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***** 

Po podpisaniu porozumienia w sprawie 
otrzymania dotacji z kontraktu 
wojewódzkiego na 2002r. w kwocie 
175 tys. zł. w sierpniu br.  przystąpiono 
do modernizacji dwóch dachów na 
obiektach szkolnych w Krasnobrodzie. 
W pierwszej kolejności zostanie 
wykonany nowy dach na budynku 
przedszkola, a późna jesienią dach nad 
budynkiem stołówki. Ogólna wartość 
robót w roku bieżącym wyniesie 240 
tys. zł. 
 

            Informacje zebrała:  M. Czapla 

 
 

WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 
 

***** 
Kontynuowana jest budowa parkingu 
przed Urzędem MiG. Parking zostanie 
wyłożony kostką brukową Behaton o 
grubości 8 cm. Ułożeniem 716m2 kostki 
zajmie się ekipa ZGK. Planowane 
zakończenie prac – koniec września 
2002r. 

***** 
Została wykonana kanalizacja 
deszczowa odwadniająca teren zatok 
autobusowych przed UMiG. W ramach 
tego zadania zostały umieszczone dwie 
kraty ściekowe przy krawężnikach 
drogi powiatowej (ul. 3 Maja). Kraty 
będą odwadniały też tę ulicę.  
 

***** 
W miejscowości Wólka Husińska 
wykonano dwa przepusty drogowe 
(zjazdy z dróg gminnych na 
powiatowe). Prace wykonali 
pracownicy ZGK. 
 

***** 
Na wniosek mieszkańców przysiółka 
Borki zostanie zmodernizowany 
przepust drogowy pod drogą gruntową 
przebiegającą przez tę miejscowość. 
Roboty zostaną wykonane przez 
pracowników ZGK. 
 

***** 
W Szkole Podstawowej w Kaczórkach 
prowadzony jest remont korytarza 
polegający na wykonaniu betonowej 
posadzki i ułożeniu terakoty. W wyniku 
przeprowadzonego przetargu prace 
wykonuje firma TORFEX. Roboty 
zostaną zakończone przed 
rozpoczęciem roku szkolnego. 
 

 
***** 

W ramach trójporozumienia z Zarządem 
Dróg Wojewódzkich i Zarządem Dróg 
Powiatowych w Zamościu gmina 
Krasnobród uczestniczyła w uregulowaniu 
spływu wód powierzchniowych w 
miejscowościach Hutki i Kaczórki. 
Działania te miały za zadanie zapobiec w 
przyszłości podtapianiu posesji leżących 
przy skrzyżowaniu dróg. Zadaniem gminy 
było wykonanie modernizacji jednego 
przepustu oraz umocowanie skarpy rowu 
płytami typu jamb. 
 

***** 
Rozstrzygnięty został przetarg na 
wykonanie modernizacji dróg gminnych 
przez miejscowość Grabnik i drogi 
gminnej – ul. Wczasowej w 
Krasnobrodzie (na Pszczelińcu). Łączna 
długość odcinków do modernizacji 
wynosi 240 mb. Roboty wykona 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Mostowych z Tomaszowa Lub. 
Inwestycja w 80% zostanie sfinansowana 
ze środków rezerwy celowej budżetu 
państwa (środki powodziowe). Planowane 
zakończenie prac to koniec września 
2002r. 
 

***** 
Został ogłoszony przetarg na 
modernizację kotłowni gazowej w 
obiektach szkolnych w Krasnobrodzie. 
Głównym celem modernizacji jest 
zredukowanie ilości zużycia gazu 
potrzebnej do ogrzewania, a tym samym 
zmniejszenie wydatków na ten cel. 
Planuje się zakończenie tych prac jeszcze 
przed sezonem grzewczym. 
 

***** 
Prowadzone są prace związane z budową 
wodociągu na ulicy Młyńskiej w 
Krasnobrodzie z przejściem przez ul. 
Zamojską, który będzie dostarczał wodę 
do osiedla Podzamek. Wodociąg 
wykonywany jest z rur o średnicy Ø 110 
PCV. Prace wykonywane przez ZGK 
mają być zakończone do połowy września 
br. 
 

*****  

 
 

 
 
 
 

 

 

Lepiej późno 
niż wcale 

  
      Trochę późno, bo dopiero pod koniec 
wakacji ukazała się długo oczekiwana 
przez turystów mapa „Roztocze 
Środkowe”. 
       Mapa turystyczna w skali 1:50000 
została wydana  przez KARTPOL S.C. z 
Lublina. 
      Przez pewien - dość długi - okres 
czasu nie było tak dokładnej mapy, która 
zawierałaby trójkąt, którego 
wierzchołkami są trzy najpopularniejsze 
miejscowości Roztocza, tj. Krasnobród, 
Zwierzyniec i Suciec. 
      Na mapie zaznaczone są szlaki 
turystyczne, ścieżki poznawcze oraz trasy 
rowerowe. Ponadto na odwrocie mapy 
umieszczono krótkie charakterystyki 
ważniejszych miejscowości wraz z 
herbami, informacje praktyczne a także  
plany ważniejszych miejscowości Rozto-
cza Środkowego, tj. Zamość-Starówka, 
Tomaszów Lubelski, Krasnobród, 
Zwierzyniec, Susiec i Józefów. Polecam 
tę mapę turystom odwiedzającym 
Roztocze Środkowe. Można ją kupić w 
Bibliotece Publicznej w Krasnobrodzie. 

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 (korekta)   ks. Jacek Rak 
Współpracownicy 
wydania: 

Sławomir Radliński,  

Adres redakcji: CKiS, ul. 3-go Maja 26, 22-440 Krasnobród, 
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Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.   
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Nadzieja na lepsze jutro 
 
informacjami o nowo utworzonym uzdrowisku i bogactwem naszej 
ziemi. 
      Na zakończenie wizyty, która przebiegała w bardzo serdecznej 
atmosferze burmistrz Marek Pasieczny podarował gościom 
upominki związane z Krasnobrodem. Pan Noma otrzymał m.in. 
obrazek przedstawiający Kaplicę św. Rocha. 
      Zwiedzając Krasnobród nasi goście odwiedzili również ks. 
prałata Romana Marszalca. Podczas tej wizyty miłym 
zaskoczeniem dla pana Tsuyoshi Noma było odnalezienie 
japońskich „śladów” w postaci wpisów w języku japońskim w 
„Księdze pamiątkowej koncertów organowych” dokonanych przez 
japońskich wirtuozów, którzy koncertowali w naszym 
sanktuarium.  
      Na efekty tej niecodziennej wizyty nie trzeba było długo 
czekać. Wkrótce do Urzędu Miasta i Gminy Krasnobród wpłynął 
list, który podsumował tę wizytę. List był skierowany do Rady 
MiG w Krasnobrodzie i został odczytany podczas sierpniowej sesji 
Rady MiG. Intencją autorów listu było, aby list ten dotarł do jak 
największej części naszego społeczeństwa, stąd też poniżej 
publikujemy list w całości na łamach naszej gazety. Lektura tego 
listu napawa optymizmem, daje nam nadzieję na lepsze jutro.  

 M. Czapla 

 
      Bezrobocie dotyka coraz większą część naszego 
społeczeństwa. Rozwiązanie, a raczej minimalizowanie 
tego ogromnego problemu ogólnospołecznego jest 
jednym z głównych zadań, którym zajmują się władze 
samorządowe naszej gminy.  
      Walka z bezrobociem, która jest prowadzona na 
terenie naszej gminy przybiera różne formy np.: 
zatrudnianie w ramach prac interwencyjnych, 
zatrudnianie w ramach stażu absolwenckiego oraz 
tworzenie nowych miejsc pracy – na bieżąco 
informowaliśmy o tym na łamach naszej gazety. Jak 
wiadomo dwa pierwsze sposoby walki z bezrobociem nie 
rozwiązują tego problemu lecz jedynie na krótko go 
łagodzą. Stąd też działania władz samorządowych 
skoncentrowane są na trzeciej wyżej wymienionej, 
skutecznej formie walki z bezrobociem, tj. tworzeniu 
nowych miejsc pracy. Pewne efekty i tutaj zostały 
osiągnięte, które wyrażają się w konkretnej liczbie 
utworzonych nowych miejsc pracy. To jednak za mało. 
      Jak wiadomo samorząd jako taki sam nie stworzy 
potrzebnej liczby miejsc pracy, może jedynie stworzyć 
korzystne warunki dla potencjalnych inwestorów, którzy 
chcieliby na terenie naszej gminy prowadzić działalność 
gospodarczą zgodną z charakterem naszego miasta i 
gminy i tworzyć miejsca pracy dla naszych mieszkańców. 
      Sprzyjające warunki dla potencjalnych inwestorów 
były systematycznie tworzone. W latach poprzednich 
Zarząd MiG Krasnobród zadbał o zgromadzenie 
odpowiedniego areału ziemi, którą można byłoby 
wykorzystać do lokalizacji inwestycji związanej z 
przetwórstwem rolno-spożywczym. Kolejnym krokiem 
było ujęcie w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy tych terenów jako tereny 
przemysłowe. Potem przed władzami samorządowymi 
stanęło arcytrudne zadanie – znalezienie odpowiedniego 
inwestora. 
      Dzisiaj możemy już powiedzieć, że udało się to 
zadanie rozwiązać. Wiosną bieżącego roku inwestycją 
związaną z przetwórstwem rolno-spożywczym 
zainteresowała się spółka „Quincepol”, reprezentująca 
branżę rolno-spożywczą, której właścicielami są Polacy 
mieszkający obecnie w USA p. Jack J. Janiec i Norbert I. 
Trokki. 
      Od tego czasu odbyło się kilka spotkań 
współwłaścicieli Spółki „Quincepol” z władzami 
samorządowymi naszego miasta. Uroki Krasnobrodu, 
gościnność ludzi i stworzone sprzyjające warunki do 
inwestowania zwiększyły zainteresowanie naszym 
miastem i czystym ekologicznie regionem gości 
przybywających do nas ze Stanów Zjednoczonych. 
Spotkania te zaowocowały zacieśnieniem współpracy 
przy tworzeniu Zakładu Przetwórstwa Rolno-Leśno-
Spożywczego. 
     Wszystkie działania prowadzone od wiosny br. z 
przedstawicielami spółki „Quincepol” i urok 
krasnobrodzkiej ziemi miały ogromny wpływ na kolejne 
bardzo ważne dla Krasnobrodu wydarzenie. 
      W dniu 23 lipca mieliśmy przyjemność powitać i 
przyjąć w Krasnobrodzie niecodziennego gościa. Na 
zaproszenie współwłaściciela spółki „Quincepol” Pana 
Jack J. Janiec z prywatną wizytą gościł w Krasnobrodzie 
przedstawiciel Rządu Cesarstwa Japonii pan Tsuyoshi 
Noma. 
       Na spotkaniu w Urzędzie Miasta i Gminy burmistrz 
Marek Pasieczny dzielił się z wyjątkowymi gośćmi 
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      W dniu 30 lipca 2002 r. Rada 
Ministrów wydała Rozporządzenie w 
sprawie uznania miasta Krasnobród za 
uzdrowisko (Dz.U.Nr 129 poz.1103). 
Rozporządzenie wchodzi w życie z 
dniem 29 sierpnia 2002 r. Od tego dnia 
każdy mieszkaniec Krasnobrodu (czy 
chce, czy nie chce) mieszka w 
uzdrowisku. Nasze miasteczko jest 44 
uzdrowiskiem w Polsce (liczba 
„czterdzieści cztery" według Biblii 
posiada wyjątkową symbolikę).  
      Uzyskanie statusu uzdrowiska zbiega 
się również z zakończeniem kadencji 
 

 
będzie wymagała w najbliższych 
miesiącach przyspieszenia prac oraz 
zabezpieczenia niezbędnych funduszy na 
ten cel. 
 (Chodzi głównie o utworzenie 
przychodni uzdrowiskowej oraz zakładu 
przyrodoleczniczego). Ważnym tematem 
będzie pozyskanie lekarzy specjalistów 
w zakresie fizjoterapii i balneologii. 
      Otwartym problemem pozostaje 
sprawa zagospodarowania złóż 
borowiny. W ostatnich 30 latach zużycie 
borowiny przez uzdrowiska spadło 
pięciokrotnie. Zagospodarowanie 
leczniczych  

 
      W dziedzinie infrastruktury, 
priorytetem działań na najbliższe lata 
będzie kanalizacja Krasnobrodu i okolic.  
      Niezwykle ważne jest, aby rozwój 
uzdrowiska, pobudzał rozwój turystyki. 
Krasnobród jest i zapewne będzie przede 
wszystkim miejscowością turystyczną 
(obecnie baza turystyczna liczy ponad 
1500 miejsc, baza uzdrowiskowa 
zaledwie 100 miejsc). Są duże szanse, 
aby nasza miejscowość była znaczącym 
centrum szkoleniowo-konferencyjnym w 
regionie lubelskim. 

