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      W dniu 30 sierpnia 2001r. Rada Mia-
sta i Gminy Krasnobród podjęła uchwałę 
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju 
Miasta i Gminy Krasnobród”. 
„Strategia” została opracowana przez 
Instytut    Gospodarki     Przestrzennej      i 

 

Strategia  
Rozwoju Miasta i Gminy  

Krasnobród 
Komunalnej w Warszawie i Zakład 
Zagospodarowania Przestrzennego i 
Urbanistyki w Lublinie. Jej autorami są dr 
Jan Polski i dr Henryk Ponikowski. 
     „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy 
Krasnobród” jest bardzo interesującym 
dokumentem i warto byłoby, aby 
mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość 
zapoznania się z jego treścią. Aby to 
umożliwić postanowiliśmy, iż od bieżącego 
numeru będziemy publikować na łamach 
„G.K.” obszerne fragmenty tego 
opracowania. Zapraszamy do lektury. 
 
         Planowanie i zarządzanie strate-
giczne rozwojem lokalnym jest działalno-
ścią właściwą demokratycznemu ustrojowi 
państwa w sferze politycznej i społecznej. 
W ustroju demokratycznym samorząd 
lokalny     jest  samodzielnym  podmiotem 

sprawowania władzy na terenie gminy w 
zakresie działalności społecznej 
i gospodarczej nie objętej kompetencjami 
innych szczebli władzy państwowej, jak 
też samorządowej. Prawo regulujące 
sposób i kompetencje samorządu lokal-
nego nie zapewnia jednak skuteczności 
podejmowania decyzji gospodarczych, w 
tym głównie inwestycyjnych, ze względu 
na uwarunkowania finansowe. 
Prawo także nie może, ze swej natury, 
zabezpieczyć pracy a przez to dochodów 
mieszkańcom na danym terenie. Sytuacja 
finansowa miast i gmin zależy w dużym 
stopniu od poziomu ich bazy 
ekonomicznej, której trzonem są jednostki 
gospodarki rynkowej. Samorząd lokalny 
nie może jednak bezpośrednio kierować 
tą częścią działalności gospodarczej, która 
jest objęta gospodarką wolnorynkową. 

Firmy kierują się samodzielnie 
obiektywnymi regułami rynku, czyli 
obiektywnymi prawami ekonomicznymi. 
Stąd też strategia rozwoju lokalnego nie 
wyręcza ani prawa ani rynku.  
       Strategia rozwoju lokalnego jest w 
istocie narzędziem wspomagającym 
planowanie i kierowanie tą częścią dzia-
łalności gospodarczej, która wchodzi w 
zakres kompetencji samorządu miejskiego 
(gminnego) i tą, która pozostaje poza 
obligatoryjnym zakresem kompetencji 
tego szczebla, jednakże jest w zakresie 
żywotnych zainteresowań władz 
lokalnych i mieszkańców. Samorząd 
lokalny zabiegający o zewnętrzne 
czynniki rozwojowe, np. o budowę lub 
modernizację dróg wojewódzkich czy 
powiatowych na swoim terenie  

 
Ciąg dalszy na str. 3 

 
 



2                                                   18.09.2001r                               Gazeta Krasnobrodzka                                                   

  
 

WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

***** 
 

W dniu 12 września 2001r. Zarząd MiG 
Krasnobród powołał Miejsko-Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Krasnobrodzie. Nowo-
powołaną komisję tworzą: 
Stanisław Cieplak   - Przewodniczący 
Agnieszka Łoza      - Sekretarz 
Maria Mierzwa       - Członek 
Andrzej Czapla       - Członek 
Sławomir Lewusz   - Członek. 
 

***** 
 

W bieżącym tygodniu zostanie 
zakończony pierwszy etap prac 
remontowych nagrobków żołnierzy 
września 1939r. Wykonano i ustawiono 
na kwaterach dwanaście nagrobków. 
Nagrobki zostały wykute z piaskowca 
„Józefowskiego”. Podstawę nagrobka 
tworzy bryła o nieregularnych kształcie. 
Na szczycie podstawy został 
zamontowany krzyż z wykutym 
„Krzyżem Grunwaldu”. Na stronie 
frontowej bryły podstawy nagrobka 
umiejscowiono granitową płytę z 
wykutym godłem i napisem 
informacyjnym: 

30 
ŻOŁNIERZY 

WOJSKA POLSKIEGO 
POLEGŁYCH W OBRONIE 

OJCZYZNY NA ZIEMI 
KRASNOBRODZKIEJ 

WE WRZEŚNIU 1939 R. 
 

***** 
Zakończono prace projektowe wodo-
ciągu ul. Zamojska-Podzamek. Nowoza-
projektowana linia wodociągowa stwarza 

 
 
 
możliwość spięcia sieci wodociągowej w 
Podzamku z siecią w Krasnobrodzie.. W 
płynie to na poprawę zaopatrzenia w 
wodę mieszkańców osiedla Podzamek 
jak również stworzy możliwość 
dostarczania wody dla Sanatorium,  nie 
bez znaczenia jest również poprawa 
bezpieczeństwa ppoż. Następnym etapem 
będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, 
ogłoszenie przetargu na wykonawstwo i 
rozpoczęcie prac budowlanych jeszcze w 
roku bieżącym. 
 

***** 
 

We wrześniu został zrealizowany drugi 
etap remontów dróg gminnych masą 
mineralno asfaltową i emulsją z grysami 
w miejscowościach Majdan Mały, 
Zielone, Hutków. Wartość remontów 
wykonanych w 2001r. przez firmę 
PRDM Sp z o.o. w w/w miejscowościach 
jak i w Krasnobrodzie oraz w Potoku 
Senderkach wyniósł  
23864zł netto (VAT 7%) 
 

***** 
 
Niebawem zostanie ustawiony przy 
rondzie w Krasnobrodzie nowy 
drogowskaz z informacją komercyjną. 
Na pierwszy rzut zostaną zamontowane 
na nim cztery panele wskazujące 
kierunek dojazdu do UMiG, COKIS, 
Poczty, Marketu Spożywczego, Ośrodka 
u Buzunów. 
Panele w folii odblaskowej 3M  
wykonuje firma WIMED z Tuchowa. Z 
racji posiadania znacznej powierzchni 
reklamowej na ustawionym stelażu 
UMiG w Krasnobrodzie zaprasza i inne 
firmy i instytucje, które są zaintereso-
wane efektowną reklamą do umieszcze-
nia swoich paneli na w/w konstrukcji. 
Warunkiem uzyskania zgody na montaż 
panelu jest jego wykonanie w technologii 
typowej dla współczesnego oznakowania 
drogowego. Koszt jednego panelu o 
wymiarach 50x300cm stanowi kwotę 
400zł brutto.  

 
*****  

 
 
 

*****  
W miesiącu sierpniu zostały wykonane 
przez Spółdzielnię Produkcji Rolnej w 
Krasnobrodzie dwa zjazdy publiczne z 
ulicy sanatoryjnej na ulicę Młyńską, oraz 
zjazd z drogi dojazdowej do hydroforni 
w Podzamku na ulicę Jaśminową. 
Wartość robót 6700zł netto. 

 

 
*****  

Dobiegły końca roboty brukarskie przy 
remoncie chodnika na odcinku od 
skrzyżowania ulicy Mickiewicza z ul. 3 
Maja do budynku COKIS w 
Krasnobrodzie. W roku przyszłym 
dodatkowo w rejonie prowadzonych 
robót zostanie ułożona nawierzchnia 
parkingowa z kostki brukowej w miejscu 
wydzielonym krawężnikami dla 
pojazdów samochodowych. 
 

*****  
 

Jesienią bieżącego roku planowany jest 
do wykonania jeden nowy przepust 
drogowy w Hutkowie stanowiący dojazd 
do tzw. Przymiarek oraz remont innego 
przepustu również w Hutkowie  
polegającego na wymianie uszkodzonych 
kręgów przy dojeździe do łąk 
użytkowanych przez rolników z 
Hutkowa.    

 

***** 
 

Dobiegają końca prace polegające na 
poprawianiu przejezdności odcinków 
dróg zgłoszonych a uznanych jako  naj-
bardziej uciążliwych dla rolnictwa i 
działalności gospodarczej przez Sołty-
sów naszej gminy. W ramach tejże akcji 
roboty zostały prowadzone na wybra-
nych odcinkach dróg w miejscowo-
ściach: Hutki, Grabnik. Zielone, Potok 
Senderki, Stara Huta, oraz na niektórych 
ulicach w Krasnobrodzie miedzy innymi: 
Sosnowa, Konopnickiej, Wiśniowa. 
Zadaniu towarzyszy również 
uzupełnienie nierówności kamieniem nie 
sortowanym józefowskim w ilości około 
387 ton. 

 
***** 

 

 Zarząd MiG Krasnobród podjął decyzję 
o przekazaniu 6 000zł. w ramach 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na zakup 
książek dla dzieci z rodzin 
patologicznych uczących się w szkołach 
na trenie miasta i gminy Krasnobród. O 
tym, które dzieci skorzystają z tej formy 
pomocy zdecydują pedagodzy szkolni w 
porozumieniu z Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Krasnobrodzie. 

            Informacje zebrała:  
                   M. Czapla 
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Strategia 
Rozwoju Miasta i Gminy  

Krasnobród 

 
 
adekwatna do strategii jaką należy 
przygotować dla wspomagania rozwoju 
miasta i gminy Krasnobród.  Strategia 
rozwoju regionu (miasta, gminy, 
ewentualnie powiatu) jest koncepcją 
działania  zmierzającego  do  zrównowa- 

 ciąg dalszy ze str. 1 
tym pełni funkcję inicjatywną. Progra-
mowanie nie swoich zadań w strategii 
miasta i gminy jest więc celowe. Stanowi 
pomost współpracy między samorządem 
lokalnym a innymi szczeblami władzy 
publicznej. Ze względu na układ kompe-
tencji w zakresie polityki gospodarczej 
głównym partnerem miasta i gminy jest 
obecnie samorząd wojewódzki. Strategia 
rozwoju miasta powinna być kompaty-
bilna z obligatoryjnie przygotowywaną 
strategią rozwoju województwa. 
       Wprawdzie opracowanie i 
uchwalenie strategii rozwoju miasta i 
gminy nie jest obowiązkiem formalnym 
samorządu lokalnego, jednakże jest 
wyrazem inicjatywnej funkcji władzy na 
tym szczeblu. Strategia rozwoju miasta i 
gminy, może pełnić wiele funkcji. Pełni 
trzy zasadnicze funkcje, jak każda inna 
forma planowania gospodarczego 
(i przestrzennego) w sferze publicznej. 
       Pierwszą funkcją strategii jest 
tworzenie merytorycznych warunków 
przygotowania decyzji dla Zarządu i 
uchwał dla Rady. Jest to funkcja 
decyzyjna. Strategia powinna stopniowo 
być dopracowywana do takiej formy aby 
ważniejsze decyzje gospodarcze i 
uchwały wynikały z celów strategicznych. 
      Drugą funkcją planowania i 
zarządzania strategicznego jest funkcja 
koordynacyjna. Strategia powinna 
określić pewien zespół wzajemnie 
zgodnych lub przynajmniej niesprzecz-
nych działań. Jednakże ze względu na 
niepewność warunków obiektywnych nie 
powinna to być koordynacja „na 
sztywno”. Ponadto strategia rozwoju 
miasta i gminy Krasnobród powinna być 
spójna wewnętrznie i spójna ze strategią 
rozwoju województwa. 
      W ramach tej funkcji, poza sekwen-
cyjnym porządkiem działań następczych, 

