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• Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 
• Słabe i mocne strony 
• Idziemy do Europy (3) 
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• Krzyżówka sponsorowana 
 

Dodatek świąteczny 
„Pyszne ciasta” 

 
 
 

Uzdrowisko (7) 
 
      W ciągu ostatnich miesięcy miało miejsce kilka istotnych 
wydarzeń, które są kolejnymi krokami zbliżającymi Krasnobród 
do uzyskania statusu uzdrowiska. 
      Już 27 sierpnia wpłynęła z Ministerstwa Zdrowia do 
naszego Urzędu „Opinia do operatu uzdrowiskowego 
miejscowości Krasnobród”. Z opinii wynika, że miejscowość 
Krasnobród spełnia warunki do uzyskania orzeczenia Ministra 
Zdrowia w sprawie uznania miejscowości za uzdrowisko. 
Jednocześnie wysoko oceniając przedstawiony materiał, 
Departament Organizacji Ochrony Zdrowia wniósł uwagi, 
których uwzględnienie jest niezbędne. Ostateczne rozpatrzenie 
naszego wniosku nastąpi po wprowadzeniu uzupełnień do 
dokumentacji uzdrowiskowej. Uwagi dotyczą m.in.: zakresu 
opracowania materiałów planistycznych dotyczących 
zagospodarowania przestrzennego obszarów ochrony 
uzdrowiskowej, granic obszaru „A1” ochrony uzdrowiskowej, 
opisu stanu sanitarno-higienicznego miasta i gminy oraz 
zapisów w projekcie statutu uzdrowiska. 
       Szczęśliwie się złożyło, że na 30 sierpnia zaplanowano 
sesję Rady Miasta i Gminy, na której została podjęta uchwała w 
sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród”. 
Udało się dzięki temu w błyskawicznym tempie dokonać 
korekty granicy strefy „A1” uzdrowiska, zgodnie z uwagami  

Ciąg dalszy na str. 3 
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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

Zaskoczeniem dla władz samorządowych 
MiG Krasnobród jest decyzja Ministra Fi-
nansów, w wyniku której została zmniej-
szona subwencja oświatowa na 2002 rok. 
Subwencja dla naszej gminy będzie 
mniejsza o ponad 130 tys. zł., co stawia 
samorząd w bardzo trudnej sytuacji. De-
cyzja ta niekorzystnie wpłynie na bieżące 
funkcjonowanie placówek oświatowych w 
naszej gminie a także na realizację 
inwestycji oświatowych zaplanowanych 
na 2002 rok. 
 

***** 
Po wieloletnich staraniach Urzędu Miasta 
i Gminy w Krasnobrodzie Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie uznał, iż zadanie 
pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z 
kanalizacją w Krasnobrodzie” zostało 
wykonane w pełnym zakresie rzeczowym 
i z pełnym efektem ekologicznym zgodnie 
z zawartymi umowami. Decyzja ta stwa-
rza możliwości ubiegania się o dotacje w 
NFOŚiGW na inne inwestycje ekolo-
giczne w naszej gminie. 

 

*****  

Kilkumiesięczne negocjacje władz samo-
rządowych Krasnobrodu i mieszkańców 
tzw. „nowego domu nauczyciela” docze-
kały się finału. Wszyscy  najemcy lokali 
mieszkalnych w budynku domu nauczy-
ciela przy ul. Lelewela stali się ich wła-
ścicielami. Pozostaje mieć nadzieję, że 
nowi właściciele mieszkań wezmą przy-
kład od mieszkańców tzw. „starego domu 
nauczyciela” i efekty ich gospodarowania 
„na własnym” będą już wkrótce 
widoczne. 

***** 
W dniu 28 12.2001r. odbędzie się ostatnia 
w tym roku sesja Rady MiG w Krasno-
brodzie. Głównym tematem obrad będzie 
uchwalenie budżetu gminy na 2002 rok. 
 