Uzdrowisko Krasnobród 
 
władz samorządowych. Myślę, że wielu 
działaczy samorządowych ma 
satysfakcję, że mogło aktywnie 
uczestniczyć w tym historycznym dla 
Krasnobrodu wydarzeniu. Z pewnością 
warto na koniec kadencji w sposób 
uroczysty podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do zakończenia 
naszych starań sukcesem.  
      I co dalej ?! - to najczęściej 
powtarzające się pytanie zadawane przez 
dziennikarzy. Zapewne nikt dzisiaj nie 
czuje się kompetentny aby podjąć próbę 
udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na 
to pytanie. Warto jednak zwrócić uwagę 
na kilka istotnych problemów i zadań 
jakie czekają nas w najbliższych 
miesiącach i latach. 
      Najpilniejszym zadaniem jest 
przystosowanie Sanatorium 
Rehabilitacyjnego dla potrzeb 
funkcjonowania uzdrowiska. Realizacja 
przyjętego przez Zarząd Powiatu 
harmonogramu realizacji zadań  
  
 

 
torfów z okolic Majdanu Wielkiego – to 
skomplikowana i kosztowna procedura. 
Zapotrzebowanie naszego uzdrowiska 
będzie (zwłaszcza w najbliższych latach) 
niewielkie. Warto tutaj rozważyć możli-
wości dowożenia borowiny w 
pierwszym etapie z pobliskiego 
Horyńca. Należy zastanowić się jaki 
podmiot winien podjąć starania o 
uzyskanie koncesji na wydobycie 
(gmina, powiat, rolnicy, spółka 
mieszana?). 
      Nowych zadań i obowiązków przy-
będzie gminie. Z zadań o charakterze 
formalnym należy wymienić: powołanie 
komisji uzdrowiskowej, ustalenie zaka-
zów i nakazów dotyczących warunków 
sanitarnych oraz ograniczenia hałasu, 
uchwalenie nowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego (uwzględniają-
cych rozwiązania zawarte w studium i 
koncepcji uzdrowiska). Już teraz warto 
pomyśleć o kampanii promującej walory 
turystyczno-uzdrowiskowe Krasnobrodu. 
 

 
      Najtrudniejszym i chyba 
najważniejszym zadaniem będzie 
pozyskanie inwestorów strategicznych w 
zakresie budowy nowoczesnej bazy 
turystycznej i uzdrowiskowej (obiekty 
sanatoryjne rekreacyjno-sportowe). 
      Wiele nadziei pokładamy wszyscy w 
rozwoju nowego inwestora, który na 
bazie naturalnych wód mineralnych w 
okolicach Grabnika chce zająć się 
również przetwórstwem owoców i runa 
leśnego. 
      Przez ostatnie trzy lata starałem się 
informować mieszkańców gminy o 
staraniach władz samorządowych o 
uznanie Krasnobrodu za uzdrowisko. 
Korzystając z okazji dziękuję za 
wszystkie życzliwe i krytyczne uwagi. 
 

Kazimierz Gęśla 

 
 

 

XVI  
Bieg Pokoju 

 
     Nieco później niż zwykle powitamy w tym roku uczestników 
Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojczszyzny. 
XVI edycjia biegu rozpocznie się 5 września w Zamościu. 
Natomiast na mecie II etapu usytuowanej w centrum 
Krasnobrodzie spotkamy się z uczestnikami biegu w piątek 6 
września br. Pierwszy zawodnik przewidywany jest na mecie 
około godz. 1620.  
     Następnego dnia, tj. w sobotę 7 września 2002r. pożegnamy w 
Krasnobrodzie uczestników biegu, którzy godz.1530 wystartują do 
kolejnego etapie prowadzącego do Zamościa. 
      W imieniu organizatorów i uczestników biegu zapraszam 
mieszkańców Krasnobrodu i gości przebywający w Krasnobrodzie 
do uczestniczenia  w uroczystości powitania i pożegnania 
uczestników biegu oraz do kibicowania im na trasie biegu. 
 

M. Czapla 
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Już wkrótce pierwszy 
dzwonek 

 
    Wakacje dobiegają końca. Już wkrótce dla wszystkich uczniów i nauczycieli 
zabrzmi pierwszy dzwonek szkolny, który oznajmi rozpoczęcie kolejnego roku 
szkolnego. Zanim to jednak nastąpi, zobaczmy co wydarzyło się w naszych szkołach 
w ostatnim czasie. 
 

Inwestycje i remonty w Zespole Szkół Podstawowych 
W czasie wakacji prowadzone są różnego rodzaju prace mające na celu poprawę 
warunków do nauki i zwiększenie estetyki obiektów szkolnych i ich otoczenia 
zarówno w szkole macierzystej jak i w szkołach filialnych. Oto ważniejsze z tych 
dzialań: 
- realizacja dalszego etapu modernizacji poszycia dachowego na budynkach 
szkolnych – tym razem na budynku przedszkola, gdzie mieszczą się sale dla 
przedszkolaków, oddziałów zerowych, pierwszoklasistów i uczniów 
niepełnosprawnych; 
- położenie płytek na dolnym korytarzu w budynku głównym szkoły; 
- dalsze prace związane z modernizacją płyty boiska do piłki nożnej; 
- prace plastyczne w sali dla przedszkolaków; 
- prace remontowo-budowlane i malarskie zwiazane ze zmianą lokalizacji gabinetu 
dyrektora, księgowosci i sekretariatu; 
- prace malarskie w salach dla pierwszoklasistów; 
- drobne remonty i prace porządkowe w salach lekcyjnych, na korytarzach i w  
sanitariatach; 
- prace malarskie w salach lekcyjnych, bibliotece, łazienkach, drobne remonty w 
szkole i obejściu Szkoły Filialnej w Zielonem; 
- prace malarskie w salach, drobne remonty w Szkole Filialnej w Wólce Husińskiej. 

       Dyrektor ZSP  
mgr Roland Wyrostkiewicz 

 
Z życia szkoły w Kaczórkach 

      Z końcem wakacji dobiega końca rok szkolny 2001/2002. Pozwolę sobie napisać 
parę słów o tym, co się działo się u nas w ostatnim okresie. 
     Przede wszystkim nadanie szkole imienia. Włożona praca nie poszła na marne, 
uroczystość zrobiła wrażenie nawet na najbardziej wybrednych. Później poszło jak z 
płatka.  
      Sukcesy naszych uczniów na różnego rodzaju konkursach i zawodach co chwilę 
przerywały monotonną na co dzień pracę. Bardziej szczegółowo opisane są w 
szkolnej gazetce „Kacze Wieści”, ale tak pokrótce: Matematyka – trzech laureatów  
Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego, laureat  konkursu matematycznego 
„KANGUR 2002”; Język polski – dwie dziewczynki z tytułem Mistrza Ortografii 
Powiatu Zamojskiego; Kółko teatralne – wyróżnienie w Powiatowym Przeglądzie 
Kolęd Różnych Narodów, a przede wszystkim awans do Wojewódzkiego 
Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych. Na 230 widowisk nasza szkoła 
ze swoim przedstawieniem znalazła się wśród 27 prezentacji do przedstawienia w 
Lublinie. Będzie we wrześniu. Kółko historyczne – nagroda w wysokości 200zł od 
Fundacji Teresy i Zdzisława Knobel za wyróżnienie w Konkursie wiedzy na temat 
działalności Armii Krajowej na naszym terenie. Były również większe i mniejsze 
sukcesy młodszych dzieci np.; w konkursach  recytatorskich i plastycznym. 
      W roku ubiegłym znaczne sukcesy szkoła odniosła w zawodach sportowych. Mam 
na myśli osiągnięcia chłopców z klas VI , którzy kolejno wygrywali mecze piłkarskie 
na różnych szczeblach. Turniej piłkarski Coca – Cola Cup 2002 , był organizowany 
u nas, który wygrywaliśmy dość spokojnie aż do półfinału wojewódzkiego w 
Krasnymstawie, gdzie musieliśmy uznać wyższość szkół znacznie od nas większych. 
Wygrali również turniej piłkarski o Puchar Fabryk Mebli  „ Poznańscy”. 
       Dziewczęta i chłopcy rocznik 92 i młodsi awansowali aż do finału 
Wojewódzkiego Turnieju piłkarskiego „Mlekołaki Cup 2002”, gdzie dziewczęta 
prawie powtórzyły sukces z ubiegłego roku zajmując III miejsce, a chłopcy miejsce 
IX. Po tym turnieju trzy, a następnie jeszcze trzy osoby zostały powołane na darmowy 
obóz sportowy w Zwierzyńcu. Po owym obozie dwójka naszych uczniów jedzie we 
wrześniu do Warszawy na turniej ogólnopolski reprezentując województwo lubelskie. 
       Był również udany występ dziewcząt i chłopców w Turnieju Piłkarskim  o 
Puchar Marka Wielgusa, gdzie na szczeblu powiatu dziewczęta zajęły I miejsce  

 
wywalczając tym samym obóz sportowy 
w Ciechanowie, na którym były 
rozegrane zawody makroregionalne. 
Niestety należało dopłacić pewną kwotę, 
na którą nie było nas stać i nie 
pojechaliśmy. 
        Przy okazji prostuję wyniki podane 
w „Gazecie Krasnobrodzkiej ” z dnia 
18.05.2002r., gdzie podano informację, 
że dziewczęta z Kaczórek przegrały z 
Krasnobrodem w koszykówkę. Było 
akurat odwrotnie, natomiast informacje, 
że awansowała drużyna z Krasnobrodu 
oznacza jednocześnie, że awansowały 
również Kaczórki z tym, że z I miejsca. 
Dobrze poszło również w tenisie 
stołowym. 
        Rok był bardzo udany, trudno 
zresztą, żeby było inaczej kiedy 
otrzymaliśmy Błogosławieństwo Ojca 
Świętego. Życzenia i list są pięknie 
wyeksponowane na korytarzu szkoły. 
Podobnie zresztą jak i uroczystość 
nadania imienia, czy zdjęcia z wizyty 
uczniów na spotkaniu mikołajkowym 
Małych Poliglotów z Panem 
Prezydentem Aleksandrem 
Kwaśniewskim, gdzie byliśmy jako 
jedna z 14 szkół w Polsce na nie 
zaproszeni. 
       Bardzo wszystkich nas to cieszyło, 
ale radość wielką sprawiły wyniki 
sprawdzianu po klasie VI. Są bardzo 
dobre, a wręcz doskonałe, potwierdzają 
ciężką pracę nauczycieli nie tylko z 
uczniami zdolnymi. Podaję wyniki: 

Klasa VI A      - 32.33 pkt. 
Klasa VI B      -  31.56 pkt. 
Gmina - 27. 66 pkt. 
Powiat - 27. 83 pkt 
Województwo - 29.47 pkt 
Kraj - 29.50 pkt.,   

na 40 pkt. możliwych do uzyskania. 
      Myślę, że jest to też wynik prac 
funkcjonujących u nas, prowadzonych 
społecznie kółek (matematyczne, 
przyrodnicze, plastyczne, zuchy, 
dziennikarskie). 
      W ostatnim okresie otoczenie szkoły 
zmieniło swój wygląd. Powstał mini-
ogród botaniczny, trawniki, klomby i 
skalniak cieszy oko uczniów i 
pracowników oraz tych, którzy chcą 
skorzystać z np. obiektów sportowych. 
Budowana jest zadaszona scena, która 
będzie służyć szkolnym uroczystościom, 
działalności kółka teatralnego i innych 
celom. To już zasługa mieszkańców 
Kaczórek, którzy przeznaczyli na ten cel 
pewne środki.  
 

Ciąg dalszy na str. 7 
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      W dniu 8 sierpnia odbyła się XXXIII 
sesja Rady MiG Krasnobród. Przed 
przystąpieniem do dyskusji nad 
projektami uchwał głos zabrali obecni na 
sesji przedstawiciele spółki „Quincepol”.  
Pani Barbara Michałek w imieniu firmy 
„Quincepol” odczytała list napisany 
przez właścicieli tej firmy po ostatniej 
wizycie w Krasnobrodzie (cały list 
publikujemy na str. 3). 