na podkreślenie zasługuje potrzeba 
kojarzenia działań równoczesnych. Są to 
najczęściej działania między sobą 
skojarzone komplementarnie. Przykła-
dowo budowa systemów kanalizacyjnych 
powinna być komplementarnie skojarzona 
z budową oczyszczalni ścieków. W 
praktyce komplementarność działań 
rzadko jest zachowywana, głównie 
ze względu na niewystarczające środki 
finansowe. Strategia powinna jednak 
informować zarówno o następczym jak i 
komplementarnym (równoczesnym) 
układzie działań.   
Trzecią funkcją odnoszącą się 
przeważnie do sfery planowania 
strategicznego jest szeroka informacja o 
polityce rozwoju miasta (gminy) na tle 
gospodarczych, społecznych i prawnych 
uwarunkowań rozwoju. Informacja ma 
być odbierana przez wszystkie partnerskie 
szczeble władzy publicznej, przez 
podmioty potencjalnie zainteresowane 
inwestowaniem na terenie miasta i przez 
społeczność lokalną coraz bardziej 
angażującą się w sprawy rozwoju 
swojego terenu. Informacja o polityce 
rozwoju wyrażonej w strategii lokalnej 
będzie też istotna dla wszystkich 
zewnętrznych podmiotów finansujących 
programowe przedsięwzięcia 
inwestycyjne. 
      Wszelkie inne funkcje pochodne od 
tych trzech wymienionych stanowią prak-
tycznie nieograniczony zbiór. 
Przykładowo funkcja integrująca 
społeczność lokalną wokół spraw rozwoju 
miasta i gminy jest pochodną od funkcji 
informacyjnej i koordynacyjnej. 
       Na koniec części wstępnej wypada 
określić istotę strategii jako narzędzia 
planowania i zarządzania władzy publicz-
nej w zakresie wspomagania rozwoju. 
Definicja zostanie zapożyczona ze strate-
gii rozwoju regionu, niemniej jednak jest 

żonego zrównoważonego i długotrwa-
łego rozwoju regionu przedstawiona w 
formie zwartego dokumentu zawierają-
cego procedury osiągania zamierzonych 
celów. Dokument taki powinien składać 
się z: diagnozy stanu istniejącego, 
analizy słabych i mocnych stron, celu 
strategicznego i celów pośrednich, części 
dotyczącej sposobu realizacji założonych 
celów, z wyszczególnieniem roli 
poszczególnych podmiotów, mechani-
zmu monitorowania i korygowania 
wdrażanej strategii. 
       Dla efektywności realizowanej 
strategii istotne znaczenie posiada 
zaangażowanie w proces jej opracowy-
wania przedstawicieli wszystkich znaczą-
cych instytucji i grup interesu w regionie 
i w miastach oraz gminach. Odpowiednio 
dla miasta strategię rozwoju można 
określić jako koncepcję działania 
zmierzającego do długotrwałego i 
wielostronnie zrównoważonego rozwoju 
tejże jednostki administracyjnej. 
Wszystkie części dokumentu określają-
cego koncepcję działań są identyczne jak 
w strategii rozwoju regionu, co zostało 
opisane w rozdziale poświęconym 
metodyce. Niektóre części w dokumencie 
strategii rozwoju miasta i gminy 
Krasnobród zostały połączone, jak na 
przykład, informacje diagnostyczne z 
analizą mocnych i słabych stron. 
       W kontekście przyjęcia Polski do 
Unii Europejskiej, proces planowania 
strategicznego staje się znaczącym 
składnikiem reformy instytucjonalnej. 
Umożliwi to wypełnienie zobowiązań 
Polski wynikających z członkostwa w 
UE w zakresie dostosowania 
obowiązujących procedur w tym 
zakresie, do istniejących w krajach 
członkowskich Unii Europejskiej. 
 

C dn. „Strategii” w kolejnej„G.K.” 
 

 
       Od początku września br. Redakcja 
„Gazety Krasnobrodzkiej” na nową sie-
dzibę, którą jest lokal Biblioteki Publicz-
nej. Kontakt telefoniczny z redakcją jest 
możliwy pod numerem  660-75-23. 
      Również z początkiem września 
zmienił się skład redakcji, a dokładniej 
mówiąc został powiększony. Nowymi 
członkami redakcji są: Sabina Zdonek, 
Dorota Szwal i ks. Jacek Rak. Nowi 
członkowie redakcji mają już pewne 
doświadczenie w pracy dziennikarskiej. 
      Pani Sabina kilka lat temu pełniła 
funkcję redaktora naczelnego „G.K.”. 
      Pani Dorota też współpracowała już 
przy redagowaniu naszej „Gazety”, jej 
praca polegała przede wszystkim na 
przygotowywaniu krzyżówek. 

 

Nowości  
redakcyjne 

 
      Zupełnie nową postacią zarówno w Redakcji „G.K.” jak i w Krasnobrodzie jest  
ks. Jacek Rak, który od września jest wikariuszem w krasnobrodzkiej parafii. Ks. Jacek 
ma duże doświadczenie w pracy dziennikarskiej, gdyż w parafii, w której pracował 
poprzednio zajmował się wydawaniem gazetki parafialnej. Wartym podkreślenia jest 
fakt, że równocześnie z podjęciem pracy w parafii zaczęła się współpraca z „G.K.”, 
czego pierwszym efektem jest artykuł ks. Jacka, który publikujemy w bieżącym 
wydaniu.  
      Bardzo serdecznie witam wszystkich w redakcji. Mam nadzieję, że nasza 
współpraca będzie się dobrze układała, a jej efekty będą dostrzegalne przez 
Czytelników. 

Red. nacz. M. Czapla 
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XXVI sesja 
Rady Miasta i Gminy  

 Krasnobród 

  
 

Podczas dalszego omawiania „Studium” 
ponownie głos zabrała pani Anna 
Muzyka, która omówiła elementy 
zagospodarowania przestrzennego. 
Kolejnymi tematami były: komunikacja, 
zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna 
i zagrodowa), rozwój usług publicznych 
oraz obszary ochrony uzdrowiskowej. 
 

 
      W dniu 30.08.2001r. odbyła się XXVI 
sesja Rady Miasta i Gminy Krasnobród. 
Podczas tej sesji radni dyskutowali nad 
projektami uchwał w następujących 
sprawach: 
1. Przyjęcia „Strategii Rozwoju 

Miasta i Gminy Krasnobród” 
Strategia została opracowana przez 
Instytut Gospodarki Przestrzennej i 
Komunalnej w Warszawie i Zakład 
Zagospodarowania Przestrzennego i 
Urbanistyki w Lublinie. W nawiązaniu do 
projektu tej uchwały głos zabrał dr Jan 
Polski – współautor „Strategii Rozwoju 
Miasta i Gminy Krasnobród”, który na 
początku swojego wystąpienia wyjaśnił z 
jakich części składa się w/w dokument. 
Opracowanie to rozpoczyna się 
wprowadzeniem metodycznym, które 
wyjaśnia czemu ma służyć „Strategia”. 
Następnie jest przedstawiona diagnoza 
MiG Krasnobród w formie analizy 
składającej się z 4 części: mocne strony, 
słabe strony, szanse i zagrożenia 
wewnętrzne i zewnętrzne. Zasadnicza 
część „Strategii” to cele: nadrzędne, 
strategiczne, priorytety oraz cele 
szczegółowe czyli operacyjne. Na końcu 
dokumentu zawarto spis zadań, które 
mogą być realizowane w przyszłości. W 
swojej wypowiedzi dr Jan Polski 
zapewnił, iż „Strategia Miasta i Gminy 
Krasnobród” jest spójna ze strategią 
województwa lubelskiego. Omówił też 
zagrożenia i szanse. 
Do zagrożeń zaliczono: bezrobocie, brak 
wysokiej dynamiki przyrostu miejsc 
pracy, brak wystarczających środków na 
kontynuację inwestycji komunalnych. 
Dr Jan Polski stwierdził też, że gmina 
Krasnobród jest strukturalnie, gospodar-
czo i przyrodniczo jednym z najciekaw-
szych obszarów w województwie 
lubelskim. Do szans zaliczył m.in.: 
położenie w centralnej części Roztocza, 
różnorodność walorów środowiska 
przyrodniczego, wysokie dodatnie saldo 
migracji, rozwój funkcji turystyczno-
rekreacyjnej i uzdrowiskowej. Uchwała 
została podjęta jednogłośnie. („Strategię 
rozwoju Miasta i Gminy Krasnobród” 
publikujemy w odcinkach na łamach „G. 
K.”). 
2. Uchwalenia „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy 
Krasnobród”. 
Rozpoczynając omawianie tej uchwały 
głos zabrał p. Adam Kalita, który powie-
dział, że przestawiany Radzie dokument 
jest bardzo ważnym i potrzebnym doku-
mentem, który pozwoli porządkować 

 
przestrzeń, ukierunkowywać sposób 
gospodarowania na niej, by można było 
opracowywać bardzo szczegółowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, aby 
było możliwe gospodarowanie na tym 
terenie. 
„Studium” przedstawili radnym obecni na 
sesji, autorzy tego dokumentu architekci 
Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej 
„Widok” z Lublina. Jako pierwsza głos 
zabrała pani mgr inż. Anna Muzyka - 
kierownik zespołu, która dokonała 
wprowadzenia do omawianego tematu. 
Poinformowała, iż efektem 
wielomiesięcznej pracy zespołu jest 160-
stornicowy dokument „Studium” 
zawierający uwarunkowania rozwoju oraz 
kierunki działań w zakresie 
zagospodarowania przestrzennego jakie 
muszą być podjęte w studium i wynikają 
z tych uwarunkowań. Działania te będą 
podejmowane sukcesywnie w perspekty-
wie wieloletniej. Pani A. Muzyka 
powiedziała też, iż ustawa o 
zagospodarowaniu przestrzennym, która 
obowiązuje od 1995 roku wprowadziła 
wymóg opracowania studium jako 
dokumentu przedplanistycznego.  Chodzi 
o to, by w oparciu o obiektywną ocenę 
uwarunkowań w zakresie istniejącego 
zagospodarowania, stanu własności, stanu 
rozwoju infrastruktury technicznej, 
uwarunkowań środowiska przyrodni-
czego, aby sformułować takie kierunki 
rozwoju, które będą wskazówką dla 
zarządu gminy na perspektywę długich 
lat. 
      W dalszej części omawiania studium 
głos zabrała mgr Emilia Niećko, która 
omówiła niektóre czynniki określające 
kierunki rozwoju i zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Jak wynika z 
wypowiedzi p. E. Niećko około 40 
instytucji określa swoje warunki, które 
muszą być wzięte pod uwagę przy 
wytyczaniu kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Duże znaczenie ma też 
położenie gminy, które określa warunki 
ekologicznego rozwoju. Istotnym 
elementem uwarunkowań jest też stan 
zagospodarowania gminy. 
       Pan Jacek  Babuchowski przedstawił 
tło przyrodnicze „Studium” i uwarunko-
wania prawne. Podkreślił, i ż głównymi 
atutami naszej gminy są: walory uzdro-
wiskowe (wody lecznicze, bioklimat, bo-
rowina), walory przyrodnicze, walory re-
kreacyjne (wypoczynkowo-letniskowe) a 
także walory kulturowe (centrum kultu 
religijnego). Omówił szczegółowo po-
szczególne elementy środowiska. 

