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***** 

Podczas ostatniej sesji Rady 

Miejskiej w Krasnobrodzie w dniu 

28 października 2003r. dokonano 

wyboru ławników. 

Ławnikiem Sądu Okręgowego został 

pan Józef Kapuśniak. 
Ławnikami Sądu Rejonowego do 

orzekania w sprawach pracy i 

ubezpieczeń społecznych zostały 

panie: 

      - Bosak Magdalena  
      - Truszkowska Barbara  

Ławnikami Sądu Rejonowego zostali 

wybrani: 

- Kałuża Adam  
- Nawój Lucyna  
- Macikiewicz Piotr  
- Gęśla Anna 

 

***** 
 

 Informacje zebrała:  

                         M. Czapla 
 

 

 

WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

***** 

Dobiegły końca prace związane z 

modernizacją oświetlenia ulicznego na 

części osiedla Podklasztor. Prace polegały 

na wymianie okablowania i zainstalowa-

niu ozdobnych lamp oświetlenia ulicznego 

z energooszczędnymi żarówkami (takie 

same lampy oświetlają fragment ulicy 3 

Maja obok Urzędu Miejskiego w 

Krasnobrodzie). Pozostał jeszcze do 

wykonania demontaż starych  betonowych 

słupów oraz napowietrznej linii 

elektrycznej. 
 

 

***** 
Wieloletnie starania gminnych władz 

samorządowych o wykonanie oświetlenia 

ulicznego w Zielonem zostały zakończone 

sukcesem. Od listopada  br. działa nowe 

oświetlenie uliczne w tej miejscowości. 

Prowadzone też będą prace uzupełniające 

oświetlenie uliczne również w innych 

miejscowościach gminy Krasnobród. 
 

 

***** 
Z dniem 31 grudnia 2003r. wygasa 

umowa na prowadzenie bankowej obsługi 

budżetu MiG Krasnobród przez Kredyt 

Bank S.A. w Zamościu. W związku z 

powyższym w dniu 09.09.2003r. został 

ogłoszony przetarg na prowadzenie 

bankowej obsługi budżetu MiG 

Krasnobród na okres 3 lat. Niestety 

przetarg ten nie został rozstrzygnięty, 

gdyż wpłynęła tylko jedna oferta. 

Zaistniała, więc konieczność ogłoszenia 

drugiego przetargu. Drugi przetarg 

ogłoszono w dniu 28.10.2003r. Ponownie 

wpłynęła tylko jedna oferta i przetarg 

unieważniono. Obecnie, w celu 

zapewnienia ciągłości obsługi bankowej 

budżetu MiG Krasnobród zostanie 

zawarta umowa z wolnej ręki z Kredyt 

Bankiem S.A  
 

 
 

na jeden rok (od 01.01.2004r. – 

31.12.2004r.). W przyszłym roku proce-

dura przetargowa zostanie rozpoczęta na 

nowo. 

***** 
 

W dniach od 15-22.11.2003r Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Biuro Powiatowe w Zamościu z udziałem 

pracowników Wojewódzkiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego Oddział Sitno 

przeprowadziła wśród rolników naszej 

gminy akcję edukacyjną na  temat 

wypełniania wniosków powierzchniowych 

o płatności obszarowe oraz wniosków o 

nadanie numeru identyfikacyjnego 

gospodarstwa. Na spotkaniach rolnicy 

otrzymywali bezpłatnie wypisy z 

ewidencji gruntów. 

Rolnicy, którzy nie uczestniczyli w 

szkoleniach i nie odebrali wypisów będą 

mogli się zgłosić po ich odbiór do 

Powiatowego Biura Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w Zamościu ul. Szczebrzeska 120. 
Odbyto łącznie 50 spotkań szkoleniowych 

obejmujących swym zasięgiem wszystkie 

miejscowości gminy poza Wólką 

Husińską. Szkolenie w Wólce Husińskiej 

zaplanowano na miesiąc grudzień. 

Frekwencja rolników na spotkaniu była 

różna. Największa w miejscowości 

Zielone około 60%, w pozostałych 

miejscowościach w granicach 40-50%. 

Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły 

się spotkania w Krasnobrodzie, gdzie 

udział mieszkańców Krasnobrodu z 

przyległymi miejscowościami Nowa 

Wieś, Szur, Grabnik wynosiła około 15%. 
 

***** 
Gmina Krasnobród przygotowuje dwa 

kolejne wnioski w ramach Programu 

SAPARD na modernizację parkingów 

przy ul. Partyzantów i Kościuszki w 

Krasnobrodzie. Urząd posiada pełną 
dokumentację z aktualnym pozwoleniem 

na budowę. Możliwe jest pozyskanie 

środków finansowych w wysokości 80% 

wartości realizacji zadania. Po wykonaniu 

tego zadania Krasnobród zyska około 40 

miejsc parkingowych. 
 

***** 
 

 

 

Ogłoszenie 
 

Prezes 
Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa 

zaprasza wszystkich  

zainteresowanych do składania 
 

WNIOSKÓW O POMOC 
FINANSOWĄ W RAMACH 

SPECJALNEGO 
AKCESYJNEGO PROGRAMU 

NA RZECZ ROLNICTWA  
I ROZWOJU OBSZARÓW  

WIEJSKICH SAPARD 
 

Pomoc finansowa będzie udzielana na 

przedsięwzięcia z zakresu: 

„Różnicowania działalności 
gospodarczej na obszarach 

wiejskich”,  
które dotyczą m.in.  rolników, 

domowników, firmy (zatrudniające do 

50) osób oraz gminy, stowarzyszenia  

i fundacje. 

Wyznaczone zostały następujące 

terminy składania wniosków o pomoc 

finansową: 

od 03.12.2003 do 22.12.2003r. 

od 23.12.2003 do 12.01.2004r. 

 

Wnioski przyjmowane będą w 

oddziałach regionalnych ARiMR 

właściwych terytorialnie dla miejsca 

realizacji planowanego 

przedsięwzięcia. Szczegółowe 

informacje o warunkach ubiegania się o 

pomoc finansową można uzyskać w 

oddziałach regionalnych ARiMR, a 

także na stronie internetowej ARiMR:  

www.arimr.gov.pl. 
Na tej samej stronie internetowej 

dostępne są też formularze wniosków.  

Wszelkie informacje na temat 

Programu SAPARD udzielane są 

również pod numerem bezpłatnej 

infolinii:  

0 800 38 00 84. 
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U Tronu Królowej Polski 
na progu dorosłości 

 

wybrali własną drogę życia, zdali 

egzamin maturalny. Wówczas pojawiła 

się w nas wiele pytań, wiele 

niewiadomych na temat przyszłości, 

dalszej drogi życiowej i tych 

nieznanych wyborów, które są przed 

nami. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że 

Bóg dla każdego z nas wybrał jakiś cel, 

który powinniśmy osiągnąć. Przed 

nami wielkie wyzwania i wiążące się z 

tym obowiązki, przede wszystkim 

wiele nauki i pracy. 

      O godzinie 18 następne mocne 

przeżycie i niepowtarzalny widok. 

Młodzież z zapalonymi świecami pełna 

nadziei, wiary i ufności wędrująca 

Drogą Krzyżową na Wałach klasztoru. 

Tutaj też pojawiło się wiele myśli. 
Zrozumienie tego, że życie nie jest 

łatwe, że musimy dać z siebie 

wszystko, aby osiągnąć właściwy cel. 

       Po Drodze Krzyżowej o 20 w 

Kaplicy Cudownego Obrazu Matki 

Bożej odmówiliśmy Różaniec 

prowadzony przez młodzież z II 

Liceum z Zamościa. 

 

Po różańcu o 21.00 odbył się Apel 

Jasnogórski, który kończył naszą 

pielgrzymkę do Tronu Królowej Polski.  

       Około 21.30 wyjechaliśmy z 

Częstochowy. Mimo zmęczenia, mimo 

długiej podróży każdy z nas czuł 

wewnętrzną radość. Dzięki tej 

pielgrzymce zrozumieliśmy, że mimo 

trudności nie możemy się poddawać, 

musimy podjąć walkę ze swoimi 

słabościami i dążyć do tego, abyśmy 

odnaleźli po egzaminie dojrzałości 

właściwą drogę życia. 

       Do Krasnobrodu wróciliśmy po 4 

rano w niedzielę. W imieniu całej klasy 

maturzystów z Krasnobrodu pragnę 

podziękować naszym opiekunom: 

naszemu wychowawcy panu 

Grzegorzowi Piwko i ks. Jackowi 

Rakowi za zorganizowanie oraz przebieg 

tej niezapomnianej pielgrzymki, która na 

zawsze pozostanie w naszej pamięci. 
 

                                Ania 
 

Na zdjęciach: Św. Krzyż i Jasna Góra 

 

 

      Dnia 25 października miała miejsce 

już XII Pielgrzymka Maturzystów 

Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej na 

Jasną Górę. Tradycyjnie uczestniczyła w 

niej młodzież z Liceum 

Ogólnokształcącego z Krasnobrodu.  

      Chcąc zwiedzić kilka jeszcze 

ciekawych miejsc wyruszyliśmy już dzień 

wcześniej. W piątek po kilkugodzinnej 

jeździe zatrzymaliśmy się u stóp Gór 

Świętokrzyskich i Traktem Królewskim, 

przy pięknej pogodzie, wspięliśmy się na 

Święty Krzyż. Zwiedziliśmy stary klasztor 

pobenedyktyński, w którym znajduje się 
cenny zabytek sztuki wczesnego baroku w 
Polsce - Kaplica Oleśnickich, gdzie 

przechowywane są relikwie Krzyża, na 

którym umarł Jezus. Niesamowite 

wrażenie wywarły na nas podziemia 

kaplicy, krypty grobowe, a w nich trumny 

z zabalsamowanymi ciałami min. opata 

Sierakowskiego, nieznanego powstańca z 

1863r. oraz księcia Jeremiasza 

Wiśniowieckiego. U większości z nas 

pojawił się dreszcz strachu i chwila 

zastanowienia nad przemijalnością i 

kruchością życia człowieka. Te chwile 

refleksji pojawiły się przede wszystkim po 

przeczytaniu cytatu, który widniał nad 

zwłokami, a brzmiał:  
      "Kim ty jesteś, ja byłem, 

      Kim ja jestem, tym ty będziesz." 

Po zwiedzeniu Kaplicy i krypty 

odwiedziliśmy muzeum misyjne 

prowadzone przez Księży Oblatów Maryi, 

którzy są dzisiaj gospodarzami Klasztoru 

na Świętym Krzyżu.  

       Dalej wyruszyliśmy do Jędrzejowa. 

W tamtejszym klasztorze Cystersów 

spoczywają szczątki bł. Wincentego 

Kadłubka, pierwszego kronikarza dziejów 

Polski; a sam klasztor jest pięknym 

zabytkiem architektury.  

      Do Częstochowy dotarliśmy ok. godz. 

19.00, gdzie rozlokowaliśmy się na nocleg 

w Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II. 

Jeszcze wieczorem poszliśmy pokłonić się 

Pani Jasnogórskiej uczestnicząc w Apelu 

Jasnogórskim. 

     W sobotę 25 października - główne 

uroczystości zaczynały się o godz. 15.00. 

Mieliśmy więc sporo czasu. Pojechaliśmy 

do pobliskiego Olsztyna. Na wzgórzu 

mieszczą się ruiny zamku, jednego z tych 

tworzących szlak Orlich Gniazd. 

Powróciwszy na Jasną Górę podjęliśmy 

się zwiedzania samego klasztoru. Wielu 

pielgrzymów i gromadząca się młodzież 

naszej diecezji utrudniały zwiedzanie 

wielu miejsc. Jednak udało się nam 

zobaczyć arsenał, salę rycerską i skarbiec, 

gdzie znajdują się wota wdzięczności dla 

Matki Boskiej Częstochowskiej za 

okazane łaski. 

        Godzina 15 - uroczysta Msza św. - 

niesamowite przeżycie. Eucharystia w 

naszej intencji celebrowana przez Księdza 

Biskupa Mariusza Leszczyńskiego i ponad 

30 księży katechetów w przepięknej 

bazylice Jasnogórskiej. Modlitwy abyśmy  
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Niedocenieni artyści 
       24 października 2003r. krasnobrodzkie Centrum Kultury i Sportu już po 

raz drugi miało przyjemność gościć uczestników VI Integracyjnego 

Festiwalu Dorobku Artystycznego Polskich Środowisk Przygranicznych, 

który był organizowany przez Tomaszowski Dom Kultury. 

      Na koncert festiwalowy do naszego miasteczka przyjechało około stu 

wykonawców, którzy zaprezentowali zróżnicowany program artystyczny, 

począwszy od występu chóru, a skończywszy na bardzo ekspresyjnym i 

zmysłowym pokazie tańców latynoamerykańskich. 