 

XXXIII sesja 
Rady Miasta i Gminy 

Krasnobród 

     Potem pani B. Michałek przedstawiła charakterystykę spółki i zarys planów jej 
działalności. Według planów spółka „Quincepol”, która rozpoczęła działalność w 
Krasnobrodzie, ma być producentem najlepszego produktu w postaci owoców, 
soków i zagospodarowania runa leśnego. Obecnie wykonano otwór badawczy, na 
podstawie którego prowadzone są badania wody. Potem nastąpi kolejny etap, tj. 
projektowanie uzbrojenie terenu i budowa Ekologicznego Centrum Przetwórstwa 
Leśno-Rolno-Spożywczego 
    Pan Henryk Michałek – prezes Spółki „Quincepol” na Polskę wyjaśnił, że 
panowie z USA mieli do wyboru wiele innych miejsc, gdzie mogliby lokować tego 
typu inwestycję, ale wybrali Krasnobród, ponieważ jest to jeden z najczystszych 
regionów w Polsce. Poza tym inwestorzy spotkali się ze zrozumienie ze strony władz 
samorządowych i są zadowoleni z dotychczasowej współpracy, mają nadzieję, że tak 
będzie dalej. 
      Po swoich wypowiedziach goście odpowiadali na pytania radnych, którzy byli 
bardzo zainteresowani poruszanym tematem. Kiedy pytania wyczerpały się, państwo 
Barbara i Henryk Michałek pożegnali się, a radni przystąpili do dyskusji nad 
projektami zawartych w programie sesji uchwał. Rada podjęła uchwały w 
następujących sprawach: 
 

1. Scalenie i podział nieruchomości 
Projekt uchwały omówiła E. Borowicz, która poinformowała, że po opracowaniu 
całości dokumentacji i spisaniu porozumień z właścicielami opracowano projekt 
podziału dotyczący indywidualnych działek położonych przy ul. Kościuszki. Projekt 
ten był wyłożony do wglądu w UMiG – nikt nie wnosił uwag.  
 

2. Utworzenia obwodów głosowania 
Projekt uchwały zawierający propozycję utworzenia obwodów głosowania omówiła 
p. E. Borek. W wyniku podjętej uchwały do przeprowadzenia wyborów 
samorządowych na terenie Miasta i Gminy Krasnobród utworzono 8 obwodów 
głosowania. Wykaz obwodów głosowania, ich granice i numery oraz siedziby 
obwodowych komisji wyborczych zawiera poniższa tabela: 
 

Nr 
obwod

u 
Granice obwodu 

Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej 

Numer 
okręgu 
wyborc

zego 

1 

Miasto Krasnobród: osiedla 
Krasnobród i Podzamek (w tym 
Dom pomocy Społecznej w 
Krasnobrodzie, Nowa Wieś, 
Grabnik 

Urząd Miasta i Gminy  
w Krasnobrodzie 

1 

2 

Miasto Krasnobród – osiedle 
Podklasztor, Borki, Podklasztor 
– ul. Turzyniec, Szur 

Siedziba Urzędu Stanu 
Cywilnego – sala 

ślubów, Krasnobród ul. 
Aleja NMP 2 

2 

3 
Hutków Szkoła Filialna  

w Hutkowie 
4 

4 

Dominikanówka, Majdan Mały, 
Majdan Wielki (w tym Dom 
Pomocy Społecznej w Majdanie 
Wielkim) 

Szkoła Podstawowa  
w Majdanie Wielkim 

3, 8 

5 
Kaczórki, Hutki Szkoła Podstawowa 

w Kaczórkach 
6 

6.  
Hucisko, Potok Senderki, Stara 
Huta, Malewszczyzna 

Szkoła Filialna w Starej 
Hucie 

5 

7 
Wólka Husińska Remiza OSP Wólka  

Husińska – sala szkoleń 
7 

8 
Zielone Szkoła Filia 

lna w Zielonem 
9 

 

3. Szczegółowych zasad i trybu 
umarzania wierzytelności jednostek 
organizacyjnych Miasta i Gminy 
Krasnobród z tytułu należności 
pieniężnych, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja 
Podatkowa, udzielania innych ulg w 
spłaceniu należności, a także określenia 
organów do tego uprawnionych. 
Dzięki tej uchwale zarząd będzie miał 
podstawę do umorzeń, do których nie 
stosuje się przepisów ordynacji 
podatkowej, np. opłat za wodę, czynsz 
dzierżawny czy opłatę za wieczyste 
użytkowanie w określonych sytuacjach 
wymienionych w uchwale. W swoim 
wystąpieniu Burmistrz podkreślił, że 
umorzenia będą mogły być stosowane 
jedynie w wyjątkowych sytuacjach 
rodzinnych, losowych itp.. Wymogiem 
ustawowym do podjęcia tej uchwały było 
przedłożenie projektu uchwały do 
zaopiniowania przez Prezesa Urzędu 
Konsumentów i Konkurencji. Opinia z 
dnia 20.05.2002r. jest pozytywna.  
 

4. Zmianie uchwały Rady MiG w 
Krasnobrodzie z dnia 23 listopada 2001r. 
w sprawie określenia stawek opłaty 
targowej. 
Pan A.Kalita, który omówił projekt tej 
uchwały poinformował, że w wyniku 
przeprowadzonego przetargu wygrał ten 
sam inkasent, który był dotychczas. 
Różnica polega na tym, że za pobór 
opłaty targowej inkasentowi przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości 19% 
zainkasowanej kwoty, a nie jak 
dotychczas 22%. 
 

5. Ogłoszenia przetargu w celu 
dokonania wyboru banku wykonującego 
obsługę budżetu Miasta i Gminy 
Krasnobród. 
Skarbnik UMiG p. Jadwiga Niedźwiedź 
wyjaśniła, że aby od 1 stycznia 2003r. 
funkcjonował rachunek bankowy 
obsługujący budżet gminy do końca 
bieżącego roku Rada będzie musiała 
dokonać wyboru banku na obsługę tego 
rachunku. Rozpoczęcie procedury 
przetargowej uzależnione jest od podjęcia 
tej uchwały. Wyboru banku na obsługę 
budżetu dokonuje się na trzy lata, a nie na 
kadencję Rady. Stąd też wybrany w 
wyniku przetargu bank będzie obsługiwał 
budżet MiG Krasnobród w okresie od 
01.01.2003r. do 31.12.2005r.  
 

6. Zaciągnięcia kredytu długotermino-
wego na finansowanie sieci kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami w 
Krasnobrodzie. 

Ciąg dalszy na str. 7 
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spłaceniu 60% pożyczki, tj. kwoty 
3.900zł możemy ubiegać się o 
umorzenie 40% pożyczki tj. 2.600zł. 
uzupełniając tę wypowiedź z-ca 
burmistrza J. Oś wyjaśnił, że istniejący 
sektor, w którym składowane były 
nieczystości stałe, został zapełniony i nie 
ma zabezpieczeń, stąd też konieczność 
jego rekultywacji. Polegać to będzie na 
przysypaniu warstwą ziemi i dokonaniu 
nasadzeń zieleni. Obecnie jest 
przygotowywany nowysektor i tam będą 
składowane nieczystości stałe. Przy 
dalszym użytkowaniu starego sektora 
będą naliczane kary pieniężne. Wysokie 
kary były już naliczone w latach 
poprzednich, ale zostały umorzone pod 
warunkiem, że będzie wykonana 
modernizacja wysypiska.  
 

9. Zmiany w budżecie gminy na 2002r.  
Na podstawie tej uchwały zwiększa się 
dochody budżetu gminy na zadania 
zlecone o kwotę 7.000zł. – dotacja 
Wojewody Lubelskiego na wypłatę 
zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. 
Natomiast dochody budżetu gminy na 
zadania własne zwiększa się o kwotę 
173.263zł., w tym m.in.: dochody od 
osób prawnych, fizycznych i innych 
jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej – 45.294zł., subwencje 
(oświatowa ogólna i rekompensująca) – 
80.969zł., wpływy z tytułu partycypacji 
ludności w budowie kanalizacji i 
otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 
44.000zł. Zmniejsza się wydatki na 
zadania własne o kwotę 40.000zł., w 
tym: aktualizacje projektu rozbudowy 
zalewu – 10.000zł., obsługa papierów   
wartościowych,   kredytów  

 
 
i pożyczek – 30.000zł. Zwiększa się 
wydatki na zadania własne o kwotę 
369.763zł., w tym m.in.: budowa 
kanalizacji –92.500zł., budowa 
wodociągu ul. Młyńskiej – 33.000zł., 
inwestycje drogowe – 69.000zł., 
modernizacja kotłowni gazowej w ZSP – 
100.000zł., rekultywacja nieczynnego 
sektora odpadów komunalnych – 
10.000zł, opracowanie „Projektu zmiany 
miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Krasnobród” – 13.054zł, 
wykonanie projektu przebudowy 
budynku gminy na Centrum Edukacji 
Ekologicznej – 20.840zł. zmniejsza się 
rozchody budżetu gminy  o kwotę 
50.000zł – zmniejszenie spłat kredytów i 
odsetek. Zwiększa się przychody 
budżetu gminy o kwotę 106.500zł., w 
tym kredyt na modernizację kotłowni – 
100.000zł oraz pożyczka na 
rekultywację nieczynnego sektora 
odpadów komunalnych w Grabniku – 
6.500zł.  
 

10. Zaliczenia dróg publicznych do 
kategorii dróg gminnych na terenie 
Gminy Krasnobród 
Omawiając projekt tej uchwały z-ca 
burmistrza J. Oś wyjaśnił, że 
przygotowywany jest wniosek o środki 
finansowe z funduszu SAPARD na 
kanalizację, drogi i wodociągi, a 
uchwała ta jest niezbędna jako załącznik 
do tego wniosku. Brak takiej uchwały 
może spowodować odrzucenie naszego 
wniosku.  

 
oprac. M. Czapla 

 
 

XXXIII sesja 
Rady  

Miasta i Gminy 
Krasnobród 

 
Ciąg dalszy ze str. 6. 
Omawiając projekt tej uchwały pani 
Skarbnik poinformowała, że w uchwale 
budżetowej na 2002r. zaplanowana jest 
kwota 395 tys. zł kredytu. W roku 
bieżącym zaciągnięto kredyt w 
wysokości 180 tys. zł. Pozostało do 
zaciągnięcia 215 tys. zł i taką kwotę 
planowany jest kredyt, z którego środki 
zostaną przekazane na pokrycie 
zobowiązań za wykonane roboty przy 
inwestycji kanalizacja w Krasnobrodzie.  
 

7. Zaciągnięcia kredytu długotermino-
wego na finansowanie modernizacji 
kotłowni gazowej w budynku Zespołu 
Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie 
Komentarza do projektu tej uchwały 
udzielili: p. J. Niedźwiedź i p. A. Kalita. 
Pani Skarbnik poinformowała, że kredyt 
w wysokości 100 tys. zł. nie jest 
planowany w budżecie gminy. Przewi-
dywany koszt wykonania modernizacji 
wyniesie 150 tys. zł., w tym środki 
uzyskane z kredytu i część środków 
własnych. Pan A. Kalita poinformował, 
że stan kotłowni i c.o. wymaga 
kapitalnego remontu z uwagi na 
techniczne wyeksploatowanie oraz 
nieekonomiczność. Obecnie jest 
opracowywany projekt techniczny i 
gromadzone są inne potrzebne 
dokumenty, by jeszcze w tym sezonie 
grzewczym kotłownia mogła ruszyć po 
modernizacji. Zużycie gazu jest jeszcze 
większe niż przewidywane w umowie, 
co jeszcze bardziej zwiększa koszty 
ogrzewania. Modernizacja polegałaby na 
wymianie sieci, uszczelnieniu, wymianie 
palników i innych elementów. Ze 
względu na duże koszty nie przewiduje 
się na razie wymiany kotłów. Przewiduje 
się, że dzięki przeprowadzonej 
modernizacji kotłowni o około 15% 
zmniejszą się koszty ogrzewania.  
 

8. Zaciągnięcia pożyczki długotermino-
wej na finansowanie rekultywacji 
nieczynnego sektora odpadów komu-
nalnych w Grabniku. 
Omawiając projekt tej uchwały Pani 
Skarbnik poinformowała, ze 
zaciągniecie pożyczki na w/w zadanie w 
kwocie 6500zł. nie było planowane w 
budżecie na 2002r. stąd też wymagane 
jest dokonanie dodatkowego zapisu. 
Pożyczka jest korzystna, ponieważ 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska stosuje preferencje 
polegające na tym, że po 
 

 

Już wkrótce  
pierwszy dzwonek 

 
Ciąg dalszy ze str. 6 
        Koniec wakacji to gruntowy remont podłogi na szkolnym korytarzu. Położone 
płytki prezentują się świetnie i czekają na uczniów z początkiem roku szkolnego. 
      Dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy warunków nauczania 
w naszej szkole. Za piach i pracę rodzicom, AK-owcom za serce i cenne książki do 
szkolnej biblioteki, Fabrykom Mebli - Poznańscy za nieustanne sponsorowanie 
szkoły, wojsku za doskonałą współpracę, samorządowcom za ogromną życzliwość, 
wielu różnym instytucjom współpracującym ze szkołą.  
     Szczególne dzięki dla nauczycieli za bardzo, bardzo ciężka pracę oraz dla Pana 
Burmistrza, którego działania sprawiły, że nasza szkoła w ostatnim okresie zmieniła 
swoje oblicze. Kończąc przepraszam, że pewnie zanudzam, ale czynię to tylko raz w 
roku. 

 Dyrektor szkoły Krzysztof Szkałuba 
 
       Informacje z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie  i Szkoły 
Podstawowej w Majdanie Wielkim podamy w następnym wydaniu G.K. 
 