        Kończąc omawianie tematu 
„Studium” Burmistrz Marek Pasieczny 
podziękował całemu zespołowi za 
opracowanie omawianego dokumentu. 
3. Rozwiązania Miejsko-Gminnej  
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.  
Wyjaśnień do projektu tej uchwały 
udzielił sekretarz MiG Kazimierz Gęśla, 
który poinformował, że podjecie tej 
uchwały związane jest ze zmianą ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Zmieniona ustawa nakazuje radzie gminy 
rozwiązanie dotychczasowej komisji w 
ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w 
życie nowej ustawy, natomiast zarząd 
gminy powinien powołać nową komisję 
w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie 
podjętej przez radę uchwały. Uchwała 
została podjęta. 
4. Zmiany Miejsko-Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwi ązywania 
Problemów Alkoholowych. 
Projekt uchwały omówił sekretarz MiG, 
który poinformował, że we współpracy z 
samorządem gminnym Świdnika i ZSO 
w Krasnobrodzie Zarząd Miasta i Gminy 
Krasnobród podjął decyzję o przyjęciu w 
Krasnobrodzie 165 dzieci powodzian. 
Koszt pobytu dzieci wyniósł około 6 tys. 
złotych. W związku z tym, iż dochody z 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych wzrosły o około 5-7 tys. zł., stąd 
proponuje się, aby pieniądze te 
przeznaczyć na wydatki związane z 
pobytem dzieci powodzian w 
Krasnobrodzie. Uchwała została podjęta. 
5. Zmiany Statutu Urzędu Miasta i 
Gminy Krasnobród 
Omawiając projekt tej uchwały sekretarz 
MiG Kazimierz Gęśla wyjaśnił, że 
zmiany statutu związane są ze zmianą 
ustawy o samorządzie gminnym, a 
następnie szczegółowo przedstawił 
zmiany dokonane w statucie gminy. Oto 
niektóre z wprowadzonych zmian:  
1. Obywatele mogą zapoznawać się z 
treścią uchwał rady i zarządu miasta i 
gminy oraz protokołami z posiedzeń tych 
organów w godzinach pracy urzędu w 
obecności pracownika urzędu. 
2. Wybór i odwołanie zarządu, ustalanie 
wynagrodzeń przewodniczącego zarządu 
jest kompetencją rady. Wcześniej była 
dobrowolność, a w przypadku naszej 
gminy wynagrodzenie burmistrza było 
ustalane przez radę.  
3. Uchwały rady gminy zapadają zwykłą 
większością głosów w głosowaniu 
jawnym w obecności co najmniej połowy 
składu rady.  

Ciąg dalszy na str. 11 
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W dniu 23 sierpnia 2001r. gościliśmy w 
Krasnobrodzie Hansa-Petera Ratzke - 
dyrektora niemieckiego przedsiębiorstwa 
o nazwie UMWELTSCHUNTZ NORD. 

  
 

Goście z Niemiec 
Zakłady UMWELTSCHUNTZ NORD mają 
swoja siedzibę centrali w Ganderkesee w 
okolicy Bremen w Niemczech oraz filie w 
wielu krajach, m.in. w: Szwajcarii, 
Hiszpanii, Grecji, Kuwejcie, Zjednoczo-
nych Emiratach Arabskich, Brazylii. 
Zakłady mają ponad 30-letnie doświad-
czenie w zapobieganiu i usuwaniu szkód 
ekologicznych z zastosowaniem kontrolo-
wanych procesów naturalnych. Oferują 
kompleksowe rozwiązania dotyczące 
oczyszczania wód, powietrza, gleb, 
powtórnego wykorzystywania odpadów. 
 
Na początku krótkiego pobytu w 
Krasnobrodzie Hans-Peter Ratzke spotkał 
się w lokalu COKiS z władzami 
samorządowymi Krasnobrodu – burmi-
strzem Markiem Pasiecznym i zastępcą 
burmistrza Januszem Osiem. W spotkaniu 
uczestniczyli też Janusz Żbikowski  
pełniący rolę tłumacza i Krzysztof 
Żbikowski inicjator tego spotkania oraz 
Krzysztof Kowalczuk i Agnieszka Łoza 
oraz pisząca te słowa Mariola Czapla. 
       Na początku spotkania goście 
zaprezentowali film video przedstawiający 
przedsiębiorstwo UMWELTSCHUNTZ 
NORD oraz zakres jego działalności. Po 
obejrzeniu filmu gospodarze spotkania 
scharakteryzowali pokrótce miejscowość i 
gminę, którą reprezentują, goście 
natomiast opowiedzieli o miejscowości i 
firmie, którą reprezentują. Podczas 
rozmowy, która przebiegała w bardzo 
serdecznej atmosferze omawiano różne 
tematy, m.in. związane z gospodarką, 
kulturą, ekologią. Poruszano też sprawę 
nawiązania współpracy z miastem 
partnerskim położonym na terenie 
Niemiec. Na zakończenie tej części 
spotkania burmistrz Marek Pasieczny 
wręczył gościom upominki. 
Potem nasi goście zostali zaproszeni na 
krótką wycieczkę, podczas której mieli 

okazję poznać atrakcyjne miejsca w  
Krasnobrodzie. Byli w 
kamieniołomach, skąd podziwiali 
panoramę Krasnobrodu, zobaczyli też 
Kaplicę Objawień na Wodzie, ekspozy-
cje muzealne oraz Sanktuarium Maryje, 
a także Kaplicę św. Rocha. 
      Kiedy na zakończenie spotkania 
zapytałam Hansa-Petera Ratzke o 
wrażenia z pobytu w Krasnobrodzie 
odpowiedział, że jest bardzo zadowo-
lony z wizyty w Krasnobrodzie. Bardzo 
podoba mu się nasza miejscowość i to z 
kilku względów, takich jak: położenie, 
przyrodę, zabytki, gościnność ludzi. 
Jednak największe, niesamowite 
wrażenie, którego nie potrafił opisać 
wywołał na nim pobyt w dolinie św. 
Rocha, kiedy stanął przed kaplicą i 
poczuł, że jest sam na sam z naturą i 
nikt, i nic nie zakłóciło tej harmonii. 

Żegnając się stwierdził, że bardzo chciałby tu przyjechać wkrótce ze znajomymi i 
przyjaciółmi, aby pokazać im te urocze miejsca.  

M. Czapla 

 
Warsztat Terapii 

Zajęciowej 

w Dominikanówce 

tel. (0-84) 660 75 14 
 

w ramach  
zajęć terapeutycznych 
w grupie poligraficznej 

 
oferuje usługi w zakresie  

 

� laminowania, 
� bindowania, 
� przepisywania prac 
� ksero 

 

      Zapraszamy 

 

 
 

Ogłoszenie 
 

Biblioteka Publiczna 

w Krasnobrodzie 
 

prowadzi sprzedaż książek 
 wycofanych z księgozbioru  

podczas selekcji. 
Sprzedaż prowadzona jest  

w godzinach pracy biblioteki 
 

Serdecznie zapraszamy 
 

 

Ogłoszenia 
drobne 

 
Sprzedam FIATA 125P – 1,5. Rok 
prod. 1980 – stan dobry. Cena 1.500zł. 
oraz AUDI 100CC –2,0. Rok prod. 
1985, stan dobry. Cena 10.000zł. 
Informacje: Krasnobród, ul. Wczasowa 
2, tel. 660-76-04 lub 638-56-83. 

 
Zapraszamy do umieszczania ogłoszeń 
na łamach naszej Gazety. Ogłoszenia 
publikujemy bezpłatnie. 
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       W dniu 23 września 2001r. odbędą się  
wybory do Sejmu  i Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej.   
       Z obwieszczenia Państwowej Komisji 
Wyborczej z dnia 23 lipca 2001r. wynika, 
że  Miasto i Gmina Krasnobród znalazły się 
w okręgu wyborczym nr 7, w skład którego 
wchodzą  następujące powiaty: bialski, bił-
gorajski, chełmski, hrubieszowski, krasno-
stawski, parczewski, radzyński, tomaszow-
ski, włodawski, zamojski oraz miasta na 
prawach powiatu: Biała Podlaska, Chełm i 
Zamość. 
Siedziba Okręgowej komisji Wyborczej  
mieści się w Chełmie przy Placu 
Niepodległości 1. 
      W okręgu wyborczym Nr 7 zarejestro-
wano następujące listy okręgowe 
kandydatów na posłów : 
 
Lista Nr 1 - Koalicyjny Komitet Wyborczy 
Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia 
Pracy 
Lista Nr 2 – Koalicyjny Komitet Wyborczy 
Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy 
Lista Nr 3 – Komitet Wyborczy Unii 
Wolności 
Lista Nr 4 – Komitet Wyborczy Samo-
obrona Rzeczypospolitej Polskiej 
Lista Nr 5 - Komitet Wyborczy prawo i 
Sprawiedliwość 
Lista Nr 6 - Komitet Wyborczy Polskiego 
Stronnictwa Ludowego 
Lista Nr 7 – Komitet Wyborczy Wyborców 
Platforma Obywatelska 
Lista Nr 8 – Komitet Wyborczy Alterna-
tywa Ruch Społeczny 
Lista Nr 10 - Komitet Wyborczy Liga 
Polskich Rodzin. 
     W okręgu Nr 7 spośród 163 kandydatów 
(nazwiska podane są w Obwieszczeniu 
Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie 
z dnia 28 sierpnia 2001r.)  wybieranych 
będzie 12 posłów. 
       Natomiast jeśli chodzi o wybory do 
Senatu w okręgu Nr 7 zgłoszonych jest 13 
kandydatów na senatorów, spośród który 
wybieranych będzie 3 senatorów. 
 

Jak głosować? 
 

DO SEJMU 

 
 
 

Głosować można tylko na jedną listę, 
stawiając znak „x” w kratce z lewej 
strony obok nazwiska jednego z 
kandydatów z tej listy, przez co wskazuje 
się jego pierwszeństwo do otrzymania 
mandatu. 
 

 

Przyczyną nieważności głosu jest: 
 

* oddanie głosu na więcej niż jedną listę, 
czyli postawienie znaku „x” w kartach obok 
nazwisk kandydatów umieszczonych na 
więcej niż jednej liście 
* Nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, 
czyli niepostawienie znaku „x” w kratce 
obok nazwiska kandydata na którejkolwiek 
z list. 