Jeśli już mowa o wykonawcach, to należy wspomnieć, że oprócz chóru 

„Pueri Cantores” z Żytomierza i duetu tanecznego „Gracja” ze Stanisławowa 

wystąpili: 

- Zespól Artystyczny „ Wesoła Szkoła” z Borysławia, 

- Zespół Regionalny „ Podolanie” z Chmielnickiego, 

- Zespół „ Buziaki” z SOSW w Tomaszowie Lubelskim, 

- Zespół „Przyjaciele” z Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz osób z 

Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tomaszowie Lubelskim, 

- Zespół Tańca Nowoczesnego „ Flex” z TDK oraz pary z Klubu 

Tańca Polskiego z TDK. 

      Koncert rozpoczął się o godzinie 17.00. Szkoda tylko, że publiczność nie 

dopisała. Było bardzo mało miejscowych widzów. Gdyby nie uczestnicy 

koncertu widownia sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu byłaby 

prawie pusta. A szkoda, bo naprawdę warto było popatrzeć na tych zdolnych 

ludzi, którzy całkiem bezinteresownie chcieli podzielić się z nami swoim 

„młodym” dorobkiem artystycznym, który na pewno kosztował ich niemało 

pracy, wysiłku i nierzadko wielu wyrzeczeń. Ponadto warto czasem oderwać  

  

 

 

się od codziennych spraw i zaserwować sobie 

„łyk kultury”, który pozwoli na chwilę relaksu, 

uśmiechu, a niekiedy nawet pomoże zrozumieć 

innych ludzi, ich problemy i spojrzenie na świat. 

(Mam tu na myśli bardzo piękny występ 

Zespołu „Przyjaciele” z Polskiego 

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym). 
      Tak, więc koncert mimo niewielkiego 

udziału publiczności upłynął w miłej i 

serdecznej atmosferze. 

      Ci, którzy byli na pewno nie żałowali 

wspólnie spędzonych chwil. Natomiast 

wszystkim nieobecnym pozostaje mieć nadzieję, 

że za rok uczestnicy Festiwalu znów nas 

odwiedzą i wtedy szersze grono widzów 

znajdzie czas na zafundowanie sobie odrobiny 

kulturalnych doznań. 

      Na zakończenie należy wspomnieć, że 

wszyscy uczestnicy koncertu otrzymali z rąk 

Pani Dyrektor CKiS Marioli Czapla dyplomy 

okolicznościowe raz drobne upominki 

wykonane przez uczestników Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Dominikanówce. 
 

   M.K. 

 

Zdjęcia z koncertu publikujemy 

na str. 10 

 

Zbieramy dary 
 

      Koniec listopada i początek 

grudnia to, na Lubelszczyźnie, a 

ostatnio i w innych rejonach 

naszego kraju, okres związany z 

działalnością charytatywną w 

ramach Akcji „Pomóż Dzieciom 

Przetrwać Zimę”.  

      Pomysłodawczynią akcji jest 

redaktorka Radia Lublin pani Ewa 

Dados, która dostrzegając potrzeby 

dzieci z rodzin niepełnych i 

będących w trudnej sytuacji 

materialnej od jedenastu lat 

organizuje tą akcję. 

      Akcja „Pomóż Dzieciom 

Przetrwać Zimę” na też już 

wieloletnią tradycję w 

Krasnobrodzie, jest bowiem 

organizowana na terenie Gminy i 

Parafii Krasnobród po raz dziewiąty. 

      W dniu 18.11.2003r. w Centrum 

Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 

odbyło się pierwsze spotkanie 

związane z organizacją akcji. Co 

prawda przyszło na nie niewiele 

osób, ale byli też tacy, którzy nie 

mogąc uczestniczyć w spotkaniu 

zadeklarowali swój udział w 

organizacji Akcji. Kolejne spotkanie 

odbyło się w dniu 25.11.2003r.  

Podczas tych spotkań, omówiono 

sprawy dotyczące: rozpropagowania 

akcji, organizacji zbiorki darów na 

terenie gminy Krasnobród, 

organizacji koncertu 

towarzyszącego zbiórce darów w 

CKiS oraz sposobu rozdawania 

zebranych darów. 

 

Plan tegorocznej zbiórki przedstawia się następująco: 
      Od 26 do 28  listopada prowadzona jest zbiórka darów w szkołach na terenie Miasta i 

Gminy Krasnobród. Natomiast uliczna zbiórka darów w Krasnobrodzie i w 

poszczególnych miejscowościach naszej gminy odbędzie się w niedzielę 30 listopada 

2003r. według następującego porządku:  
DOMINIKANÓWKA - od godz. 8.30 – 10.30 

MAJDAN MAŁY - od godz. 11.30 – 13.00 
HUTKÓW- od godz. 8.30 – 10.30 
WÓLKA HUSIŃSKA- od godz. 10.30 – 12.30 
ZIELONE- od godz. 13.00 – 14.00 
MAJDAN WIELKI- od godz. 10.00 – 12.00 

PODKLASZTOR - od godz. 10.00 – 13.00 
KACZÓRKI - od godz. 11.30 

STARA HUTA- od godz. 13.00 
HUCISKO - od godz. 13.30 
MALEWSZCZYZNA- od godz. 14.00 
KRASNOBRÓD – Market - od godz. 9.00-13.00 

KRASNOBRÓD - Centrum Kultury i Sportu - od godz. 11.00-18.00 
KRASNOBRÓD – Sklep Spożyw-Przem. - Stanisław Borek - godz. 9.00 – 14.00 

     Zbiórce darów w CKiS towarzyszyć będzie blok imprez artystycznych oraz aukcja. 

      W ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” zbierane będą wyłącznie dary 

rzeczowe. Ofiarować można: artykuły spożywcze (mąka, cukier, kasze, ziemniaki, 

buraki marchew itp.), środki czystości, artykuły szkolne, zabawki i książki. Nie będą 

zbierane pieniądze i odzież. 

     Zbiórkę darów będą prowadziły osoby z identyfikatorami Akcji „Pomóż Dzieciom 

Przetrwać Zimę” obok odpowiednio oznakowanych pojazdów i tylko one są do tego 

uprawnione. 

     Zebrane podczas akcji dary zostaną przekazane dzieciom z rodzin znajdujących się w 

trudnej sytuacji materialnej z terenu Miasta i Gminy Krasnobród. 

     Mamy nadzieję, że jak co roku możemy liczyć na aktywny udział mieszkańców 

Gminy i Parafii Krasnobród w  Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.  

      W imieniu organizatorów  akcji z góry dziękuję za przekazane dary oraz wszelką 

pomoc związaną z organizacją akcji.  

M. Czapla 
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Dziękuję 
ci mój 

kraju... 

 

      Każdy z nas potrzebuje miejsca, w 

którym nie jest gościem, turystą 

przybyszem, ale jest u siebie. Jedni, w 

myśl słów piosenki Edyty Geppert, 

mówią o tym miejscu z czułością: 

„Bardzo ci dziękuję mój kraju za to, że 

jesteś moim krajem”. Inni z 

roszczeniową pretensją twierdzą, iż w 

tym kraju nic się nie da zrobić. W tym 

kraju ludzie są za mało europejscy, w 

tym kraju ludzie hołdują jakimś 
nieżyciowym wartościom. „W tym 

kraju” – to brzmi obco i karcąco. 

       Choć wielu krzyczy dziś głośno o 

swoich prawach do posiadania i o tym 

co powinni dostać, odzyskać, wymusić, 

na myśl przychodzą słowa Johna 

Kennedy'ego: „Nie pytajcie co może 

uczynić dla was Ojczyzna. Pytajcie co 

wy możecie dla niej uczynić”. W 85 

rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości pytanie to nabiera 

szczególnej mocy. Ilu z nas, 

mieszkańców Krasnobrodu, zadumało 

się choć na chwilę nad jego sensem. 

Wszak 11 listopada nadarzała się ku 

temu niejedna okazja... 

       Tegoroczne obchody Święta 

Niepodległości rozpoczęła uroczysta 

Msza Św. w intencji Ojczyzny, którą 

poprzedził program patriotyczny w 

wykonaniu uczniów Szkoły 

Podstawowej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim. 

Pewnie niejeden Krasnobrodzianin 

zadumał się tu na chwilę i uświadomił, 

iż Polska odrodziła się do 

niepodległości, gdyż trwał w nas 

potężny polski duch. Jego 

najpiękniejszym, a zarazem codziennym 

znakiem była mowa polska. „Taka 

kochana, taka droga, taka śliczna” – jak 

mówił kaznodzieja – przywołując słowa 

bohatera noweli H. Sienkiewicza 

„Latarnik”. 

       Po zakończonej Mszy Św. 

mieszkańcy Krasnobrodu udali się na 

miejscowy cmentarz, by oddać hołd tym 

wszystkim, którzy przez pokolenia 

krwią, ofiarą i duchem walczyli o wolną 

Polskę. Pierwszym miejscem zadumy    

i refleksji był Pomnik Powstańców 

Styczniowych, gdzie modlono się w 

intencji poległych w obronie Ojczyzny. 

 

 

Delegacje uczniów Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Zespołu Szkół 

Podstawowych w Krasnobrodzie 

złożyły tu wiązanki. 

      Następnie krasnobrodzka 

społeczność zgromadziła się pod 

Pomnikiem Żołnierzy Września 1939r. 

Po odegraniu przez Orkiestrę Hymnu 

Narodowego została odmówiona krótka 

modlitwa w intencji poległych. 

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta 

i Gminy Krasnobród p. Marek 

Pasieczny, który wygłosił 

okolicznościowe przemówienie. Na 

koniec religijno-patriotycznej części 

obchodów  Święta Niepodległości 

delegacje związku kombatantów, szkół, 

straży pożarnej oraz instytucji i 

zakładów pracy z terenu Miasta i Gminy 

Krasnobród złożyły pod pomnikiem 

wiązanki. 

       Druga, popołudniowa część 

obchodów Święta Niepodległości miała 

miejsce w Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie. Należy tu dodać, iż 

podobnie jak poranne uroczystości w 

kościele i na cmentarzu, tak i program 

artystyczny w CKiS zgromadził wielu 

mieszkańców naszego miasta i gminy. 

Sala widowiskowa nie mogła pomieścić 

tych wszystkich, którzy chcieli 

uczestniczyć w części artystycznej 

krasnobrodzkich obchodów Święta 

Niepodległości. 

        Program artystyczny rozpoczął 

występ Orkiestry Dętej z Krasnobrodu. 

Warto odnotować ten fakt, gdyż 

nieczęsto mamy możliwość posłuchać 

tak różnych utworów z bogatego, bądź 
co bądź, repertuaru Orkiestry 

Krasnobrodzkiej. Swój debiut w 

obchodach 

 

Święta Odzyskania Niepodległości 

miały dzieci z Sanatorium 

Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka 

w Krasnobrodzie. Program 

patriotyczny, który został przez nie 

zaprezentowany, uświadomił pewnie 

niejednemu Krasnobrodzianinowi, iż 

odzyskanie niepodległości przez Polskę 

po 123 latach zaborów było procesem 

bardzo złożonym, który nie dokonał się 
nagle i cudownie. 

       Swój mały udział w obchodach 85 

rocznicy odzyskania niepodległości 

mieli też najmłodsi mieszkańcy naszej 

społeczności. Dzieci z miejscowego 

przedszkola swą szczerością i 

autentycznością podbiły serca 

zebranych. A że świetnie czują się  w 

roli małych artystów zademonstrowały 

tym, iż wyraźnie nie miały ochoty 

żegnać się ze zgromadzoną 
publicznością. Takiej pewności 

scenicznej pozazdrościli im zapewne 

nawet stali bywalcy krasnobrodzkiej 

sceny – zespół „Wójtowianie”. 

       Przed szeroką publicznością miały 

okazje zaprezentować się też zespoły 

działające przy CKiS tj. formacja tańca 

nowoczesnego oraz dziewczęcy zespół 

wokalny. A na koniec mocny, a 

właściwie głośny akcent – koncert 

zespołu młodzieżowego „Śrubka”. 

      Patrząc na tych młodych 

wykonawców, którzy brali udział w 

krasnobrodzkich obchodach Święta 

Niepodległości jedno wydaje się pewne. 

Przyszło nam żyć w kraju, w którym 

ludzie od pokoleń związani z tą ziemią i 

kulturą mogą spokojnie urzeczywistniać 

własne marzenia i rozwijać własne 

talenty.  

      I jak tu nie pamiętać o tych, którzy 

mieli w sobie tyle odwagi i wytrwałości, 

aby nie zwątpić, że dzień wolności 

nadejdzie, choć mijać będą dni, 

miesiące, lata, a nawet pokolenia. 