M. Czapla 
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To prawdziwa historia 

Drogi Bożego 
Miłosierdzia 

  
   Paweł Niedźwiedzki po 22 latach 
spędzonych w Polsce i rodzinnym domu 
postanawia wyjechać. W listopadzie 
1981 roku leci do Stanów 
Zjednoczonych i tam osiedla się. 
Otwiera własną firmę budowlaną, która 
nieźle prosperuje. Od tej pory liczy 
wyłącznie na siłę pieniądza i samego 
siebie.  
   Pochłonięty pracą nie ma czasu na nic; 
gubi wszystko dobro, które przez lata 
wpajała mu matka, zapomina o 
modlitwie, Panu Bogu i wyższych 
celach. Chęć szybkiego wzbogacenia się 
zaślepia go do tego stopnia, że przestaje 
zauważać, kiedy wyrządza komuś 
krzywdę. Staje się chytry i samolubny. 
Za to doskonale gra rolę człowieka 
sukcesu. W szybkim tempie uzależnia 
się od alkoholu i narkotyków, gdyż z 
tym jego sukcesem różnie bywało. W 
rezultacie popada w coraz większą biedę 
moralną. 
   Po ośmiu latach spędzonych poza 
domem postanawia wrócić do Polski. 
Rodzina, znajomi patrzą na niego, jako 
człowieka sukcesu. Paweł nie wyprowa- 
dza ich z błędu, udaje człowieka, którym 
nie jest. Po krótkim czasie poznaje 
kobietę, którą poślubia. Jednak po trzech 
tygodniach, nie chcąc utracić prawa sta- 
łego pobytu, musi jechać do Ameryki.  
Życie dzieli na dwa fronty. Wkrótce na 
świat przychodzi jego pierwsze dziecko, 
córeczka. W tym samym czasie nadarza 
się okazja zarobku na Alasce. Szkoda 
mu utraty bajecznych pieniędzy. Gdy 
podpisany przez niego kontrakt dobiega 
końca, okazuje się, że  
 

nie był tak opłacalny. Złość przeistacza 
się w panikę. Nasuwają się pytania: 
- Co powie żona, skoro nie przywiozę 
tyle pieniędzy ile sądziłem? 
Ta sytuacja sprawia, że zapożycza się, 
zaczyna kłamać, mówi o super okazjach, 
których nie powinien przegapić. Znów 
coraz częściej zagląda do kieliszka, 
sądząc, że znajdzie w nim spokój. Żona 
mając dosyć męża alkoholika i sytuacji, 
która panuje, wnosi sprawę rozwodową. 
A on tym bardziej stacza się jak po 
równi pochyłej. Dochodzi do tego, że 
marzy już tylko o śmierci. W Kent 
postanawia skończyć z życiem. 
Wynajmuje pokój w hotelu i postanawia 
zapić się na śmierć. Ale po koszmarnych 
nocach i dniach, gdy wydawało się, że 
nie ma już nadziei, zaczyna tęsknić za 
domem.  
   Tymczasem w dalekiej Polsce, rodzina 
na czele z mamą szturmują niebo. 
Codziennie o piętnastej odmawiają 
koronkę do Miłosierdzia Bożego w 
intencji Pawła. Zamawiają Mszę św. za 
niego, ufając, że w końcu otworzy się na 
łaski Bożego Miłosierdzia. Tymczasem 
sam Paweł zastanawia się nad śmiercią. 
Przeraża go myśl, że mogą go wrzucić w 
foliowym worku do dołu albo spalą i 
nikt z rodziny nie dowie się o tym. W 
Polsce przynajmniej mama świeczkę 
zapali. Toteż w jednej chwili porzuca 
hotel i idzie na najbliższy przystanek 
autobusowy. To na tym przystanku 
usłyszy pytanie, które w efekcie 
przemieni jego życie: 
- Jakie jest twoje życie z Jezusem? 
    

 
     Zanim jednak będzie zupełnie OK., 
musi upłynąć nieco czasu. 25 listopada 
1993r. Paweł leci do kraju. Starym 
zwyczajem zaczyna swój pobyt od 
werbowania grupy kumpli. Tym razem 
ich towarzystwo nie służy mu. Sam upija 
się na umór. Za każdym razem 
trzeźwieje w kościele. Jak to się dzieje, 
nie wie. Trzęsą mu się ręce, a gdy 
rodzina płacze, wychodzi do baru. Po 
odśpiewaniu przez niego samego 
„Któryś za nas cierpiał rany” zostaje 
uzdrowiony. I choć jest w tym czasie 
pijany, nabiera przekonania, że Bóg go 
kocha takiego, jakim jest. Po czym śpi 
cztery doby z przerwą na toaletę i łyk 
wody. Piątego dnia obudzi się o godzinie 
Miłosierdzia Bożego, gdy cała rodzina 
modli się za niego. Paweł wówczas 
zwrócił się modlitwą koronki do 
Miłosiernego Pana Jezusa. Ukląkł obok 
matki, która podała mu swój różaniec. 
Nie wiedział, jak się nim posłużyć, ale 
wziął i wpatrując się w obraz Jezusa 
próbował za innymi powtarzać. Każdy 
prowadził jedną cząstkę koronki, 
przyszła i na niego kolej. Kilkakrotnie 
podejmował modlitwę, ale słowa więzły 
mu w gardle i łzy tłumiły głos. Trwało to 
jakiś czas. Wiercące się dzieci siostry 
chciały przejąć ten dziesiątek, lecz 
matka Pawła natychmiast przerwała: 
- Poczekajcie, wujek powie. 
Znała obietnicę, którą Pan Jezus  
przekazał siostrze Faustynie.  
   Paweł po swoim nawróceniu stał się 
apostołem Miłosierdzia Bożego. 
Zawędrował do 60 kościołów w 
Ameryce, by mógł się tam rozwijać kult 
Miłosierdzia. To co niemożliwe, stało się 
możliwe. Paweł wrócił do życia i do 
żony. Mieszka od paru lat w Polsce, 
mają drugie dziecko i należą do 
wspólnoty Domowego Kościoła. Jego 
misją jest teraz ratowanie poczętego 
życia. 
   Swoją historię opowiedział i zapisał w 
ciekawej książce „1800 mil z Jezusem” 
– warto ją przeczytać. 
 

       Stokrotka 
 

 

 

Tak jak przed 
wakacjami 

 
Z dniem 1 września   
Biblioteka Publiczna  

i Punkt Informacji Turystycznej 
w Krasnobrodzie powraca  

do godzin pracy  
sprzed wakacji. 

Zapraszamy czytelników  
i interesantów  

od poniedziałku do piątku  
w godz. 900-1700. 

 

 

PODZIĘKOWANIE 
 
 

Dzieci z Podwórkowych Kółek Różańcowych w Krasnobrodzie 

składają podziękowania dla  

Pani Jolanty Adamczuk 

za ufundowanie fantów na loterię fantową zorganizowaną  

w dniu 02.07.2002r. 
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Pożegnanie  
wakacji 

 
  
      Nieco wcześniej niż kalendarz 
żegnaliśmy wakacje w Krasnobrodzie. 
Festyn nazwany „Pożegnanie wakacji” 
odbył się bowiem w dniach 16-18 
sierpnia.  
      W piątkowe popołudnie odbyły się 
IV Zawody Rowerowe, w których 
wzięło udział łącznie 57 uczestników. 
Podobnie jak w latach ubiegłych zawody 
polegały na jak najszybszym pokonaniu 
specjalnej trasy wyznaczonej przez 
organizatorów. Uczestnicy zawodów 
startowali w trzech kategoriach 
wiekowych i w zależności od kategorii 
mieli do pokonania inną trasę. 
      Jako  pierwsi ze stadionu w 
Krasnobrodzie wystartowali uczestnicy 
najmłodszej kategorii (do 8 lat). Spośród 
12 uczestników pierwszy na mecie 
zameldował się Kamilek Grzesik z 
Tarnowa, drugi Tomek Kowalczuk, 
trzeci Piotruś Wiatrzyk – obaj z 
Krasnobrodu. Jedyną dziewczynka 
startującą tej kategorii była Ania 
Dąbrowa z Krakowa. Można 
powiedzieć, że zawody rowerowe w tej 
kategorii miały rangę międzynarodową, 
gdyż jednym z uczestników był 6-letni   
Michałek Reed ze Szkocji. 
      W drugiej kategorii startowali 
zawodnicy w wieku od 9 do15 lat. Była 
to najliczniejsza grupa, gdyż startowało 
w niej 33 zawodników. W tej kategorii 
zawodnicy oprócz pokonania trasy 
prowadzącej drogami leśnymi musieli 
okrążyć boisko do gry w piłkę nożną. 
Zawody rowerowe w tej kategorii 
wygrał Bartosz Benbenek z Zamościa. 
Jako drugi metę przekroczył Michał 
Kruczek z Rzeszowa, a trzeci na mecie 
był Marek Bucior z Krasnobrodu. 
      Na najdłuższą trasę prowadzącą 
drogą leśną w kierunku miejscowości 
Hutki wyruszyli zawodnicy startujący w 
 

  
kategorii powyżej 15 lat. Spośród 11 
zawodników najlepszym okazał się 
Kamil Gęborys z Tomaszowa Lub, 
drugi był Kornel Oszewski z Katowic, 
trzeci – Piotr Skiba z Tomaszowa Lub. 
      Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Centrum Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie. 
       Po emocjach sportowych, o godz. 
2100, w sąsiedztwie stadionu, a 
dokładniej mówiąc na terenie ośrodka 
wczasowego „New Portland” 
rozpoczęła się plenerowa projekcja 
filmu pt. „Miss Agent”, która 
zakończyła pierwszy dzień festynu 
„Pożegnanie Wakacji”.   
      Drugi dzień (sobota) rozpoczął się 
organizowanym już po raz czwarty 
Turniejem Piłki Plażowej o Puchar 
Burmistrza MiG Krasnobród. W 
tegorocznej edycji turnieju wzięło 
udział tylko 6 drużyn (o połowę mniej 
niż w roku ubiegłym). Były to drużyny 
z Biłgoraja, Rzeszowa, Krosna i 
Zamościa. Niestety zabrakło drużyn 
miejscowych. 
      Sędziami turnieju byli: p. Adam 
Caban z Zamościa, który zajmuje się 
organizacją i prowadzeniem rozgrywek 
na krasnobrodzkiej plaży oraz Mariusz 
Bernard z Zamościa. 
     Dwuosobowe drużyny zostały 
podzielone na dwie grupy, w ramach 
których   drużyny     rozegrały     mecze  

 
systemem każdy z każdym. W finale 
spotkały się drużyny zajmujące drugie 
miejsca w grupach, które walczyły o III 
miejsce oraz drużyny zajmujące I 
miejsca w grupach, które rozegrały 
mecz o I i II miejsce. 
      Zwycięzcami IV Turnieju Piłki 
Plażowej o Puchar Burmistrza MiG 
Krasnobród została drużyna z Biłgoraja 
w składzie: Artur Grasza i Krzysztof 
Polowy. Drugie miejsce zajęła drużyna 
z Krosna – Józef Florek i Henryk 
Kopacz. Natomiast trzecie miejsce 
zajęła, po raz pierwszy biorąca udział w 
turnieju żeńska drużyna – siostry Agata 
i Monika Niedźwiedzkie z Zamościa. 
      Zwycięzcy turnieju otrzymali: 
puchary, okolicznościowe dyplomy i 
nagrody rzeczowe (I miejsce - namioty, 
II – pontony, III – hamaki), które 
wręczył im burmistrz MiG Krasnobród 
Marek Pasieczny. Gratulujemy i 
zapraszamy za rok. 
      Od godziny 1500 rozpoczął się 
program na scenie. Jako pierwsza 
wystąpiła kapela „Echo Roztocza” z 
Krasnobrodu, potem zespół 
„Wójtowianie” z Krasnobrodu, Kabaret 
„Szara Eminencja” z Werbkowic. 
Pomiędzy występami przeprowadzono 
kilka konkursów dla dzieci 
nagradzanych upominkami 
ufundowanymi przez Centrum Kultury 
i Sportu w Krasnobrodzie. 

Ciąg dalszy na str.  10 
 

 

Wielki wakacyjny 
 
      W niedzielę 4 sierpnia br. odbył się w Krasnobrodzie „Wielki festyn 
wakacyjny”, którego organizatorami byli: Radio FAN FM Zamość, ośrodek 
wczasowy „New Portland” w Krasnobrodzie i Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie. 
     Podczas tego festynu zorganizowanego na terenie ośrodka „New Portland” było 
wiele atrakcji m.in.: występy zespołów muzycznych, różnego rodzaju konkursy 
prowadzone przez redaktorów Radia FAN FM, samochodziki i zjeżdżalnia dla 
najmłodszych, salon gier i możliwość przejażdżki skuterem. 
     Festyn rozpoczął się występem włoskiego zespołu folklorystycznego „Guldana 
Pearl”. Zespół ten mogliśmy gościć w Krasnobrodzie dzięki nawiązaniu  
współpracy z panem Stanisławem Ważnym – kierownikiem artystycznym zespołu 
folklorystycznego „Kleks” z Michalowa. Zespół włoski bowiem przyjechał do 
Polski na zaproszenie, obchodzącego 20-lecie działalności artystycznej zespołu 
„Kleks”. Pomiędzy występami Włochów mieliśmy również okazję podziwiania 
pięknych polskich strojów ludowych i obejrzenia kilku naszych tańców narodowych 
w wykonaniu zespołu z Michalowa. 
     Na pamiątkę tego spotkania nasi gości otrzymali zestaw materiałów 
promocyjnych o Krasnobrodzie i pamiątki z krasnobrodzkimi symbolami. 