  
 

Wybory  
Parlamentarne 2001 

 

DO SENATU 
Głosować można tylko na jednego, dwóch lub trzech kandydatów, stawiając znak „x” w 

kratce z lewej strony obok nazwiska każdego z 
kandydatów, na którego wyborca głosuje. 
 

 
Przyczyną nieważności głosu jest: 
 

� Oddanie głosu na więcej niż 3 kandydatów, 
czyli postawienie znaku „x” w kratkach obok 
nazwisk więcej niż 3 kandydatów. 

� Nieoddanie głosu na któregokolwiek kandydata, czyli niepostawienie znaku „x” w 
kratce obok nazwiska któregokolwiek kandydata. 

 

INFORMACJA 

Burmistrza Miasta i Gminy Krasnobród 
z dnia 22 sierpnia 2001 roku 

 
        Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46  
poz. 499) oraz w związku z uchwałą Nr 216/1998 Zarządu Miasta i Gminy Krasnobród z 
dnia 10 września 1998r. i uchwałami Rady Miasta i Gminy w Krasnobrodzie: Nr 
XXV/209/2001 i Nr XXV/210/2001 z dnia 19 lipca 2001r. – podaje się do publicznej 
wiadomości wyborców, informację o numerach i granicach  obwodów głosowania oraz 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostanie przeprowadzone 
głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 23 września 2001r. 
 

Numer 
ob-

wodu 
Granice obwodu 

Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej 

1 

Miasto Krasnobród (obejmujące 
osiedla: Krasnobród-centrum, 

Podklasztor, Podzamek) 
Nowa Wieś, Podklasztor, Szur 

Urząd Miasta i Gminy w Krasnobrodzie 
Tel. 6607691 

„LOKAL DOSTOSOWANY DO 
POTRZEB WYBORCÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH” 

2 Hutków, Grabnik 
Szkoła  Filialna w Hutkowie 

tel. 6607347 

3 
Dominikanówka, Majdan Mały, 

Majdan Wielki 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała  
Stefana Wyszyńskiego w Majdanie 

Wielkim tel. 6607168 

4 Kaczórki, Hutki 
Szkoła Podstawowa im. Armii  

Krajowej w Kaczórkach tel. 6607590 

5 
Hucisko, Malewszczyzna, Potok 

Senderki, Stara Huta 
Szkoła Filialna w Starej Hucie 

tel. 6607217 

6 Wólka Husińska 
Remiza OSP w Wólce Husińskiej  

sala szkoleń tel. 606719178 

7 Zielone 
Szkoła Filialna w Zielonem 

 tel. 6607595 

8 
Dom Pomocy Społecznej 

w Krasnobrodzie 
Dom Pomocy Społecznej  

w Krasnobrodzie tel. 6607685 

9 
Dom Pomocy Społecznej 

w Majdanie Wielkim 
Dom Pomocy Społecznej w Majdanie 

Wielkim tel. 6607857 
 
       Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 23 września 2001r. w godzinach  
od  600 do 2000.                                              
                                                                                                        Burmistrz 

Marek Pasieczny 
 

Jak wynika z przedstawionej informacji wyborcy z osiedla Podzamek będą głosowali w 
obwodzie Nr 1 z siedzibą komisji wyborczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Krasnobrodzie, a 
nie jak dotychczas w DPS na Podzamku. Wszystkim wyborcom wybierającym się do lokali 
wyborczych przypominamy o zabraniu dowodu tożsamości. 
                                            

  Na podstawie obwieszczeń oprac. Mariola Czapla 
 

 

GŁOSY WAŻNE 

GŁOSY NIEWA ŻNE 

GŁOSY WAŻNE 

GŁOSY NIEWA ŻNE 
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      Strażackie święto 
                                                                               w Wólce Husińskiej 
     
      Niedziela 16 września 2001r. była szczególnym dniem dla 
mieszkańców Wólki Husińskiej. Od samego rana zauważyć 
można było duże poruszenie. Co chwilę przyjeżdżały kolejne 
samochody przywożące uczestników uroczystości związanych 
z poświęceniem i przekazaniem miejscowej jednostce OSP i 
strażackiego samochodu bojowego.  
       Na uroczystość tą przybyli przedstawiciele zarządów: 
głównego, wojewódzkiego i powiatowego OSP RP, władze 
samorządowe województwa, powiatu i gminy, przedstawiciele 
jednostek OSP z terenu gminy Krasnobród, parlamentarzyści i 
mieszkańcy Wólki Husińskiej. 
       Wśród zaproszonych gości byli: v-ce prezes 
Wojewódzkiego Zarządu OSP RP, marszałek Województwa 
Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, prezes Janusz Różycki  
i v-ce prezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Zamościu  
płk. Mieczysław Skiba, dyrektor Terenowego Biura OSP RP w 
Zamościu Elżbieta Poterucha, z-ca Komendanta Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu Andrzej Selezin, v-ce 
starosta Kazimierz Mielnicki, burmistrz MiG Krasnobród 
Marek Pasieczny, poseł Ryszard Stanibuła, ks. prałat Roman 
Marszalec. 
        Na początku uroczystości wszystkich zebranych powitał 
prezes OSP w Wólce Husińskiej Krzysztof Kozłowski, 
następnie wszyscy zebrani uczestniczyli we Mszy św. 
odprawionej w miejscowej kaplicy przez ks. prałat Romana 
Marszalca. Po mszy św. ks. Prałat poświecił samochód bojowy. 
Następnie sekretarz OSP w Wólce Husińskiej Bogusław Górnik 
przedstawił zebranym rys historyczny miejscowej jednostki i 
odbyło się uroczyste przekazanie kluczy. Prezesowi 
Krzysztofowi Kozłowskiemu klucze i dowód rejestracyjny 
przekazali: marszałek Arkadiusz Bratkowski i burmistrz Marek 
Pasieczny. Ten z kolei przekazał klucze kierowcy Zdzisławowi 
Kostrubcowi, który uruchomił samochód i włączył syrenę. 
Podczas oficjalnej części spotkania został odczytany list 
Prezesa Zarządu Głównego OSP RP Waldemara Pawlaka i 
przekazany na ręce Prezesa OSP w Wólce Husińskiej. Głos 
zabrał także poseł Ryszard Stanibuła. W czasie uroczystości 
brązową odznakę „Zasłużony dla Pożarnictwa” otrzymali 
druhowie: Stanisław Burda, Zdzisław Kostrubiec i Józef 
Działa. Potem odbyły się manewry strażackie, w których 
uczestniczyły jednostki OSP z terenu gminy Krasnobród. 
Uroczystości zakończyły się wspólnym uroczystym obiadem. 
 

Z kart historii 
OSP w Wólce Husińskiej 

  
      Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Husińskiej powstała w 
1963 roku. Założyli j ą: Paweł Dziura i Antoni Saraban, 
skarbnikiem został Stanisław Osuch. 
Funkcję prezesa pełnili: od 1963 do 1991 roku Paweł Dziura, a 
od 1991 do chwili obecnej Krzysztof Kozłowski 
        Naczelnikami byli: Antoni Saraban w 1963, od 1964 do 
1970 Bolesław Czapla, w latach 1970-2000 Jan Bucior, od 
2000 roku Zbigniew Wiatrzyk. Funkcję skarbnika od chwili 
założenia do 2000r. pełnił Stanisław Osuch. 
      Wśród strażaków są tacy, którzy wstąpili do jednostki w 
chwili jej założenia. Są to druhowie: Stanisław Osuch, Jan 
Bucior, Jan Ćmil, Edward Górnik, Stanisław Misztal. 
      W roku 1964 jednostka otrzymała motopompę, niewielką 
ilość węży oraz sprzęt towarzyszący, taki jak syrenę alarmową. 
W następnych latach swojej działalności druhowie strażacy 
czynili starania do wybudowania strażnicy.  Strażnicę tę 
oddano do użytku w 1972 roku. Samochód marki żuk jednostka 
otrzymała w 1979 roku. 

Ciąg dalszy na str. 13 

Na zdjęciach: 1. Przemówienie marszałka Arkadiusza Bratkowskiego, 
2.  Poświęcenie samochodu przez ks. Prałata, 3. Wręczenie kluczy do 
samochodu, 4. Przekazanie kluczy kierowcy, 5. Wręczenie odznaczeń, 
6.  Nowy wóz bojowy i strażacy jednostki OSP w Wólce Husińskiej. 
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Jubileuszowy 
Bieg Pamięci 

  
 

       W ostatni dzień sierpnia w 
Krasnobrodzie witaliśmy organizatorów i 
uczestników XV Jubileuszowego 
Czteroetapowego Biegu Pamięci Dzieci 
Zamojszczyzny. Tradycyjnie w 
Krasnobrodzie organizowana jest meta II 
etapu biegu liczącego 20 kilometrów 
prowadzącego ze Zwierzyńca do 
Krasnobrodu. Stąd też w dniu 31 sierpnia 
w centrum naszego miasta licznie 
zgromadzili się mieszkańcy oraz goście 
wypoczywający w Krasnobrodzie, którzy 
bardzo serdecznie witali zawodników 
przekraczających linię mety. Na 
powitanie przygrywała też miejscowa 
kapela „Echo Roztocza”.  
       Jako pierwsi  na linii mety pojawili 
się zawodnicy niepełnosprawni, którzy 
trasę biegu pokonują na wózkach. W 
kategorii „NIEPEŁNOSPRAWNI” 
czołowe miejsca zajęli: I – Tomasz 
Hamerlak, II – Zbigniew Baran, III – 
Arkadiusz Skrzypińki.  
 

       W kolejnych kategoriach klasyfika-
cja przedstawia się następująco: 
 

MĘŻCZYŹNI 
I  miejsce – Andriej Gardiejew 
II miejsce – Tomasz Chawawko  
III miejsce – Jerzy Kulczyk 

KOBIETY 
I  miejsce – Barbara Krawczyk 
II miejsce – Nina Kowal 
III miejsce – Helena Juskowiets 

NIEWIDOMI 
I  miejsce – Sławomir Jeżowski 
II miejsce – Wiesław Miech 
III miejsce – Zdzisław Koziej. 

