OSP 

I 80,5 Suchowola 

II 91,0 Potoczek 

III 91,5 Kol. Suchowola 

IV 92,0 Bondyrz 

V 94,9 Adamów 

VI 97,8 Feliksówka 

VII 97,8 Szewnia Dolna 

VIII 100,5 Bliżów 

IX 102,3 Rachodoszcze 

X Dysk. Jacnia 
 

      Ponadto w zawodach sportowo-
pożarniczych w Krasnobrodzie wzięła 
również udział Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza Dziewcząt z Wólki 
Husińskiej. Drużyna ta swój udział w 
zawodach zakończyła uzyskując wynik 
107,1 punktów. 
 

M. Czapla 
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Statut Uzdrowiska  
Krasnobród 

 
 
       Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego wydania „G.K.” 
publikujemy fragmenty uchwalonego przez Radę Miasta i 
Gminy Krasnobród w dniu 18 kwietnia 2002r. „Statutu 
Uzdrowiska Krasnobród”: 

§ 1. 
1. W celu ochrony warunków naturalnych niezbędnych do 
prowadzenia i rozwijania lecznictwa uzdrowiskowego oraz 
kształtowanie innych czynników środowiskowych dla 
uzdrowiska Krasnobród ustala się obszar ochrony 
uzdrowiskowej, który w zależności od rodzaju czynności 
zastrzeżonych obejmuje dwie strefy Al,  A2 oraz strefy B i C.  
 
W dalszej części tego paragrafu zawarty jest opis przebiegu 
granic poszczególnych obszarów ochrony uzdrowiskowej. Ze 
względu na obszerny tekst opisu i ograniczony format „G.K.” 
pominiemy ten opis. Osoby zainteresowane tym tematem 
zapraszam do UMiG, gdzie można zapoznać się z opisami 
granic poszczególnych stref i odczytać je na specjalnie 
przygotowanych mapach, które są załącznikami do Statutu. 

§ 2. 
1. Decyzje w sprawie podjęcia czynności zastrzeżonych w 

Statucie wydaje, zgodnie z art. Ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 roku o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym 
(Dz.U. Nr 23, poz. 150 z późniejszymi zmianami: 

- organ właściwy z mocy innych przepisów po 
zasięgnięciu opinii naczelnego lekarza uzdrowiska, 
lub 

- naczelny lekarz uzdrowiska, jeżeli podjęcie danej 
czynności nie wymaga decyzji i innych organów. 

2. Decyzja wydana przez organ określony w ust.l pkt. 1 bez 
zasięgnięcia opinii naczelnego lekarza uzdrowiska jest 
nieważna i podlega uchyleniu, chyba że naczelny lekarz 
uzdrowiska nie przedstawi opinii w terminie 21 dni licząc 
od daty przedstawienia mu sprawy.  

 
§ 3. 

W wyznaczonych na załączniku nr 1 do uchwały strefach 
ochrony uzdrowiskowej A 1 i A2 oraz na załączniku nr 2 do 
uchwały strefach ochrony uzdrowiskowej B i C z uwagi na 
obowiązujące wymogi dotyczące uzyskania statutu uzdrowiska, 
czynnościami zastrzeżonymi w rozumieniu art. 12 ust. 1 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o uzdrowiskach i 
lecznictwie uzdrowiskowym (Dz.U. Nr 23, poz. 150, z 
późniejszymi zmianami) są następujące działania: 
1. W strefach ochrony uzdrowiskowej A1 i A2, 
wyodrębniających obszary w celu stabilizacji warunków 
środowiskowych bezpośredniego otoczenia zakładów i 
urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz innych obiektów 
służących bezpośrednio lecznictwu uzdrowiskowemu: 

a) Organizowanie imprez rozrywkowych i sportowych o 
charakterze masowym.  

b) Instalowanie trwałych urządzeń lub dla potrzeb 
doraźnych instalacji, które mogłyby kuracjuszom 
utrudniać lub zakłócać przebywanie na tym obszarze 
(np. sprzętu nagłaśniającego). 

c) Uszczuplanie   ogólnodostępnych   i   prywatnych 

 
 

terenów zieleni (z wyjątkiem miejsc wskazanych pod 
zabudowę sanatoryjną. 

d) Prowadzenie hodowli zwierząt i nierogacizny. 
e) Wiercenie studni głębinowych, z wyjątkiem realizacji 

odwiertów wód mineralnych. 
f) Prowadzenie robót ziemnych zakłócających 

funkcjonowanie lecznictwa uzdrowiskowego lub 
utrudniających korzystanie z tych zakładów. 

g) Wszystkie czynności zastrzeżone dla obszaru B. 
h) Urządzanie i prowadzenie (w obszarach „A1" i „A2") 

pól biwakowych (namiotowych i carawaningowych) 
oraz ośrodków campingowych 

i) Lokalizacja parkingów. 
2. W strefie ochrony uzdrowiskowej B, wyodrębniający 
obszar w celu stabilizacji i kształtowania warunków 
środowiskowych uzdrowiska: 

a) Sytuowanie nowych obiektów budowlanych (w tym 
usług handlu, gastronomii i rzemiosła), urządzanie 
terenów rekreacyjnych (w tym pól biwakowych i 
domków campingowych) i sportowych, których 
lokalizacja nie wynika z ustaleń planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. 

b) Uruchamianie punktów dystrybucji nawozów 
sztucznych, produktów naftowych, materiałów 
pylistych, budowlanych i innych, powodujących 
zagrożenie dla warunków aerosanitarnych i 
hydrosanitarnych oraz uruchamianie inwestycji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska i mogących 
pogorszyć stan środowiska w zakresie i na 
warunkach dopuszczonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. 

c) Prowadzenie ferm zwierząt futerkowych i 
nierogacizny. 

d) Osuszanie terenu, z wyjątkiem obszaru wskazanego 
pod park miejski.  

e) Pozyskiwanie surowców mineralnych. 
f) Zmiany w zagospodarowaniu terenów zieleni 

wysokiej i średniej.  
g) Wszystkie czynności zastrzeżone dla obszaru C. 
h) Urządzanie i prowadzenie pól biwakowych oraz 

ośrodków campingowych. 
i) Lokalizacja parkingów o pojemności powyżej 20 

samochodów. 
j) Używanie na akwenach wodnych jednostek 

pływających o napędzie spalinowym. 
k) Lokalizacja stacji przekaźnikowych telefonii 

komórkowej. 
3. W strefie ochrony uzdrowiskowej C, wyodrębniającej 
obszar w celu przewidzianych prawem standardów sanitarnych 
(aerosanitarnych i akustycznych) oraz ochrony walorów 
klimatycznych i krajobrazowych rejonu uzdrowiska: 

a) Budowa zbiorników wodnych i stawów oraz 
regulacja rzek i potoków nie uwzględnionych w 
planie miejscowym. 

b) Lokalizowanie obiektów i prowadzenie działalności 
mogących negatywnie wpływać na właściwości 
klimatu,  walory   fizjograficzne  uzdrowiska  (w   
tym 

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

zwłaszcza drożność korytarza ekologicznego doliny Wieprza) oraz 
harmonię krajobrazu. 

4. Plany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród wymagają 
uzgodnienia z Ministerstwem Zdrowia. 

 
§ 4. 

Naczelnego lekarza uzdrowiska powołuje i odwołuje Minister Zdrowia w 
porozumieniu z Zarządem Miasta i Gminy Krasnobród. 

 
§ 5. 

Następujące sprawy, ze względu na znaczenie dla lecznictwa uzdrowiskowego, 
wymagają uzgodnienia: 
1. Z Ministrem Zdrowia lub organem (instytucją) działającym z jego upoważnienia:  

a) Zmiana profilu leczniczego zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. 
b) Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
c) Opracowywanie nowych planów zabudowy i zagospodarowania 

przestrzennego. 
d) Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w 

strefie A1 i A2. 
2. Z naczelnym lekarzem uzdrowiska: 

a) Ustalenie planu urządzeniowo-leśnego dla wszystkich terenów leśnych na 
obszarach stref Al, A2 i B. 

b) Kształtowanie granicy polno - leśnej w strefie C. 
c) Ustawienie i rozmieszczenie znaków drogowych w strefie A1 i A2. 
d) Ustalanie terminów remontów unieruchamiających działalność 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej na czas 48 godzin. 
e) Zmiany w zakresie działania zakładów opieki zdrowotnej występujących 

na obszarze ochrony uzdrowiskowej. 
f) Ustalania rodzajów usług w strefie A. 

 
§ 6. 