 
      Po spotkaniu z folklorem było dużo 
różnego rodzaju muzyki w wykonaniu 
zespołów: ONE 2 ONE, VEGAS, BED 
OF ROSES, SILVER SPOON, PIZZA 
ŁOMOT, przeplatane konkursami. 
Rozegrano również mecz piłki 
siatkowej pomiędzy drużyną Radia 
FAN FM i drużyną „Reszty świata”. 
Niestety redaktorzy Radia FAN FN 
musieli uznać wyższość drużyny 
przeciwnej.  
      Wspólna zabawa trwała do późnych 
godzin nocnych. Dzięki współpracy z 
radiem i ośrodkiem „New Portland” 
mieliśmy nie tylko nowy element w 
kalendarzu imprez kulturalnych, ale 
także wiele słów o Krasnobrodzie na 
antenie radiowej FAN FM nie tylko 
przed, ale również i po festynie. 
Dziękujemy i liczymy na dalszą 
współpracę. 
     Zdjęcia z tego festyny 
zamieszczamy na str. 10. 

     M. Czapla 
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„Gazeta Krasnobrodzka”  
w Poznaniu 

śledzić krasnobrodzkie wydarzenia (...)”. 
      Bardzo się cieszę, że „Gazeta Krasnobrodzka” jest czytana 
nie tylko w Krasnobrodzie, ale także w różnych miastach 
Polski, podoba się czytelnikom i pozwala na chwile wzruszeń. 
Mam nadzieję, że pani Krystyna Sokolnicka nie jest jedynym 
tego dowodem. 

M. Czapla 
 

     W sobotę 20 lipca 2002r. w ramach „Dni Krasnobrodu” 
odbyło się otwarcie „Galerii Krasnobrodzkiej” (szerzej 
pisaliśmy o tym w lipcowej „G.K.”). Uroczystość tę swoją 
obecnością zaszczyciło wielu dostojnych gości. Wśród nich 
była m. in. p. Krystyna Sokolnicka z Poznania – córka  
ostatniego właściciela Krasnobrodu Kazimierza 
Fudakowskiego. 
       Wkrótce po tej uroczystości p. Sokolnicka 
zatelefonowała do Redakcji „G.K.” i powiedziała, że 
otrzymała jeden egzemplarz „Gazety Krasnobrodzkiej”, 
który bardzo się spodobał i chciałaby zaprenumerować 
nasze pismo. 
     W odpowiedzi na tą rozmowę przesłałam p. Sokolnickiej 
kolejne, lipcowe wydanie „G.K.” z moją obietnicą 
systematycznego nieodpłatnego przesyłania kolejnych 
wydań naszej gazety. 
     W kilka dni potem otrzymałam bardzo miły list od p. 
Sokolnickiej, którego fragment pozwolę sobie zacytować: 
„Szanowna Pani! Dziś otrzymałam Pani list z „Gazetą 
Krasnobrodzką” i Pani karteczkę z obietnicą przysyłania 
Waszego ciekawego miesięcznika – bardzo mnie to 
wzruszyło, bo każda wiadomość o Krasnobrodzie i jego 
mieszkańcach bardzo mnie obchodzi i żywo interesuje (...)”. 
     Równie miłe słowa p. Sokolnickiej dotyczące „Gazety 
Krasnobrodzkiej” znalazły się w innym liście kierowanym 
do państwa Zofii i Pawła Murdzków, którzy podzielili się ze 
mną informacjami zawartymi w tym liście i pozwolili na 
opublikowanie jego fragmentu: „(...) jestem zachwycona 
„Gazetą Krasnobrodzką”. Dzwoniłam do redakcji w 
Krasnobrodzie chcąc ją zaprenumerować, ale dziś dostałam 
egzemplarz „Góralskie Dni Krasnobrodu” z zapowiedzią, że 
otrzymam dalsze gratis – jestem wzruszona i będę  
 

Na zdjęciu: Pani Krystyna Sokolnicka (od lewe) wraz z córką  
p. Beatą Ślezień podczas otwarcia „Galerii Krasnobrodzkiej” 
w dniu 20 lipca 2002r.                                                                                    

 

Wielki 
wakacyjny 

 
  

Na zdjęciach: 
u góry 

Zespół włoski „Guldana Pearl” 
 

obok 
Zespół Folklorystyczny  
„KLEKS” z Michalowa 

 
podczas festynu w dniu 04.08.2002r. 
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Pożegnanie wakacji 
 
Ciąg dalszy ze str. 9 
       W popołudniowym programie 
zaplanowano też aukcję prac wykonanych 
przez uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Dominikanówce, którą 
poprowadziły instruktorki WTZ. Dochód z 
aukcji został przeznaczony na działalność 
WTZ. Po aukcji o godz. 1900 miał odbyć się 
występ kapeli „Rzemyki” z Józefowa. 
Niestety kapela przyjechała nieco później niż 
planowano, stąd też tak bardzo oczekiwany 
przez wiele osób koncert „Rzemyków” 
rozpoczął się z opóźnieniem. Myślę jednak, 
iż program artystyczny, którzy przedstawiła 
kapela, zrekompensował słuchaczom czas 
oczekiwania na występ. 
      Jak się później okazało, spóźnienie 
„Rzemyków” to nie jedyna niespodzianka 
tego wieczoru. Zdecydowanie większe 
zdenerwowanie organizatorów i dezorientacja 
uczestników festynu spowodowana była 
ponadgodzinnym spóźnieniem zespołu 
muzycznego, który miał grać podczas 
plenerowej zabawy nocnej. Około godzi. 21 
zespół dojechał w końcu na krasnobrodzką 
plażę i po przygotowaniu sprzętu 
muzycznego rozpoczęła się zabawa, która 
zakończyła się trochę po północy. 
      Tegoroczny festyn pt. „Pożegnanie 
wakacji” zakończył się w niedzielę po 
południu na krasnobrodzkim stadionie, gdzie 
odbył się finał II Gminnego Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar Burmistrza MiG 
Krasnobród. Szczegółowa relacja  z tego 
turnieju znajduje się na stronie 19 bieżącego 
wydania „G.K.”. 
      Kończąc relację z „Pożegnania Wakacji” 
serdecznie dziękuję policji za obecność i 
utrzymanie porządku zarówno podczas tej, 
jak i wcześniejszych imprez plenerowych 
organizowanych przez Centrum Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie. Dzięki 
wzmocnionym patrolom policyjnym 
mogliśmy się czuć bezpiecznie zarówno na 
krasnobrodzkiej plaży jak i na drogach 
prowadzących do niej. Dziękuję i mam 
nadzieję na dalszą dobrą współpracę. 

M. Czapla 
  
 

Na zdjęciach (od góry): 
1) Start zawodników w zawodach 
rowerowych – najmlodsza kategoria 
do 8 lat. 
2) Wręcznie nagród dla zwycięzców 
zawodów rowerowych w kategorii 
powyzej 15 lat. 
3) Zwycięzcy IV Turnieju Piłki 
Plazowej z burmistrzem MiG 
Krasnobród Markiem Pasiecznym. 
4) Konkurs dla dzieci na wykonanie 
mumi. 
5) Występ kabaretu „Szara 
Eminencja” z Werbkowic. 
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Właściciele Krasnobrodu  

w okresie staropolskim 
 

Chcąc poznać bliżej dzieje 
Krasnobrodu można napotkać na wiele 
rozbieżnych informacji i faktów. 
Opierając się na wielu opracowaniach 
oraz tekstach źródłowych postaram się 
przybliżyć opinie na temat daty lokacji 
miasta oraz przedstawię poszczegól-
nych właścicieli Krasnobrodu w okresie 
staropolskim. 

Jako pierwszych właścicieli 
Krasnobrodu znajdujemy Lipskich 
herbu Korczak, którzy swe początki 
biorą od Dymitra z Goraja. Jedna z 
gałęzi tego rodu założyła Krasnobród. 
Jednak brak aktu lokacji powoduje 
różnicę zdań wśród historyków na 
temat daty jego lokacji i nazwiska 
pierwszego właściciela. W „Słowniku 
geograficznym Królestwa Polskiego i 
innych krajów słowiańskich„ nie 
znajdujemy informacji na temat daty 
założenia miejscowości oraz 
pierwszych właścicieli, występuje tam 
tylko wzmianka na temat rodziny 
Leszczyńskich, we władaniu których 
rzekomo był Krasnobród. Na 
potwierdzenie tego faktu nie ma w 
źródłach żadnych informacji. 

W pierwszym tomie „Miast 
Polskich w tysiącleciu” pod hasłem 
Krasnobród czytamy:„Kiedy 
Krasnobród otrzymał prawo miejskie, 
nie wiadomo. Zygmunt III nadaje 
prawo na 6 jarmarków rocznie. 
Powstanie jego przypadałaby więc na 
ten sam czas, co powstanie Zamościa i 
Tomaszowa, tzn. na przełom XVI i 
XVII wieku”.  

Ryszard Szczygieł powołując się na 
dokumenty archiwalne twierdzi, że 
założyła go Barbara Lipska. Jan Górale 
jako datę lokacji podaje rok 1576, a 
jako prawdopodobnego założyciela 
Andrzeja Firleja. Jeszcze inną hipotezę 
na temat początków Krasnobrodu 
wysuwa Roman Aftanazy, który 
opierając swe przypuszczenia na 
podstawie aktów grodzkich 
przemyskich twierdzi, że Krasnobród 
należał do podkomorzego bełskiego 
Tomasza Lipskiego. Jako następnych 
właścicieli dóbr wymienia 
Leszczyńskich. 

Najbardziej prawdopodobna jest 
opinia R. Szczygła, która potwierdzenie 
znajduje także w herbarzu. Adam 
Boniecki wymienia pierwszych właści-
cieli Stanisława i Barbarę z Udryckich. 
Jan i Mikołaj, synowie Stanisława i 
Barbary z Udryckich, dopełnili w 1577 
roku, działu dóbr Lipsko, Lipska Wola, 
Wieprzec, Szewna, Sucha Wola, 
Hruszki,  

 

Hutki, Krasnobród, Nowosiółki i 
Znatyn, a byli także dziedzicami Suszna 
i Niestanic w latach 1575 - 1596. 
      Po założeniu miasta Krasnobrodu 
przez Barbarę Lipską, właścicielka 
rozpoczyna starania o otrzymanie prawa 
miejskiego. W maju 1572 roku 
Krasnobród był już miastem. Kolejnym 
właścicielem Krasnobrodu od 1577 
roku był syn Stanisława i Barbary - Jan. 
Według Paprockiego, żonaty był ze 
Słupecką, z którą miał córkę Gryzeldę 
oraz czterech synów: Jana, Zbigniewa, 
.Adama i Feliksa. Synowie Barbary 
Lipskiej, a zwłaszcza Jan, kontynuowali 
po jej śmierci organizację miasta. Jak 
już wspomniałam, Jan Lipski miał 
pięcioro dzieci: córkę Gryzeldę, która 
wyszła za mąż za Macieja ze Świdnicy 
Zabawskiego. Synowie: Stanisław, 
student Uniwersytetu w Bazylei 1599 r., 
umarł młodo; Jan, Zbigniew, Adam i 
Feliks kwitowali 151 S r. Johodyńskich. 
      Jan ożenił się z Anną Drohiczyńską, 
córką Jana 1614 r., lecz umarł 
bezdzietnie w 1619 roku; jego bracia: 
Zbigniew i Feliks, odziedziczone po 
nim części Krasnobrodu z 
przyległościami zostawili w 1620r. 
Adamowi. O Feliksie więcej nie 
słychać. Po śmierci ojca majątek 
Krasnobrodu przejął syn Adam. Ożenił 
się z Alojzą Chocimską, z którą 
mieszkał w Krasnobrodzie. 
Wspomniany Adam Lipski w źródłach 
występuje w 1640 roku, kiedy to w 
okolicach Krasnobrodu miały miejsce 
cudowne objawienia. 
      W związku z tym, że Lipscy byli 
kalwinami, nie aprobowali wspomnia-
nych objawień, w wyniku czego Adam 
Lipski polecił uwięzić Jakuba Rusz-
czyka, któremu ukazała się Matka 
Boża. 