 B.B. 

 

Fotoreportaż z uroczystości  

- patrz  str.  11 

              Spotkanie  
honorowych dawców krwi 

 

      W dniu 29.11.2003r. o godz. 13.00 w Centrum Kultury i 

Sportu w Krasnobrodzie odbyło się uroczyste spotkanie 

krwiodawców z terenu miasta i gminy Krasnobród, podczas 

którego najbardziej aktywni krwiodawcy otrzymali 

odznaczenia.  

       Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie 

Honorowych Dawców Krwi w Krasnobrodzie.  

      Szczegółową relacje z tego spotkania opublikujemy w 

kolejnym wydaniu „G.K.” 

M. Czapla 

 

             Od Redakcji 
 

Drogi Czytelniku już wkrótce ukaże się kolejne, 
grudniowe, świateczne wydanie  

„Gazety Krasnobrodzkiej”. 
Serdecznie zapraszamy do zamieszczania  

życzeń świątecznych  
na łamach naszego pisma. 

Redakcja przyjmuje zgłoszenia  
do dnia 10 grudnia 2003r. 

 
Zapraszamy 
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Nauczanie Jana Pawła II 

Kilka słów o życiu i śmierci 
w cieniu Krzyża 

 
 

      Wypadałoby w listopadzie 

zatrzymać się i zastanowić, chociaż 

chwilę, nad tajemnicą życia i śmierci. 

Nie ma jednego dokumentu 

papieskiego, któryby mówił o tajemnicy 

egzystencji człowieka. Potrzeba było 

szukać po wielu dokumentach i 

wypowiedziach papieskich. Spróbujmy 

więc. 

     Kiedy ludzie nauki, filozofowie 

obserwują otaczający świat to 

dostrzegają nieunikniony cień śmierci. 

Każde istnienie ulega zniszczeniu, 

śmierci: rośliny, zwierzęta czy nawet 

„wieczne" kamienie osiągają koniec, 

kres swego istnienia. I choć człowiek 

wydaje się taki potężny przez zdobycze 

techniki i intelektu to jednak i on 

nieuchronnie zmierza do śmierci. Ta 

niepokojąca rzeczywistość każe nam 

szukać wyczerpującej odpowiedzi. Po 

co człowiek żyje, dokąd zmierza, 

dlaczego umiera, czy jest możliwość 

życia po śmierci? Wielu, odrzucając 

wiarę i Boga, dochodzi do wniosku, że 

życie człowieka jest jakimś 
przypadkiem lub wręcz pomyłką natury. 

Pytają więc, czy warto żyć, czy warto 

powoływać innych do życia, skoro być 

może będą złorzeczyć, że wypadało im 

istnieć w okrutnym świecie.  
     Ojciec Święty przestrzega, więc 

przed cywilizacją śmierci, która głosi, 

że Bóg jest nie potrzebny - wielu żyje 

tak, jakby Bóg nie istniał. Wiara uczy, 

że źródłem życia jest sam Bóg; On jest 

Stworzycielem, Dawcą i Sędzią. 

      Gdzie indziej człowiek mógłby szu-

kać odpowiedzi na dramatyczne 

pytania, jakie stawia sobie w obliczu  

 

bólu, cierpienia niewinnych i śmierci, 

jeśli nie w świetle promieniującym z 

tajemnicy męki, śmierci i 

zmartwychwstania Chrystusa? Człowiek 

swym intelektem nie może pojąć, w jaki 

sposób śmierć może być źródłem życia i 

miłości. Potrzeba było objawienia się 

Boga, tej wielkiej tajemnicy wcielenia - 

gdy wieczność wkroczyła w czas, 

wszystko ukryło się w małej cząstce, 

Bóg przybrał postać człowieka. Jezus - 

Syn Boży usuwa korzenie zła tkwiące w 

grzechu i w śmierci. One bowiem 

znajdują się u podstaw utraty życia 

wiecznego. On przezwycięża grzech 

swoim posłuszeństwem aż do śmierci. 

Przezwycięża zaś śmierć - 

Zmartwychwstaniem.  
Nic, więc dziwnego, że ta głęboka wiara 

Jana Pawła II nadaje charakterystyczny 

rys całej posłudze i przybiera postać 

hasła, sloganu a zarazem postać dwuz-

daniowego programu: „Nie lękajcie się! 

Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi 

Chrystusowi!” Pozwólcie Chrystusowi 

mówić do człowieka. On jeden ma 

słowa życia - życia wiecznego.  

      Życie i śmierć człowieka jeżeli 

przebiega „w cieniu” Chrystusowego 

krzyża nabiera nowego, wiecznego 

wymiaru. Przez śmierć i zmartwych-

wstanie Syna Bożego człowiek 

 

 

odnajduje swoje życie wieczne. 

Chrystus staje się Drogą, Pomostem, 

Bramą do wieczności. Poszukiwanie 

Chrystusa i przylgnięcie doń decydują o 

stylu życia i wzrastaniu człowieka, o 

nowych sposobach codziennego życia, 

bardziej zgodnych z ludzką godnością.  

      Dlatego Papież, w perspektywie 

głoszonej przez świat cywilizacji 

śmierci głosi potrzebę nowej 

ewangelizacji. W świecie tak mocny jest 

kult ciała, jednostki a wolność staje się 

niemal bożkiem - Ojciec Święty zwraca 

uwagę na duszę człowieka i na jego 

powołanie do wieczności. Potrzeba więc 

przylgnięcia do Chrystusa i do Jego 

Ewangelii aby przeżyć spotkanie i 

sakramentalną komunię z Chrystusem a 

przez to nauczyć się żyć w duchu 

miłości i służby.  

      Człowiek jest kochany przez Boga! 

Oto proste, a jakże przejmujące 

Orędzie, które Kościół jest winien 

człowiekowi. Każdy chrześcijanin może 

i musi słowem i życiem głosić: Bóg cię 

kocha, Chrystus przyszedł dla ciebie, 

dla ciebie jest „Drogą, Prawdą i 

Życiem”.  
      Pełny sens życie i śmierci człowiek 

może odczytać tylko w Chrystusie.  
 

x. Jacek 

 

Dary serca 
 

      Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Tomaszowie Lubelskim wspólnie z Miejsko-Gminnym 

Klubem SHDK w Krasnobrodzie po raz dziesiąty, a po raz 

drugi w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 

zorganizowało w dniu 28.10.2003r. akcję Honorowego 

Oddawania Krwi. 

      W akcji udział wzięli: Szpyra Bożena, Bełz Zuzanna, 

Olszewska Urszula, Kostrubiec Jan, Szpyra Antoni, Gradziuk 

Konrad, Dziuba Kazimierz, Szpyra Franciszek, 

Kuczmaszewski Krzysztof, Chmielowiec Wojciech, Wardach 

Andrzej, Skrzyński Sylwester, Kurantowicz Piotr, Kowalik 

Jacek, ks. Maj Krzysztof, Roczkowski Marcin, Żuk Adam. 

      Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się 

do tego by akcja się powiodła, a w szczególności Ks. 

Prałatowi Romanowi Marszalcowi i wikariuszom za 

rozpropagowanie akcji, Pani Marioli Czapli dyr. CKiS za 

udostępnienie świetlicy, Panu Jarosławowi Rosiakowi za 

sponsorowanie akcji, Panu doktorowi Sebastianowi Łysiakowi 

i Paniom pielęgniarkom za sprawne i bezbolesne pobranie 

krwi, pracownikom WTZ w Dominikanówce za liczny udział 

w akcji, P.P. Szpyrom za rodzinne oddawanie krwi oraz 

wszystkim biorącym udział w tak szlachetnym celu, jakim jest 

ratowanie ludzkiego życia poprzez honorowe oddawanie krwi. 
 

  A. Żuk 

 

Nalejcie wosku na wodę... 
 

      Andrzejki to panieńska zabawa we wróżby mająca 

ujawnić, jak wygląda przyszły mąż, jakie nosi imię, z której 

strony przybędzie. Wesołe czary-mary odprawiane są 29 

listopada wieczorem, w wigilię św. Andrzeja. 

      W Polsce przyszłość małżeńską odgadywano nie tylko 

laniem wosku, ale i ołowiu. Ołów uchodził za metal osobliwy, 

umiejący przyciągać szczęcie. Małżeństwo wywróżone 

ołowiem miało być trwalsze niż kruchym woskiem, ale jak 

powiadały doświadczone matrony, ciężkie. 

      Aby we śnie zobaczyć przyszłego męża, należało „pościć 

albo i suszyć dzień cały nawet wody nie pijąc, po czym na 

wieczerzą jeno śledzia słonego zjadłszy, położyć się spać. A 

uważać pilnie na młodzianina, co we śnie wody poda, bo on ci 

będzie mężem”. 

     Ale nie tylko we śnie pozwalał dobry św. Andrzej 

dziewczętom oglądać przyszłych mężów. Na jawie też, i to w 

bardzo wielu okolicznościach. Można było zajrzeć o północy 

do chlebowego pieca, by zobaczyć tam wizję śpiącego 

mężczyzny. Ale nie był to dobry znak – śpioch, leń 

patentowany, piecuch. Można było także o północy patrzeć w 

zwierciadło wiszące na wprost drzwi. Mężczyzna, który w 

nich stanął to właśnie on.  

B.B. 
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Kolejny sukces ekologiczny  
 

 

      Rok temu, w grudniowym wydaniu pisaliśmy o nominacji, jaką Gmina 

Krasnobród otrzymała w ramach IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” zorganizowanego przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Po odbiór 

tego znaczącego wyróżnienia burmistrz Marek Pasieczny udał się do 

Poznania. Finał tego konkursu miał miejsce 3 lutego 2003r. w siedzibie 

Sejmu RP w Warszawie. Wówczas oprócz certyfikatu, statuetki i tytułu 

„Promotora Ekologii”  

Gmina Krasnobród otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. zł.  

     Tyle tytułem przypomnienia. 

     W tym roku, w listopadzie burmistrz Marek Pasieczny udał się do 

Poznania na Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO’2003 po odbiór 

kolejnego znaczącego wyróżnienia. Tym razem było to wyróżnienie w 

ramach I edycji Wielkiego Konkursu „Nasza Gmina w Europie” ogłoszonego 

przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

którego celem była prezentacja dorobku i aktywności samorządów w zakresie 

działań proekologicznych.  

      Cieszy fakt, że działania samorządu gminnego Krasnobrodu w zakresie 

ekologii zostały dostrzeżone i nagrodzone przez ekspertów w tej dziedzinie.  

Warto dodać, że oprócz wyróżnienia w kategorii gmin miejsko-wiejskich w 

dziedzinie edukacji ekologicznej nasza gmina otrzymała nagrodę pieniężną w 

wysokości 100.000 zł. z przeznaczaniem na inwestycje z zakresu ochrony 

środowiska. 

M. Czapla 

 

 

Na zdjęciu (od lewej stoją) Andrzej Tuka – 

wiceprzewodniczący Komisji Konkursowej, 

Burmistrz Krasnobrodu Marek Pasieczny, Jan 

Wiater – wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Lublinie 

 

 



8                                                                                                                         
 

 

VIII sesja Rady Miejskiej  
w Krasnobrodzie 

 

      W dniu 28 października 2003 roku w 

lokalu Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie odbyła się VIII sesja 

Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 
      Pierwsza uchwała omawiana podczas 

tej sesji dotyczyła wyboru ławników do 

Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w 

Zamościu 

       Zanim jednak przystąpiono do prac 

nad chwałami, Przewodniczący Rady 

Miejskiej poprosił Sekretarza Miasta i 

Gminy Krasnobród pana Kazimierza 

Gęślę o wystąpienie, wyjaśniające 

zasady głosowania na Ławników. 

Sekretarz poinformował, że w związku z 

pismem otrzymanym z Kolegium Sądu 

Okręgowego, na terenie gminy 

Krasnobród wybranych ma zostać 

sześciu ławników do Sądu Rejonowego 

(w tym dwóch do orzekania w sprawach 

pracy i ubezpieczeń społecznych) oraz 

jeden ławnik do Sądu Okręgowego. Do 

31 lipca 2003r trwało zgłaszanie 

kandydatów na ławników. W gminie 

Krasnobród zgłoszonych zostało 14 

osób. Burmistrz wystąpił do Krajowego 

Rejestru Karnego z zapytaniem o 

karalność kandydatów (w stosunku do 

dwóch prowadzone było postępowanie 

przygotowawcze).  

      W dniu 7 października jeden z 

kandydatów (tj. Pan Eugeniusz 

Gielmuda) złożył rezygnację z 

kandydowania w wyborach na ławnika. 