Przepisy ustalające nakazy i zakazy służące do właściwego kształtowania warunków 
środowiskowych, a w szczególności dotyczące: 

a) Specjalnych wymagań sanitarnych. 
b) Ograniczenia hałasu - ze szczególnym uwzględnieniem wymagań 

związanych z obszarem A1  i A2. 
c) Zakaz handlu obnośnego w strefie A1 i A2 
d) Warunków sanitarnych, jakim powinny odpowiadać kwatery prywatne, 

zostaną uchwalone przez Radę Miasta i Gminy w odrębnym trybie nie 
później niż w okresie jednego roku od dnia ogłoszenia Statutu. 

 
§ 7. 

Załącznikami statutu są: 
Zał. 1 Mapa w skali 1 : 10 000 z oznaczonymi granicami:  

- obszaru ochrony uzdrowiskowej stref A 1, A2.  
Zał. 2 Mapa w skali 1 : 25 000 z oznaczonymi granicami: 

- obszaru ochrony uzdrowiskowej stref A1, A2, B i C. 
- projektowanego obszaru i terenu górniczego dla złoża borowiny w 
Majdanie Wielkim. 

Zał. 3 Wykaz obszarów chronionych, pomników przyrody oraz dużych kompleksów 
leśnych, znajdujących się na obszarach ochrony uzdrowiskowej stref A1, A2, B, C. 
Zał. 4 Mapa w skali 1: 5000 - koncepcja zagospodarowania przestrzennego 
obszarów ochrony uzdrowiskowej Ali A2 (z zestawieniem wielkości powierzchni 
terenów w obszarze ochrony uzdrowiskowej -w strefie „A" - załącznik nr 4a) 

 
§ 8. 

Uchwalenie i zmiany w Statucie wymagają uzgodnienia z Ministrem Zdrowia. 
 
 
      W kwietniu br. statut ten został przesłany do Ministerstwa Zdrowia. Obecnie 
trwają prace nad rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie uznania 
miejscowości Krasnobród za uzdrowisko.  
Pozostaje mieć nadzieję, że latem będziemy świętować uzyskanie statusu 
uzdrowiska. 

K. Gęśla 

 

Kącik 
Poetycki 
 

Tęsknota 
 
Tęsknię do tej wsi rodzinnej 
Do tej chaty pod lasem 
Do dzieci z sąsiedztwa 
I wspólnych zabaw czasem 
Tęsknię do zapachu siana latem 
Do ryku krów na pastwisku 
Do piania kogutów o świcie 
I cykania świerszczy w ściernisku 
Tęsknię do zapachu wiejskiego chleba 
Do chodzenia po piachu boso 
Do majówek pod figurą 
I trawy obsypanej rosą 
Tęsknię nawet do burzy 
Podczas której tuliłam się 
Do kolan Matki skulonej 
Wpatrującej się w gromnicę 
Na oknie zapaloną 
Odmawiającej: Pod Twoją obronę 
Tęsknię do śpiewu Ojca z rana 
Którego  już nie słyszę 
Bo udał się w daleką drogę 
Na „wieczny odpoczynek” 
W wyznaczonej przez Boga godzinie 
Zostawiając po sobie ciszę. 
 

Pamięci mojego Ojca 
 

Kiedy Ojciec odszedł 
drzewa w sadzie płakały 
stały w zimowej szacie 
wystrojone na biało 
aż w oczach pobielało 
pamiętały dotyk Jego dłoni 
gdy przycinał je wiosną 
podziwiał je latem 
zrywał owoce jesienią  
zimą okręcał słomą. 
Co wiosną stroją się  
w całej swej krasie 
w białe suknie 
jak na bal 
gdy patrzę na nie  
ogarnia mnie  
tęsknota i żal. 

 
 Autorką obu wierszy jest  
     p. Maria Domańska 
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W dniu 3 maja 2002r. odbyły się obchody 211 Rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się w 
krasnobrodzkim kościele o godz. 900 patriotycznym 
programem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach. Po 
bardzo interesującym i pouczającym występie uczniów z 
Kaczórek ksiądz prałat Roman Marszalec odprawił Mszę św. 
w intencji Ojczyzny, w której uczestniczyli: władze 
samorządowe, poczty sztandarowe, strażacy oraz licznie 
zgromadzone społeczeństwo Krasnobrodu i goście 
przebywający na wypoczynku w Krasnobrodzie.  
      Po mszy św. uczestnicy uroczystości w uporządkowanym 
szyku, z orkiestrą na czele udali się pod Pomnik Konstytucji 3 
Maja, gdzie odbyła dalsza część uroczystości. Po wysłuchaniu 
hymnu narodowego okolicznościowe przemówienie wygłosił 
burmistrz MiG Krasnobród Marek Pasieczny. Potem, dla 
uczczenia 211 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
delegacje związków kombatanckich, szkół i zakładów pracy 
złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym 
to wydarzenie. 
      Dalsza część uroczystości odbyła się popołudniu na 
krasnobrodzkim stadionie. Blok imprez artystycznych 
rozpoczęły dzieci z zespołu piosenki i ruchu oraz świetlicy 
socjoterapeutycznej  działających przy CKiS w 
Krasnobrodzie, które przedstawiły patriotyczny montaż 
poetycki pt. „Przymierze trzech czarnych orłów”. Następnie 
zebrana na stadionie publiczność wysłuchała kilku utworów 
instrumentalnych w wykonaniu Barbary Łach i Przemysława 
Mazurka – uczniów Ogniska Muzycznego działającego 
również przy CKiS w Krasnobrodzie. 
      Po tych prezentacjach wystąpiły krasnobrodzkie zespoły 
folklorystyczne: Kapela „Echo Roztocza” i „Wójtowianie”.  
 

Majowe 

 
 

 

 

Fot. M. Czapla 
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Muzyka ludowa i przyśpiewki w wykonaniu zespołów zostały 
bardzo serdecznie przyjęte przez publiczność, która domagała 
się bisów.  
     Również bardzo serdecznie został przyjęty przez 
publiczność, zaplanowany po występie zespołu 
„Wójtowianie”, pokaz karate. W pokazie wzięli udział młodzi 
karatecy – członkowie sekcji karate działającej przy Zespole 
Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie oraz mistrzowie 
Europy: Zbigniew Godzisz, Szymon Łojek i Łukasz Urbaniak 
z Zamojskiego Klubu Karate. Organizatorem pokazu był p. 
Radosław Niziołek – I dan, instruktor Polskiego Związku 
Karate. 
     Dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród 
najmłodszych uczestników popołudniowego spotkania na 
stadionie, cieszyły się gry i zabawy sprawnościowe, które 
prowadzili nauczyciele w.f. z Zespołu Szkół Podstawowych w 
Krasnobrodzie panowie: Wojciech Kurantowicz i Marcin 
Nowasad. Niewątpliwie pewien wpływ na tak duże 
zainteresowanie tym punktem programu miały atrakcyjne 
nagrody rzeczowe ufundowane przez Centrum Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie, którymi byli nagradzani uczestnicy 
poszczególnych konkurencji. 
     Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
zakończyły się meczem piłki nożnej pomiędzy drużynami 
„samorządu’ i „oświaty”. W tym roku lepszą okazała się 
drużyna oświaty. Mecz zakończył się wynikiem 3 : 2. 
      Kończąc relację ze Święta Konstytucji 3 Maja w imieniu 
organizatorów tych uroczystości, tj.: Urzędu Miasta i Gminy 
w Krasnobrodzie, Parafii Rzymsko-Katolickiej w 
Krasnobrodzie i Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 
serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
włączyli się do organizacji tego święta. 

M. Czapla 
 

Święto 
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Kalendarium Szkolne - Maj 2002 
 

Zespół Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkanocnych 
w Krasnobrodzie 

 
06.05. 2002r. – Udział sportowców w Gminnym Turnieju 
Mini Piłki Nożnej  - odp. pan S. Radliński 
06.05.2002r. – Badanie wyników nauczania z przyrody z  
kl. V – odp. Dyrektor 
07.05.2002r. – Zwiedzanie jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej przez grupy 6-latków – odp. pani W. Sachajko 
07.05.2002r. – Apel z okazji obchodów 211 Rocznicy 
Uchwalenia konstytucji 3 Maja – odpow. Wicedyrektor i pani 
C. Lalik. 
09.05.2002r. - Badanie wyników nauczania z matematyki z 
kl. V – odp. Wicedyrektor 
09.05.2002r. – Udział sportowców w Powiatowym Turnieju 
Piłki Nożnej w Szczebrzeszynie - odp. pan S. Radliński 
10.05.2002r. – Spotkanie z Teletubisiem – gry i zabawy dla 
przedszkolaków – odp. Wicedyrektor i pani W. Sachajko 
10.05.2002r. – Warsztaty dla nauczycieli – „Kształtowanie 
umiejętności kluczowych w procesie dydaktycznym” – odp. 
Wicedyrektor. 
14.05.2002r. – III Runda Cocacola Cup 2000 w Kaczórkach – 
odp. pan S. Radliński 
13-17.05.2002r. – Poznawanie przez przedszkolaków pracy 
bibliotekarza – odp. nauczyciele Przedszkola i pani T. 
Gielmuda 
13-17.05.2002r – Indywidualne spotkania wychowawcy z 
rodzicami (kl. I-III) – odp. wychowawcy klas. 
13-17.05.2002r – Ogłoszenie alarmu o zagrożeniach 
„Instrukcja na wypadek zagrożenia” praktyczna ewakuacja 
stanu osobowego placówki – odp. Dyrektor. 
15.05.2002r. – Udział i organizacja Gminnego Czwórboju 
Lekkoatletycznego – odp. pan S. Radliński. 
15.05.2002r. – Udział ZSP w organizacji Finału Pucharu 
Polski w Piłce Nożnej na szczeblu wojewódzkim – odp. 
wychowawcy klas III i nauczyciele w.f. 
16.05.2002r. – Organizacja III Gminnego konkursu 
Polonistycznego – odp. Dyrektor i pani B. Wyrostkiewicz. 