Uwięzienie Ruszczyka nie trwało 
długo, gdyż wstawiła się za nim Kanc-
lerzyna Zamoyska, która poleciła go 
uwolnić. W związku z tym, że objawie-
nia miały miejsce na terenie posiadłości 
Ordynacji Zamojskiej, sprawą tą zainte-
resował się Jan II Zamoyski, który w 
1564 roku, wraz ze swoją żoną Marią 
Kazimierą, ufundował drewniany ko-
ściół, do którego sprowadził dominika-
nów z Janowa Ordynackiego (dzisiaj 
Lubelskiego). Wspominając o Zamoy-
skich, należy wyjaśnić jedną kwestię. 
Otóż w wielu opracowaniach możemy 
znaleźć informację, mówiącą o tym, że 
Zamojscy byli właścicielami Krasno-
brodu. Informacje te są błędne, gdyż tak  

 

jak już wspomniano, objawienia miały 
miejsce na terenach należących do Za-
moyskiego, które nie należały wówczas 
do Krasnobrodu. 
      Na potwierdzenie tego faktu należy 
przytoczyć słowa Mikołaja Stworzyń-
skiego, który także potwierdza, że ob-
jawienia miały miejsce na terenie Or-
dynacji. Także Aleksander Tarnowski 
w „Działalności gospodarczej Jana Za-
moyskiego”, podając spis miast, wsi i 
folwarków, które wchodziły w skład 
Ordynacji Zamoyskiej nie wymienia w 
nim Krasnobrodu, wymienia zaś Sza-
rowolę, na gruntach której ukazała się 
Matka Boża. Z tego wynika, że Zamoy-
scy nie byli właścicielami Krasnobrodu. 
      Ostatni zapis dotyczący rodziny 
Lipskich jako właścicieli Krasnobrodu. 
a konkretnie Adama Lipskiego wystę-
puje w źródłach w latach 1640 i 1648, 
są to informacje mające związek z wy-
żej opisanymi objawieniami. Adam 
Lipski okazał się ostatnim właścicielem 
z rodziny Lipskich. Brak źródeł nie po-
zwala ustalić, w jakich okolicznościach 
rodzina Tarnowskich nabyła majątek 
krasnobrodzki od rodziny Lipskich. 
Można tylko przypuszczać, że było to 
około 1673 roku, gdyż wtedy Stanisław 
Tarnowski wraz ze swoją żoną Zofią 
Barbarą z Dąbrowicy Firlejówną, ko-
ściół wraz z gruntami do niego należą-
cymi zapisali Księżom Dominikanom z 
Krasnobrodu. 

Po Lipskich dobra krasnobrodzkie 
przeszły we władane rodziny Tarnow-
skich herbu Leliwa. Właściciele klucza 
krasnobrodzkiego należeli do linii dzi-
kowskiej. Tarnowscy, może nieco tra-
cący swoją pierwszą świetność, mieli 
także niewielkie dobra w ziemi chełm-
skiej. Mowa tutaj o Krasnobrodzie i 
przyległych dobrach, które należały do 
tej rodziny. 

W źródłach znajdujemy informację, 
która początki rodziny Tarnowskich w 
Krasnobrodzie datuje na 1671 rok. Bra-
kuje jednak dokładnych danych, które 
by mówiły, w jakich okolicznościach 
Tarnowscv nabyli Krasnobród. Kacper 
Niesiecki jako pierwszego właściciela 
klucza krasnobrodzkiego wymienia 
Jana Stanisława Tarnowskiego. Jan 
Stanisław miał za żonę Barbarę z Dą-
browicy Firlejównę, z którą miał trzech 
synów, z tych najstarszy Stanisław 
Amor dziedzic na Krasnobrodzie z Te-
resą  

ciąg dalszy na str. 15 
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Z wielkim entuzjazmem witaliśmy Ojca Świętego 
 

   Moje spotkanie 
 

 
 
      16 sierpnia zawitał na polskiej 
ziemi papież Jan Paweł II. 
Oczekiwaliśmy Go z niecierpliwością i 
przyjęliśmy bardzo serdecznie. Oto 
relacje osób, które miały szczęście być 
blisko Ojca Świętego podczas 
wcześniejszych pielgrzymek. Są to 
opisy osób chorych i cierpiących. 
 

Piszę nogą ponieważ… 
   Mam 20 lat. Jestem chora na 
niedowład kończyn górnych i dolnych. 
Wykształcenie mam podstawowe. Piszę 
nogą, ponieważ w rękach nic nie mogę 
utrzymać. Mimo swej choroby bardzo 
pragnęłam uczestniczyć we Mszy 
świętej odprawianej przez Papieża. 
Zaproszenie na stadion dostaliśmy od 
naszego dawnego księdza proboszcza. 
(…)  
   Aż wreszcie nadeszła godzina 17. Na 
koronę stadionu wjechał samochód, w 
którym był nasz kochany Papież. Na 
ten widok wszyscy powstaliśmy z 
miejsc. Cały stadion wiwatował na Jego 
cześć. A Papież, jakby w odpowiedzi 
na nasze owacje, ciągle nas 
błogosławił. 
   Rozpoczęła się uroczysta Msza św.  
Homilię wygłosił Papież nawiązując do 
wiktorii wiedeńskiej. Potem nastąpiła 
procesja z darami dla Ojca Świętego. 
Następnie tysiące wiernych przystąpiło 
do Komunii św., która była udzielana 
między sektorami i przez wielu księży. 
Ja również przyjęłam Pana Jezusa. 
   W czasie Mszy świętej co chwila 
spoglądałam na ołtarz. Papież był 
ubrany w żółty ornat, który w 
promieniach słonecznych dodawał 
blasku tej uroczystej chwili. W czasie 
nabożeństwa zapomniałam o swojej 
chorobie oraz o kłopotach z nią 
związanych. I chociaż osobiście z 
Papieżem się nie spotkałam, jednak 
bardzo się cieszę, że choć z daleka 
miałam szczęście Go widzieć i z Nim 
się modlić. (…) 
   Do dziś noszę w sercu wspomnienia, 
które będę pamiętać do końca moich 
dni. Tego po prostu nie da się 
zapomnieć. To były najpiękniejsze 
chwile mojego szarego życia. 
                         Joanna Pąk ze Świdnika 
 

Ojcowskie ciepło 
   Spotkało mnie podwójne szczęście, ponieważ Jan Paweł II nadjeżdżając odwrócił 
się w moją stronę, uśmiechnął się i pobłogosławił. Czułem na sobie ojcowskie 
ciepło, które emanowało przez pancerne szyby samochodu. Było to dla mnie 
największe i najbardziej wzruszające przeżycie. 
   Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem zobaczyć Papieża na własne oczy.          

                         Leon Frelek z Radzymina 
 
Tyle miłości dla każdego 
   W spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II mogłam uczestniczyć dzięki 
naszemu księdzu proboszczowi, który zorganizował dla mnie samochód i mogłam 
pojechać do Poznania.  
   Już podczas podróży czułam ogromną radość, że będę mogła uczestniczyć w tym 
spotkaniu. Gdy już znalazłam się na miejscu, do radości dołączyło się szczególne 
skupienie.  
   Gdy Ojciec Święty witał zgromadzonych, a szczególnie chorych, wtedy 
zapominało się o swojej chorobie i cierpieniu. Gdy widziałam tę dobrotliwą, 
uśmiechniętą twarz Ojca Świętego i słyszałam słowa, znikł niepokój i wtedy 
jeszcze bardziej zrozumiałam, że Jezus Chrystus wybrał swoich umiłowanych, aby 
tu, na ziemi, nieśli swój krzyż, który jest wszystkim ludziom potrzebny do 
zbawienia. Przypomniały mi się wówczas słowa ulubionej pieśni: „Jeżeli chcesz 
mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat, 
dwudziesty już wiek…” 
   Pamiętam, że było we mnie tyle miłości dla każdej z tych właśnie nie znanych mi 
osób. Takiej miłości uczy nas Jezus Chrystus, taka miłość daje nam Ojciec Święty – 
Jan Paweł II. 
   Podczas tego spotkania czuło się, że w każdym człowieku nie ma nienawiści, jest 
tylko miłość. Zniknęła znieczulica, każdy pomagał drugiemu.     

         Ewa Wierzbińska lat 26, z Kościanu 
 
Papież wszczepił nam nadzieję. 
   Duch i ogólna atmosfera tych spotkań dodawały siły. Ludzie wzajemnie sobie 
pomagali. Panował wzorowy porządek i spokój. Ze wzruszeniem podziwiałem 
ludzi, przybyłych z daleka: z Pomorza, ze Śląska – słuchali z uwagą mimo 
zmęczenia nocną podróżą i panującym upałem. Te rzesze ludzi potęgowały 
atmosferę i entuzjastyczną sympatię do Papieża. Odczuwałem też, jak wszyscy inni, 
wdzięczność i za to, że przybył On do Poznania, kolebki naszej Ojczyzny. 
   Wszystkie te przeżycia pozostaną we mnie na zawsze we wdzięcznej pamięci. 
Teraz lepiej rozumiem apostolskie znaczenie, jakie mają podróże Papieża po 
świecie i proszę Boga, by Mu w tym pomagał.  

                         Wacław Doroszewski z Poznania 
 

Wybrane z książki  „Cierpienie ma tysiąc twarzy.” 

 

D rogi Czytelniku!D rogi Czytelniku!D rogi Czytelniku!D rogi Czytelniku!    
    

M asz ciekaw y pom ysł, nurtu jM asz ciekaw y pom ysł, nurtu jM asz ciekaw y pom ysł, nurtu jM asz ciekaw y pom ysł, nurtu jący C icy C icy C icy C ię problem . problem . problem . problem .    

                                         N apisz .                                         N apisz .                                         N apisz .                                         N apisz .    

P ostaram y siP ostaram y siP ostaram y siP ostaram y się w yda w yda w yda w ydać Tw ój artykuł na łam ach Tw ój artykuł na łam ach Tw ój artykuł na łam ach Tw ój artykuł na łam ach     

      „G azety K rasnobrod      „G azety K rasnobrod      „G azety K rasnobrod      „G azety K rasnobrodzzzzkiej”kiej”kiej”kiej”  
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Zadania o znaczeniu 

strategicznym 
 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krasnobród (cz. 12) 

 

 
Zadanie 19 

MARKOWE PRODUKTY 
PROMOCYJNE  

 

      Celem zadania jest wypromowanie 
takiego produktu, który będzie 
promocyjną ofertą miasta i gminy. Taki 
markowy produkt promocyjny ma 
jednoznacznie być identyfikowany z 
Krasnobrodem. Ma być jedyny i 
niepowtarzalny a jednocześnie mieć 
optymalny i konkurencyjny potencjał 
rynkowy. Markowym produktem 
promocyjnym może być mikroklimat 
leczniczy, zasoby dziedzictwa 
kulturowego lub inne osobliwości 
historyczne, zabytkowe, tradycje czy 
obyczaje. Przykładowo może to być np. 
Kaplica Objawień na Wodzie, Kalwaria 
czy Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej. 
       Istniejące produkty markowe można 
by uzupełnić komplementarnymi for-
mami rozwoju działalności kulturalnej, 
rozrywkowej i sportowej. Mogłyby to 
być przykładowo imprezy sportowe czy 
wydarzenia kulturalne dużej rangi, 
zwłaszcza o zasięgu krajowym i 
międzynarodowym. Wśród markowych 
imprez promocyjnych ważne miejsce 
zajmują koncerty, konkursy, festiwale, 
festyny, imprezy kulturalne i sportowe. 
Wskazywaniem tych markowych i 
kluczowych produktów mają zajmować 
się menedżerowie marek. 
     Zadanie dotyczy więc wszystkich 
osobliwości, które w danych warunkach 
mogą stać się najbardziej konkurencyjną 
ofertą gminną na rynki krajowe i 
międzynarodowe. Zachęcając firmy do 
inwestowania w markę turystyczną 
(obiekty, usługi czy know-how), 
realizacja marek ma przyczynić się do 
wzrostu konkurencyjności miasta i 
gminy.  
      Marki mają przyczynić się do wzro-
stu inwestycji turystycznych i 
przyciągania funduszy rozwoju. W 
efekcie należy oczekiwać powstawania 
nowych miejsc pracy i wzrostu 
dochodów ludności. Marki mają za 
zadanie przyczynić się też do 
wzmocnienia poczucia tożsamości 
lokalnej. 
Zadanie dotyczy dziedziny 2 - wspo-
maganie rozwoju zaplecza turystyczno-
wypoczynkowego i uzdrowiskowego w 
której bezpośrednio realizuje cel 3 - 
udostępnianie turystom walorów 
przyrodniczych i kulturowych oraz cel 9 
- rozwój i urozmaicanie form działalno-
ści kulturalnej czy celu 10 - tworzenie 
warunków dla rozwoju wyczynowych i 
amatorskich imprez sportowych. 
Zadanie bezpośrednio koresponduje z 
programem wojewódzkim – „Program 
ochrony i rozwoju kultury ludowej, 
lokalnej i regionalnej” oraz programem 
„Wykorzystanie zasobów dziedzictwa 

 
kulturowego wsi dla wzbogacenia oferty 
turystycznej obszarów wiejskich”. 
 