 
       Dla wszystkich zawodników, którzy 
zajęli czołowe miejsca w poszczególnych 
kategoriach zostały przygotowane 
nagrody pieniężne ufundowane przez 
sponsorów z Krasnobrodu oraz materiały 
promocyjne o Krasnobrodzie. Ponadto 
nagrody otrzymali także: Elżbieta Kiszko 

 
 
 
 
w kategorii – niepełnosprawna kobieta 
oraz najstarszy zawodnik biegu – 
Kazimierz Wójtkowiak. 
      Nagrody wręczali z-ca burmistrza  
Janusz Oś i sekretarz MiG Kazimierz 
Gęśla. Zawodnicy otrzymali również z 
rąk dyrektora biegu Tadeusza Lizuta  
okolicznościowe dyplomy natomiast 
dzieci wręczyły kwiaty ufundowane 
przez Centrum Oświaty Kultury i Sportu 
w Krasnobrodzie. Tradycją jest już, że z 
okazji Biegu Pamięci Dzieci 
Zamojszczyzny Zakład Cukierniczy p. 
Jana Szpyry z Krasnobrodu funduje tort. 
W tym roku tort z rąk fundatora otrzymał 
zawodnik ze Słowacji - Dezider Ferenci. 
Po otrzymaniu nagrody Słowak podzielił 
się nią z członkami kapeli  
                         ciąg dalszy na str. 9 
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„Echo Roztocza”, zawodnikami oraz 
innymi osobami znajdującymi się na 
mecie biegu. 
       Podobnie jak w latach poprzednich 
na mecie w Krasnobrodzie panowała 
bardzo miła i serdeczna atmosfera. 
Tradycyjnie II etap Biegu zakończył się 
tańcami na ulicy w centrum 
Krasnobrodu, a że było miło i przyjemnie 
może świadczyć fakt, iż zawodnicy 
niezbyt chętnie rozstawali się z naszą 
miejscowością. 
Co prawda pożegnali się ale na krótko, 
gdyż następnego dnia, 1 września, z 
Krasnobrodu startowali do kolejnego 
etapu biegu prowadzącego do Zamościa. 
Podczas uroczystego pożegnania głos 
zabrał dyrektor biegu Tadeusz Lizut, 
który podziękował władzom i 
mieszkańcom Krasnobrodu za 

 
gościnne przyjęcie, natomiast burmistrz 
MiG Krasnobród Marek Pasieczny w 
krótkim wystąpieniu zaprosił 
organizatorów i uczestników biegu na 
następny rok. Po uroczystym pożegnaniu 
wszyscy zebrani z krasnobrodzką 
orkiestrą dętą na czele przemaszerowali 
pod pomnik Żołnierzy Września , gdzie 
dla uczczenia pamięci ofiar wojny 
złożono dwie wiązanki kwiatów; jedną 
od uczestników biegu, drugą od 
społeczeństwa Krasnobrodu. Gdy 
oficjalna część pożegnania dobiegła 
końca zawodnicy udali się na 
Podklasztor, skąd wyruszyli na kolejny 
etap biegu żegnani brawami przez 
mieszkańców Krasnobrodu.  
      Organizatorzy serdecznie dziękują 
sponsorom i fundatorom nagród dla 
zwycięzców drugiego etapu biegu. 
 

 
Serdecznie dziękujemy następującym 
osobom i instytucjom: 
� Pani Krystynie Mielnickiej  – 

Apteka Prywatna, ul. Rynek 
� Pani Stanisławie Cieplak – Kiosk 

„Ruch” 
� Panu Jarosławowi Rosiakowi – 

Sklep „Joanna”, ul. Kościuszki 
� Centrum AMC  – Market 

Spożywczy, ul. 3 Maja 42 
� Polskiemu Związkowi Byłych 

Więźniów Hitlerowskich Obozów 
Koncentracyjnych – Koło w 
Krasnobrodzie 
� Panu Janowi Szpyra – Zakład 

Cukierniczy w Krasnobrodzie 
� Zofii i Zbigniewowi Molendom – 

Pralnia i magiel, ul. Tomaszowska. 
M. Czapla 

 

Na zdjęciach: 
1 i 2 – Zawodnicy przekraczają metę etapu w Krasnobrodzie. 
3 – Z-ca burmistrza Janusz Oś wręcza nagrody dla 
zwycięzców kategorii „Kobiety”. 
4 - Sekretarz MiG Kazimierz Gęśla wręcza nagrody dla 
zwycięzców w kategorii „Niepełnosprawni”. 
5 - Pan Jan Szpyra fundator nagrody wręcza tort dla 
uczestnika biegu ze Słowacji. 
6 - Kapela „Echo Roztocza” wspólnie z zawodnikiem z 
Ukrainy śpiewają ukraińską piosenkę. 
7 - Tradycyjne tańce w centrum Krasnobrodu w wykonaniu 
zawodników kończące II etap biegu. 
8 - Przemarsz pod pomnik. 
9 i 10 – Zawodnicy na trasie III etapu biegu. 
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Wybrzmiał 
pierwszy dzwonek 

 
      Nieco później niż zwykle, bo dopiero 3 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Po 
wakacyjnej przerwie powrócił czas intensywnej pracy zarówno dla uczniów jak i 
nauczycieli. Również redakcja „G.K.” powraca do publikowania na łamach naszego 
pisma informacji z życia szkół z terenu naszej gminy. Oto, co u progu roku szkolnego 
2001/2002 słychać w  szkołach: 
 

Zespół Szkół Ogólnoksztalcących 
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 

 
      Rozpoczynający się nowy rok szkolny 2001/2002 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II to kolejny rok reformy oświaty, to rok, można 
powiedzieć, historyczny, ponieważ odbędą się w nim egzaminy nowego typu. W maju 
2002 r. uczniowie gimnazjum pisać będą sprawdzian z części humanistycznej oraz 
matematyczno-przyrodniczej, natomiast uczniów liceum czeka matura nowego typu. 
Nowością jest nie tylko zakres przedmiotów obowiązujących na egzaminach, ale 
przede wszystkim sposób oceniania; chodzi tutaj o ocenianie zewnętrzne, czyli 
pozaszkolne przez  egzaminatorów Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Już we 
wrześniu licealiści będą mogli sprawdzić swoje umiejętności podczas matury próbnej, 
natomiast uczniów III klasy gimnazjum czeka w połowie października próbny 
sprawdzian gimnazjalny. 
     Uczniowie przekraczając próg szkoły 3 września br. zastali w niej dużo zmian. 
Dzięki inwencji dyrekcji udało się wygospodarować 3 nowe sale lekcyjne, w jednej z 
nich znalazła miejsce biblioteka. Do nowych pomieszczeń zakupiono nowe stoliki i 
krzesła. Było to przedsięwzięcie konieczne, ponieważ w bieżącym roku szkolnym 
szkoła nasza stanowi jeszcze szkołę rozwojową, a mianowicie ubyła tylko jedna klasa 
licealna, przybyło zaś 5 nowych oddziałów klas pierwszych w gimnazjum.  
      W związku ze zwiększeniem się liczby uczniów, przybyło również kilkoro nowych 
nauczycieli, są to: nauczycielka historii i WOS-u mgr Renata Radlińska, nauczycielka 
matematyki mgr Maria Kluczyńska, nauczyciele wychowania fizycznego pani Joanna 
Górnik oraz pan Andrzej Gałan, nauczycielka świetlicy mgr Bogusława Pawluk, 
nauczyciele języka angielskiego mgr Grzegorz Knyś i Monika Sobich, nauczyciel 
religii ksiądz mgr Jacek Rak. I jeszcze jedna nowość, która szczególnie cieszy - nowe, 
lekkie i przede wszystkim bezpieczne drzwi wejściowe. Naszym pobożnym życzeniem 
i marzeniem jest to, aby wszystkie stare drzwi wejściowe zastąpiono takimi 
wspaniałymi. Dotyczy to również okien, aby były bezpieczniejsze i szczelniejsze. Na 
jednym z budynków szkoły jest już nowy dach, który zakończy problemy z 
zalewaniem sal lekcyjnych podczas ulew i roztopów. Prace nad następnymi dachami w 
szkole trwają i mamy nadzieję, że do końca roku szkolnego zostaną zakończone. 
Zrobiono już wiele dobrego w naszej szkole, ale i potrzeb jest mnóstwo; bo chodzi w 
tym wszystkim o jedno - aby uczniowie czuli się dobrze i bezpiecznie, bo szkoła to ich 
drugi dom - aby ten dom był dla nich przyjazny i bezpieczny, tego im wszystkim 
życzymy u progu nowego roku szkolnego!  

Danuta Korzeniowska 
 

Zespół Szkół Podstawowych 
im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie 

 
      Nowy rok szkolny w ZSP w Krasnobrodzie rozpoczęło: 35 przedszkolaków, 46 
uczniów oddziałów zerowych, 166 uczniów w klasach I-III oraz 258 uczniów w 
klasach IV-VI.  Ponadto w Szkole Filialnej w Wólce Husińskiej uczy się 20 uczniów w 
klasach I-III i 10 w oddziale zerowym. Od bieżącego roku szkolnego Szkoła 
Podstawowa w Zielonem stała się Szkołą Filialną ZSP w Krasnobrodzie. Tam uczy się 
26 uczniów w klasach I-III i 9 w oddziałach zerowych. 
       Nowy rok szkolny przyniósł też pewne zmiany kadrowe. Do pracy do ZSO w 
Krasnobrodzie odeszli z ZSP następujący nauczyciele: Joanna Cios, Joanna Górnik i 
Andrzej Gałan. Natomiast pracę w ZSP rozpoczęli: Anna Lis i Małgorzata 
Korzeniowska – Oddział Dzieci Specjalnej Troski, Wojciech Kurantowicz i Marcin 
Nowosad– nauczyciele w.f. ks. Mariusz Łoza – religia, Anna Borek – j. angielski 
(Firma OK.) oraz kierownik Szkoły Filialnej w Zielonem Barbara Bielecka. 
      Przed rozpoczęciem roku szkolnego, podczas wakacji w szkole prowadzone były 
prace remontowo modernizacyjne. Największą z nich była wymiana poszycia  
 

 
dachowego na budynku szkoły co 
rozwiąże już problem zalewania 
pomieszczeń szkolnych podczas 
deszczów. Przeprowadzono też 
modernizację boiska do piłki nożnej, 
pomalowano sale lekcyjne na II piętrze 
budynku, utworzono bibliotekę 
międzyszkolną dla ZSO i ZSP, 
wybudowano magazynki i szatnie na 
potrzeby w.f., wymieniono główne drzwi 
wejściowe z metalowych na aluminiowe. 
Rozpoczęto też remont sali dla potrzeb 
Oddziału Dzieci Specjalnej Troski. 
       Bardzo ważnym wydarzeniem na 
początku roku szkolnego dla ZSP jest 
organizowane co roku we wrześniu 
święto Patrona Szkoły, na które w 
imieniu Dyrektora Szkoły serdecznie 
zapraszam wszystkich mieszkańców 
miasta i gminy Krasnobród. Szczegó-
łowy program święta publikujemy w 
Dodatku Specjalnym. 
 

M. Czapla 
 

Szkoła Podstawowa  
im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 
w Majdanie Wielkim 

 
       3 września o godz. 900 po raz 
pierwszy po wakacyjnej przerwie w roku 
szkolnym 2001/2002 zadźwięczał 
dzwonek w Szkole Podstawowej im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Majdanie Wielkim dla 107 uczniów. 
      Uroczystość rozpoczęcia roku 
szkolnego poprzedziła msza św. 
sprawowana przez ks. Mariusza Łozę z 
udziałem nauczycieli, uczniów i 
rodziców. 
     Po nabożeństwie wszyscy spotkali się 
w szkole, gdzie zostali zapoznani przez 
dyrektora z organizacją roku szkolnego, 
czekającymi ich zadaniami. 
      Obecnie czynione są przygotowania 
do spotkania z żołnierzem Armii Kraków 
ocalałym z masowej egzekucji w 1944 
roku w Majdanie Wielkim p. 
Bronisławem Terleckim z Marcinkowic 
k/Oławy. Uroczystości odbędą się 25 
września 2001r.  
      Program przedstawia się następująco: 
� Msza św. w Kaplicy św. Alberta w 

Majdanie Wielkim 
� Złożenie wieców przy pomniku 

Armii Kraków znajdującym się na 
terenie Szkoły. 
� Spotkanie weterana z mieszkańcami 

i młodzieżą szkolną. 
     Na uroczystości te zapraszam całą 
społeczność lokalną Majdanu Wielkiego 
i gminy Krasnobród.     
 