Pan K. Gęśla poinformował o finanso-

wych aspektach pracy w charakterze 

ławnika: w przypadku osób 

niepracujących przysługuje rekompen-

sata pieniężna za dzień pracy oraz zwrot 

kosztów dojazdu, natomiast w 

przypadku osób zatrudnionych jest to 

zwrot kosztów dojazdu oraz ekwiwalent 

jak za urlop wypoczynkowy. 

Dnia 08.10.2003r odbyła się sesja 

Zespołu Opiniującego w składzie: 

- Paszkowska Elżbieta 

- Kula Kazimierz 

- Gromek Mirosław. 

     Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Krasnobrodzie poinformował, że wyboru 

ławników Rada dokona w głosowaniu 

tajnym, zwykłą większością głosów, w 

obecności co najmniej połowy 

ustawowego składu rady.  

      Zespół Opiniujący Kandydatów 

przedstawił protokół z posiedzenia, z 

którego wynika, że do Sądu 

Okręgowego w Zamościu w tym do 

orzekania w sprawach pracy i 

ubezpieczeń społecznych zgłoszono 

tylko jednego kandydata, do Sądu 

Rejonowego w Zamościu 

 

zgłoszono 12 kandydatów, w tym do 

orzekania w sprawach z zakresu prawa 

pracy i ubezpieczeń społecznych 

zgłoszono 2 kandydatów. 

      Radni nie wnieśli żadnych uwag 

dotyczących kandydatów, w związku z 

tym pracę nad przeprowadzeniem 

głosowania rozpoczęła Komisja 

Skrutacyjna w składzie: Paszkowska 

Elżbieta, Kula Kazimierz, Gromek 

Mirosław. 

     Członek Komisji Skrutacyjnej pani 

Paszkowska Elżbieta poinformowała o 

sposobie głosowania i ważności głosów 

na ławników. 

      Jako pierwsze odbyły się wybory 

ławników do Sądu Okręgowego w 

Zamościu do orzekania w sprawach 

pracy i ubezpieczeń społecznych. Radni 

głosowali poprzez postawienie znaku X 

w kratce z lewej strony nazwiska 

kandydata. Niepostawienie znaku X 

powodowało nieważność głosu. 

     Po tajnym głosowaniu 

Przewodniczący Rady ogłosił krótką 

przerwę, podczas której odbyło się 

liczenie głosów. Komisja Skrutacyjna 

odczytała protokół, stwierdzający, że 

wyniku głosowania ławnikiem do Sądu 

Okręgowego został pan Józef Kapuśniak 

(14 głosów „za”).  

      Kolejne głosowanie miało na celu 

wybór ławników do Sądu Rejonowego w 

tym do orzekania w sprawach pracy i 

ubezpieczeń społecznych. Ponownie 

pani Elżbieta Paszkowska 

poinformowała radnych o sposobie 

głosowania. Znak X należało postawić 

przy dwóch lub jednym nazwisku. 

Niepostawienie żadnego znaku 

oznaczało nieważność głosu. Po 

policzeniu głosów oddanych w 

głosowaniu tajnym, Komisja 

Skrutacyjna odczytała protokół z którego 

wynikało, że ławnikami do Sądu 

Rejonowego, do orzekania w sprawach 

pracy i ubezpieczeń społecznych zostały: 

pani Bosak Magdalena (14 głosów 

ważnych) oraz pani Truszkowska 

Barbara (13 głosów ważnych). 

        W wyniku trzeciego głosowania 

zostało wybranych czterech ławników 

do Sądu Rejonowego. Po odczytaniu 

sposobu głosowania (głosowanie 

najwyżej na czterech kandydatów, 

postawienie znaku X przy więcej niż 4 

nazwiskach lub nie postawienie żadnego 

znaku powoduje nieważność głosu) oraz 

przeprowadzonym głosowaniu Komisja 

Skrutacyjna odczytała protokół 

stwierdzający, że ławnikami do Sądu 

Rejonowego zostali wybrani: 

 
 
1. Kałuża Adam (14 głosów ) 

2. Nawój Lucyna Katarzyna (10 

głosów) 

3. Macikiewicz Piotr (8 głosów) 

4. Gęśla Anna (6 głosów ). 

       Po zakończonych wyborach 

Komisja Uchwał zajęła się 

przygotowaniem Uchwały nr 

VIII/63/2003 Rady Miejskiej w 

Krasnobrodzie z dnia 28 października 

2003 roku w sprawie stwierdzenia 

wyboru ławników. Treść uchwały 

została przeczytana przez pana Józefa 

Kostrubca po czym przystąpiono do 

głosowania nad uchwałą. Za przyjęciem 

uchwały opowiedzieli się wszyscy radni. 

       Po dokonaniu wyboru ławników 

zajęli się uchwałą w sprawie zmiany 

uchwały Nr III/64/2003 roku z dnia 05 

marca 2003 roku w sprawie ustalenia 

Miejsko-Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2003 

zmienionej uchwałą Nr IV/34/2003 z 

dnia 28 kwietnia 2003r.  

Do wspomnianej uchwały komentarza 

udzielił sekretarz Urzędu Miejskiego pan 

Kazimierz Gęśla, który poinformował, 

że dochody samorządu z tytułu opłat 

tzw. alkoholowych wzrosły, w związku z 

tym można zwiększyć środki finansowe 

przeznaczone na profilaktykę i 

rozwiązywanie problemów 

alkoholowych. Jeżeli pieniądze, 

uzyskane z pozwoleń na sprzedaż 

alkoholu nie zostaną wykorzystane w 

roku obecnym, przewiduje się 

utworzenie subkonta, w celu 

rozdysponowania tych środków w roku 

przyszłym. 

      Do projektu tej uchwały Radni nie 

wnieśli żadnych wniosków, w związku z 

czym przystąpiono do głosowania nad 

uchwałą. Za przyjęciem uchwały 

głosowali wszyscy radni obecni na sesji.  

Zmiany w budżecie gminy na 2003 rok. 

O komentarz poproszona została 

skarbnik gminy Krasnobród pani 

Jadwiga Kusiak, która wyjaśniła, że 

zmiany w budżecie wynikają z: 

- wzrostu dochodów z tytułu 

pobieranych opłat alkoholowych  

- subwencji oświatowej 

- ulg inwestycyjnych 

- dodatkowych funduszy z 

Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska (na 

wykonanie cembrowiny w 

miejscowości Hutki) 

- braku dotacji na dach z Zespole 

Szkól Ogólnokształcących 

- braku dotacji na aktywizację 

obszarów wiejskich 

- zmniejszenia wydatków np. na 

świetlicę i świadectwa szkolne. 

 

Ciąg dalszy na str. 9 
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Wielkie 
śpiewanie 

 

VIII sesja Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie 

 

 

      W dniu 14 listopada 2003r. w 

Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie miało miejsce „wielkie 

śpiewanie”. Dlaczego wielkie, bowiem 

śpiewała prawie setka dzieci – 

uczestnicy  IX Gminnego Konkursu 

Piosenki Przedszkolaka. Były to głównie 

dzieci z zerówek, ale także i z 

przedszkola. 

     Dzieciaki śpiewały głownie solo, ale 

były też piosenki śpiewane zespołowo 

(duety, tercety i kwartety). 

      Jak zwykle repertuar był bardzo 

zróżnicowany.Dominowały piosenki 

dziecięce, np. „Jedzie pociąg z daleka”, 

„Jestem sobie przedszkolaczek”, 

„Kolorowe kredki”, „Zuzia” itp. Nie 

zabrakło też innych piosenek, takich jak: 

„Baśka”, „Narcyz się nazywam”, 

„Powiedz”, „Agnieszka”. Niektóre z 

nich śpiewane przez dzieci sprawiały, że 

u dorosłych słuchaczy tego koncertu 

pojawiał się uśmiech na twarzy. 

       Podobnie jak w latach ubiegłych  

wśród śpiewających byli tacy, którzy 

odważnie wkraczali na scenę, chwytali 

mikrofon i głośno śpiewali piosenki. Inni 

powoli, pełni obaw zbliżali się do sceny 

i cichutko śpiewali piosenki. Byli też i 

tacy, którzy nie mieli odwagi wejść na 

scenę, tym bardziej o śpiewaniu nie 

mogło być mowy. Warto dodać, że tych 

ostatnich  było niewielu. 
      Po wysłuchaniu wszystkich piosenek 

przyszedł bardzo oczekiwany przez 

przedszkolaków czas, tj. czas 

rozdawania upominków. Tradycją jest 

już bowiem, że każdy przedszkolak 

biorący udział w konkursie otrzymuje 

pamiątkowy dyplom, coś słodkiego i 

upominek. Tradycji stało się zadość. 

Przedszkolaki otrzymały dyplomy, 

wafelki oraz flamastry – nagrody 

ufundowane przez Centrum Kultury i 

Sportu w Krasnobrodzie.  

      Nie zapomniano również o paniach 

nauczycielkach, które otrzymały 

podziękowania za trud włożony w 

przygotowanie naszych małych 

milusińskich do udziału w IX Gminnym 

Konkursie Piosenki Przedszkolaka.  

      Za pośrednictwem „Gazety 

Krasnobrodzkiej” dziękuję również 

rodzicom za przygotowanie swoich 

pociech do udziału w wielkim 

śpiewaniu. 
      Tegoroczny konkurs przeszedł już do 

historii, a za rok, jubileuszowy, dziesiąty 

już Gminny Konkurs Piosenki 

Przedszkolaka. 

M. Czapla 
 

Ciag dalszy ze str. 9 

 

       Po omówieniu wszystkich uchwał 

przedstawiano informacje 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Krasnobrodzie dotyczące analizy 

oświadczeń majątkowych radnych. Z 

przedstawionych informacji wynika, że 

radni Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 

spełnili obowiązek składając 

oświadczenia majątkowe wraz z kopią 

PIT za rok 2002 w terminie do 30 

kwietnia 2003r. Nie zaistniały znaczące 

uchybienia w złożonych zeznaniach. 

Najczęściej niepoprawnie wpisywany 

był tytuł prawny nieruchomości. 

Zgodnie z ustawą o dostępie do 

informacji publicznych oświadczenia 

majątkowe o dochodach radnych za rok 

2002 zostały umieszczone w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Krasnobrodzie.  

      Następnie Burmistrz Krasnobrodu 

Marek Pasieczny udzielił informacji, 

dotyczących oświadczeń majątkowych 

złożonych przez kierowników referatów 

oraz dyrektorów jednostek podległych.  

Burmistrz poinformował, że tylko w 

jednym przypadku Kierownik Referatu 

wzywany był do Urzędu Skarbowego 

celem naniesienia poprawki. Poza tym 

najczęściej (tak jak w przypadku 

radnych) błędnie wpisywany był tytuł 

prawny nieruchomości.  

       W dalszej części sesji 

Przewodniczący Rady przeczytał 

protokół pokontrolny Regionalnej Izby 

Obrachunkowej oraz odpowiedź Pana 

Burmistrza Marka Pasiecznego na 

wystąpienie pokontrolne. Do 

odczytanych dokumentów Radni nie 

wnieśli żadnych uwag. Radny 

Józef Kostrubiec zwrócił się do 

przybyłych na spotkanie Rady Miejskiej, 

Radnych Powiatu Zamojskiego o 

możliwość budowy chodnika w 

Krasnobrodzie przy ul. Tomaszowskiej 

oraz o sprawozdanie z działań 

poczynionych w tym kierunku.  

      Odpowiedzi udzielił Pan Jan Gębka. 

Wyjaśnił, że rozumie istotę problemu  i 

będzie się starał o wykonanie tej 

inwestycji przy pomocy funduszy 

Starostwa. Jednocześnie podkreślił brak 

na ten cel środków w tegorocznym 

budżecie. 

      Pan Jan Gębka poinformował 

zebranych o akcji szczepienia lisów oraz 

zaletach i zagrożeniach wynikających z 
tego tytułu. Ponadto zgłosił wniosek o 

większą dbałość o estetyczny wygląd 

 

 

Al.N.M.Panny, która jest jedną z 

wizytówek Krasnobrodu.  

      Następnie głos zabrał Pan Kazimierz 

Gęśla, który w odpowiedzi na 

postawione przez radnego Kostrubca 

pytanie, przybliżył tematy podejmowane 

na spotkaniu władz Krasnobrodu z 

władzami Powiatu, oraz potwierdził 

przychylność Starosty, co rokuje 

nadzieje na większe środki finansowe 

oraz wsparcie przy rozbudowie i 

modernizacji dróg. 

     Pan Kazimierz Mielnicki w swoim 

wystąpieniu wyliczył szereg działań 

podjętych już przez władze powiatu oraz 

planów, które czekają na swą realizację. 