 
20.05.2002r. – Apel informacyjno-porządkowy – odp. 
Wicedyrektor. 
21.05.2002r. – Wycieczka do Lublina na spektakl „Czerwony 
kapturek” – kl. I-III – odp. pani J. Borek 
21.05.2002r. – Udział sportowców ZSP w Powiatowym 
Czwórboju Lekkoatletycznym – odp. pan S. Radliński. 
23-28.05.2002r. – Dzień Matki w Przedszkolu – odp. 
nauczyciele Przedszkola. 
24.05.2002r. – Apel „Dzni Oświaty Książki i Prasy” – odp. 
wicedyrektor i pani T. Gielmuda. 
13-24.05.2002r. _Indywidualne spotkania wychowawcy z 
rodzicami (oddziały zerowe) – odp. pani W Sachajko i pani K. 
Gancarz. 
27.05.2002r. – Sprawdzian kompetencji ucznia kl. III – odp. 
Dyrektor: 

• kl. III B – pani D. Umińska – Szkoła Podstawowa w 
Krasnobrodzie 

• kl. III pani W. Dąbrowska – Szkoła Podstawowa w 
Zielonem 

• kl. III pani A. Słota – Szkoła Filialna w Wólce 
Husińskiej. 

27-29.05.2002r. – Dzień Matki w kl. I-III – odp. 
wychowawcy klas. 
28.05.2002r. – Posiedzenie Rady Pedagogicznej – odp. 
Dyrekcja. 

• Zapoznanie z arkuszem organizacyjnym na następny    
         rok szkolny, 
• Zaopiniowanie Szkolnego Zestawu Programów, 
• Organizacja Dnia Dziecka. 

29.05. 2002r. – Apel „Światowy Dzień Bez Papierosa” – odp. 
Wicedyrektor i panie: R. Rżany, M. Antoniak, K. Piwko oraz 
pan Z. Gąbka. 

               Dyrektor  
    Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie 

    mgr Roland Wyrostkiewicz 
 

 
 

„Wielkie umysły rządzą światem. Wielkie serca go zbawiają." 
William Szekspir 

W Dniu Matki każde dziecko:  
małe, średnie i dorosłe 

pragnie zgromadzić ciszę lasów 
pól i łąk, 

by z bukietem najpiękniejszych  
kwiatów wiosny  

przekazać swojej Mamie 
jako dar miłości i wdzięczności z modlitwą  

o zdrowie, hart ducha, radość, 
cierpliwość i Boży pokój. 
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      Temat, który Ojciec Święty wybrał 
na najbliższy, XVII Światowy Dzień 
Młodzieży w Toronto to: „Wy jesteście 
solą ziemi, wy jesteście światłem 
świata" (por. MT 5, 13-14). Te dwa 
wybrane przez Jezusa elementy - sól i 
światło - są bogate w treść, a w już w 
starożytności uważano je za istotne 
fragmenty ludzkiego życia. 
      Sól, której znaczenie to przede 
wszystkim nadawanie smaku 
pożywieniu, jest szeroko 
rozpowszechniona. Dlatego właśnie 
Jezus odwołując się do niej pragnie nas 
upodobnić do siebie przez chrzest, 
dzięki któremu osiągnęliśmy nowe 
życie pochodzące od Niego. W 
dzisiejszym zlaicyzowanym świecie 
tożsamość chrześcijańska nie traci swej 
prawdziwej natury właśnie dzięki łasce 
chrztu. To ona sprawiła, że żyjemy od  

 
Przez długi czas używano soli jako 
środka do konserwacji. Papież wzywa 
nas,  abyśmy  jako  sól  ziemi  potrafili 
zachować wiarę, która w nas jest 
najmocniej ukorzeniona, a także chcieli 
przekazywać ją innym w nienaruszo-
nym stanie. Jako młodzi poszukujmy 
szczególnych i najwyższych ideałów, 
sensu i pełni życia. Nie zadowalajmy 
się zniechęconymi i rozczarowanymi 
ludźmi, stojącymi na naszej drodze, nie 
gódźmy się na banalne rozrywki, 
przelotne mody i propozycje, które nas 
poniżają. Jeśli zdołamy zachować 
wielkie pragnienie Boga to uchronimy 
się przed miernotą i narzuceniem 
uchwalonych norm w danym 
środowisku. Oto przesłanie Ojca 
Świętego dla młodych, dla ludzi 
dopiero wchodzących w życie. 
   Gdy gaśnie Światło nastaje ciemność,  

 
ludzi żyje tak, jak gdyby chciało 
udowodnić brak Boga kierując się ku 
własnym ideałom religijnym. To do 
nas, młodych, należy zadanie 
przekazania światu prawdy o wierze, 
która jest własną i nieprzymuszoną 
decyzją osobistą, podejmowaną na całe 
życie. Niech Ewangelia będzie 
wartością najwyższą kierującą nas ku 
wybranym ścieżkom życia i 
poprawnym decyzjom. Stańmy się 
dzięki niej misjonarzami przez nasze 
czyny i słowa: „bądźmy znakami 
miłości i świadkami obecności 
Chrystusa. Jan Paweł II wzywa: 
Pamiętajcie -„Nie zapala się (...) lampy 
i nie umieszcza pod korcem, ale na 
świeczniku, aby świeciła wszystkim, 
którzy są w domu" (Mt 5, 15). Tak my, 
światło świata, powinniśmy być otwarci 
dla wszystkich,  których   spotykamy    
na  

 

Bądźcie solą i światłem! 
 

Orędzie do młodych Jana Pawła II przed spotkaniem młodych w Toronto 
 

nowa w czystości i jesteśmy gotowi 
na poświęcenie się Bogu, a także 
gotowi na Jego wołanie. „Nie bierzcie 
więc wzoru z tego świata, lecz 
przemieniajcie się przez odnawianie 
umysłu, abyście umieli rozpoznać, 
jaka jest wola Boża: „co jest dobre, co 
Bogu miłe i co doskonałe". Cytat Św. 
Pawła z Listu do Rzymian, zawarty w 
orędziu, nawołuje do ukazania światu 
swego odmiennego sposobu życia i 
myślenia. Nowatorski styl życia, 
eksperymentalna technologia, aborcja, 
eutanazja i przeróżne używki 
czyhające na młodego człowieka to 
tylko niektóre niebezpieczeństwa XXI 
w., w który tak niedawno weszliśmy. 
Chrystus otwiera nam siebie jako 
Bramę Życia. 
       

której każdy człowiek podświadomie się 
boi. Młodzież powołana jest do bycia 
stróżami poranka i słońca, którym jest 
Zmartwychwstały Chrystus. Światło 
ewangeliczne jest wiarą i 
bezinteresownym darem Boga; rozjaśnia 
ono umysł i serce, a także olśniewa 
jasnością „chwały Bożej na obliczu 
Jezusa Chrystusa". Przytaczając słowa 
samego Boga: „Ja jestem światłością 
świata. Kto idzie za Mną, nie będzie 
chodził w ciemności, lecz będzie miał 
światło życia", spróbujmy zrozumieć ich 
dogłębne przesłanie, a w nim obietnicę 
wiecznego życia. Spotkanie z Panem 
Jezusem to indywidualne doświadczenie 
życiowe, a nie teoretyczna wiedza czy 
teza. 
      We współczesnym świecie wielu  

naszych ścieżkach, nadawać pełny sens 
życiu, czyniąc je odblaskiem chwały 
Boskiej; powinniśmy przedstawiać 
wzory świętości w dzisiejszych czasach 
tak, jak to robili inni święci pośród 
młodzieży, jak np. Agnieszka Rzymska 
czy Andrzej z Phu Yen. Oni przez swą 
miłość ukazali światu blaski swych 
heroicznych cnót, stając się wzorami do 
naśladowania. 

      Podsumowując i wyciągając 
wnioski z Listu Ojca Świętego: żyjmy 
na tyle współcześnie, aby być mądrymi 
i przygotowanymi do spotkania twarzą 
w twarz z Jedynym i Wszechmogącym 
Bogiem, który jest największym 
światłem w całej wieczności.  