 Dyrektor SP 
w  Majdanie Wielkim 
Małgorzata Kawałek 
 
w Majdanie Wielkim 
Małgorzata Kawałek 

Ciąg dalszy na str. 11 
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Szkoła Podstawowa 

w Kaczórkach 
 

      Ubiegły rok szkolny był dla naszej 
szkoły niezwykle pomyślny. Minął pod 
znakiem badania jakości pracy szkoły, 
remontów oraz wizytacji. W tym 
pierwszym względzie udało się osiągnąć 
parę sukcesów np. wygranie dwóch 
konkursów matematycznych na szczeblu 
zamojskiej delegatury kuratorium, 
zajęcia czołowych lokat na okręgowym 
konkursie ekologicznym i recytatorskim, 
a później udział w konkursie na szczeblu 
wojewódzkim. Największą jednak radość 
i niespodziankę zrobiły uczennice klas 
młodszych wygrywając poważne  
turnieje piłkarskie – Wojewódzkie 
Mistrzostwa w Piłce Nożnej „Z 
podwórka na stadion” efektem czego 
było powołanie dwóch naszych 
dziewcząt do kadry makroregionu oraz 
zaproszenie ich na obóz sportowy w 
Krasnymstawie. 
Drugi sukces odniosły dziewczęta w 
turnieju piłkarskim im. M. Wielgusa w 
Zamościu skąd w nagrodę wyjechały na 
10-dniowy obóz sportowy w 
Ciechanowie, gdzie zostały 
zorganizowane zawody makroregionalne 
(zajęły tam IV miejsce). 
Na wakacjach oraz jeszcze w ubiegłym 
roku szkolnym została pomalowana 
zewnętrzna elewacja szkoły  i powstało 
boisko do koszykówki, piłki nożnej i 
siatkowej. Stary budynek gospodarczy 
wygląda jak nowy. 
Efektem tych zmian był bardzo 
korzystny raport z tzw. mierzenia jakości 
pracy czyli dawniej wizytacji. Są i 
kłopoty, przedsięwzięcia nieudane; nie 
wypaliła nauka gry na instrumentach 
oraz harcerstwo. No cóż? Trzeba jeszcze 
nad tym popracować. 
       Rok szkolny 2001/2001 rozpoczął 
się już ze szkołą filialną w Starej Hucie. 
Uczy się w niej 33 uczniów. W tzw. 
dużej szkole, tj. w SP w Kaczórkach 
uczy się 155 uczniów. Podobnie jak w 
pozostałych szkołach na terenie naszej 
gminy, od bieżącego roku szkolnego 
pracuje w naszej szkole dwoje 
nauczycieli j. angielskiego z Firmy 
„Okay” 
       Od września dzieciaki ze Starej Huty 
przyjeżdżają autokarem do szkoły w 
Kaczórkach na zajęcia z informatyki i j. 
angielskiego. Dziękuję władzom gminy 
za zrozumienie i właściwe rozwiązanie 
tego problemu.  
       Największym obecnie dla nas 
wyzwaniem jest uroczystość nadania 
szkole imienia Armii Krajowej, która 
odbędzie się: 

30.09.2001r. (niedziela) 
o godz. 1100 

na którą serdecznie zapraszam. 
 

       Krzysztof Szkałuba 
             Dyrektor 
       SP w Kaczórkach 

 

XXVI sesja  
Rady Miasta i Gminy 

Krasnobród 
Ciąg dalszy ze str. 4 
 
Zmiany wprowadzające ograniczenie kompetencji przewodniczącego rady: głos 
przewodniczącego rady jest takim samym głosem jak głos innych radnych, zadaniem 
przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oiraz prowadzenie obrad 
rady. Uchwała została podjęta. 
 
6. Ustalenia wysokości bonifikat oraz zasad ich udzielania przy sprzedaży lokali 
mieszkalnych w budynku położonym na działce nr 1028/4 przy ul. Kościuszki. 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła p. Edwarda Borowicz, która poinformowała 
iż przy sprzedaży w/w lokali wraz z przypadającym udziałem w działce zastosowano 
takie same zasady zbycia jak przy sprzedaży mieszkań w domu nauczyciela w 
Majdanie Wielkim i w Krasnobrodzie, tzn. rozłożenie na raty, zastosowanie takich 
samych bonifikat: 30, 20 i 10%, przy jednorazowym nabyciu 50%, przy pojedynczym 
40%. Uchwała została podjęta. 
 
7. Zmiany w budżecie gminy na 2001 rok. 
Zmiany w budżecie gminy omówiła skarbnik MiG Jadwiga Niedźwiedź, która 
poinformowała iż dochody zwiększa się m.in. o następujące kwoty: 9000 – opłata 
adiacencka, 60000 – podatek od nieruchomości od osób prawnych, 6000 - wpływy za 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 10 000 – odsetki od środków na 
rachunkach bankowych, 142 000 – subwencja oświatowa, 15 000 – opłata 
mieszkańców  na budowę kanalizacji. Wydatki gminy zwiększa się m.in. o następujące 
kwoty: 255 000 – na budowę kanalizacji w ulicy Gietki i Lelewela, 6 000 – na 
realizację MG Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Uchwała została podjęta. 
 
       Kolejnym punktem porządku obrad XXVI sesji Rady MiG Krasnobród było 
przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2001 roku. 
Informację tą przedstawiła skarbnik MiG Jadwiga Niedźwiedź, która na wstępie 
poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych zarząd ma obowiązek w 
terminie do 31 sierpnia przedstawić radzie MiG i RIO informację z wykonania 
budżetu. Taka informacja została przygotowana i radni ją otrzymali. Oto niektóre dane 
z infirmacji, które przedstawiła Skarbnik MiG. W I półroczu dochody wykonano w 
53%, zaś wydatki w 51%. Po stronie wydatków budżetu za I półrocze znalazły się 
zobowiązania z 2000 roku w wysokości 1.046 tys. zł., sfinansowano inwestycje na plan 
1927 tys. wydatkowano 931tys. Z zaplanowanych kredytów na kwotę 600 tys. 
zaciągnięto pożyczkę w wysokości 350 tys. na budowę kanalizacji. W I półroczu 
2001r. wyemitowano obligacje w wysokości 300 tys. na plan 1000 tys. Dokonano 
spłaty pożyczek na kwotę 209 tys. zł. W związku z niewykonaniem dochodów m.in. ze 
sprzedaży mienia komunalnego został zaciągnięty krótkoterminowy kredyt na bieżące 
wydatki z terminem spłaty do końca grudnia w wysokości 496 tys. zł.  Najmniejsze 
wykonanie dochodów odnotowano w pozycji sprzedaż mienia - plan 550 tys. 
wykonanie 118 tys., tj. 22%, a także dochody z tytułu udziału w podatkach. Na koniec 
I półrocza kredyty ogółem wynoszą 3517 tys. i wyemitowano obligacje na kwotę 800 
tys. Zadłużenie wynosi 38%. dochodów gminy. Po stronie wydatków w pierwszej 
połowie 2001 roku największe kwoty wydatkowano na inwestycje drogowe - 410 tys. 
(plan 830 tys.), kanalizacja – 323 tys., oświata 2.501 tys. 
       Po przedstawieniu informacji z wykonania budżetu, w punkcie wolne wnioski i 
komunikaty głos zabrała p. E. Borowicz, która zapoznała zebranych z niektórymi 
nowymi ustawami, dotyczącymi rolnictwa, które wkrótce wejdą w życie m.in. z ustawą 
o dopłatach do paliwa. 

oprac. M. Czapla 
 

 

D rogi Czyteln iku!!!D rogi Czyteln iku!!!D rogi Czyteln iku!!!D rogi Czyteln iku!!!    
Masz ciekawy pomysł, nurtujący Cię temat. Napisz.  
Postaramy się opublikować Twój artykuł na łamach  

„Gazet Krasnobrodzkiej”. 
Redakcja 
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Całujcie go z miłością 

 
Dzień dziewiąty września zapowiedział 
się dość smutnym, pochmurnym 
porankiem. Ta niedziela przyniosła ze 
sobą diecezjalne święto dziękczynienia. 
Rolnicy diecezji Zamojsko - Lubaczow-
skiej zaproszeni przez Pasterza Diecezji, 
Księdza Biskupa zgromadzili się bardzo 
licznie mimo nienajlepszej pogody. 
Uroczystości rozpoczęły się przy Kaplicy 
Objawień na Wodzie. Przepiękny, 
kolorowy korowód wieńców i ludzi w 
strojach ludowych stał się jakimś małym 
promykiem słońca tego pochmurnego 
dnia. W rytm marszowej melodii, w 
towarzystwie orkiestry krasnobrodzkiej, 
kolorowa procesja przybyła do 
Sanktuarium Pani Roztocza na plac obok 
świątyni. W  Święcie Dziękczynienia 
uczestniczyło w sumie 49 delegacji z 
parafii całej naszej diecezji.  
Program wypełniły koncerty Chóru 
Parafialnego i zespołu „Wójtowianie” z 
Krasnobrodu. 
   W samo południe rozpoczęła się 
uroczysta liturgia pod przewodnictwem 
Księdza Biskupa Mariusza 
Leszczyńskiego. W trakcie śpiewu pieśni 
„Plon niesiemy plon” gospodarze 
dożynek wnieśli do ołtarza chleb 
upieczony z tegorocznych ziaren. 
Złożony na ołtarzu był wielkim 
dziękczynieniem za tegoroczne plony. 
 
   Dożynki są starym polskim świętem 
dziękczynienia za plony. Tak jak z 
początkiem wiosny wierni proszą o 
opiekę i szczęśliwe plony w czasie 

 
modlitw zwanych poświęceniem pól, tak 
teraz, gdy Stwórca pozwolił zebrać i 
cieszyć się z obfitości darów, należy 
podziękować za otrzymane dary. Często 
człowiek zapomina o tym motywie 
dziękczynienia w modlitwie. Lecz 
przyroda od kilku już lat przypomina, że 
nie wszystko zależy od ludzkich planów, 
kalkulacji, nawozów czy zabiegów 
agrotechnicznych. Powódź, grad czy inne 
nieszczęścia mogą w ciągu kilku chwil 
przekreślić wszystkie ludzkie zamierzenia. 
Z przerażeniem i współczuciem 
oglądaliśmy zdjęcia z terenów nawiedzo-
nych tegoroczną klęską powodzi. Lecz 
musimy także pamiętać o tych rolnikach z 
południowych krańców naszej diecezji, z 
okolic Cieszanowa i Lubaczowa, którzy 
przeżyli gradobicie. Blisko 5 000 hektarów 
upraw zostało zniszczonych. Tym 
bardziej, my, którzy cieszymy się 
obfitością darów nieba i ziemi winniśmy 
śpieszyć Bogu z dziękczynieniem. 
 