Podkreślił chęć współpracy Starostwa z 

władzami Gminy, jednocześnie 

przypominając o ograniczonych 

środkach finansowych. Do 

priorytetowych zadań zaliczył: 

- skrzyżowanie w Hutkach, gdzie 

należy zbudować sygnalizację 

świetlną 

- kontynuacja budowy drogi Hucisko 

– Stara Huta 

- budowa przepustu w Majdanie 

Wielkim 

- budowa chodnika przy Szkole 

Podstawowej w Kaczórkach. 

     Przypomniał, że w Gmina 

Krasnobród jest w czołówce Powiatu, 

jeśli chodzi o inwestycje związane z 

drogownictwem (Starostwo Powiatowe 

wydało na ten cel w roku 2003 około 

732 tys. zł) 

       Na zakończenie sesji Zastępca 

Burmistrza Janusz Oś złożył ustne 

sprawozdanie dotyczące prac nad 

Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego. Poinformował, że do 

NSA wpłynęły trzy skargi dotyczące 

miasta Krasnobród. Opóźni to prace nad 

planem o około rok czasu, gdyż do czasu 

rozpatrzenia przez sąd nie można 

uchwalić planu. Natomiast plan dla 

gminy Krasnobród jest w trakcie 

realizacji, gdyż jedyna skarga jaka 

wpłynęła do NSA została następnie 

wycofana przez wnioskodawcę.  

Dzięki zrozumieniu wagi sprawy będzie 

możliwe w niedługim czasie podjecie 

uchwały ws. uchwalenia planu 

dotyczącego gminy Krasnobród bez 

terenów miasta Krasnobród. 

 
   oprac. 

 M. Czapla 
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Anioł z Kalkuty 
 
       Święta za życia, Anioł z Kalkuty 
czyli Matka Teresa z Kalkuty 

wyniesiona do chwały ołtarzy przez 

papieża Jana Pawła II 19 października 

br. Z pochodzenia była Albanką. 

Urodziła się 26 sierpnia 1910 r. w 

Skopje, które wówczas należało do 

Serbii. Jej ojciec prowadził interesy i 

dlatego Agnes Ganxhe Bojaxhiu 

przyszła na świat poza rodzinnym 

krajem. Z dzieciństwa wspomina 

wspólną rodzinną modlitwę i głęboką 

pobożność matki. Ojciec zginął młodo i 

matka ją i jeszcze dwoje rodzeństwa 

musiała wychowywać sama. Od matki 

nauczyła się nieustępliwości, siły 

charakteru, wytrwałości a zarazem 

łagodności, hojności i miłosierdzia.  

      We wrześniu 1928 r opuściła, jak się 

okazało na zawsze, dom rodzinny i 

wstąpiła do Zgromadzenia Matki Bożej 

Loretańskiej z siedzibą w Irlandii. 

Siostry te prowadziły działalność 

misyjną w Bengalu. A tam właśnie 

pragnęła pracować młoda Agnes. Pilnie 

uczyła się angielskiego i jeszcze tego 

samego roku wypłynęła statkiem do 

Indii. W zakonie przybrała imię Teresa - 

od św. Teresy z Lisieux. Loretanki 

prowadziły szkoły dla dziewcząt i 

młodej zakonnicy polecono 

prowadzenie lekcji. Mając 36 lat podjęła 

podróż do Darjeeling na rekolekcje i na 

wypoczynek. Ta podróż zaważyła na 

całym jej życiu. "Tamtej nocy - jak 

sama wspomina - moje oczy otworzyły 

się na cierpienie i zrozumiałam do głębi 

istotę mojego powołania." Porzuciła 

dotychczasową pracę i wyszła na ulice 

pomagać ubogim. Musiała pokonać 

wiele przeciwności. W końcu otrzymała 

pozwolenie na opuszczenia zakonu i 

wyruszyła na spotkanie nieznanego.  

       16 sierpnia 1948r. zaczyna swoją 

posługę najbiedniejszym z biednych - w 

kalkuckiej dzielnicy slumsów Motijhil.  

 

Wędrowała ulicami, na których leżeli 

kalecy, trędowaci czy umierający z 

głodu. Nad każdym z nich się pochylała. 

Z czasem wynajęła dom, by się 

nędzarzami opiekować. Wszystko po to, 

by chociaż w ostatniej chwili życia 

umierający odnaleźli choć odrobinę 
ludzkiej godności.  

      Przywieziono umierająca starą 

kobietę. Nie było dla niej ratunku. Ona 

wciąż tylko narzekała na swego syna, 

który zgotował jej taki los. Siostry 

zaopiekowały się nią, aby choć trochę 

ulżyć. Matka Teresa często do niej 

przychodziła i wiele z nią rozmawiała. 

W końcu usłyszała z ust kobiety słowa, 

które były największą nagrodą - 

"Przebaczam mu".  
      Nie mogła całej biedzie poradzić 

sama. Zaczęły do niej przychodzić i 

pomagać, jej byłe uczennice. W 1950r. 

otrzymała oficjalną zgodę Watykanu na 

prowadzenie zakonu, który przyjął 

nazwę Zgromadzenie Sióstr Misjonarek 

Miłości.  

       Przy świątyni Kali, hinduskiej 

bogini śmierci stał zdewastowany dom 

pielgrzyma. Matka Teresa wykorzystała 

go, aby stworzyć Dom dla 

Umierających. Nazwała go Nirmal 

Hriday - Miejsce niepokalanego Serca. 

Nie wszystkim podobało się, że przy 

świątyni hinduskiej pracuje katolicka 

zakonnica. Jeden z polityków obiecał 

wyrzucić siostry z tego miejsca. Jednak 

sam chciał się przekonać jak sprawa 

stoi. Odwiedził dom i po wizycie tak 

zaopiniował: "Obiecałem wam, że 

wypędzę zakonnice - i zrobię to, jeśli 
przyprowadzicie tu wasze matki, żony, 

siostry i córki, aby wykonywały ich 

pracę."  

       Kolejne wielkie dzieło Matki 

Teresy to opieka nad trędowatymi. 

Skazani na izolację i powolne umieranie 

całkowicie byli odsunięci od 

społeczeństwa. Ona i jej siostry 

stworzyły osadę dla 

 

 

Ogłoszenie 
 

Poszukuję opiekunki 
dla chorej żony. 

Praca w Krasnobrodzie. 
 

Andrzej Korga 
 

Szczegółowe informacje, 
tel. 660-76-49 

 

 

OD REDAKCJI 
 

Zapraszamy 

do publikowania ogłoszeń  

na łamach  

„Gazety Krasnobrodzkiej”. 

Ogłoszenia drobne  

publikujemy bezpłatnie. 

 

trędowatych i tam wielu wyleczyły, 

nauczyły żyć z tą  chorobą. Na ten cel 

otrzymała Matka Teresa limuzynę, która 

w trakcie wizyty w Indiach posługiwał się 

papież Paweł VI w 1964r. Szczególnym 

owocem biedy były porzucone dzieci. Nie 

raz chore, niedorozwinięte czy po prostu 

niechciane. Każdym z przyniesionych, 

podrzuconych czy znalezionych nawet na 

śmietniku Siostry się zaopiekowały i 

traktowały - według wskazań Matki 

Teresy - jak Małego Jezusa. Siostry nie 

zatrzymały się na Indiach. Pierwszy 

zagraniczny dom otwarły w Wenezueli 

już w 1965r. Dzisiaj pracują na 5 

kontynentach i jest ich ponad 4400 sióstr i 

kilkuset braci. Matka Teresa umarła w 

Kalkucie 5 września 1997r. Nagrodzona 

wieloma najwyższymi odznaczeniami 

różnych państw, otrzymała w 1979r 

pokojową nagrodę Nobla. Wszystko co 

otrzymała przekazała na biednych i 

potrzebujących.  

       Wielokrotnie przebywała w Polsce. 

Żywo reagowała na wydarzenia w 

naszym kraju. Gdy w 1996r. toczyła się 

dyskusja o ochronie rodziny i życia 

ludzkiego napisała, będąc w szpitalu, list 

do Polaków. Oto jego fragment:  

Moi kochani Polacy! 

(...) Z całych sił starajmy się utrzymać 

jedność polskich rodzin. Wnośmy 

prawdziwy pokój w naszą rodzinę, otocze-

nie, miasto, kraj, świat. Zaczynajmy od 

pełnego miłości pokochania małego 

dziecka już w łonie matki. Jak już wielo-

krotnie mówiłam w wielu miejscach, tym 

co najbardziej niszczy pokój we 

współczesnym świecie, jest aborcja - 

ponieważ jeżeli matka może zabić własne 

dziecko, co może powstrzymać ciebie i 

mnie od zabijania się nawzajem? 

Najbezpieczniejszym miejscem na świecie 

powinno być łono matki, gdzie dziecko 

jest najsłabsze i najbardziej bezradne. W 

pełni zaufania, całkowicie zdane na 

matkę. l pamiętajcie, że Jezus powiedział: 

„ Wszystko, co uczyniliście jednemu z 

braci moich najmniejszych, Mnieście 

uczynili" (Mt 25, 40).(...) 

 

x. Jacek 

 

 



                                                                                                                      13                
 

 

Informacje dla rolników 
 

Co warto wiedzieć o pomocy finansowej z Programu SAPARD? 
 

(C.d. do artykułu z poprzedniego wydania G.K.) 
 

I. Koszty kwalifikowane podlegające zwrotowi przy wsparciu restrukturyzacji 
produkcji mleka i modernizacji gospodarstw specjalizujących się w produkcji 
bydła mięsnego. 
 

Pojęcie kosztów kwalifikowanych obejmuje określone rodzaje kosztów 

przedsięwzięcia podlegające zwrotowi ze środków Programu SAPARD 

1. Koszt budowy, rozbudowy i remontu budynków inwentarskich oraz budynków 

przeznaczonych do składowania pasz wraz z wyposażeniem i infrastrukturą 
techniczną (materiały budowlane, wyposażenie budynków, system 

doprowadzania wody i energii elektrycznej). 

2. Koszty zakupu i instalacji wyposażenia technologicznego do pozyskiwania i 

przechowywania mleka. 

3. Koszty zakupu zwierząt hodowlanych (krów wpisanych do ksiąg hodowlanych, 

jałówek po rodzicach wpisanych do ksiąg hodowlanych, jałówek pochodzących 

ze stad poddanych ocenie użytkowości mlecznej) – koszty zakupu zwierząt nie 

mogą przekroczyć 50 % łącznych kosztów przedsięwzięcia.  

4. Koszty budowy i zakupu urządzeń lub budowli do przechowywania lub 

zagospodarowania odchodów zwierzęcych (płyt obornikowych, zbiorników na 

gnojówkę i gnojowicę, urządzeń specjalistycznych do załadunku i transportu 

odchodów zwierzęcych tj. obornika, gnojówki i gnojowicy). 

5. Koszty zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia do produkcji rolnej. 

6. Koszty budowy i zakupu urządzeń do produkcji, zbioru i przechowywania pasz 

(maszyny do zbioru siana i zielonek, pras wysokiego zgniotu do prasowania 

siana i słomy, przyczep zbierających, rozdrabniaczy pasz i  sieczkarni polowych 

do zielonek, wycinaczy do sianokiszonek, silosów do pasz treściwych, budowy 

silosów kiszonkowych, urządzeń do nawadniania upraw). 

7. Urządzenia i wyposażenia pastwisk w tym koszty: grodzenia pastwisk 

doprowadzenia wody, budowy ujęć wody i urządzeń dostarczających wodę 

zwierzętom, budowy i remontu dróg dojazdowych, budowy wiat. 

8. Koszty robót budowlanych, transportu instalacji, materiałów i wyposażenia, 

które związane są bezpośrednio z wymienionymi wyżej kosztami i są niezbędne 

do osiągnięcia celu przedsięwzięcia. 

 

II. Koszty kwalifikowane przy modernizacji trzody chlewnej 
 

1. Koszty remontu budynków inwentarskich wraz z wyposażeniem i 

infrastrukturą techniczną. 

2. Koszty zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia dla produkcji rolnej. 

3. Koszty budowy i zakupu urządzeń lub budowli do przechowywania albo 

zagospodarowania odchodów zwierzęcych. 

4. Koszty robót budowlanych, transportu, instalacji, materiałów i 

wyposażenia, które są związane bezpośrednio z wymienionymi wyżej 

kosztami i są niezbędne do osiągnięcia celu przedsięwzięcia. 