Łucja 
 

 
 
 
      W dniu 16 kwietnia 2002r. w Kra-
snobrodzie odbyła się kolejna, trzecia 
już akcja honorowego oddawania 
krwi.  
      W kwietniowej akcji wzięło 
udział 26 osób, którzy oddali łącznie 
11 litrów i 700 mililitrów krwi. Na 
apel organizatorów pozytywnie od-
powiedzieli: Ewa Pałyga, Beata Ma-
ruszak, Małgorzata Chodoba, Kata-
rzyna Naworol, Agnieszka Kraj, 
Agnieszka Kruk, Marta Szpyra, Mał-
gorzata Szpyra, Bożena Szpyra, Ry-
szard Pol, Piotr Kurantowicz, Tadeusz 
Murzacz, Marcin Roczkowski, Antoni 
Szpyra, Franciszek Szpyra, Marcin 
Kozyra, Piotr Szpyra, Jan Kostrubiec, 

 
 
 

Krwiodawcy znów  
w akcji 

   
Grzegorz Lizut, Tomasz Tabor, Krzysztof Leśniak, Mirosław Skrzyński, Tomasz 
Bukała, Krzysztof Kuczmaszewski, Stanisław Cieplak, Marcin Lis. 
      Wszystkim krwiodawcom serdecznie dziękuję. Akcja ta podobnie jak poprzednie 
została zorganizowana dzięki współpracy Powiatowego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Tomaszowie Lubelskim, Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Krasnobrodzie oraz Miejsko-Gminnego Klubu Honorowych Dawców 
Krwi w Krasnobrodzie. Podziękowania należą się również ks. prałatowi Romanowi 
Marszalcowi i księżom wikariuszom za rozpropagowanie akcji.  
      O kolejnych podobnych akcjach będziemy informowali. Zachęcamy do udziału  
w nich. 

A. Żuk 
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Ach!!! ...  
ta dzisiejsza młodzież!!! 

 
Młodzież - to nie zaraza!!! 
      „Gazeta Krasnobrodzka” wydruko-
wała wspaniały artykuł zawierający 
strategię rozwoju naszej gminy. 
Uwzględniał on różne dziedziny życia 
gminnego, lecz nas najbardziej zaintere-
sowała strategia rozwoju kultury, kul-
tury w pełnym tego słowa znaczeniu.   
     Utarło się już w pojęciu ogólnym 
wszystkich ludzi dorosłych, iż mło-
dzież, zarówno ta pełnoletnia, jak i ci 
nastolatkowie, to nikt inny tylko banda 
łobuzów, narkomani nie umiejący się 
kulturalnie zachować, tylko siedzą na 
parkowych rurkach, piją piwo i dewa-
stują co się da. Zapewne jest w tym 
stwierdzeniu trochę racji, ale tylko tro-
chę. Nie wszyscy jesteśmy alkoholikami 
zdemoralizowanymi przez otaczające 
nas tzw. „nowości zachodu”. Co my, ta 
„zepsuta” młodzież, mamy robić skoro 
w w/w artykule pisze się, że jest 
kulturalne zaplecze lokalowe, a w 
COKiS o godz. 1600 pozamykane drzwi. 
Trudno jest nawet i w dzień się 
dodzwonić. Można popołudniami wejść 
do domu kultury tylko, jeśli jest się 
członkiem jakiegoś zespołu. Nie 
wszyscy jesteśmy muzycznie uzdolnieni 
– co nie znaczy, że jesteśmy gorsi. Nie 
mamy gdzie spokojnie usiąść, spotkać 
się ze znajomymi, pogadać, pograć w 
jakieś gry towarzyskie czy tenisa. 

 
Szkoła pozamykana – bo lekcje zakończone. 
Nie stać nas na płatne lokale, gdzie 
wejściówki od 7 d o 10 zł., kino drogie, a 
rodzice albo na „kuroniówce”, albo tylko 
jedno z dwojga pracuje, a bywa i tak, że nie 
pracują oboje. 
Brakuje nam bardzo jakiejś bezpłatnej 
rozrywki, lokalu, gdzie można spotkać się z 
dziewczyną, nie narażając się na niemiłe 
uwagi, tzw. dorosłych, że my tacy młodzi 
itp. ... W tym samym czasie, kiedy my się 
błąkamy, „kultura” – budynek świetnie 
uśpiony. Może radni naszej gminy wezmą 
pod rozwagę naszą sytuację i zamiast 
instruktorów od nauki gry na instrumentach 
zatrudnią choć jednego instruktora „złotą 
główkę” chętnego do pracy z młodzieżą, 
praktycznie przez wszystkich  przekreśloną. 
Czy wymagamy aż tak wiele? My naprawdę 
nie jesteśmy jakimiś potworami, ale z braku 
zajęcia ukierunkowanego odpowiednio 
przez kogoś nam życzliwego powodowani 
znudzeniem robimy różne „głupoty”, jak to 
w bandzie. 
      Piszemy  tą ni  skargę,  ni petycję z 
nadzieją,  że  zostaniemy   potraktowani,  
jak 
 

 
normalna młodzież, która jest warta 
uwagi ludzi dorosłych i wszelkich 
decydentów. Mimo, iż  podpisy złożyło 
tylko kilku z nas, nasz „list otwarty” jest 
odzewem, czy apelem całej młodzieży, 
a szczególnie tych czujących się nikomu 
niepotrzebnych, proszącej o rozważne 
przemyślenie naszych odczuć i pomoc. 
Prosimy.  
      Jeżeli naszymi „wymysłami” 
ktokolwiek miałby poczuć się urażony 
to z góry przepraszamy, gdyż nie było 
ta naszym zamierzeniem, lecz dość 
mamy już tego błąkania się po ulicach 
Krasnobrodu, bez możliwości miłego 
spędzenia wolnego czasu w kulturalnej 
atmosferze. 
W imieniu młodzieży krasnobrodzkiej: 
Katarzyna Kurantowicz, Maksymilian 
Kurantowicz, Paweł Nowosad, Wioleta 
Kurantowicz, Grzegorz Ratyna, 
Marzena Kurantowicz, Małgorzata 
Florek, Marek Skóra, Sławomir 
Wereski, Justyna Kurantowicz 

 

Podziękowania 

 
Uczniowie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących im. Jana Pawła II  
w Krasnobrodzie z klasy I a gimnazjum 

o profilu dramatyczno-teatralnym  
składaj ą serdeczne podzi ękowanie 

panu burmistrzowi 
Markowi Pasiecznemu  

za ufundowanie nagród za udział 
w Przeglądzie Teatrzyków Gimnazjum  

w Sitnie. 
      Przegląd odbył się 17 kwietnia 
2002r. i uczniowie godnie reprezento-
wali naszą szkołę. Wyjazd do Sitna, 
udział w imprezie oraz nagrody ufundo-
wane przez UMiG w Krasnobrodzie w 
postaci piłek, badmintona, zestawów do 
tenisa stołowego i pamiątek sprawiły 
uczniom dużą radość. 
      W gimnazjum w Sitnie zostawiliśmy 
szklany wazon z pięknym, ręcznie 
malowanym widoczkiem Sanktuarium 
Maryjnego w Krasnobrodzie jako podziękowanie za miłą gościnę oraz zachętę do odwiedzania naszej miejscowości. 
Jeszcze raz dziękujemy za niezapomniane chwile. 
      Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie składamy serdeczne podziękowania 
za ufundowanie nam przejazdu do Sitna. 

Uczniowie kl. I a gimnazjum z wychowawczynią  
       Danutą Korzeniowską i rodzicami. 
 