Zadanie 20: 
PODNOSZENIE JAKOŚCI 

ZARZĄDZANIA SEKTOREM 
PUBLICZNYM W GMINIE  

 

     Sektor publiczny wymaga 
menedżerów. Stąd konieczne jest stałe 
podnoszenie umiejętności zarządzania 
przez osoby kierujące jednostkami 
gminy, poddawanie tych jednostek 
audytowi jakościowego i zdobywanie 
stosownych certyfikatów. Podnoszenie 
jakości zarządzania urzędem gminy ma 
być potwierdzone uzyskaniem 
certyfikatem ISO. 
      Nie tylko produkty czy usługi ale też 
firmy czy organizacje, pretendując do 
jednolitego rynku UE muszą sprostać 
wyzwaniu jakości europejskiej. 
Wszystko to sprawia, że przed sektorem 
publicznym stają nowe zadania 
wdrażania kompleksowego zarządzania 
przez jakość. Celem zadania jest także 
wspomaganie firm i instytucji w 
uzyskiwaniu certyfikatów jakości. 
      Zadanie dotyczy dziedziny 1 - 
wspomaganie rozwoju i urozmaicania 
struktury bazy ekonomicznej miasta i 
gminy w której bezpośrednio realizuje 
cel 1 - podnoszenie jakości zarządzania 
publicznego i przygotowanie grupy 
liderów aktywności rozwoju miasta i 
gminy oraz współpracy w tym zakresie z 
powiatami grodzkim i ziemskim Zamość. 
Zadanie bezpośrednio koresponduje z 
programem wojewódzkim – „Program 
szkoleń dla pracowników administracji 
rządowej i samorządowej w zakresie 
prowadzenia przez nich efektywnej 
polityki regionalnej i lokalnej”. 
 

Zadanie 21 
PROEKOLIGICZA PRODUKCJA 

ROLNA  
 

      Jednym z przejawów ekorozwoju 
jest rolnictwo ekologiczne. Rolnictwo 
ekologiczne to system gospodarowania 
w czystym ekologicznie środowisku o 
możliwie zrównoważonej produkcji 
roślinnej i zwierzęcej, bazujący na 
środkach pochodzenia biologicznego i 
mineralnego. Rolnictwo ekologiczne 
zapewnia nie tylko zdrową żywność. 
Wykorzystując naturalne warunki, 
chroni środowisko rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej i jest jednym z elementów  

 
zrównoważonego rozwoju gminy. 
Proponowane zadanie spełnia też 
kryteria i priorytety zaproponowane 
przez Komisję Europejską dotyczące 
rolnictwa. Wspierane będą bowiem 
tylko te metody produkcji rolnej, które 
służą ochronie środowiska i krajobrazu 
wiejskiego. Wydaje się, że w gminie 
Krasnobród konieczne jest upo-
wszechnianie tego typu produkcji rolnej, 
który może jednocześnie przyczyniać się 
do poprawy jej opłacalności ekonomicz-
nej. Konieczny jest też specjalizacja 
produkcji i określenie nowych 
kierunków produkcji.. Może to być 
kwiaciarstwo, szkółkarstwo, czy 
produkcja ogrodniczo-zielarska.  
      Przystąpienie Polski do UE oznaczać 
będzie otwarcie rynków i swobodny 
przepływ dóbr, usług i kapitału a 
prawdopodobnie w mniejszym stopniu 
siły roboczej. Dla polskich gospodarstw 
rolnych oznacza to zwiększoną skalę 
konkurencji nie tylko na rynkach 
zagranicznych ale również i na 
krajowym. Indywidualne gospodarstwa 
rolne są bardzo rozdrobnione a zatem 
prezentują małą siłę przebicia na rynku. 
Niezbędna jest zatem  pomoc rolnikom 
przy tworzeniu grup producenckich i 
marketingowych. W ramach tego 
zadania należy też tworzyć rolnicze 
grupy producenckie, prowadzić 
szkolenia rolników-menadżerów, 
doradców i konsultantów w dziedzinie 
zarządzania i marketingu produktów 
rolnych oraz organizowania konferencji 
i seminariów na temat zasad 
funkcjonowania rynków rolnych. 
      Niezbędny jest tym zakresie rozwój 
doradztwa rolniczego. Wiąże się to z 
koniecznością dostosowania rolnictwa 
do ekonomiczno-organizacyjnych i 
agrotechnicznych standardów i wymo-
gów Unii Europejskiej a także 
dostosowania produkcji rolnej do 
wymagań gospodarki rynkowej z 
jednoczesnym wypracowaniem systemu 
finansowego wsparcia gospodarstw 
ekologicznych (dotacje, preferencyjne 
kredyty, środki pomocowe).  
       Zadanie jest adresowane do 
indywidualnych gospodarstw rolnych 
ale także i ośrodków doradztwa 
rolniczego. Zadanie należy realizować 
także we współpracy z uczelniami i 
instytutami naukowymi. Rolą instytutów 
naukowych jest badanie przydatności 
gleb do produkcji  
                        Ciąg dalszy na str. 15 
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Zadania 

o znaczeniu  

strategicznym 
 
Ciąg dalszy ze str. 14 
 
       Efektem przystąpienia Polski do 
jednolitego rynku europejskiego będzie 
dopuszczenie do naszych rynków potężnych 
konkurentów z Europy Zachodniej. Wyzwanie 
to oznacza dla polskiego nie dotowanego 
rolnictwa stawienia czoła konkurencji poprzez 
jakość produkcji. Szansą rozwoju rolnictwa 
jest więc przyjęcie europejskich norm i 
certyfikatów gwarantujących swobodny 
dostęp polskich wyrobów do potężnego, ale 
wymagającego rynku 
zachodnioeuropejskiego. 
      Realizacja programu winna więc 
przyczynić się do uzyskiwania przez 
gospodarstwa rolne certyfikatów jakości 
producentów żywności ekologicznej i 
zapewnić odpowiednie oznakowanie 
produktów. 
      Warunkiem powodzenia realizacji zadania 
jest: 
• przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 
zainteresowanych rolników na temat 
ekologicznych metod produkcji żywności oraz 
zorganizowanie wyjazdów studyjnych także 
zagranicznych do gospodarstw zajmujących 
się produkcją ekologiczną, 
• atestowanie gospodarstw i produktów 
rolnych, 
• propagowanie idei rolnictwa przyjaznego 
środowisku. 
      Ważną sprawą w rozwoju rolnictwa 
ekologicznego jest tworzenie klimatu zaufania 
pomiędzy rolnikami ekologicznymi i 
konsumentami. Sprzyjać temu powinna 
atestacja gospodarstw i odpowiednie 
oznakowanie produktu, badania naukowe oraz 
działalność popularyzatorska i marketing. 
Efektem realizacji zadania ma być 
uzyskiwanie znaku jakości „Polska zdrowa 
żywność”. 
       Zadanie dotyczy dziedziny 4 - 
wspomaganie rozwoju proekologicznej 
produkcji rolnej i wielofunkcyjności wsi w 
której bezpośrednio realizuje cel 1 - 
Upowszechnianie wszelkich form rolnictwa 
zintegrowanego i ekologicznego na terenie 
gminy w dostosowaniu do istniejących 
warunków przyrodniczych oraz cel 2 - 
Promocja produkcji ogrodniczo-zielarskiej. 
      Zadanie bezpośrednio koresponduje z 
programem wojewódzkim - “Tworzenie 
warunków sprzyjających stosowaniu metod 
produkcji w zgodzie ze środowiskiem” oraz - 
“Wspieranie producentów rolnych w 
podnoszeniu efektywności działania poprzez 
zapewnienie im instrumentów wspomaga-
jących tworzenie oraz rozwój grup 
producenckich dla poszczególnych 
produktów” jak również z programem - 
“Program przygotowania rolników 
Lubelszczyzny do funkcjonowania na  rynku 
europejskim”. 
 

        Ostatni odcinek „Strategii”  
        w kolejnym wydaniu „G.K.” 

 

Właściciele Krasnobrodu  
w okresie staropolskim 

 

ciąg dalszy ze str. 12 
 

Myszkowską, kasztelanką Bełzką bezdzietny (... ), drugi Aleksander Dominik. 
Jego dwaj synowie, Franciszek ten w roku 1738 umarł bezżenny w 
Krasnobrodzie u OO. Dominikanów. Brat zaś jego Kajetan ożenił się z 
Boguszówną starościanką Magilnicką. Trzeci Jana Stanisława syn z Firlejówny 
Michał Amor. 
Aleksander Dominik wraz z bratem swym Michałem fundował konwenty Zakonu 
św. Dominika w Dzikowie, Krasnobrodzie i Kozinie. Jak już wcześniej 
wspomniałam Aleksander Dominik miał dwóch synów: Franciszka Amora oraz 
starszego Kajetana Amora. Kajetan Amor miał także dwóch synów: Jana Amora i 
Antoniego Fortunata oraz dwie córki: Annę za Józefem hrabią Mierewem, 
wojewodą pomorskim i Aleksandrę za Władysławem Stroynowskim herbu 
Strzemię. Kolejnym właścicielem Krasnobrodu był syn Antoniego Fortunata - Jan 
Tarnowski (zmarły w 1835 r), żonaty z Pauliną Wisłocką herbu Sas, a ostatnim z 
rodziny - Jan Teodozjusz (1820-1886). Ożeniony z Izabelą Prażmowską. Jan 
Teodozjusz hrabia Tarnowski (XVI pok), odziedziczył po ojcu dobra 
Krasnobrodzkie w Lubelskiem, które sprzedał w 1880 roku. Dobra te nabył 
Kazimierz Fudakowski herbu Dołęga, syn Ignacego, żonaty z Ludwiką Saryusz-
Bielską. 

By bliżej zapoznać się z losami właścicieli wymienionych rodów odsyłam do 
opracowań źródłowych. Pragnę dodać, że dzieje rodziny Tarnowskich są bardzo 
ciekawe i godne poznania nie tylko przez historyków, lecz zwykłych 
mieszkańców Krasnobrodu, którzy kochają swoje miasto. 

Znaczne rozbieżności, jakie występują w literaturze na temat poszczególnych 
właścicieli, powinny być bodźcem do szczegółowych poszukiwań dla historyków 
regionalistów. 

M. Misztal 
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EKSPOZYTURA W KRASNOBRODZIE 

UL. 3-GO MAJA 26 
22-440 KRASNOBRÓD 

TEL. 660 79 17 
 

Zapraszamy do placówki PKO Banku Polskiego w Krasnobrodzie, która 
oferuje Państwu: 

• dokonywanie wpłat i wypłat, 

• skup i sprzedaż walut, 

• zakładanie i obsługa SUPERKONTA, 

• lokaty terminowe, 

• przyjmowanie wniosków kredytowych, 

• zakładanie i obsługa książeczek obiegowych, terminowych  

i mieszkaniowych 

Ekspozytura czynna 
poniedziałek – piątek 8.30. – 15.30. 

 
Najbliższe bankomaty PKO BP SA 

 
 

Zamość 
ul. Partyzantów 15 
ul. Orzeszkowej 26 
ul. Wyszyńskiego 50 b 
ul. Kołłątaja 2/4/6 (Hotel Orbis) 
ul. Legionów 10 (Szpital Wojewódzki) 

 
Szczebrzeszyn 

ul. Kościuszki 45 

 

Tomaszów Lubelski 
ul. Lwowska 24 (Sklep)  
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      SPORT 
 

        W dniu w niedzielę 18 sierpnia 2002r. rozpoczęła się runda jesienna 
rozgrywek ligowych w piłce nożnej sezonu piłkarskiego 2002/2003. Drużyna 
MGKS „IGROS” Krasnobród rundę jesienną rozpoczęła meczem z drużyną 
GKS „SZYSZŁA” Tarnoszyn rozegranym na boisku przeciwnika. Niestety nie 
był  to dobry początek,  nasza drużyna przegrała mecz wynikiem 1:2. 
      Natomiast w sobotę 24 sierpnia nasza drużyna w meczu rozegranym na 
krasnobrodzkim stadionie spotkała się z drużyną GKS „ORZEŁ” Cześniki. Z 
tego spotkania kibice drużyny „IGROSU” wracali zadowoleni, krasnobrodzka 
drużyna wygrała stosunkiem bramek 5:1. Oby tak dalej. 
      Oto terminarz kolejnych meczy rozgrywanych przez „IGROS” na 
krasnobrodzkim stadionie: 
 

Godzina rozpoczęcia 
meczu Data Mecze 

Juniorzy Seniorzy 

07.09.2002r. 
(sobota) 

MGKS „IGROS” Krasnobród – 
GLKS „JAROSŁAWIEC”  
Jarosławiec 

1400 1600 

21.09.2002r. 
(sobota) 

MGKS „IGROS” Krasnobród – 
LKS „ORKAN” Bełżec 

1400 1600 

05.10.2002r. 
(sobota) 

MGKS „IGROS” Krasnobród – 
GKS „OSTOJA” Skierbieszów 

1300 1500 

26.10.2002r. 
(sobota) 

MGKS „IGROS” Krasnobród – 
SSA „HETMAN-ENERGETYK” 
Zamość 

1300 1500 

 
oraz terminarz meczy rozgrywanych przez drużynę „IGROS” na stadionach 
swoich rywali: 

Termin Nazwa drużyny 
01.09.2002r. - TKS „HUCZWA” Tyszowce 
15.09.2002r. - GKS „ANDORIA” Mircze 
29.09.2002r. - GLKS “SPARTA” Łabunie 
13.10.2002r. - GLKS „GRANICA II” Lubycza Królewska 
20.10.2002r. - LKS „ISKRA” Koniuchy 

      W imieniu trenera i zawodników zapraszam do kibicowania krasnobrodzkiej 
drużynie zarówno podczas meczy rozgrywanych na krasnobrodzkim stadionie 
jak również podczas meczy wyjazdowych. 
 