5. Koszty podatku VAT. 

 
Podstawowe wymagania dotyczące ochrony środowiska w gospodarstwach 

ubiegających się o dofinansowanie inwestycji  z Programu SAPARD 
 
      W produkcji zwierzęcej, w dążeniu do podnoszenia efektów ekonomicznych 

poprzez zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów produkcji, należy również 

uwzględnić ochronę środowiska naturalnego. Ochrona środowiska to przede 

wszystkim dbałość o właściwe zagospodarowanie odchodów zwierzęcych i 

przechowywanie niektórych pasz (kiszonki). Gospodarstwa ubiegające się o 

dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych muszą spełniać wymagania w 

zakresie ochrony środowiska  w odniesieniu do wszystkich utrzymywanych w 

gospodarstwie zwierząt, tzn. powierzchnia płyty obornikowej i pojemności zbiornika 

na odchody płynne muszą być wystarczające dla wszystkich zwierząt w 

gospodarstwie. 

Przy określeniu powierzchni płyty obornikowej czy pojemności zbiornika na 

gnojówkę bądź gnojowicę należy brać pod uwagę maksymalną obsadę zwierząt 

utrzymywanych w gospodarstwie. 
Płyty obornikowe – przy obliczeniu ich powierzchni niezbędna jest znajomość 

 

 

-       ilości produkowanego obornika 

- wysokości układania pryzmy 

obornika na płycie 

- czasu przechowywania obornika. 

        W celu obliczenia wymaganej 

powierzchni płyty obornikowej w danym 

gospodarstwie należy przeliczyć 

posiadaną ilość zwierząt DIP i 

przemnożyć tę liczbę  przez wymaganą 

powierzchnię płyty obornikowej 

wynoszącą 3,5m2  na 1 DIP. 
 

Zbiornik na gnojówkę  
Ilość produkowanej gnojówki na 1 DIP 

przy utrzymywaniu zwierząt na płytkiej 

ściółce wynosi 12 dm3/dobę a okres 

magazynowania 182 dni. Potrzebna 

pojemność zbiorników na gnojówkę 

wynosi 2,4 m3/  1 DIP, a wraz z wodą 

gnojową 3m3 dla 1 DIP. 
 

Silosy na kiszonki  
Pojemność silosów powinna wynikać z 

zapotrzebowania na kiszonkę. 

Zapotrzebowanie na kiszonkę zależy od 

przyjętego sposobu żywienia zwierząt, 

dawek paszowych, surowców, z których 

jest sporządzona. Gospodarstwa, które 

będą sporządzać kiszonki z zielonych, 

świeżych roślin np. kukurydzy muszą 

przy silosach i płytach silosowych na 

kiszonkę pomyśleć o budowie 

zbiorników na soki kiszonkowe. 
 

Wymagane odległości dla  
poszczególnych obiektów i urządzeń 

 

       Przepisy zabraniają sytuowania 

budynków inwentarskich przy granicy 

działki, gdyby miały sąsiadować z 

budynkami mieszkalnymi lub obiektami 

użyteczności publicznej. Należy 

zachować odległość minimum 4m od 

granicy działki. Większość inwestycji 

budowlanych w gospodarstwie rolnym 

wymaga pozwolenia na budowę. 

      W myśl prawa budowlanego 

pozwolenia na budowę nie wymagają 

obiekty gospodarcze związane z 

produkcją rolną i uzupełniające 

zabudowę w ramach istniejącej działki 

siedliskowej 

- parterowe budynki gospodarcze o pow. 

zabudowy do 35m2 przy rozpiętości 

konstrukcji nie większej niż 4,80m. 

- płyty do składania obornika  

- szczelne zbiorniki na gnojówkę i 

gnojowicę o pojemności do 25m3 

- tymczasowe obiekty budowlane, nie 

połączone trwale z gruntem i 

przewidziane do rozbiórki. 

      Pozwolenia na budowę nie wymaga 

również wykonanie robót budowlanych 

polegających na remoncie obiektów 

budowlanych, jeżeli nie obejmuje on  

zmiany lub wymiany elementów 

konstrukcyjnych obiektu i nie wpływa na 

zmianę wyglądu w odniesieniu do 

otaczającej zabudowy.  

 

                       Ciąg dalszy na str. 14 
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Informacje 
dla  

rolników 

 
Ciąg dalszy ze str. 13 

 

      Podstawowe wymagania dotyczące 

dobrostanu zwierząt w gospodarstwach 

ubiegających się o dofinansowanie 

inwestycji z Programu SAPARD 

 

W pomieszczeniach dla zwierząt zapewnić 
należy: 
1. utrzymanie właściwej temperatury 

2. oświetlenie światłem dziennym lub 

sztucznym przystosowane do gatunku i 

kategorii zwierząt 
3. wymaganą wymianę powietrza 

4. zabezpieczenie przed wpływami 

atmosferycznymi oraz wilgocią z podłoża, 

a także przed zalegającymi odchodami 

zwierzęcymi 

5. odprowadzenie ścieków ze stanowisk 

dla zwierząt do odpowiednich szczelnych 

zbiorników 

6. wyposażenie w instalacje i 

urządzenia dostosowane do przeznaczenia 

pomieszczeń 

7. odpowiednie warunki do pracy 

obsługi 

       Wymagania dotyczące dobrostanu 

zwierząt w gospodarstwach ubiegających 

się o dofinansowanie inwestycji z 

Programu SAPARD dotyczą tego gatunku 

zwierząt, dla którego rolnik ubiega się o 

dofinansowanie. 

       

 
Kryteriami, których spełnienie będzie 

wymagane i kontrolowane w inwestycjach 

dofinansowanych z Programu SAPARD 

będą: 

- zapewnienie stałego dostępu zwierząt 

do wody (w kojcu, na stanowisku, na 

wybiegu, na pastwisku) 

- właściwe oświetlenie w budynku 

inwentarskim 

- minimalne wymiary stanowiska 

- minimalna powierzchnia kojca 

- prawidłowe wykonanie wentylacji 

Budynek inwentarski przeznaczony dla 

zwierząt powinien spełniać następujące 

wymagania dotyczące ich ewakuacji 

a) odległość od najdalszego stanowiska 

dla zwierząt do wyjścia 

ewakuacyjnego nie powinna przekra- 

        czać: 

- przy ściółkowym utrzymaniu 

zwierząt  - 50m 

- przy bezściółkowym – 75m 

b) przy bezściółkowym utrzymaniu  

 

 

 

bydła, jeżeli liczba nie przekracza 15 szt. 

należy stosować co najmniej jedno wyjście 

ewakuacyjne 

c) w budynku dla większej liczby 

zwierząt należy stosować co najmniej 

dwa wyjścia 

d) wrota i drzwi budynku 

inwentarskiego powinny zawsze 

otwierać się na zewnątrz 

pomieszczenia 

      Woda wykorzystywana w 

gospodarstwie dla ludzi i zwierząt oraz do 

celów technologicznych (mycie urządzeń 

udojnych, mycie urządzeń do 

przechowywania mleka) musi być 

należytej jakości i odpowiadać warunkom 

podanym w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 4.09.2000r. (Dz.U. Nr 82 

poz. 937). 

     Gospodarstwa specjalizujące się w 

produkcji mleka powinny stosować dój 

mechaniczny. Gospodarstwo powinno 

posiadać możliwość izolowania chorych 

zwierząt oraz wydzielone miejsce do 

wycieleń. 

W pomieszczeniach, gdzie przebywają 

krowy nie wolno utrzymywać drobiu i 

trzody chlewnej. 

 

      Wiesława Nowosad  

       Powiatowy Zespół 

    Doradztwa Rolniczego 

 

Trudności 
z uchwaleniem planu 

 

       Najważniejszy akt prawny stosowany 

w gminie Krasnobród, a uchwalony 

uchwałą Nr VI/45/90 Rady Gminy w 

Krasnobrodzie z dnia 16 grudnia 1990r. w 

sprawie zatwierdzenia miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krasnobród i 

uchwałą Nr XXVIII/191/93 Rady Gminy 

w Krasnobrodzie z dnia 9 maja 1993r. w 

sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Ogólnego Zagospodarowania 

Przestrzennego „Krasnobród – ośrodek 

gminny” przestanie obowiązywać z dniem 

31.12.2003r.  

     Prace nad uchwaleniem nowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

rozpoczęły się po podjęciu uchwały Nr 

XXVIII/225/01 Rady Miasta i Gminy w 

Krasnobrodzie z dnia 23 listopada 2001r. 

      W trakcie opracowywania tego planu 

weszła w życie nowa ustawa o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 

27.03.2003r. (Dz.U. Nr 80 z dnia 

10.05.2003r. poz. 717), która upraszcza 

procedury dotyczące przygotowywania i 

uchwalania planów.  

       Opracowywanie planów w gminie 

Krasnobród znajdowało się w fazie 

wyłożenia, co spowodowało, że tryb 

uchwalania planu musiał być prowadzony 

według starych zasad. 

        

 
        Wyłożenie planu spotkało się z 

dużym zainteresowaniem społeczeństwa, 

którego wynikiem było wniesienie ponad 

40 protestów i zarzutów. Większość z nich 

burmistrz zaopiniował pozytywnie. 

Niestety były też wnioski, które trudno 

było zaopiniować i rozpatrzyć pozytywnie 

ze względu na konflikt z przyjętą 

wcześniej koncepcją uzdrowiska. 

Kompetencje do rozpatrywania protestów i 

zarzutów posiada rada miejska, która na 

sesji w dniu 25 lipca 2003r. rozpatrzyła 

wszystkie protesty i zarzuty zgodnie z 

opinią burmistrza.  

       Według zasad obowiązujących w 

„starej” ustawie w stosunku do zarzutów 

służy skarga do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. Z możliwości tej 

skorzystało kilkanaście osób 

niezadowolonych z decyzji rady. Do NSA 

wpłynęły 3 skargi, w tym jedna dotycząca 

planu zagospodarowania gminy 

Krasnobród i dwie skargi dotyczące planu 

zagospodarowania miasta Krasnobród 

dotyczące terenów Doliny Św. Rocha 

(jedna skarga zbiorowa). 

      Wniesienie skargi do NSA powoduje 

zahamowanie prac nad przyjęciem planu 

przestrzennego zagospodarowania do 

momentu rozstrzygnięcia przez NSA. Z 

informacji, które docierają do Urzędu  

 

 

Miejskiego wynika, że na takie 

rozstrzygniecie trzeba czekać nawet około 

1,5 roku. Aby skrócić okres oczekiwania 

na rozstrzygniecie Burmistrz Krasnobrodu 

wystąpił z prośba do NSA o skrócenie tego 

okresu. 

      Na prośbę burmistrza jedna ze skarg 

dotycząca planu gminy została wycofana z 

NSA, co pozwala przystąpić do dalszej 

procedury uchwalania planu gminy. 

Procedura ta polegać będzie na 

uzgodnieniach oraz ponownym wyłożeniu 

planu na okres 21 dni, a po tym okresie 

będzie możliwe uchwalenie planu przez 

Radę Miejską. 

      Inaczej wygląda sytuacja dotycząca 

planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Krasnobród. Skargi są w NSA i 

czekają na rozstrzygniecie. 

Konsekwencją tego będzie brak planu, co 

spowoduje zahamowanie rozwoju miasta 

Krasnobród. Od 1 stycznia 2004r. każdy 

inwestor, który będzie starał się o 

uzyskania pozwolenia na budowę będzie 

zmuszony do opracowania planu 

zagospodarowania dla własnej inwestycji, 

że wszystkimi procedurami, i 

uzgodnieniami, co będzie się wiązało z 

wydłużeniem czasu załatwiania tych spraw 

i oczywiście znacznymi kosztami. 

       Pozostaje mieć nadzieję, że gmina 

Krasnobród nie jest jedyną która jest w 

takiej sytuacji, i że ustawodawca weźmie 

pod uwagę brak najważniejszego prawa w 

gminie i być może przedłuży moc 

obowiązywania dotychczasowych planów. 
M. Czapla 
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„Ziemia i Pieśń” 
 i Kapela Krasnobrodzka 
 

       Szprotawa to miasto w województwie lubuskim. W dniach 14–16 

listopada 2003r. odbył się tam XI Ogólnopolski Festiwal Grup 

Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”.  

     Do udziału w festiwalu zgłosiło swój udział 82 zespoły z całej Polski.  

Jednak Rada Artystyczna składająca się z muzyków, etnografów, 

filologa języka polskiego na podstawie nadesłanych taśm 

magnetofonowych zakwalifikowała tylko 38 zespołów. 
       Województwo lubelskie reprezentowały: „Kapela  

Krasnobrodzka” oraz zespół „Nawozianki” z Nawoza. Wyjazd zespołów 

był sponsorowany przez Starostwo Powiatowe w Zamościu.  