Na zdjęciu: uczniowie kl. I a gimnazjum w Krasnobrodzie – uczestnicy przeglądu w Sitnie 
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Zadania o znaczeniu 

strategicznym 
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Krasnobród (cz. 9) 

 

 

Zadanie 6: AGROTURYSTYKA 
 
     Gmina Krasnobród położona jest w 
samym sercu Roztocza. Unikalność tego 
obszaru sprawia, że jest to jedno z 
najlepszych miejsc w województwie 
lubelskim do rozwoju agroturystyki, 
która wykazuje obecnie największą 
dynamikę rozwoju. Agroturystyka, która 
nie wymaga wielkich nakładów 
inwestycyjnych na bazę materialną,  
stanowić może dodatkowe źródło 
dochodów gospodarstw domowych. 
Celem zadania jest więc: 
• wykreowanie gminy jako 
najlepszego miejsca wypoczynku 
agroturystycznego, podnoszenie 
standardów gospodarstw 
agroturystycznych. 
      Proponowany kierunek rozwoju 
gospodarstw agroturystycznych kwalifi-
kuje się także do objęcia pomocą w 
ramach przedakcesyjnego programu 
SAPARD. Wskazany priorytet dotyczy 
bowiem rozwoju i dywersyfikacji takich 
kierunków działalności gospodarczej w 
gospodarstwach rolnych, które zapew-
niają alternatywne źródła dochodu. 
Należy pamiętać, że atutem gospodarstw 
agroturystycznych jest nie tylko 
środowisko przyrodnicze, ale teren całej 
gminy z jej zabytkami i tradycjami 
ludowymi.  
      Dla rozwoju agroturystyki na terenie 
gminy Krasnobród ważne znaczenie 
mają atuty środowiska przyrodniczego 
oraz walory kulturowe jak również samo 
miasto Krasnobród jako ośrodek funkcji 
wyższego rzędu o zasięgu 
ponadlokalnym. 
      Jeśli chodzi o ofertę agroturystyczną, 
to należy kierować ją głównie 
do mieszkańców innych regionów a w 
szczególności zdegradowanego ekolo-
gicznie Śląska, czy mieszkańców 
aglomeracji warszawskiej i lubelskiej. 
Należy też pamiętać o turystach 
zagranicznych. Ważne jest, by były to 
takie gospodarstwa agroturystyczne, w 
których turyści mogliby przebywać cały 
rok. 
      Realizacja zadania wymusza 
wyposażenie gospodarstw agrotury-
stycznych w pełne spektrum urządzeń 
infrastruktury technicznej, ale także 
budowę dróg i rozbudowę sieci ścieżek 
rowerowych i szlaków spacerowych.  
       Konieczne jest także podnoszenie  

 
 
standardów zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy. 
      W pierwszej kolejności zadanie 
adresowane jest do gospodarstw, które 
mogłyby podjąć się takiej działalności. 
Należy pamiętać, że gospodarstwa takie 
oczekiwać będą pomocy organizacyjnej, 
informacyjnej oraz ulg i zachęt 
finansowych. Stąd też, bez wsparcia 
władz samorządowych nie jest możliwy 
rozwój agroturystyki. Nie można 
oczekiwać, że kwaterodawcy poradzą 
sobie własnymi siłami. 
      Ważna jest także pomoc ośrodków 
doradztwa rolniczego, istniejących 
stowarzyszeń agroturystycznych czy 
ośrodków informacji turystycznej. 
Realizacja zadania wiąże się z 
propagowaniem korzyści, jakie mogą 
osiągnąć rolnicy prowadząc gospodar-
stwa agroturystyczne, opracowaniem 
systemu wspomagania organizacyjnego i 
finansowego dla rolników zainteresowa-
nych agroturystyką oraz pomocą 
gospodarstwom w przygotowaniu 
profesjonalnej oferty promocyjnej. 
      Ofertę gospodarstw agroturystycz-
nych. można wzbogacić o organizację 
„zielonych szkół”, w których młodzież 
miejska w sposób praktyczny zapozna-
wałaby się z życiem na wsi. Należy 
także rozwijać ofertę dla niepełno-
sprawnych i osób wymagających reha-
bilitacji zdrowotnej. Można też 
organizować kluby jeździeckie. 
       Zadanie dotyczy dziedziny 2 - 
wspomagania rozwoju zaplecza 
turystyczno-wypoczynkowego i 
uzdrowiskowego, w której bezpośrednio 
realizuje cel 4 - wspomaganie rozwoju 
bazy noclegowej, gastronomicznej i 
informacyjnej oraz dziedziny 4 - 
wspomaganie rozwoju proekologicznej 
produkcji rolnej i bezpośrednio realizuje 
cel 4 - Upowszechnianie 
przedsiębiorczości pozarolniczej na 
terenach wiejskich i umacnianie 
wielofunkcyjności wsi. 
      Zadanie bezpośrednio koresponduje 
z programem wojewódzkim “ Rozwój 
handlu, agroturystyki, usług bytowych i 
innych na obszarach wiejskich” oraz  
“Marketing usług agroturystycznych - 
stworzenie systemu informacji i 
rezerwacji turystycznej”, „Program 
ochrony i kształtowania walorów 
przestrzeni rolniczej i wypoczynkowej”. 

 

Zadanie 7: CENTRUM OBSŁUGI 
RUCHU TURYSTYCZNO-

REKREACYJNEGO 
      Rosnący ruch turystyczny w 
mieście i gminie Krasnobród wymaga 
stworzenia skoordynowanego systemu 
obsługi. Celem zadania jest stworzenie 
w mieście Krasnobród centrum obsługi 
dla ruchu turystycznego, rekreacyjnego 
a w pewnym sensie także 
agroturystycznego. Miasto posiada 
bowiem bardzo korzystne położenie i 
dobrą dostępność komunikacyjną. 
Może więc stanowić swoiste centrum 
recepcyjne do obsługi tego ruchu. 
Atutem miasta jako centralnego punktu 
obsługi turystów, są także jego  
“własne”, liczne atrakcje turystyczne. 
       Miasto ma pełnić więc nie tylko - 
jak dotychczas - rolę centrum 
informacyjnego, ale ma być pełnym 
zapleczem obsługi tego ruchu, ze 
schroniskami młodzieżowymi, bazą 
hotelową i gastronomiczną. 
      Zadanie dotyczy dziedziny 2 - 
wspomagania rozwoju zaplecza tury-
styczno-wypoczynkowego i uzdrowi-
skowego, w której bezpośrednio reali-
zuje cel 2 - podnoszenie standardów 
obsługi ruchu turystyczno–wypoczyn-
kowego, szczególnie turystyki wyspe-
cjalizowanej (naukowej, religijnej, 
sportowej, biznesowej) oraz  cel 4 - 
wspomaganie rozwoju bazy noclego-
wej, gastronomicznej i informacyjnej 
      Zadanie koresponduje z następują-
cymi programami zapisanymi w 
strategii rozwoju województwa 
lubelskiego: „Wojewódzka Sieć 
Informacji i Promocji”, „Budowa 
zintegrowanego systemu informacji 
turystycznej”, „Marketing obsługi 
turystów”. 
 

Zadanie 8: WALORYZACJA 
PRZYRODNICZO-

TURYSTYCZNA GMINY 
 
      W gminie Krasnobród 
skumulowały się cenne wartości 
środowiska przyrodniczego. W ujęciu 
zasobowym stanowią one podstawę dla 
rozwoju tych obszarów, oczywiście 
przy zachowaniu odpowiednich form 
ochrony tych terenów. Należy pamiętać 
o wyjątkowej wrażliwości i podatności 
na przekształcenia antropogeniczne w 
rejonie parku krajobrazowego. 
Wykorzystanie tych walorów i 
zasobów przy jednoczesnej likwidacji 
nagromadzonych uciążliwości może 
być podstawą ekologicznego rozwoju 
miasta i gminy. 
       Zasady zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie parku 
krajobrazowego, jako równorzędną do 
funkcji 

          Ciąg dalszy na str.16 
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Zadania o znaczeniu strategicznym 
 

Strategia rozwoju Miasta i Gminy Krasnobród (cz. 9) 

ochronie środowiska i poprawie 
warunków życia ludności”, „Marketing 
ekologiczny”, „Międzynarodowe 
Rezerwaty Biosfery Polesie Zachodnie i 
Roztocze” w systemie obszarów 
chronionych pogranicza”, „Wzmacnianie 
potencjału biologicznego kluczowych 
ekosystemów”. 

Zadania obsługi biznesu 

Zadanie 9: OŚRODEK WSPIERANIA 
BIZNESU 

      Na terenie miasta i gminy 
Krasnobród brakuje instytucji obsługi 
biznesu. Lukę tę ma wypełnić Ośrodek 
Wspierania Biznesu w Krasnobrodzie.  
      Wspomaganie biznesu wymaga 
rozwoju skoordynowanego systemu 
informacji, edukacji i doradztwa 
gospodarczego. Pomocy takiej oczekują 
szczególnie rozpoczynający działalność 
gospodarczą i początkujący 
przedsiębiorcy lokalni. 
      Celem zadania jest zatem doradcze, 
informacyjne i szkoleniowe wspieranie 
lokalnej przedsiębiorczości oraz 
promocja miejsca lokalizacji i korzyści 
dla inwestorów zewnętrznych. Ośrodek 
taki mógłby także pomagać małym i 
średnim przedsiębiorstwom w 
pozyskiwaniu źródeł finansowania i 
kredytowania działalności gospodarczej. 
Ośrodek zająłby się także tworzeniem 
warunków organizacyjnych i 
instytucjonalnych do korzystania z 
funduszy pomocowych UE. Generalnie, 
zadaniem OWB będzie: 
• pozyskiwanie, gromadzenie i 
dystrybucja informacji gospodarczych; 
konsultacje finansowe i podatkowe, ale 
także badanie rynku czy pomoc 
w opracowywaniu strategii firm; 
• katalogowanie ofert współpracy 
przedsiębiorstw i tworzenie baz danych. 
O potrzebach i możliwościach 
współpracy firm lokalnych z 
przedsiębiorcami krajowymi i 
zagranicznymi zarówno 
zachodnioeuropejskimi jak i 
wschodnioeuropejskimi; 
pomoc w poszukiwaniu zagranicznych 
partnerów strategicznych do wspólnych  
 