   Kustosz Sanktuarium Ks. prał. Roman 
Marszalec powitał wszystkich przybyłych: 
Księdza Biskupa, rolników, 
przedstawicieli władz i parlamentarzy-
stów. Uroczystej celebrze przewodniczył 
Ksiądz Biskup Mariusz. W homilii 
podkreślił obowiązek dziękczynienia 
człowieka za wszystkie otrzymane dary. 
Chleb upieczony z ziaren jest wyrazem 
miłości Boga do człowieka, jest Jego 
darem, dlatego „Całujcie go z miłością” - 
prosił nas Ksiądz Biskup. Kolejne myśli 
Kaznodziei zatrzymały się nad 
 

 
problemami społecznymi mieszkańców 
wsi: zbliżające się wybory do parlamentu i 
nasza droga do zjednoczonej Europy. 
Pasterz wezwał do zauważenia i rozwią-
zania problemów ludzi najbiedniejszych, 
do umiejętnego rozłożenia ciężarów in-
tegracji i uszanowania każdego człowieka.  
   Po homilii zostały poświęcone wieńce 
dożynkowe a wszystkie delegacje 
otrzymały z rąk Księdza Biskupa i 
Duszpasterza Rolników Ks. Grzegorza 
Świtalskiego specjalnie przygotowane 
dyplomy z podziękowaniami. Dzięki 
łaskawości Boga, pogoda nie spłatała figla; 
cała uroczystość przebiegała bez deszczu, 
który zapewne zdezorganizowałby święto. 
Po komunii wszyscy uczestnicy wyruszyli 
wokół placu w procesji Eucharystycznej, 
w procesji dziękczynnej.  
   Gdy zakończyły się modlitwy uczestnicy 
dożynek przenieśli się na przygotowaną 
scenę przy dawnym Urzędzie Gminy, 
gdzie niepodzielnie zapanowała kultura 
ludowa. Przyśpiewki, pieśni i piosenki 
związane z pracą na roli ale i codziennymi 
sprawami mieszkańców wsi jeszcze długi 
czas niosły się po dolinie, w której 
położony jest Krasnobród. 
   Wiele delegacji parafialnych pozostawiło 
swoje wieńce w kościele. Zostały one 
umieszczone w muzeum na terenie 
Sanktuarium. Można je oglądać w 
budynku starego spichlerza. 

 x. Jacek 
 

 

 

 

Na zdjęciach: delegacje z wieńcami dożynkowymi i darami ołtarza. 
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Piłkarski 
Turniej 

miejscowości 
 

 
       Po dwuletniej przerwie w słoneczne 
przedpołudnie 1 września 2001 roku 
rozpoczął się piłkarski maraton drużyn o 
prymat na terenie naszej gminy w 
bieżącym roku. 
        Do rozgrywek przystąpiły cztery 
drużyny z następujących miejscowości: 
Dominikanówka, Majdan Wielki, 
Malewszczyzna oraz Wólka Husińska. 
Po rejestracji drużyn, oficjalnym 
otwarciu i przyjęciu do wiadomości 
regulaminu sportowej rywalizacji 
przystąpiono do losowania kolejności 
meczów według systemu „każdy z 
każdym”. 
      W wyniku losowania  i gier uzyskano 
następujące wyniki: 
1. Majdan Wielki – Wólka Husińska  
                          0 : 0 
2. Malewszczyzna – Dominikanówka   

4 : 2 
3. Majdan Wielki – Dominikanówka  

5 : 0 
4. Wólka Husińska – Malewszczyzna   

0 : 2 
5. Majdan Wielki – Malewszczyzna      

1 : 3 
6. Wólka Husińska – Dominikanówka  

6 : 0 
 

 
 
co w tabeli końcowej przedstawia się następująco: 
 

MIEJSCE MIEJSCOWOŚĆ 
ZDOBYTE 
PUNKTY 

STOSUNEK 
BRAMEK 

I  Malewszczyzna 9 9 : 3 
II  Wólka Husińska 8 6 : 2 
III Majdan Wielki 4 6 : 3 
IV Dominikanówka 0 2 : 15 

 
      Sportowej rywalizacji nie wytrzymała tylko pogoda, która zmoczyła 
organizatorów, sędziów i piłkarzy, a tym samym zdezaktualizowała zaplanowane 
pożegnalne ognisko.  Nie zawiódł natomiast organizator, który przekazał przed 
zawodami dla każdej drużyny napoje chłodzące, a po meczach „zestaw ogniskowy” do 
wykorzystania we własnym zakresie. Zabezpieczył też sędziów z Okręgowego 
Kolegium Sędziów z Zamościa i pomoc medyczną. 
       Po sportowej rywalizacji przyszedł czas na podsumowanie i nagrody. Puchar dla 
najlepszej drużyny, dyplomy okolicznościowe oraz nagrody rzeczowe w postaci piłek 
wręczył burmistrza MiG Krasnobród Marek Pasieczny, z-ca burmistrza Janusz Oś, 
dyrektor COKiS Andrzej Czapla oraz Agnieszka Łoza z UMiG w Krasnobrodzie. 
       W końcowym słowie burmistrz Marek Pasieczny podziękował wszystkim 
uczestnikom zawodów za sportową rywalizację, za skorzystanie z zaproszenia do 
udziału w w/w formie rekreacji i wypoczynku, zachęcił do korzystania z bazy 
sportowej naszej miejscowości, ale także obiecał wspomagać i dotować wiejskie 
inicjatywy prosportowe, a i zapewne w/w turniej uwzględniający preferencje 
niedzielne uczestników będzie kontynuowany w przyszłości, bardzo możliwe, że w 
bogatszej oprawie i szerszym wymiarze rekreacyjno-sportowym. Miłym akcentem 
końcowym była wspólna fotografia ze zwycięską drużyna, którą prezentujemy poniżej.  

Zatem do przeczytania za rok 
         Sławomir Radliński 

 

 

Strażackie święto w Wólce Husińskiej 
 Ciąg dalszy ze str. 7 
     
 Strażacy nie szczędzili sił i czasu wykonując szereg prac na rzecz miejscowości. 
Druhowie strażacy brali czynny udział w budowie Kaplicy. W skład Komitetu 
wchodzili druhowie: Edward Górnik, Jan Bucior, Paweł Dziura i Czesław 
Kostrubiec. 
       Strażacy przez cały okres działalności brali czynny udział we wszystkich 
zawodach sportowo-pożarniczych i manewrach jesiennych. Do ważniejszych 
osiągnięć  w tym zakresie należy wymienić: II miejsce w zawodach sportowo-
pożarniczych w 1996 roku, I miejsce w 1998 i 200 roku oraz II miejsce w 2001 roku. 
       Na szczególną uwagę zasługuje postać już nieżyjącego druha Pawła Dziury, 
który funkcję prezesa OSP w Wólce Husińskiej pełnił przez prawie 30 lat. To on był 
inicjatorem wielu prac we wsi, wielki społecznik, radny gminny kilku kadencji. 
Spośród braci strażackiej odeszli też inni druhowie: Bolesław Dziura, Stanisław 
Działa, Bolesław Kostrubiec, Bronisław Działa, Jan Żyłka, Adam Działa, Julian 
Grela, Józef Paska i Czesław Kostrubiec. 
       Obecnie jednostkę OSP w Wólce Husińkiej tworzą synowie i wnukowie 
założycieli i pierwszych członków Liczy ona 36 druhów. Prezesem jest Krzysztof 
Kozłowski, obowiązki naczelnika pełni Zbigniew Wiatrzyk, sekretarzem jest 
Bogusław Górnik, a skarbnikiem Krzysztof Osuch.   

     M. Czapla 

 

ŻY CZ E N IA  Y CZ E N IA  Y CZ E N IA  Y CZ E N IA      

W  dniu Tw ego W  dniu Tw ego W  dniu Tw ego W  dniu Tw ego św iw iw iw iętatatata     

Jest Jest Jest Jest ktoktoktoktoś, , , , 
kto o tobie kto o tobie kto o tobie kto o tobie 

pam ipam ipam ipam iętatatata     

P am iP am iP am iP am ięta  o ta  o ta  o ta  o 

Tobie i Tobie i Tobie i Tobie i śle  le  le  le  

C i C i C i C i życzeniayczeniayczeniayczenia     

A by A by A by A by 

spełniły sispełniły sispełniły sispełniły się w szystkie m arzenia. w szystkie m arzenia. w szystkie m arzenia. w szystkie m arzenia.     

    

Żyj w  szczyj w  szczyj w  szczyj w  szczęściu i radociu i radociu i radociu i radościcicici     

A  uA  uA  uA  uśm iech  niech C i m iech  niech C i m iech  niech C i m iech  niech C i życie uproycie uproycie uproycie uprości.ci.ci.ci.     

    

Sylw ii K ow alczuk z okazji 15 urodzin  Sylw ii K ow alczuk z okazji 15 urodzin  Sylw ii K ow alczuk z okazji 15 urodzin  Sylw ii K ow alczuk z okazji 15 urodzin  

najgornajgornajgornajgorętsze tsze tsze tsze życzenia składajyczenia  składajyczenia  składajyczenia  składają::::    

M onika, A gnieszka, Ł ucja , A nM onika, A gnieszka, Ł ucja , A nM onika, A gnieszka, Ł ucja , A nM onika, A gnieszka, Ł ucja , A n ka, ka, ka, ka, 

K aK aK aK aśka i M onika.ka i M onika.ka i M onika.ka i M onika. 
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Pożegnanie wakacji 

 
Od trzech lat Centrum Oświaty Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie jest organizato-
rem festynu nazwanego „Pożegnanie 
wakacji”. W poprzednich latach festyn 
ten organizowany był w ostatni weekend 
sierpnia nad zalewem, ale niestety przez 
dwa lata w ostatni weekend wakacji na 
krasnobrodzkiej plaży nie było zbyt 
wielu wypoczywających, a tym samym 
odbiorców organizowanych w ramach 
festynu imprez. Mając dwuletnie do-
świadczenie organizatorzy postanowili w 
tym roku nieco wcześniej pożegnać wa-
kacje. Festyn odbył się w dniach 17-18 
sierpnia 2001r. i to nie w weekend, ale w 
piątek i sobotę, aby nie kolidowało to z 
uroczystościami religijnymi ku czci św. 
Rocha, które odbywały się w niedzielę 
19 sierpnia. 
W pierwszy dzień odbyły się zawody 
rowerowe, które polegały na jak 
najszybszym pokonaniu wyznaczonych 
przez organizatorów tras. Zawodnicy 
startowali w trzech kategoriach 
wiekowych: I – do 8 lat, II – od 9 do 13 
lat, III – powyżej 13 lat. W zależności od 
kategorii zawodnicy mieli do pokonania 
inne trasy, prowadzące w większości 
przez dukty leśne. Zawodnicy startowali 
do wyścigów ze stadionu i tam też 
kończyli konkurencje. 
       W kategorii do 8 lat startowało 4 
zawodników, w II kategorii – 8, a w III – 
9 zawodników. Wśród najmłodszych 
zawodników bezkonkurencyjny okazał 
się Kamil Kozyra  (zwycięzca zawodów 
z poprzedniego roku), który w nagrodę 
otrzymał hulajnogę. II miejsce zajął 
Kuba Misztal, III miejsce – Kuba 
Czapla, IV miejsce – Bartek Kawka  
(wszyscy zawodnicy z Krasnobrodu). 