         W Szprotawskim Domu Kultury w dniach 14 i 15 listopada 

odbywał się festiwal wszystkich grup śpiewaczych . Śpiewom i tańcom 

nie było końca, ponieważ nawet po zakwaterowaniu nas w internacie 

Technikum Rolniczego do białego rana grano i śpiewano na korytarzach 

tworząc jedną grupę. 

     W niedzielę po Mszy Świętej uczestników zaproszono na biesiadę ze 

śpiewem i tańcami. Uczestniczyło w niej około 460 osób. Wszyscy 

bawili się doskonale. Żegnano się z żalem obiecując sobie spotkanie za 

rok. 

       My również jesteśmy dumni ze zdobytej nagrody. „Kapela 

Krasnoborodzka” w składzie: Danuta Kula, Elżbieta Florek, Robert 

Konopka, Witold Sokoliński, Janusz Hutnik, Tadeusz Gorgol, Henryk 

Zajma i Jacek Kowalik, otrzymała tytuł laureata XI Ogólnopolskich 

Spotkań Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie.  

      Pan Jacek Kowalik od niedawna jest członkiem naszego zespołu. 

Wierzymy, że to co zobaczył na festiwalu rozpali w nim iskrę, by    

przez kolejne lata dbać o spuściznę kulturalną i promowanie naszej 

miejscowości. 

      Dla nas wszystkich, pomimo tego, że dość długo gramy i śpiewamy 

było to również niesamowite przeżycie. W naszych sercach 

schowaliśmy marzenia, by móc to zobaczyć i przeżyć jeszcze raz. 
 

Członkowie Kapeli Krasnobrodzkiej 

 

 

 

 

Bal na 60 par 
 

      Od czterech lat stałą imprezą towarzyską 

organizowaną pod koniec listopada w Krasnobrodzie 

jest „Bal Charytatywny”, którego organizatorem jest 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce. 

      W tym roku bal odbył się w dniu 22 listopada. 

Jego uczestnikami było 120 osób, w większości z 

gminy Krasnobród, choć nie zabrakło też gości z 

Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego, Lublina, Wolicy 

(gm. Komarów).  

      Na początku balu wszystkich zebranych powitała 

przedstawicielka organizatorów pani Urszula Czapla – 

kierownik WTZ w Dominikanówce. Potem rozpoczęła 

się wspólna zabawa przy muzyce w wykonaniu 

zespołu „Odyseja” z Krasnobrodu. 

      Około godz. 21.00 rozpoczęła się loteria fantowa, 

w której do wygrania były bardzo atrakcyjne nagrody 

ufundowane przez sponsorów. Losy w cenie 20zł. za 

sztukę rozeszły się jak przysłowiowe ciepłe bułeczki. 

Wśród fantów do wylosowania były bardzo różne 

rzeczy, np.: kompozycje kwiatowe, stroiki świąteczne, 

miód, poduszki, słodycze, farby, kosmetyki, worek 

maki (50kg), worek cebuli, szufle do odśnieżania, 

talon na fryzurę, talon na pizzę i inne. Główna 

nagrodą w loterii fantowej była kuchenka 

mikrofalowa.  

      Loteria fantowa dostarczyła wiele emocji 

uczestnikom balu, którzy z niecierpliwością 

oczekiwali na chwilę, w której okaże się, co kryje się 

pod numerkiem widniejącym na wybranym przez 

siebie losie. Organizatorzy przygotowali 100 losów, a 

więc niektórzy musieli trochę poczekać na wynik 

losowania. Poza tym, loteria była świetną formą 

zabawy i źródłem humorystycznych sytuacji 

wywołujących uśmiechy na twarzach uczestniczących 

w zabawie osób. 

      Innym bardzo emocjonującym elementem balu 

charytatywnego była organizowana corocznie aukcja 

prac, wykonanych przez uczestników warsztatów. 

Aukcja, którą poprowadził p. Radosław Cios 

rozpoczęła się o godz. 24.00. Licytowano: obrazy 

malowane na szkle, obrazy olejne, zabawki 

ekologiczne, haftowane obrusy i inne artykuły. 

      Licytacja przebiegała chwilami w bardzo szybkim 

tempie. Licytowane przedmioty, których cena 

wywoławcza wynosiła kilkadziesiąt złotych 

sprzedawano za kilkaset złotych. Najdrożej sprzedano 

obraz, za który nabywca zapłacił 820zł. Niektórzy 

balowi goście uczestniczyli w licytacji kilka razy, 

wygrywali licytację i dokonywali zakupu kilku prac. 

Jeden z uczestników balu podczas licytacji wydał 

1.360zł. 
      W sumie z losów i  aukcji uzyskano kwotę 5900zł. 

Pieniądze te zostaną przeznaczone na dofinansowanie 

zakupu drobnego sprzętu rehabilitacyjnego, zakup 

materiałów do terapii zajęciowej oraz na potrzeby 

społeczne osób niepełnosprawnych.  

      Warto dodać, że oprócz dobrej muzyki (niektórzy 

bawili się do 6.30), emocji związanych z loterią i 

aukcją, na uczestników balu czekały obficie 

zaopatrzone stoły z różnymi smakołykami. 

      IV Bal Charytatywny przeszedł już do historii. 

Pozostały po nim miłe wspomnienia i nadzieja, że 

spotkamy się znów za rok.  
 

                M. Czapla 
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Zima 2003/2004   

Plan akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych 

 

nie będzie mogła być prawidłowo sprzedawana.   

      Znając specyfikę Krasnobrodu i jego popularność, w roku 

ubiegłym Burmistrz Krasnobrodu zezwolił na zakup 16 ton soli 

drogowej, dzięki której pomimo ciągłego ataku gołoledzi udawało się 

w sposób minimalny utrzymać stosunkowo dobrą przejezdność drogi 

powiatowej na odcinku Jacnia – Krasnobród. Pomimo wniesionego 

wkładu w utrzymanie odcinka drogi niestety nie udało się uniknąć 

wielu groźnych kolizji  drogowych w których uczestniczyli kierowcy 

stale mieszkający poza terenem naszej gminy. 

      Z analizy sytuacji należy wnioskować, że w roku bieżącym  

bezpieczeństwo dojazdu do Krasnobrodu rzesz amatorów białego 

szaleństwa w jeszcze większym stopniu  spoczywać będzie w rękach 

Burmistrza Krasnobrodu. Aż strach pomyśleć, co może się wydarzyć, 

gdy w kasie miejskiej nie znajdą się pieniądze na odśnieżanie oraz 

zakup soli do posypywania drogi powiatowej. 

 

Jak kształtowały się koszty zimowego 
utrzymania dróg w naszej gminie 

w ubiegłym sezonie 
 

      Koszty zimowego utrzymania dróg w ostatnich latach były 

znaczącym wydatkiem w budżecie Miasta i Gminy Krasnobród. 

Akcje zimowego utrzymania  dróg w mieście i miejscowościach 

należących do naszej gminy prowadziły: Zakład Gospodarki 

Komunalnej oraz Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Krasnobrodzie. W 

roku bieżącym z racji posiadanych wolnych mocy przez SPR w 

Krasnobrodzie planuje się pełniejsze wykorzystanie sprzętu w/w 

przedsiębiorstwa w utrzymaniu dróg gminnych, których przejezdność 

w związku z powyższym w stosunku do lat ubiegłych powinna się 

znacznie poprawić. 

      Poniżej przedstawiamy koszty poniesione przez Miasto i Gminę 
Krasnobród na odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach 

gminnych w sezonie zimowym 2002/2003. W sumie w sezonie 

ubiegłym na odśnieżanie w całej gminie wydaliśmy 24 840,47zł. 
 
 

  

      Bezpośredni nadzór nad pracą sprzętu, ocena 

przejezdności dróg oraz podejmowanie decyzji w sprawie 

likwidacji zasp oraz śliskości na drogach powiatowych w 

ciągu nadchodzącej zimy znajduje się w kompetencji 

Kierownika Obwodu Drogowego Nr 1 – Pana Michała 
Kamińskiego. Gmina Krasnobród wchodzi w skład 

obwodu drogowego, który tworzą następujące gminy: 

część gminy Zamość,  Szczebrzeszyn, Nielisz, Sułów, 

Radecznica, Adamów i Zwierzyniec. Ogólna długość 

zimowego utrzymania dróg na terenie tego obwodu 

wynosi 314,475km w tym w standardzie V (wyższym)  
utrzymywanych będzie  – 283,217km, w standardzie VI 

– 31,258km. 

     Czas trwania akcji zimowego utrzymania rozpoczął 

się już od dnia 15.10.2003r. zakończenie akcji 

zaplanowane jest na 15.04.2004r.  

       Wykonawcą  zimowego utrzymania dróg 

powiatowych na terenie naszej gminy jest firma Usługi 

Transportowo-Handlowe Kucner z siedzibą w Jacni.  
      Powyższa firma będzie utrzymywała drogi również w 

gminach Zamość, Adamów i Zwierzyniec. Firma 

dysponuje następującym sprzętem: 2 piaskarki, 2 pługi 

lekkie, 1 pług średni.  

       W całym powiecie zamojskim  zabezpieczonych do 

pracy przy odśnieżaniu dróg zostało  w sumie 8 

piaskarek, 8 pługów lekkich, 8 pługów średnich, dwa 

pługi ciężkie, 2 równiarki, 2 spycharki, 2 ładowarki, i 

jeden pług wirnikowy. Ogółem 33 nośniki. Sprzęt ten 

będzie pracował na ponad 680km dróg powiatowych 

objętych akcją zimowego utrzymania. W całym powiecie 

zamojskim ustawionych zostało 7,4km siatek 

przeciwśnieżnych zaś na terenie gminy Krasnobród tylko 

0,5km. 

      Na terenie  gminy Krasnobród praktycznie wszystkie 

drogi powiatowe utrzymywane będą w wyższym V 

standardzie.  

      Wartym podkreślenia jest fakt, że w latach ubiegłych 

zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krasnobród 

było prowadzone przez Spółdzielnię Produkcji Rolnej, 

która utrzymując wyłącznie drogi na terenie naszej gminy 

już we wczesnych godzinach rannych rozpoczynała 

walkę ze śliskością i śniegiem. W sezonie 2003/2004 

akcja prowadzona będzie przez jednego wykonawcę, 

który walkę o przejezdność dróg powiatowych 

kontynuował będzie jednocześnie  na terenie 4 gmin w 

naszym powiecie. Pomimo, że w latach ubiegłych 

zimowy stan utrzymania dróg powiatowych w naszej 

gminie  nas nie rozpieszczał nie trudno jest domyśleć się, 

że w roku bieżącym radykalnej poprawy w zimowym 

utrzymaniu dróg nie mamy się co spodziewać tym 

bardziej, że akcji na terenie naszej gminy nie będą już 

prowadziły dodatkowe dwa pługi lekkie krasnobrodzkiej 

Spółdzielni Produkcji Rolnej.   

     Śnieżna zima jest jednym z powodów dla którego do 

Krasnobrodu przybywa wielu turystów pragnących tutaj 

miło spędzić przynajmniej kilka dni. Jednym z warunków 

zadowolenia osób odwiedzających Krasnobród  jest to 

jaką drogą przyjdzie im do nas dojechać. Bez 

prawidłowego utrzymania dróg dojazdowych do 

Krasnobrodu stale poszerzająca się oferta gospodarstw 

agroturystycznych, ośrodków wypoczynkowych w 

Krasnobrodzie 

 

Koszty poniesione przez Gminę Krasnobród na 

zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 

2002/2003 w PLN

2755,4 5687,05

16398,02

usługi RSP usługi ZGK zakup soli drogowej

 
 

oprac. SWK 
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Ministranckie granie 
 

      Od wielu lat diecezjalnym duszpasterzem ministrantów (oficjalna nazwa 

Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza) jest były wikariusz naszej parafii w 

Krasnobrodzie ks. Grzegorz Chabros. To pod jego opieką, w drugą sobotę września, w 

naszym Sanktuarium spotkali się ministranci z całej Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej.  Pisaliśmy o tym w GK w numerze wrześniowym. Nowością 

tegorocznego spotkania było postanowienie, by zorganizować rozgrywki ministrantów 

w halową piłkę nożną. Grupy ministranckie zostały podzielone na 4 kategorie wiekowe 

i na początek odbyły się eliminacje dekanalne. W dekanacie krasnobrodzkim 

odpowiedzialnym za duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza jest nasz ks. Piotr 

Gmiterek.  

      Rozgrywki miały miejsce 15 listopada w hali sportowej przy szkole w Łabuńkach. 

Do rozgrywek przystąpiły drużyny z parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, św. 

Jana Chrzciciela w Lipsku k. Zamościa i Matki Bożej Szkaplerznej z Łabuniach.  