przedsięwzięć gospodarczych; 
• propagowanie informacji o procesie 
integracji europejskiej i dostępności 
europejskich funduszy pomocowych i 
zasadach ich pozyskiwania. 
• przygotowywanie, uaktywnianie i 
wspieranie osób bezrobotnych do 
rozpoczęcia własnej działalności, 
• stała współpraca z dyrekcjami szkół 
średnich w celu wprowadzenia do  
programów edukacyjnych elementów 
myślenia przedsiębiorczego i pomaganie 
w kreowaniu wizerunku przedsiębiorcy, 
wspomaganie absolwentów lokalnych 
szkół średnich w podejmowaniu 
działalności gospodarczej na własny 
rachunek,  
prowadzenie szkoleń i seminariów 
dostosowanych do specyfiki potrzeb 
rynku. 
       Zadanie dotyczy dziedziny 1 - 
wspomagania rozwoju i urozmaicania 
struktury bazy ekonomicznej miasta i 
gminy, w której bezpośrednio realizuje 
cel 2 - tworzenie systemu edukacyjnego 
młodych przedsiębiorców i  zapewnienie 
im wielostronnej  pomocy w zakładaniu i 
prowadzeniu firm (inkubacja, szkółki, 
mikropożyczki, marketing, inne), oraz 
cel 6 - tworzenie miejscowych lub 
powiatowych jednostek organizacyjnych 
obsługujących przedsiębiorczość w 
zakresie poręczeń kredytowych i 
zabezpieczających firmy przed ryzykiem 
inwestycyjnym. 
      Program koresponduje z następują-
cymi programami zapisanymi w strategii 
rozwoju województwa lubelskiego: 
„Organizacja systemów informacji ryn-
kowej – rynek konsumpcyjny”; „Orga-
nizacja systemów informacji rynkowej – 
rynek gospodarczy”; „Tworzenie sys-
temu informatycznego w ofertach 
obsługi bankowej i innych źródłach 
finansowania przedsięwzięć gospodar-
czych”; „Wojewódzka sieć instytucji 
zajmujących się opracowywaniem, 
wdrażaniem i monitorowaniem 
programów/projektów pomocowych”, 
”Euro-Info-Centre”. 
 

C. d. „Strategii” w  następnej „G.K.” 

Ciąg dalszy ze str. 15 
ekologicznej - ustanawiają funkcję 
rekreacyjną w oparciu o walory 
estetyczno-krajobrazowe, zbiorniki wod-
ne z plażami i rozległe kompleksy leśne. 
Te naturalne determinanty rozwoju 
rekreacji należy w pierwszym rzędzie 
chronić przed degradacją antropoge-
niczną, wynikającą z zainwestowania 
rekreacyjnego, nasycenia zabudową 
letniskową, czy gospodarkę wodno-
ściekową. 
      Zachowanie rekreacyjnej formy 
wykorzystania przestrzeni przyrodniczej 
gminy Krasnobród wymaga działań 
ochronnych w zakresie redukcji 
zanieczyszczeń środowiska do poziomu 
zapewniającego jego naturalną regenera-
cję wód i szaty roślinnej. Niezbędne jest 
też prowadzenie skoordynowanej poli-
tyki urbanistycznej. Należy, więc 
przygotować projekt kompleksowej 
proekologicznej rekreacji, uwzględnia-
jący tzw. chłonność turystyczną i 
rekreacyjną i do tych parametrów 
dostosować wielkość i architekturę 
zabudowy letniskowej. Plany 
zagospodarowania przestrzennego muszą 
również uwzględniać naturalną 
odporność ekosystemów na rozwój 
funkcji turystyczno-rekreacyjnych. 
Adresatem zadania jest: 
• w zakresie ustaleń planu ochrony 
parku i planów miejscowych 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
w zakresie realizacji wytycznych, zasad i 
polityki środowiskowej w rejonie parku 
krajobrazowego – samorząd miasta i 
gminy, 
• w zakresie ochrony, nadzoru i 
kontroli obszarów chronionych – 
Wojewoda Lubelski poprzez Zarząd 
Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazo-
wych oraz Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w zakresie 
monitoringu ustaleń planistycznych, 
przyrodniczych i sanitarnych, 
• fundusze celowe i organizacje 
pozarządowe wspierające ochronę 
środowiska naturalnego. 
       Zadanie dotyczy dziedziny 5 - 
umacnianie walorów środowiska 
przyrodniczego, w której bezpośrednio 
realizuje cel 1 - ochrona dolin rzecznych 
przed zagęszczaniem wszelkich form 
zabudowy, cel 3 - ochrona wód, 
powierzchni ziemi i powietrza przed 
wszelkimi zanieczyszczeniami oraz cel 5 
- umacnianie różnorodności biologicznej 
środowiska przyrodniczego. 
      Program koresponduje z 
następującymi programami zapisanymi 
w strategii rozwoju województwa 
lubelskiego: „Program ochrony przyrody 
i krajobrazu”, „Wspieranie inwestycji 
służących  

  

Z głębokim żalem pożegnaliśmy jednego z naszych podopiecznych 
Wojtusia Wołoszyna 

który 3 maja 2002r.  
po ciężkiej chorobie odszedł z naszej społeczności szkolnej. 

Łączymy wyrazy współczucia  
dla pogrążonej w bólu i żałobie Rodziny. 

 
       Uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja 

              Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 
       w Krasnobrodzie 
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Sport w ZSP 

 
 
     Powiało prawdziwą wiosną, pora 
zatem naszym czytelnikom przedstawić 
chronologiczny zapis wydarzeń 
sportowych w Zespole Szkół  
Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich w w Krasnobrodzie jako 
kontynuację artykułów z „G.K.” z dn. 
15.11.2001r. i 18.12.2001r. A zatem: 
 
 

12.01.2002r. (sobota) 
Reprezentacja uczniów naszej szkoły w 
kategorii dziewczęta kl. IV i młodsze, 
dziewczęta kl. VI-V oraz chłopcy kl. IV 
i młodsi brała udział w Powiatowym 
Turnieju Tenisa Stołowego w 
Zwierzyńcu. Musieliśmy uznać 
wyższość gospodarzy. 
 
28.01.–02.02. (poniedział.-sobota) 
Tomasz Margol bierze udział w 
zgrupowaniu szkoleniowym LZPN w 
Tomaszowie Lubelskim. 
 

16.02. 2002r. (sobota) 
Na konsultacje kadry województwa 
Lubelskiego w roczniku 1990 do 
Zamościa zostaje powołany uczeń naszej 
szkoły Mateusz Zub. 
 

20.02.2002r. (środa) 
Byliśmy gospodarzami Gminnego 
Turnieju Mini Piłki Siatkowej dla 
chłopców i dziewcząt w dwóch 
kategoriach wiekowych: „dwójek” (90 
rocznik i młodsi) oraz „trójek” (89 
rocznik i młodsi). Nasze dwie 
reprezentacje zajęły w nim dwa drugie 
miejsca. 
 

01.03.2002r. (piątek) 
Przedstawiciel ZSP uczestniczył w nara-
dzie organizowanej przez Wydział Kul-
tury i Sportu Starostwa Powiatowego, 
której celem było zapoznanie przedsta-
wicieli szkół z zakresem pomocy finan-
sowo-organizacyjno-prawnej jak i funk-
cjonowaniem i rejestrowaniem uczniow-
skich klubów sportowych. Spotkanie od-
było się w Zwierzyńcu. 
 

04.03.2002r. (poniedziałek) 
Odbył się Gminny Turniej Mini 
Koszykówki. W grupie chłopców 
wystąpiły trzy reprezentacje, natomiast 
w grupie dziewcząt nie brała udziału 
reprezentacja SP w Majdanie Wielkim. 
W tej ostatniej grupie w wyniku 
bezpośredniego pojedynku pomiędzy 
dziewczętami ZSP a dziewczętami ze SP 
w Kaczórkach lepsze okazały się 
gospodynie pojedynku z Krasnobrodu. U 
chłopców w wyniku gier „każdy z 
każdym” z wynikami: ZSP – SP 
Kaczórki (12:11); SP Kaczórki – SP 
Majdan W. (18:10) i ZSP – SP Majdan 
W. (24:10) pierwsze miejsce zajęli 
również gospodarze turnieju uzyskując 
awans do rozgrywek powiatowych. 