 
*****  

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy 
Krasnobród z dnia 23.10.2001r. dotyczącą 
reorganizacji Centrum Oświaty Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie od nowego roku 
każda szkoła na terenie naszej gminy 
będzie posiadała własną księgowość, a 
bezpośredni nadzór nad oświatą będzie 
sprawował Urząd Miasta i Gminy w 
Krasnobrodzie. W związku z tą 
reorganizacją od 1 stycznia 2002 roku 
Centrum Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie zostanie przekształcone w 
Centrum Kultury i Sportu. 

 
*****  

W najbliższych miesiącach staraniem 
Urzędu Miasta i Gminy w Krasnobrodzie 
zostaną ustawione  kolejne dwie metalowe 
konstrukcje, na których zostaną 
zamontowane kolejne zamówione w firmie 
WIMED  odblaskowe panele informacyjne 
wskazujące dojazd do większych firm 
mających siedzibę w Krasnobrodzie. 
Nowe konstrukcje zostaną ustawione w 
Podklasztorze oraz na terenie przyległym 
do UMiG w Krasnobrodzie. Zadanie 
oprócz funkcji informacyjnej realizowane 
jest z zamiarem poprawy estetyki 
otoczenia ulic w Krasnobrodzie. W 
kolejnej edycji programu uczestniczą: po 
raz kolejny Spółka Cywilna AMC Market 
Spożywczy i Ośrodek u Buzunów oraz po 
raz pierwszy Firma KRASBUD, Ośrodek 
MARTA i TORFEX   Spółka z o.o. Wraz 
z panelami w/w firm Urząd Miasta i 
Gminy w Krasnobrodzie umieści jeden 
panel wskazujący dojazd do kaplicy św. 
Rocha. Wszystkie drogowskazy zostaną 
wykonane z zachowaniem standardów 
ISO. 

***** 
W odpowiedzi na uchwałę podjętą przez 
Radę Miasta i Gminy Krasnobród w dniu 
23 listopada 2001r. dotyczącą wyrażenia 
protestu przeciwko obrażania uczuć 
religijnych Kuria Diecezjalna w Zamościu 
przesłała pismo do UMiG w 
Krasnobrodzie, w którym w imieniu 
Pasterza Diecezji Ks. Biskupa Jana Śrutwy 
składa serdeczne podziękowania za 
podjecie tej uchwały. 
        Informacje zebrała:  M. Czapla 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Uroki zimy 
 
       Obfite opady śniegu i mroźne 
powietrze potwierdzają stwierdzenie, 
iż Krasnobród jest roztoczańskim 
Zakopanem. Pięknie ośnieżone i 
oszronione drzewa, sople zwisające z 
dachów stwarzają bajkowe widoki, 
którymi nie sposób się nie zachwycać. 
       Ze śniegu ciszą się też właściciele 
ośrodków wypoczynkowych i 
pensjonatów, którzy dzięki temu 
mogą liczyć na odwiedzających 
Krasnobród miłośników sportów 
zimowych. 
     Nie dla wszystkich jednak zima to 
powód do zachwytów i radości. Mam 
tu oczywiście na myśli użytkowników 
dróg. Ośnieżone i śliskie jak 
lodowisko drogi sprawiają wiele 
kłopotów kierowcom i często są 
przyczyną kolizji i wypadków. 
Trudno się zatem dziwić, iż kierowcy 
szukają winnych takiej sytuacji. 
Najczęściej interweniują w 
miejscowym UMiG. 
      Z informacji otrzymanych w 
UMiG wynika, iż bardzo często 
pretensje trafiają do niewłaściwego 
adresata, gdyż UMiG odpowiada 
tylko za zimowe utrzymanie dróg 
gminnych, natomiast skargi dotyczą 
przede wszystkim odcinków dróg 
powiatowych znajdujących się na 
terenie MiG Krasnobród, za które 
odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych 
w Zamościu i tam należy kierować 
skargi. 
      Oto odcinki dróg powiatowych, za 
których utrzymanie odpowiada 
Zarząd Dróg Powiatowych w 
Zamościu: 