            M. Czapla 
 

 

Kino pod chmurką 
 

       Dzięki współpracy z właścicielami ośrodka wczasowego „New Portland” w 
Krasnobrodzie i Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie udało się 
zorganizować, cieszące się dużym zainteresowaniem, plenerowe kino. Seanse 
filmowe wyświetlane w weekendowe wieczory na dużym ekranie usytuowanym 
przy ośrodku „New Portland” ściągały tłumy kinomanów. Z myślą o nich 
właściciele „New Potrland”, panowie Edward Kuźma i Andrzej Kudyba, 
przygotowali ekran filmowy, odpowiednie filmy, miejsca siedzące oraz zaplecze 
gastronomiczne. Bardzo często zdarzało się, że z powodu dużej frekwencji 
brakowało miejsc siedzących wówczas niektórzy widzowie oglądali filmy z 
pozycji stojącej. Byli też tacy, którzy patrzyli na ekran nie wysiadając z 
samochodu.  
    Ogromnym plusem tej formy działalności kulturalnej był fakt, że wstęp do 
plenerowego kina był bezpłatny. 
     Wakacje dobiegają końca, ale pozostaje nadzieja, że kino pod chmurką, nie 
było tylko atrakcją jednego sezonu i ku zadowoleniu, i turystów, i mieszkańców 
Krasnobrodu będzie jedną ze stałych atrakcji naszego miasta. 

                                                                       M. Czapla 

 

Nagrody 
za posesje 

 
      Organizowany od kilku lat przez Urząd 
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie konkurs na 
najestetyczniejszą posesję został 
rozstrzygnięty.  
      W dniu 21 sierpnia 2002r. komisja 
konkursowa w składzie: Sławomir Umiński – 
przewodniczący, Małgorzata Maruszak, 
Stanisław Hejzner dokonała oględzin posesji 
na terenie miasta Krasnobród. W wyniku 
przeprowadzonej wizytacji komisja wyłoniła 
laureatów konkursu na najładniejszą posesję.  
      Poniżej przedstawiamy właścicieli 
nagrodzonych i wyróżnionych posesji: 

 

I miejsce 
Państwo Grażyna i Marek Nowosad 

ul. 3 Maja 73 
 

II miejsce 
Państwo Teresa i Eugeniusz Rawiak 

ul. Słoneczna 
 

III miejsce 
Państwo Anita i Jacek Kurantowicz 

ul. Aleja NMP 
 

Wyróżnienia 
Państwo Halina i Eugeniusz Kołtun 

ul. Lelewela 68 
 

Państwo Elżbieta i Ryszard Skrzyński 
ul. Świerkowa 15 

 

Państwo Urszula i Zenon Kowalczuk 
ul. Modrzewiowa 

 

Pani Maria Siemko 
ul. Partyzantów 

 

Państwo  
Bożena i Ryszard Korzeniowski 

ul. Słoneczna 
 

Państwo Marianna i Marian Nowak 
ul. Cmentarna 8 

 

Państwo  
Krystyna i Ryszard Sadowski 

ul. Tomaszowska 33 
 

Państwo Zofia i Ryszard Tyrka 
ul. Lelewela 

 

Państwo Marek i Jolanta Tkaczyk 
ul. Zamojska 

 

      Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 
podczas najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy 
Krasnobród, o terminie której osoby 
nagrodzone i wyróżnione zostaną 
powiadomione.  
      W imieniu Redakcji „G.K.” składam 
gratulacje wszystkim wyżej wymienionym. 
 

M. Czapla 
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Co słychać  
w kulturze? 

 

„Radość”  
w Krasnobrodzie 

 

W piątek 23 sierpnia o godz. 1600 na 
scenie plenerowej nad zalewem odbył się 
występ zespołu folklorystycznego 
„Radość Burzanie” z Ukrainy, który jest 
uczestnikiem I Międzynarodowego 
Festiwalu Folklorystycznego 
EUROFOLK – Zamość 2002. Zanim 
jednak mieliśmy przyjemność obejrzeć 
ten występ nasi goście zza wschodniej 
granicy podczas wycieczki po 
Krasnobrodzie mieli okazję poznać uroki 
naszego miasta.   
 

Koncerty  
organowe 

 

W niedzielę 25 sierpnia 2002r. odbył się 
ostatni tego lata koncert organowy w 
krasnobrodzkim kościele. Był to recital 
Karola Gołębiowskiego z Belgii. 
 

 

A jednak oświata 
 

Pan Andrzej Czapla - dyrektor Centrum 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 
rezygnuje z zajmowanego dotychczas 
stanowiska oraz pracy w kulturze i 
powraca do pracy pedagogicznej. Od 1 
września br. p. Andrzej Czapla będzie 
nauczycielem informatyki w Zespole 
Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie. 
 

Nowy dyrektor 
 

W związku z rezygnacją złożoną przez 
dotychczasowego dyrektora Centrum 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie p. 
Andrzeja Czapli Zarząd MiG Krasnobród 
w dniu 21 sierpnia 2002r. powołał na 
stanowisko dyrektora Centrum Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie p. Mariolę 
Czapla – wieloletniego pracownika 
kultury i redaktora naczelnego „Gazety 
Krasnobrodzkiej, która będzie pełniła tą 
funkcję od 01.09.2002r. 

 

Dożynki powiatowe 
 

W dniu 25 sierpnia 2002r. w 
miejscowości Mokre pod Zamościem 
odbyły się IV Dożynki Powiatowe. W 
uroczystościach tych Gminę Krasnobród 
reprezentowali: Zespół KGW ze Starej 
Huty i kapela „Echo Roztocza” z 
Krasnobrodu, która udała się tam z 
bochnem chleba i wieńcem dożynkowym 
wykonanym przez solistkę kapeli p. 
Małgorzatę Mazurek. 
 

Letnie koncerty  
na skwerku 

 
11 sierpnia br. w ramach letnich 
koncertów na skwerku wystąpiła Kapela 
Grabowiecka z Grabowca. Natomiast w 
niedzielę 25 sierpnia 2002r. o godz. 1830 
odbył się ostatni tego lata niedzielny 
koncert na skwerku. Tegoroczny cykl 
koncertów zakończyła kapela „Bednarze” 
z Tomaszowa Lubelskiego. 
      W imieniu słuchaczy koncertów i 
własnym Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie serdecznie dziękuje p. 
Eugeniuszowi Sakowi z Krasnobrodu za 
nieodpłatne korzystanie z energii 
elektrycznej potrzebnej do nagłaśniania 
koncernów. 
 

 
 
 

 

Ogłoszenia 

drobne 
 

Sprzedam 2 działki budowlane 
o powierzchni 12 arów każda 
położone w Krasnobrodzie – 
Nowej Wsi. Szczegółowe 
informacje tel. 660-77-70. 
 

**** 
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Walczyli 
o puchar Burmistrza 

 
w ubiegłym roku jest nim drużyna 
Malewszczyzny (4:1 w drugiej serii 
rzutów karnych). Gratulujemy. 
Ostateczna klasyfikacja przedstawia się 
następująco: I miejsce – Malewszczyzna, 
II miejsce – Majdan Wielki, III miejsce – 
Nowa Wieś, IV miejsce – Wólka 
Husińska, V miejsce - Dominikanówka 
      Zaraz po meczu w obecności 
Burmistrza MIG Krasnobród marka 
Pasiecznego i pracownika 
merytorycznego Centrum Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie – głównego 
organizatora turnieju p. Marioli Czapli 
odbyło się wręczenie okolicznościowych 
dyplomów, pucharów i nagród 
rzeczowych dla wszystkich drużyn 
biorących udział w turnieju. 

 
Trzeba dodać, że w niedziele rozgrywek 
eliminacyjnych i finałowych organizator 
zapewnił opiekę medyczną (p. Bożena 
Nurzyńska), obsadę sędziowską 
wszystkich meczów przez sędziów 
delegowanych przez OKS Zamość (S. 
Radliński, A. Gancarz, S. Gancarz), a 
także coś dla ciała. W niedzielę meczów 
eliminacyjnych dla zawodników 
przygotowano napoje chłodzące i 
kiełbaski z rożna, które wszystkim na 
pewno wybornie smakowały. 
     Podsumowując: trzeba pochwalić 
organizatora, dopisała pogoda. Jak w 
każdym turnieju są wygrani i przegrani, 
ale nie można zapominać, że jest w tym 
wszystkim również element rekreacji i  

 

zabawy, której nie 
należy krzywdzić wy-
powiedziami „na go-
rąco”, które z reguły 
cechuje mniejsza ra-
cjonalność. 
  A zatem do 
spotkania za rok. 
 

Relację przekazał 
Państwu 

 
Sławomir Radliński 

 

 
       W  niedzielę  11.08.2002r. odbyły 
się grupowe mecze eliminacyjne II 
Gminnego Turnieju Piłki Nożnej o 
Puchar Burmistrza MiG Krasnobród. Do 
turnieju zgłosiło się 6 zespołów: 
Dominikanówka, Majdan Wielki, 
Majdan Mały, Malewszczyzna, Nowa 
Wieś oraz Wólka Husińska po 
wcześniejszych potwierdzeniach. 
        W wyniku losowania i nie dotarciu 
drużyny Majdanu Małego grupę A 
utworzyły: Nowa Wieś, Malewszczyzna, 
Dominikanówka, grupę B – drużyny 
Majdanu Wielkiego i Wólki Husińskiej. 
Drużyny w grupach rozegrały mecze 
każdy z każdym. W przypadku grupy A 
były to trzy mecze, a w grupie B jeden 
mecz. Wicemistrzowie i mistrzowie 
grup awansowali do finału, który był 
zaplanowany na niedziele 18 sierpnia br. 
Oto wyniki meczy eliminacyjnych: 
 
Grupa A: 
Dominikanówka-Malewszczyzna 1:3 
Nowa Wieś - Dominikanówka 3:2 
Malewszczyzna – Nowa Wieś 1:1 

Tabela grupy A: 
1.  Malewszczyzna 2 4 4 : 2 
2. Nowa Wieś 2 4 4 : 3 
3. Dominikanówka 2 0 3 : 6 

 
Grupa B: 

Majdan Wielki – Wólka Husińska 
5 : 4 (w rzutach karnych) 

Tabela Grupy B: 
1. Majdan Wielki 1 3 5 : 4 
2. Wólka Husińska 1 3 4 : 5 

 
      Finały rozgrywek miały miejsce, o 
czym wspominałem wcześniej, w 
niedzielę 18.08.2002r. Na godz. 1600 
zaplanowany był mecz o III miejsce 
pomiędzy drużynami A2 – Nowa Wieś i 
B2 – Wólka Husińska. Niestety nie 
dotarła drużyna Wólki Husińskiej i 
nawet pomimo 2-godzinnego 
oczekiwania nie doszło do w/w meczu. 
Zatem przez (vo) III miejsce zajęła 
drużyna Nowej Wsi, która potwierdzając 
gotowość do gry weszła na płytę boiska 
z prowadzącą trójką sędziowską celem 
odgwizdania walkoweru. 
     Mecz o I miejsce pomiędzy 
drużynami A1 – Malewszczyzna i B2 – 
Majdan Wielki rozpoczął się 
punktualnie o godz. 1800. Zgromadził 
liczną grupę kibiców obu miejscowości i 
przygodnych wczasowiczów. W wyżej 
wymienionym meczu było prawie 
wszystko to co lubią kibice „kopanej”: 
bramki, emocje, kartki i rzuty karne. Te 
ostatnie rozstrzygnęły losy tego meczu, 
gdyż w regulaminowym czasie gry mecz 
zakończył się wynikiem 2:2. Pierwsza 
seria rzutów karnych nie rozstrzygnęła 
losów spotkania (4:4), dopiero druga 
seria wskazała zwycięzcę – tak samo jak  

 
Na zdjeciach (od góry): 
1. Losowanie grup 
eliminacyjnych 
2. Sędziowie i drużyny 
Majdanu Wielkiego i 
Malewszczyzny przed meczem 
finałowym o I miejsce. 
3. Burmistrz Marek Pasieczny 
i reprezentanci trzech 
pierwszych drużyn po 
wręczeniu pucharów i nagród. 
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