08.03.2002r. (piątek) 
W dniu swojego święta reprezentacje „dwójek” i „trójek” dziewcząt wyjechały na 
Powiatowy Turniej Mini Piłki Siatkowej do Szczebrzeszyna. Na podium z cyferką 3 
(miejsce) weszła reprezentacja „trójek” naszej szkoły (rocznik 89 i młodsze). 
 

12.03.2002r. (wtorek) 
Reprezentacja dziewcząt naszej szkoły brała udział w Powiatowym Turnieju Mini 
Koszykówki dziewcząt w Jarosławcu k/ Zamościa. Nasze dziewczyny zajęły II 
miejsce. 
 

14.03.2002r. (czwartek) 
Po dziewczętach do Jarosławca k/Zamościa pojechała na Powiatowy Turniej Mini 
Koszykówki reprezentacja chłopców. Podobnie jak  koleżanki zajęli II miejsce. 
 

19.03.2002r. (wtorek) 
Miał miejsce  III Turniej Tenisa Stołowego dla szkół podstawowych „Pożegnanie 
zimy”. W tym roku zmieniono trochę jego formułę, tj. zmniejszono liczebność 
reprezentacji. W turnieju wzięły udział 16-osobowe reprezentacje szkół 
podstawowych w czterech kategoriach: zgodnie z nowelizacją PTS w kategorii 
dziewcząt klas IV-V – po 4 i w kat. dziewcząt kl. VI – 4 dziewczyny; podobnie w 
klasyfikacji chłopców. Pozostałe zasady turnieju pozostały bez zmian. Zestawienie 
zbiorcze wyników przedstawia się następująco: 
 

DZIEWCZ ĘTA 
Klasy IV-V Klasy VI 

I miejsce – Piskor (M.W.) 
II miejsce – Galant (ZSP) 
III miejsce – Kostrubiec (ZSP) 
IV miejsce – Chmiel (ZSP) 

I miejsce – Kowalczuk (ZSP) 
II miejsce  – Nieśpiał (ZSP) 
III miejsce – Kostrubiec A. (ZSP) 
IV miejsce – Okoń (ZSP) 
 

CHŁOPCY 
Klasy IV-V Klasy VI 

I miejsce – Kostrubiec (M.W.) 
II miejsce – Gmyz (ZSP) 
III miejsce – Nawój (ZSP) 

I miejsce – Margol (ZSP) 
II miejsce – Tyrka (M.W.) 
III miejsce – Dudziński (Kaczórki) 

Puchary drużynowe w roku 2002 w kategorii dziewcząt i chłopców powędrowały do 
Krasnobrodu. 

23.03.2002r. (sobota) 
Tomasz Margol zostaje powołany do kadry  OZPN Lublin na mecz z OZPN Biała 
Podlaska. Nasz zawodnik wyjechał do Lublina, gdzie w wygranym przez OZPN 
Lublin meczu (3:2) strzelił jedną bramkę z rzutu karnego na wyrównanie (2:2). 
 

03.04.2002r. (środa) 
Miał miejsce Gminny Konkurs BRD. Wzięły w nim udział trzy trzyosobowe 
reprezentacje szkół podstawowych naszej gminy. Konkurs pod nadzorem policjantów 
z Komendy Powiatowej Policji rozpoczął test pisemny. Po nim uczestnicy zmierzyli 
się z torem przeszkód. Po pierwszym przejeździe i po wynikach testu pisemnego 
nastąpiła dogrywka w formie drugiego przejazdu dla dwóch reprezentacji. Tor 
poprawiony (czytaj: utrudniony) przez policjantów lepiej pokonał reprezentant szkoły 
w Majdanie Wielkim i on zapewnił awans do turnieju powiatowego reprezentacji 
swojej szkoły. Drugie miejsce zdobyła reprezentacja ZSP, a trzecie uczniowie SP w 
Kaczórkach. 
 

11.04.2002r. (czwartek) 
Tomasz Margol zostaje powołany na mecz reprezentacji LZPN –BPZPN w Łęcznej. 
Tym razem kadra okręgu Lubelskiego ZPN ubiegła Bialszczan (0:3). 

 
 15.04. 2002r. (poniedziałek) 

Reprezentacja naszej szkoły bierze udział w I rundzie piłkarskiego turnieju COCA-
COLA CUP 2002. W wyniku gier systemem „każdy z każdym” do dalszych gier z 
czterech szkół: SP Kaczórki, ZSP Krasnobród, ZSO Lubycza Królewska, SP 
Tarnawatka awansujemy razem z sąsiadami z Kaczórek. 

Ciąg dalszy na str. 19 
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Warsztat  

Terapii 
Zajęciowej 
w Dominikanówce   

 

tel. (0-84) 660 75 14 
 

w ramach  zaj ęć 
terapeutycznych w grupie 

poligraficznej 
oferuje usługi w zakresie  

 
� laminowania, 
� bindowania,  
� przepisywania prac 
� ksero 

 

 

Ubezpieczenia 
      Biuro z siedzibą w Krasnobrodzkim Centrum AMC Market Spożywczy, ul. 
3 Maja 42 proponuje państwu szeroki zakres ubezpieczeń na każdą kieszeń. 

Współpraca z firmami 
ubezpieczeniowymi: 

• WARTA 
• PZU ŻYCIE S.A. 
• NORDEA 
• T.U.W. 
• AGROPOLISA 
• HEROS 
• PARTNER 

Oferujemy ubezpieczenia: 
• komunikacyjne (OC, AC, KR, NW) 
• majątkowe, rolne 
• życiowe, fundusze emerytalne 
• i inne 

Wszystkie ubezpieczenia w konkurencyjnej cenie. 
Zapraszamy w każdy wtorek i sobotę w godz. 900-1300. 
 

 

 

KUCIE LITER 

LASTRIKO, GRANIT, PIASKOWIEC 
 

Docinanie napisów 
na tablicach już istniejących 

 

TANIO – SZYBKO 

PROFESJONALNIE 
 

JAN MICHALSKI 
ul. Lelewela 32 

22-440 KRASNOBRÓD 
tel. (0-84) 660-75-38, tel. kom. 609-181-183 

 

 

 

Ogłoszenia  
drobne 

 
Sprzedam 2 działki budowlane o 
powierzchni 12 arów każda położone w 
Krasnobrodzie – Nowej Wsi. 
Szczegółowe informacje tel. 660-70-85. 
 

**** 
 

Z apraszam y Z apraszam y Z apraszam y Z apraszam y     

do um ieszczania ogłdo um ieszczania ogłdo um ieszczania ogłdo um ieszczania ogłooooszeszeszeszeń        
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Co słychać 
w kulturze? 

 

Święto Bibliotekarzy 
 

W dniu 16 maja 2002r. w Bibliotece Publicznej Gminy Radecznica odbyło się 
spotkanie z okazji Dnia Bibliotek i Bibliotekarza. Spotkanie zorganizowali: Zamojski 
Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Zamościu oraz Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica. W programie 
spotkania zaplanowano m.in. Spotkanie z pisarzem Zbigniewem Święchem oraz 
zwiedzanie klasztoru o.o Benedyktynów i kapliczki na wodzie św. Antoniego. Na 
spotkanie z okazji ich święta zostały zaproszone i uczestniczyły w nim bibliotekarki z 
Krasnobrodu, panie: Sabina Zdonek i Maria Szpyra. Do wielu miłych słów i życzeń, 
które padły podczas tego spotkania dołącza się Redakcja „G.K.” i życzy wszystkim 
bibliotekarkom z gminy Krasnobród satysfakcji z pracy i wszelkiej pomyślności w 
życiu osobistym. 

Kino 
 

      Wznowiona od kwietnia br. działalność kinowa w Krasnobrodzie, jak na razie, nie 
cieszy się zbyt dużą popularnością. Z zaplanowanych w ciągu miesiąca sześciu 
projekcji kinowych połowa nie odbyła się z powodu zbyt małej liczby widzów. 
Pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja się poprawi i projekcje zaplanowane jeszcze na 
maj odbędą się. Serdecznie zapraszamy do kina.  Kolejny seans odbędzie się: 
 

22.05.2002r. (środa), godz. 1900  “WŁADCA PIERŚCIENI” 
Film prod. USA, dozwolony od lat12, czas projekcji 174 min. cena biletu 12 zł. 

 

„Leśmian” w  powiecie 
 

W dniu 18  maja 2002r. w Zamojskim Domu Kultury w Zamościu odbędą się 
Eliminacje Powiatowe XXVI Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. B. Leśmiana. 
Podczas tego konkursu gminę Krasnobród będą reprezentowały finalistki eliminacji 
gminnych: Paulina Górnik z Wólki Husińskiej, Paulina Szewc z Kaczórek i 
Aleksandra Sawulska z Krasnobrodu. Życzymy powodzenia. 
 