Krasnobród – Stanisławów 
Krasnobród  – Zielone 
Krasnobród – Majdan Wielki 
Krasnobród – Suchowola 
Krasnobród – Grabnik 
Krasnobród – Jacnia 
Krasnobród – Szur 

Majdan Wielki – Dominikanówka 
Hutki – Kaczórki 

Malewszczyzna – Hucisko 
 

Drogi gminne, za których zimowe  
utrzymanie odpowiada Urząd Miasta i 
Gminy w Krasnobrodzie: 

Zielone – Przejma 
Wólka Husińska  – Husiny 

Droga przez miejscowość Hutków 
Stara Huta – Lasowe 
Stara Huta – Potok Senderki 

Dojazd do przysiółka Borki 
Majdan Wielki – Majdan Mały 

Droga przez Hutki Zadwór 
Droga przez Nową Wieś 

Drogi lokalne miejskie na terenie  
Krasnobrodu 

                M. Czapla 

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

Marianna Olszewska  (korekta), ks. Jacek Rak 
Współpracownicy 
wydania: 

Alina Słota,  Sławomir Radliński, Sylwester Lizut. 

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

Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.   
Nie zwracamy materiałów nie zamówionych. Przedruk dozwolony za podaniem źródła. 
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Uzdrowisko (7) 
 
zawiera reakcji ustawodawcy na 
marginalizowanie przez kasy chorych 
usług lecznictwa uzdrowiskowego. Jako 
osoba związana z samorządem 
popieram w całości decyzję Prezydenta 
jeszcze z jednego względu. Otóż, gdyby 
nowa ustawa weszła w życie, to 
pomimo, że opracowując dokumentację 
staraliśmy się, aby była ona uniwersalna 
– stanęlibyśmy przed koniecznością 
opracowania nowego projektu statutu 
uzdrowiska (co w konsekwencji jeszcze 
bardziej oddaliłoby w  czasie nasze 
starania). 
      Na sesji Rady Powiatu Zamojskiego 
w dniu 17 listopada dyskutowano m.in. 
nad projektem Strategii Rozwoju 
Powiatu Zamojskiego. Zgłosiłem do 
projektu Strategii jako istotne zadanie 
operacyjne w Powiecie Zamojskim – 
rozwój Krasnobrodu jako uzdrowiska 
(przyznam, że zdziwiony byłem, tym 
przeoczeniem ze strony Starostwa 
Powiatowego). Cieszy mnie fakt, że 
wersja projektu Strategii z 3 grudnia 
zawiera już to istotne dla naszej gminy 
zadanie.  
      Pomimo wielu trudności, w szybkim 
tempie postępują prace przy rozbudowie 
pawilonu sanatoryjnego. W mijającym 
roku pozyskano 700 tys.zł z funduszy 
PHARE w ramach kontraktu dla 
województwa, 500 tys.zł z Ministerstwa 
Zdrowia oraz 20 tys. przeznaczył 
Powiat Zamojski jako organ 
założycielski. Bardzo ambitne zadania 
postawił sobie Dyrektor Sanatorium na 
rok 2002. Planuje pozyskanie ponad 2 
mln 900 tys. zł dotacji na 
przystosowanie obiektów sanatoryjnych 
do funkcjonowania jako uzdrowiska. 
Mając na uwadze sytuację budżetu 
państwa w przyszłym roku, uważam, że 
będzie sukcesem jeśli nowy rząd 
zapewni taki poziom dotacji jak po-
przednia koalicja. Nie napawa 
optymizmem również projekt budżetu 
powiatu na rok 2002, w którym na 
rozbudowę      naszego         Sanatorium   