 
       W drugiej kategorii zwyciężyli: I 
miejsce – Marek Bucior  (nagroda – 
hulajnoga), II miejsce – Michał Pol, III 
miejsce – Aneta Nawój (wszyscy 
zawodnicy z Krasnobrodu). 
      W kategorii powyżej 13 lat czołowe 
miejsca zajęli: I – Marcin Soboń z 
Zamościa (nagroda namiot), II – Kamil 
Gęborys z Tomaszowa Lub., III – 
Wojciech Sachajko z Tomaszowa Lub. 
Wszyscy wymienieni zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i 
nagrody ufundowane przez Centrum 
Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie, które wręczył dyrektor 
Andrzej Czapla. 
      Po zawodach rowerowych, w piątek 
wieczorem o godz. 2100 odbyła się 
plenerowa projekcja filmu prod. USA pt. 
„Gniew oceanu”. Do plenerowego kina 
zorganizowanego na krasnobrodzkiej 
plaży przybyło wielu widzów, którzy z 
zainteresowaniem obejrzeli prezento-
wany film. 
      Drugi dzień „Pożegnania wakacji” 
rozpoczął się też na sportowo. W sobotę 
po południu rozpoczął się Turniej Piłki 
Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta i 
Gminy Krasnobród. W turnieju wzięło 
udział 12 drużyn z Zamościa, Lublina, 
Biłgoraja, Tomaszowa Lub., Łodzi i 
Krasnobrodu. Turniej prowadzili i sę-
dziowali panowie: Adam Caban i Józef 
Sałach z Zamościa. Podczas gdy na 
boisku rozgrywano mecze pomiędzy 
poszczególnymi drużynami, na scenie 
realizowany był program towarzyszący. 
Program rozpoczął występ zespołu 
wokalno-muzycznego „24 na dobę” z 
Dołhobyczowa. Następnie zebrani nad 
zalewem z zainteresowaniem obejrzeli  

 
pokaz walk karate w wykonaniu małych 
adeptów karate z Krasnobrodu oraz starsi 
mistrzowie karate z Zamościa: Radosław 
Niziołek – instruktor klubu karate w 
Krasnobrodzie, Łukasz Kuśmierz i 
Szymon Mojek – najmłodsi karatecy, 
którzy mają czarne pasy. Po pokazie 
karate odbyły się konkursy dla dzieci 
oraz aukcja prac uczestników Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Dominikanówce. 
Prace wykonane w pracowniach WTZ 
cieszyły się dużym zainteresowaniem, 
było wielu kupujących i to z różnych 
stron Polski. 
      Po emocjach związanych z aukcją 
odbyło się ogłoszenie wyników i 
wręczenie pucharów i nagród dla 
zwycięzców III Turnieju Piłki Plażowej o 
Puchar Burmistrza MiG Krasnobród. 
Spośród dwunastu drużyn czołowe 
miejsca zajęli: 
 

I miejsce – „AK” Biłgoraj: 
Artur Grasza i Krzysztof Mazurek  

II miejsce – „Roberty” Krasnobród: 
Robert Przytuła i Henryk Kaczor  

III miejsce – „Bartki” Łód ź-Zamość: 
Rafał Paczała i Stanisław Paczała 

 
Zwycięzcy turnieju otrzymali puchary, 
nagrody rzeczowe (namioty, materace, 
deskorolki) i pamiątkowe dyplomy, które 
wręczył burmistrz Marek Pasieczny. 
        Kolejnym punktem programu 
„Pożegnania wakacji” był występ 
„Kapeli  Zwierzynieckiej”, a cały festyn 
zakończył się wspólną zabawą z 
zespołem „RYTM” z Tomaszowa 
Lubelskiego. 
 

M. Czapla 
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Sportowe remanenty 
w ZSP 

 
 
 
Na koniec do wszystkich  
Słońce się uśmiechnęło 
Co na wyniki 
Na pewno wpłynęło. 

       Mamy już wrzesień 2001 roku, ale w 
związku z takim a nie innym cyklem 
ukazywania się „gazety Krasnobrodz-
kiej” chciałbym napisać o dwóch waż-
nych wydarzeniach sportowych, które 
odbyły się w ostatnich dniach roku 
szkolnego 2000/2001. 
      I tak 20 czerwca w Bondyrzu na 
boisku sportowym klubu „Meblarz” 
odbył się kolejny już turniej 
zainicjowany przed laty przez obecnego 
dyrektora Szkoły Podstawowej w 
Kaczórkach p. Krzysztofa Szkałubę o 
puchar Zakładów Meblowych Państwa 
Poznańskich. Tradycyjnie zawsze 
braliśmy jako szkoła w nim udział, tak 
też było w ubiegłym roku szkolnym. 
Oprócz gospodarzy turnieju tj. SP 
Kaczórki, ZSP Krasnobród dotarły 
jeszcze drużyny SP Majdan Wielki, SP 
Szewnia, SP Horyszów Polski. 
       W wyniku gier systemem „każdy z 
każdym”  drużyny poszczególnych szkół 
zajęły następujące miejsca: 
I miejsce – SP Majdan Wielki 
II miejsce – ZSP Krasnobród 
III miejsce – SP Horyszów Polski 
IV miejsce – SP Kaczórki 
V miejsce – SP Szewnia 
       Nie zawiedli sponsorzy turnieju czyli 
państwo Poznańscy, którzy wszystkim 
drużynom ufundowali nagrody w postaci 
piłek sportowych, okolicznościowych 

Siódemka z Horyszowa ciągle atakuje 
Jedenastka z Kaczórek zaraz kontruje. 
 

W drużynie żółtych lepszy jest Biały 
W niebieskich zaś atakuje Mały. 
 

Pan dyrektor z Kaczórek  
Osobiście sędziuje 
Po jego interwencji 
Ktoś już atakuje. 
 

Mecz następny pan Stasio sędziuje 
On w piłce nożnej dobrze się czuje. 
 

Jedni strzelają  i drudzy strzelają. 
Fakt, że piłkę okrągłą na okrągło mają. 
 

Wynik meczu 3:1 (jednego) 
Cóż może być lepszego – kolego? 
 

Szóstka z Horyszowa 
Jest ciągle morowa 
A Łukasz z Majdanu 
To twarda głowa 
 

Albo Horyszów albo Szewnia 
Że ktoś wygra to rzecz pewna 
Bo w sporcie to już tak bywa 
Że jeden przegrywa, a drugi wygrywa. 
 

Wszystkie drużyny już się ustawiają  
A kibice ich podziwiają 
Wielkie słowa i pochwała 
Bo była to prawdziwie sportowa  

postawa. 

Słychać już fanfary 
Drużyny zwycięskie 
Otrzymują puchary. 
 
W tym roku już się żegnamy 
Na wakacje zapraszamy 
Atmosfera była gorąca 
Mimo braku słońca. 
 

Danuta Kargol 
 
       W przedostatni dzień nauki szkolnej 
21 czerwca (pierwszy dzień lata) 
reprezentacja klas czwartych naszej 
szkoły wyjechała na „Turniej im. Marka 
Wielgusa” do Zamościa. Dla naszych 
młodych piłkarzy możliwość pogrania 
sobie na płycie stadionu II-ligowego 
„Hetmana” Zamość była naprawdę 
dużym przeżyciem sportowo-
emocjonalnym.  
W wyniku gier eliminacyjnych gr. I do 
której trafiliśmy po losowaniu 
musieliśmy uznać wyższość drużyn 
miejskich: SP Nr 3 Hrubieszów oraz SP 
Nr 3 Zamość, ale byliśmy lepsi od 
podstawówki z Tomaszowa lubelskiego. 
Naszą kadrę ekipa, którą przedstawiamy 
na poniższym zdjęciu. 
 

             Informacje przekazał  
               Sławomir Radliński 

dyplomów, a trzem pierwszym drużynom 
piękne puchary. 
       Sędziowali obiektywnie opiekuno-
wie drużyn, były napoje chłodzące, nie 
dopisała tylko pogoda, ale dopisywał 
humor o czym świadczy wiersz napisany 
przez jednego z opiekunów drużyn, który 
przytaczam poniżej: 
 

Deszczowy mecz 
 

Pierwszy mecz Majdan – Kaczórki 
Może już wkrótce będą laurki 
I choć na dworze aura deszczowa 
Każda drużyna jest wciąż morowa. 

 

Krzysio z Majdanu dobrze broni 
Łukasz za piłką ciągle goni. 
A w tej drużynie Kamil przewodzi, 
Strzela celnie – nigdy nie zawodzi. 
 

Końcowy wynik jest wspaniały 
Z czerwonych znowu atakuje Mały 
Mimo, że wynik 2:2 – remisowy 
Ale mecz był popisowy. 
 

Boisko znowu zapełniło się kolorami 
To mecz miedzy nowymi drużynami 
A ma przewagę drużyna czerwonych 
Żółta już kilka podań spalonych. 
 

A wynik meczu 3:0 (zera) 
Choć jedna i druga dobrze strzela. 
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Do czterech facetów siadających 
przy stoliku w restauracji podchodzi 
kelner. 
- Czy jest Napoleon? 
- Jest. Podać? 
- Nie, pozdrowić. 

>»«< 

W dworcowej restauracji kelner 
potrząsa za ramie, klienta. 
- Proszę pana, zamykamy! 
- Dobrze, tylko nie trzaskajcie 
drzwiami. 

»><« 

- Panie kelner, to wino jest cieple - 
denerwuje się  gość w restauracji. 

- To niemożliwe! Przed chwilą sam 
dolewałem do niego zimnej wody. 

>»<« 
 
Facet wzywa kelnera i pyta: 
- Kelner, co pływa w moim rosole? 
-Nic. 
- No właśnie. A miał być z 
makaronem. 

>»<« 

Kelner! W mojej zupie jest śruba! 
- A co, pan chciałby za trzy złote 
dostać cały traktor ?? 

>»<« 

- Jaka jest różnica między 
restauracją polska, a żydowską? 
- W polskiej restauracji widzi się 
ludzi jedzących, a słyszy mówiących, 
natomiast w restauracji żydowskiej 
widzi się ludzi mówiących, a słyszy 
jedzących. 

 

»>«< »« >< 

 

 
        Litery kratek ponumerowanych od l do 26 utworzą rozwiązanie Krzyżówki Nr 21, które 
wraz z naklejonym na karcie pocztowej kuponem prosimy przesłać na adres Redakcji w 
terminie do 10 października 2001 r. 
       Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę rzeczową. 
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 20: „TO MASZ CO ZROBISZ W CZAS" Za prawidłowe 
rozwiązanie Krzyżówki Nr 20 nagrodę otrzymuje: 
       Pani Magdalena Cybulska, żarn. ul. Warszawska 250/79/7, 05-300 Mińsk Maź. 

                                                                    Gratulujemy. 
Nagroda do odebrania w Redakcji. 

 
 

 
 

 

 
 