Recytacje przedszkolaków 
 

Na dzień 6 czerwca 2002r. zaplanowano organizowany corocznie Gminny Konkurs 
Recytatorski Przedszkolaka. W tym roku będzie to już VII edycja tego konkursu. 
Podobnie jak w latach ubiegłych konkurs organizowany jest dla uczniów klas 
zerowych oraz przedszkolaków z młodszych grup wiekowych.  
Dzieci chętne do wzięcia udziału w konkursie należy zgłosić do Centrum Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie (Biblioteka) w terminie do 31.05.2002r. Dzieci 
uczęszczające do „zerówek” i przedszkola do konkursu zgłaszają ich opiekunowie, 
natomiast pozostałe dzieci – rodzice. 
 

 „Dzień Matki” i „Dzień Dziecka” 
 Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie serdecznie zaprasza dzieci wraz z 
mamami na połączone obchody „Dnia Matki” i „Dnia Dziecka”. Dla mam 
przygotowano okolicznościowy program słowno-muzyczny, dla dzieci zaś konkursy i 
zabawy. Spotkanie odbędzie się w dniu 1 czerwca 2000r. (sobota) o godz. 1000 w 
CKiS. 

oprac. M. Czapla 
 
 

Odpowiedź na artykuł 
 

       W odpowiedzi na artykuł pt. „Ach ta dzisiejsza młodzież” napisany przez 
krasnobrodzką młodzież i opublikowany w bieżącym numerze „G.K.” na str. 14 
zapraszam autorów listu i zainteresowaną młodzież na spotkanie w dniu 4.06.2002r. o 
godz. 1700, które odbędzie się w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 
Spotkanie organizowane jest celem omówienia problemów i określenia potrzeb w 
zakresie organizacji dodatkowych zajęć. Jednocześnie informujemy, że jest to 
pierwszy symptom zainteresowania dodatkowymi formami działalności kulturalnej 
CKiS. Jesienią ubiegłego roku nie było chętnych do korzystania z zajęć w kołach 
zainteresowań. 

Dyrektor CKiS mgr Andrzej Czapla 
 

 

Sport w ZSP 
 
Ciąg dalszy ze str. 17. 
 

18.04. 2002r. (czwartek) 
Na terenie naszej szkoły odbył się 
Gminny Turniej Mini Piłki Ręcznej 
dziewcząt i chłopców szkół 
Podstawowych. W grupie dziewcząt 
odbył się jeden mecz pomiędzy 
reprezentacją ZSP i SP Kaczórki, gdyż 
SP Majdan Wielki nie wystawiła 
drużyny do rozgrywek. Nasze młodsze 
szczypiornistki pokonały sąsiadki z 
Kaczórek (17:5) i wywalczyły awans do 
powiatu. W grupie chłopców po 
wynikach: (ZSP – Kaczórki 17:5); 
(Kaczórki - Majdan Wielki 14:8); (ZSP 
– Majdan Wielki 14:8) kolejność drużyn 
była następująca: ZSP, Kaczórki, i 
Majda Wielki. Nasi szczypiorniści 
dołączyli do dziewcząt, czyli awans do 
powiatu. 
 

19.04. 2002r. (piątek) 
W słoneczny dzień miał miejsce Szkolny 
Turniej Piłkarski drużyn dziewcząt i 
chłopców „Z podwórka na stadion – 
MLEKOŁAKI CUP 2002” 
sponsorowany przez lubelską firmę 
„Lubella” S.A. Do turnieju przystąpiły 
drużyny piłkarskie klas trzecich ZSP, 
czyli kl. III A,B,C oraz drużyny szkół 
filialnych: Wólka Husińska i Zielone 
zarówno w kategoriach dziewcząt i 
chłopców. Komplet wyników i 
ostateczna klasyfikacja w grupie 
dziewcząt była następująca: kl. IIIA–
Zielone 0:3; kl. IIIB–Wólka H. 1:0; kl. 
IIIC–Zielone 0:4; kl. IIIA–Wólka H. 3:1; 
kl. IIIC–kl. IIIB 0:3;  Wólka H.–Zielone 
0:2; kl. IIIA-IIIB 0:2; 
Wólka H.-kl. IIIC 1:0; Zielone-kl. IIIB 
1:0; kl. IIIA-IIIC 1:0. Ostatecznie I 
miejsce – Zielone, II – kl. IIIB, III – Kl. 
IIIA, IV – Wólka H. I V – kl. IIIC. 
Królową strzelców została Patrycja 
Palak z Zielonego (5 strzelonych 
bramek). Podobnie weryfikację rozwoju 
wydarzeń boiskowych odnotowano w 
grupie chłopców. Wyniki rozgrywek 
klasowych: kl. IIIA – Zielone 2:1; kl. 
IIIB-Wólka H. 1:0; kl. IIIC-Zielone 1:0; 
kl. IIIA-Wólka H. 1:0; kl. IIIC-IIIB 0:1; 
Wólka H.-Zielone 2:1; kl. IIIA-IIIB 2:1; 
Wólka H.-kl. IIIC 0:2; Zielone- kl. IIIB 
3:2; kl. IIIA-IIIC 1:0. W jej wyniku 
ostateczna klasyfikacja przedstawia się 
następująco: I miejsce – kl. IIIA, II – kl. 
IIIB, III – kl. IIIC, IV – Wólka 
Husińska, V – Zielone. 
Królem strzelców został: Kamil 
Kurantowicz (4 bramki). Proszę 
zauważyć o jedną bramkę mniej od 
mistrzyni dziewcząt. 

oprac. Sławomir Radliński 
 

 
Ciąg dalszy kalendarium w kolejnym 
wydaniu „G.K.” 
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     Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 17 utworzą rozwiązanie Krzyżówki  Nr 29, które wraz z 
naklejonym na karcie pocztowej kuponem prosimy przesłać na adres Redakcji w terminie do 10  
czerwca 2002r. 
      Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę rzeczową ufundowaną 
przez Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 

Rozwiązanie  Krzyżówki Nr 28:  „MUZYKOTERAPIA” 

Za prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki Nr 28  nagrodę  - zestaw upominków ufundowanych przez  
WARSZTAT TERAPII ZAJECIOWEJ w DOMINIKANÓWCE 

 

 otrzymuje: Pani Beata Maruszak  zam. ul. Zamojska 17, 22-440 Krasnobród 

    Gratulujemy.  Nagroda do odebrania  w Redakcji 
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Humor 
☻☻☻☻☻ 

Tato mówi do Jasia: 
- Synku, będziesz miał młodszą siostrzyczkę. 
- Fajnie! Jest tylko jeden problem: jak my o tym 
powiemy mamusi?   
 

☻☻☻☻☻ 
 

Nauczycielka matematyki pyta pierwszoklasistę: 
- Powiedz Jasiu, jak podzieliłbyś cztery jabłka 
między pięć osób? 
- Ugotowałbym kompot! 
 

☻☻☻☻☻ 
 

Szkot wsiada z dużym workiem do autobusu. 
Podchodzi do niego konduktor i mówi: 
- Będzie pan musiał zapłacić również za bagaż. 
Szkot rozwiązuje worek. 
- Wychodź, synku. Tak, czy owak trzeba zapłacić! 
 

☻☻☻☻☻ 
 

Fąfara chwali się znajomemu: 
- Marzę o tym, aby kupić dla syna na urodziny 
najnowszy i najdroższy komputer IBM. 
- Stać cię na to? 
- Oczywiście, przecież marzenia nic nie kosztują! 
 

☻☻☻☻☻ 
 
Na geografii nauczyciel wywołuje Jasia do 
odpowiedzi i mówi: 
- Pokaż na mapie Morze Czerwone, Czarne i 
Żółte. 
- Nie mogę, panie profesorze, bo na tej mapie 
wszystkie morza mają kolor niebieski. 
 

☻☻☻☻☻ 
 

- Mamo, dziś na lekcji pan od matematyki 
pochwalił mnie! 
- To bardzo ładnie, a co powiedział? 
- Że wszyscy jesteśmy idiotami, a ja – 
największym! 
 

☻☻☻☻☻ 
 

Na lekcji geografii nauczycielka pyta ucznia: 
- Jasiu! Gdzie leży kanał Sueski? 
- Nie wiem, proszę pani. W naszej telewizji 
kablowej nie ma takiego kanału. 

 

☻☻☻☻☻ 

 
☻☻☻☻☻ 

 
Mama pyta Jasia: 
-Kiedy wreszcie poprawisz te dwie 
jedynki z fizyki. 
-To nie takie proste, nauczycielka 
nigdy nie wypuszcza dziennika z rąk! 

 

☻☻☻☻☻ 

 

☻☻☻☻☻ 
 

Jasio wraca z kolonii. 
-Jakie masz pełne policzki! – cieszy 
się mama. – Pewnie was dobrze 
karmili! 
- Skądże, mamo! Mam takie policzki, 
bo codziennie musiałem nadmuchiwać  
materac! 

☻☻☻☻☻ 

 

 

****** 
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