 
przeznaczono   zaledwie kwotę 10 tys. 
zł. Biorąc pod uwagę jak ważne są 
zadania związane z tworzeniem bazy 
uzdrowiskowej w najbliższym okresie, 
myślę, że uda się przekonać Zarząd 
Powiatu do zwiększenia dotacji w 
ostatecznej wersji budżetu. 
       Kończący się rok skłania do reflek-
sji. Myślę, że w sferze naszych starań o 
status uzdrowiska, rok 2001 był bardzo 
udany. Udało się opracować przed pla-
nowanym terminem operat uzdrowi-
skowy i przedłożyć kompletną doku-
mentację w Ministerstwie Zdrowia. Jest 
wielka przychylność władz samorządo-
wych i rządowych, pracowników Mini-
sterstwa Zdrowia oraz środków spo-
łecznego przekazu do naszych działań 
(miałem okazję  doświadczyć tego 
wielokrotnie). Szerokie włączenie 
mieszkańców (spotkania, Sympozjum 
Uzdrowiskowe) w prace nad Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego oraz doskonała 
współpraca z Pracownią „Widok” pod 
kierownictwem arch. Anny Muzyki – 
pozwoliło przekonać wielu sceptyków 
do głęboko przemyślanych rozwiązań 
planistycznych. 
      Z nieoficjalnych informacji wiemy, 
że Ministerstwo złagodziło swoje 
stanowisko w sprawach pozwoleń na 
budowę (negocjacje zakończyły się 
powodzeniem). Uzgodnień wymagać 
będą tylko plany zagospodarowania 
przestrzennego. 
      20 grudnia delegacja na czele z 
Burmistrzem wybiera się z wizytą do 
Departamentu Organizacji Ochrony 
Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia w 
Warszawie. Głównym celem wizyty jest 
przekazanie dokumentacji uzupełnionej 
zgodnie z zaleceniami Ministerstwa. 
Jedziemy z nadzieją, że w przyszłym 
roku nasze starania uwieńczone zostaną 
pełnym sukcesem. 

 
Kazimierz Gęśla 

 Ciąg dalszy ze str. 1 
 
Ministerstwa Zdrowia. Rada Miasta i 
Gminy uchwałę w sprawie Studium 
podjęła jednogłośnie, co w moim 
odczuciu świadczy, że ten ważny 
dokument został oceniony bardzo 
wysoko i co istotne, nie wzbudza 
kontrowersji. 
       24 września odbyło się ważne spo-
tkanie w Lublinie. Zespół pod przewod-
nictwem Burmistrza Krasnobrodu, zło-
żony z przedstawicieli władz samorzą-
dowych, Izby Gospodarczej „Uzdrowi-
ska Polskie”, architektów z Pracowni 
„Widok” – dokonał analizy opinii Mini-
sterstwa Zdrowia dotyczącej operatu 
uzdrowiskowego Krasnobrodu. Została 
określona strategia działań na najbliższy 
okres oraz dokonano podziału zadań dla 
wszystkich stron. W związku z tym Pra-
cownia „Widok” podjęła się uzupełnie-
nia materiałów o opracowanie koncepcji 
zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru „A” ochrony uzdrowiskowej oraz 
uzupełnienia części graficznej zgodnie z 
sugestiami Ministerstwa. Urząd Miasta i 
Gminy podjął się realizacji zaleceń do-
tyczących stanu sanitarno-higienicznego 
oraz uzyskania dodatkowych opinii in-
spekcji sanitarnej i inspekcji ochrony 
środowiska. 
        Ze względu na niepewną sytuację, 
co do ustawy uzdrowiskowej (w tym 
dniu nie było jeszcze wiadomości, co do 
veta Prezydenta) szczegółowa analiza 
dotycząca projektu statutu uzdrowiska 
nie miała większego sensu. Wszyscy 
byli jednak zgodni, co do konieczności 
negocjacji z Ministerstwem Zdrowia 
zapisów w statucie, tak aby nie było 
konieczności indywidualnego uzgadnia-
nia lokalizacji obiektów budowlanych i 
wszelkich inwestycji na szczeblu 
centralnym. Konieczność takich 
uzgodnień w opinii Zarządu Miasta i 
Gminy stałaby się barierą w szybkim 
rozwoju gospodarczym całej gminy. 
Mediacji w tej bardzo ważnej dla nas 
sprawie podjął się osobiście prof. 
Andrzej Madeyski. 
      Uczestnicy spotkania ustalili, że 
postarają się, aby cały zakres zadań 
związanych z uzupełnieniem operatu 
uzdrowiskowego zakończyć w połowie 
grudnia br. 
       1 października Prezydent RP 
odmówił podpisania ustawy z dnia 25 
lipca 2001r. o uzdrowiskach, gminach 
uzdrowiskowych i lecznictwie uzdro-
wiskowym. Uzasadniając veto do 
ustawy, Prezydent podkreślił m.in., że 
ustawa nie wspomaga władz lokalnych 
w tworzeniu właściwych warunków do 
funkcjonowania uzdrowisk oraz nie 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Dominikanówce  tel. (0-84) 660 75 14 