      Z naszej parafii uczestniczyli chłopcy we wszystkich kategoriach wiekowych. I tak 

drużynę z klas III i IV utworzyli: Michał Nawój, Cezary Borek, Michał Buiquy, Łukasz 

Kawka, Mikołaj Kawka, Tomasz Piechnik i Krystian Siemko. Ekipę klas V - VI 

tworzyli: Patryk Korga, Apoloniusz Kudełko, Jakub Nowosad, Mateusz Adamczuk, 

Bartłomiej Borek, Krystian Korzeniowski, Paweł Korga, Marcin Mielniczek, Edwin 

Pałyga i Paweł Pol. Najliczniejsza była drużyna młodzieży gimnazjalnej, a zbudowali 

ją: Wojciech Nawój, Konrad Rembisz, Tomasz Pakuła, Michał Kostrubiec, Marcin 

Kostrubiec, Wojciech Kudełko, Mateusz Rajtak, Krzysztof Gałka, Krzysztof Zub i 

Damian Monastyrski. Najstarszą ekipę zmontowali licealiści; a byli to: Adam 

Kostrubiec, Krzysztof Nieborak, Marek Margol, Andrzej Łasocha, Robert Kawka i 

Przemysław Kowalczuk.  

 

 

 

      Niestety, nie wszystkie parafie 

wystawiły komplet drużyn. Ale 

rozgrywki były zacięte i pełne ambicji. 

Bowiem w każdej kategorii 

kwalifikowała się tylko jedna drużyna z 

dekanatu. A finał diecezjalny 

przewidziano na dzień 29 listopada w 

Tyszowcach.  
      W kategorii chłopców klas III - IV 

nie odbył się żaden mecz, gdyż była 

tylko jedna, krasnobrodzka drużyna. 

Chłopcy klas V - VI rozegrali trzy zacięte 

mecze. Do finału diecezjalnego 

zakwalifikowali się ministranci z Lipska. 

Również trzy mecze rozegrali 

gimnazjaliści. Na podkreślenie zasługuje 

fakt, że Krzysztof Gałka strzelił 4 

bramki. Z pierwszego miejsca 

awansowali ministranci z Krasnobrodu. 

Drugie zajęła drużyna z Lipska. W 

kategorii chłopców szkół średnich były 

dwie drużyny. Pojadą do Tyszowiec 

ministranci z Lipska 

      Cieszymy się, że w dwóch 

kategoriach nasi ministranci pojawią się 

na diecezjalnym turnieju piłki halowej. 

29 listopada trzymajmy kciuki za 

naszych chłopców.  
x. Jacek 

 

 

   Co słychać  
        w kulturze? 

 

Zajęcia świetlicowe 
Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach 

świetlicowych w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 

Zajęcia prowadzone przez p. Mariolę Kawecką odbywają się we 

środy i piątki od godz. 15.00. 
 

Kolędy i Pastorałki 
Już po raz trzeci Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 

będzie organizatorem eliminacji rejonowych IX 

Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. 

Eliminacje odbędą się w dniu 13 grudnia 2003r (sobota) w 

Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. O tym ilu będzie 

uczestników tych eliminacji i jakie zespoły wystąpią będziemy 

wiedzieli dopiero na początku grudnia, kiedy spłyną do nas 

karty zgłoszeń. Bliższe szczegóły dotyczące eliminacji będą 

podane na plakatach informacyjnych, ale już teraz zapraszamy 

do udziału w koncercie eliminacyjnym. 
 

Gminne Centrum Informacji 
Kontynuowane są prace związane z utworzeniem Gminnego 

Centrum Informacji w Krasnobrodzie. Zakończono już prace 

związane z przygotowaniem lokalu (wymiana okien, malowanie 

pomieszczenia). Rozstrzygniety został przetarg na zakup sprzetu 

komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do 

prowadzenia GCI. Przetarg wygrał „REKOM” – Sklep 

Komputerowy z Lublina. Dokonano też zakupu mebli. Z 

niecierpliwością oczekujemy na zainstalowanie stałego łącza 

internetowego SDI. Środki finnasowe w kwocie 43000zł. 

otrzymane w ramach grantu muszą być wydatkowane do 15 

grudnia br. 

Informacje zebrała:  M. Czapla 

 

Trampkarskie 
ostatki 

 

      19 października 2003 roku zakończyły się rozgrywki w 

grupie trampkarzy starszych rocznika 1989 i młodsi. Jak już 
wcześniej pisałem w rozgrywkach brało udział 7 drużyn, w tym 

jedna: BKS „Łada” Biłgoraj rocznikiem 1988 bez prawa do 

awansu i umieszczania w tabeli.  

      W dniu pisania artykułu ZOZPN Zamość nie zweryfikował 

jeszcze tabeli końcowej, dlatego też podam państwu wszystkie 

wyniki meczów: 

1. Łada – Igros  13 : 0 

2. Roztocze  Igros 10 : 2 

3. Igros – Graf    8 : 1 

4. UKS „Kiko” – Igros   1 : 3 

5. Igros – Granica   5 : 2 

6. Kryształ – Igros    0 : 1 

Ostatecznie: 

Punkty Bramki 

strzelone stracone 
Igros 

Krasnobród 12 
19 27 

 

       W dniu 6 listopada na obiektach szkolnych odbyło się 

podsumowanie rundy jesiennej przy wspólnym ognisku. Pragnę 
podziękować sponsorom: p. Stanisławowi Kurantowiczowi za 

kiełbasę i p. Barbarze Kłyż za pieczywo. 

      Wszyscy obecni wyrazili nadzieję, że w/w grupa będzie 

kontynuowała rozgrywki w przyszłym roku i przystąpi do 

rozgrywek rundy rewanżowej, co wiąże się z zapewnieniem 

środków finansowych w ramach dotacji na działalność sportową 

klubu MGKS „Igros” Krasnobród. 

   Ze sportowym pozdrowieniem 

           Sławomir Radliński 
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Szach 
Ekspress Nr 4 

 
„ATOMOWE SZACHY” 

 

      „Atomowe szachy” – wariant szachów 

nieortodoksyjnych, wynaleziony w 1949r. przez Nassuha 

bey Tehera  z Transjordanii (wiceministra rolnictwa). 

      Gra toczy się na szachownicy 12x12 z udziałem 

dodatkowych nowych figur – czołgów i samolotów. 

      Pion po osiągnięciu dwunastego rzędu (linii przemiany) 

awansuje na „bombę atomową”, której „wybuch” niszczy w 

określonym promieniu wszystkie bierki własne i 

przeciwnika. Po „wybuchu” gra toczy się dalej. Jeżeli ginie 

król, jego funkcje przejmuje najstarsza z pozostałych figur. 

Gracz może posłużyć się „bombą” tylko jeden raz. 
 

SŁOWNICZEK SZACHISTY 
 

autorskie rozwiązanie - rozwiązanie kompozycji 

szachowej zamierzone przez autora 

banda – końcowa linia szachownicy 

bierki – ogólna nazwa figur i pionów szachowych 

bloker – bierka blokująca 

 

ZADANIE 
 

Białe dają mata czarnym w 2 posunięciach na 5 możliwych 

sposobów. 

Poniższa partia rozegrana została w Klubie Szachowym 

OSiR Zamość między Jarosławem Skrzypkiem (białe) a 

Tomaszem Strukiem (czarne). 
 

Ustawienie figur: 
Białe:  

Wa1, Kd1, Wh4, Sf4, Sd5, Gb5, Hc7, a2, b2, c2, h2, g3, e4 

Czarne:  

Wa8, Gc8, Ke8, Gf8, Wh8, Sc6, Hg5, a7, f7, g7, d6, h6, c5 

 

 

 

Drużynowe Mistrzostwa 
Powiatu Zamojskiego 

 

     W dniu 15 października 2003r. w sali konferencyjnej Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Zamościu odbyły się Drużynowe 

Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego w Szachach dla dzieci i 

młodziezy do lat 17.   

      W rozgrywkach wzielko udział 12 drużyn, a wsród nich był  

również  Klub Szachowy z Krasnoborodu. 

     Rozgrywki prowdzone były systemem szwajcarskim na 

dystansie 7 rund każdy z każdym. Tytuł mistrzowski zdobyła 

drużyna OSiR Zamość. 

Reprezntancja Krasnoborodu, choć nie znalazła się w najlepszej 

trójce przywiozła z turnieju pamiatkowe dyplomy. 

 

Na zdjęciu  reprezntacja Krasnoborodu: 

 Mariusz Ruczkowski, Paweł Kukuryka, Jakub Gontarz, Damian 

Kawałek, Agnieszka Kostrubiec oraz instruktor szachów 

p. Andrzej Czochra. 

 

oprac. Andrzej Czochra 

 

 

RADA RODZICÓW 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Majdanie Wielkim 

 
zaprasza na 

 

Bal Sylwestrowy  
 

Cena biletu: 70 zł. od pary 
 

W ramach biletu zapewniamy: rosół, udko, 
barszczyk, wędlinę, owoce, zimne napoje,  

kawę herbatę. 
 

Informacje i zapisy – sekretariat szkoły 
tel. 660-71-68  
lub  660-74-87 

 

 

Już wkrótce Mikołajki! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Pamiętajmy o naszych najbliższych. 
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Krzyżówka  
nr 47 

 

        Litery kratek ponumerowanych od 1 do 24 utworzą rozwiązanie Krzyżówki  Nr 46, 

które wraz z naklejonym na karcie pocztowej kuponem prosimy przesłać na adres 

Redakcji w terminie do 10 grudnia 2003r.  

     Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę ufundowaną 

przez Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 

    Rozwiązanie Krzyżówki Nr 45: „EGOISTA DOBRY SOBIE”. Za prawidłowe 

rozwiązanie tej krzyżówki ZESTAW DO KAWY - nagrodę ufundowaną przez Centrum 

Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 

otrzymuje: 
 

Monika Koniec 
zam. Hutków 137 

22-440 Krasnobród 
 

Gratulujemy. Nagroda do odebrania w Redakcji. 

 

Podziękowania  
 

Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Dominikanówce 

składa serdeczne podziękowania 
Sponsorom, którzy ufundowali fanty 
na loterię fantową, która odbyła się 
podczas IV Balu Charytatywnego 

w dniu 22.11.2003r. 
 

Sponsorzy: 
 

SKLEP ODZIEŻOWY Teresa Tront, 
ul. Hrubieszowska, Zamość 

FOTO DALUX,  
Rynek Wielki 9, Zamość, 

„PALETA” Zaopatrzenie Artystów 

Plastyków ,Mirosława Kowalska, 

ul. Kościuszki, Zamość 

BACH – POL S. C.,  
ul. Kilińskiego 82, Zamość 

HURTOWNIA „AZET”, 
ul. Przemysłowa 4, Zamość 

DROGERIA Małgorzata Chruścińska-Janus 
(Pawilon Agora) ul. Partyzantów 65, Zamość 

KWIACIARNIA „RÓŻYCZKA” 
Bogdan Ostowski (Pawilon Agora) 

Partyzantów 65, Zamość 

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
„Kryta Pływalnia”, Zamość 

PIZZA ITALIANA Mirosław Polańczyk, 
ul. Żeromskiego, Zamość 

ZOO w Zamościu 
KSIĘGARNIA ANTYKWARIAT GALERIA 

SZTUKI, Grażyna Formaniuk  

ul. Staszica 21, Zamość 

ZAKŁAD FRYZJERSKI 
Monika Dębińska-Konował, 

Zamość – Dworzec PKS 
„JUZWEX” - HURTOWNIA ODZIEŻOWA 

ul. Przemysłowa 4, Zamość 

ZEGARY  I BIŻUTERIA – KURANT, 
Dom Handlowy AGORA  Zamość 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ 
przy Parafii Św. Michała Zamość. 

STAROSTA ZAMOJSKI Henryk Matej 
SKLEP „BARTEK” 

ul. Sanatoryjna 1, Krasnobród 
KRASNOBRODZKIE CENTRUM 

BUDOWNICTWA „Waldex” 
PIEKARNIA Tomasz Kurantowicz, 

Krasnobród 
KRASNOBRODZKIE CENTRUM 
HANDLOWE, K. J. W. Adamczuk, 

ul. 3-go Maja 42 

FIRMA HANDLOWA Aneta Soboń, 
ul. 3-go Maja 11, Krasnobród 

CENTRUM KULTURY I SPORTU 
w Krasnobrodzie 

ANDRZEJ CZAPLA,  
Krasnobród 

„PASMANTERIA”, 
Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 

KWIACIARNIA Edward Gąsionowski, 
ul. Zamojska 27, Zwierzyniec 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ 
Werbkowice 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ 
Wolica Brzozowa 

DARIUSZ SIKORSKI,  
Tyszowce 
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