 

w ramach  zaj ęć terapeutycznych w grupie poligraficznej 
oferuje usługi w zakresie  

� laminowania, 
� bindowania,  
� przepisywania prac 
� ksero 
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Smak jesiennych  
poziomek 

 
 
       W siedem miesięcy po wydaniu 
debiutanckiego tomika poezji ukazał się 
drugi zbiór wierszy p. Marianny 
Olszewskiej pt. „Smak jesiennych 
poziomek”. Tomik zawierający 50 
wierszy wydany został przez 
wydawnictwo „Norbertinum”. Posłowie 
do tej publikacji napisał poeta ks. 
Krzysztof Guzowski, który pisze m.in.: 
„Poezja Marianny Olszewskiej zawarta 
w tomie Smak jesiennych poziomek 
sprawia wrażenie, że smakujemy z 
trzech różnych koszów: jest tam smak 
spotkań, smak metafizyki i duchowych 
nasyceń oraz smak podróży. Triada 
przestrzeni i płaszczyzn mieści się na 
cokole wyobraźni, umocowanym na 
trwale w roztoczańskim pięknie”. 
       Promocja tomiku „Smak jesiennych 
poziomek” odbyła się w wieczór 
andrzejkowy, tj. 30 listopada 2001r. w 
Centrum Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie. Na spotkanie przybyli:  
 

 
p. Norbert Wojciechowski - prezes 
wydawnictwa „Norbertinum” z Lublina,  
p. Kazimierz Mielnicki – członek 
Zarządu Starostwa Powiatowego w 
Zamościu, p. Janusz Oś - zastępca 
burmistrza Miasta i Gminy Krasnobród, 
Marek Pawluk - dyrektor ZSO w 
Krasnobrodzie, ks. Piotr Gmiterek, 
rodzina, przyjaciele i znajomi poetki. 
         Spotkanie promocyjne połączone 
było z prezentacją książek poświęco-
nych wspomnieniom o Kardynale 
Stefanie Wyszyńskim wydanym przez 
wydawnictwo „Norbertinm”, w związku 
z tym na początku spotkania głos zabrał 
prezes tego wydawnictwa p. Norbert 
Wojciechowski. 
       W dalszej części spotkania p. 
Sabina Zdonek zaprezentowała tomik 
„Smak jesiennych poziomek”, a 
następnie młodzież Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie w 
programie przygotowanym pod opieką  
 

 
polonistki p. Marzeny Gęśli 
prezentowała wiersze p. Marianny 
Olszewskiej ze wspomnianego tomiku. 
Potem przyszedł czas na składanie 
życzeń i kwiaty dla poetki. 
       Podczas wieczoru wystąpił także 
zespół „Wójtowianie”, którego 
współzałożycielką i członkinią jest  
p. Marianna Olszewska. Oczywiście w 
repertuarze tego koncertu znalazły się 
piosenki, do których słowa napisała p. 
M. Olszewska. 
        Po oficjalnej części spotkania 
wszyscy zostali zaproszeni na 
poczęstunek, podczas którego 
przygrywał zespół „Wójtowianie”. 
Słuchając muzyki, degustując 
przygotowane wiktuały, jedni 
prowadzili ożywione rozmowy, inni zaś 
ustawili się w kolejce i z tomikiem 
poezji w ręku, z cierpliwością czekali na 
dedykację wpisaną przez poetkę. 
       Spotkanie przebiegło w bardzo 
miłej i serdecznej atmosferze. 
 

M. Czapla 
 
Tomik poezji Marianny Olszewskiej 
 pt. „Smak jesiennych poziomek” 
można nabyć w Bibliotece w 
Krasnobrodzie.  
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Domowa liturgia 
Wigilii Bożego Narodzenia 

 
       W rodzinach chrześcijańskich 
wigilia Bożego Narodzenia posiada 
bardzo bogatą liturgię domową. Początki 
tych obrzędów sięgają początków 
chrześcijaństwa a wiele z nich ma 
charakter typowo polski.  
       Wigilie w ogóle znane były już w 
Starym Testamencie. Obchodzono je 
przed każdą większą uroczystością. Było 
to przygotowanie do odpoczynku 
świątecznego. W Nowym Testamencie 
wigili ą rozpoczynano obchód 
szczególnie ważnego święta. Słowo 
„wigilia” pochodzi z języka łacińskiego i 
oznacza czuwanie. Do dzisiaj taki 
wymiar czuwania, oczekiwania i 
przygotowania zachował się w naszej 
wigilii Bo żego Narodzenia.  

 
W ieczerza w igilijnaW ieczerza w igilijnaW ieczerza w igilijnaW ieczerza w igilijna     

Starodawny polski zwyczaj nakazuje po 
zachodzie słońca, z pierwszą gwiazdą 
spożyć obiad postny, złożony z 
tradycyjnych potraw połączony z całą 
domową liturgią. Ma ona charakter 
religijny i połączona jest z modlitwą i 
czytaniem fragmentu Ewangelii Łukasza 
o narodzeniu Chrystusa. Ceremoniom 
rodziny przewodniczy z zasady ojciec 
rodziny. Jest ona świętem rodzinnym. 
Uczestniczy w niej najbliższa rodzina i 
zaproszone osoby samotne. 
 

Pierw sza gw iazdaPierw sza gw iazdaPierw sza gw iazdaPierw sza gw iazda     

Na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, o 
której mówi św. Mateusz, a którą, gdy 
ujrzeli Mędrcy, „bardzo się uradowali”, 
w Polsce rozpoczyna się uroczystą 
wieczerzę, gdy ukaże się pierwsza 
gwiazda na niebie.  
 

Ł am anie siŁ am anie siŁ am anie siŁ am anie się opłatkiem opłatkiem opłatkiem opłatkiem     

Najważniejszym i kulminacyjnym 
momentem wieczerzy wigilijnej jest 
obrzęd łamania się opłatkiem.  
      Kiedyś opłatki były wypiekane na 
plebaniach i w klasztorach i roznoszone 
po domach. Nie można ich było nabyć w 
handlu. To miało swoją głęboką 
wymowę i wyraz jedności z kościołem 
parafialnym.  
      Łamanie się opłatkiem następuje po 
modlitwie i złożeniu sobie życzeń. Gest 
dzielenia się białym chlebem oznacza 
wzajemne poświęcenie się jednych dla 
drugich i uczy, że ostatni nawet kawałek 
chleba należy podzielić z bliźnim, zbliża 
oddalonych, łączy umarłych z żywymi i 
jedna skłóconych. „Wyciągnięta dłoń z 
okruchem chleba sięga poza 
rzeczywistość” (Z. Kossak).  

 
Ten zakorzeniony w polskiej kulturze obrzęd jest otwarciem się ludzkich serc na 
rodzącego się w Betlejem Zbawiciela. Polskie tłumaczenie nazwy miasteczka 
„Betlejem” oznacza Miasto Chleba. Chrystus przychodzący do ludzi jako Dziecię w 
Betlejem przychodzi do nas w sakramentalnej Hostii. W ten jeden, wyjątkowy 
wieczór rodzi się w łamanym chlebie w naszych rodzinach, w naszych domach. 

 
W olne m iejsce przy stoleW olne m iejsce przy stoleW olne m iejsce przy stoleW olne m iejsce przy stole     

Przy wigilijnym stole zostawiamy jedno wolne miejsce. Jest ono przeznaczone dla 
przygodnego gościa, którego w tym momencie traktuje się jak członka rodziny. Jest to 
gotowość na przyjście samego Chrystusa: „…byłem w podróży, a przyjęliście Mnie… 
cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, uczyniliście dla Mnie.” 
Pozostawiając wolne miejsce wyrażamy serdeczną pamięć o naszych bliskich i 
drogich, którzy nie mogą świąt spędzić razem z nami.  
 

SianoSianoSianoSiano 

Powszechny jest zwyczaj wkładania siana pod obrus na stół, na którym będzie 
spożywana wieczerza. Przypomina to ubóstwo groty betlejemskiej i Maryi, która 
złożyła narodzonego Chrystusa na sianie w żłobie. 
 

Post Post Post Post ścisłycisłycisłycisły  

Tradycyjnie w wigilię Bożego Narodzenia obowiązuje post ścisły; nie tylko od potraw 
mięsnych lecz także jeśli chodzi o ilość pokarmów. W wielu domach cały dzień nie 
przyjmuje się pokarmów dopiero postna wieczerza jest jedynym posiłkiem tego dnia 
świętego oczekiwania. Post jest szczególnym ćwiczeniem woli i charakteru i kończy 
okres Adwentu, w trakcie którego w sposób szczególny jesteśmy wezwani do 
przemiany naszego serca.  
 

U brana choinkaU brana choinkaU brana choinkaU brana choinka  

Choinka, która przywodzi nam na myśl „drzewo życia”, jest symbolem na wskroś 
chrześcijańskim. Ubieramy ją w dniu, kiedy wspominamy naszych prarodziców: 

Adama i Ewę. Pierwsi rodzice przez 
nieposłuszeństwo sprowadzili śmierć na 
ludzkość. Chrystus przez śmierć krzyżową 
dokonał odkupienia świata. Cały bieg 
wydarzeń historii świętej do tego zmierzał, 
aby pokazać, że Bóg przywraca człowiekowi 
drogę do drzewa życia, czyli dar 
nieśmiertelności. Otrzymaliśmy go jako owoc 
drzewa krzyża Chrystusowego. Zielone 
drzewko w środku zimy, gdy przyroda śpi, 
jest symbolem życia i nowych nadziei, jakie 
przynosi nowo narodzony Zbawiciel. 
Szczególnie radosny i świąteczny charakter 
uzmysławiają nam ozdoby choinowe: 
światełka, bombki, łańcuchy.  
                               

                                                                                                        Ciąg dalszy na str.6 
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Domowa liturgia 
Wigilii Bożego Narodzenia 

 
Ciąg dalszy ze str. 5. 
  

O brzO brzO brzO brzędy w ieczerzy w igilijnejdy w ieczerzy w igilijnejdy w ieczerzy w igilijnejdy w ieczerzy w igilijnej    

Wieczerza wigilijna ma charakter wybitnie religijny. Przeżywanie jej w duchu 
jedności, wspólnoty i miłości głęboko zapada w dusze dzieci i przybliża klimat tamtej 
nocy betlejemskiej.   
       W pobliżu ubranej choinki ustawiamy żłóbek z Dzieciątkiem Jezus. Stół nakryty 
białym obrusem z zapaloną świecą, białym opłatkiem i księgą Pisma Świętego. Na 
stół podajemy jedynie potrawy bezmięsne. Gdy ukaże się pierwsza gwiazda 
zasiadamy wszyscy do stołu. Proponujemy następujące obrzędy wieczerzy wigilijnej. 

+ W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
Ojcze nasz… 
Zdrowaś Mario… 
Wierzę w Boga… 

 
+ Słowa Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2,1—14). 

W. Chwała Tobie Panie. 
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis 
ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą 
Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, żeby się zapisać, każdy do swego 
miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta 
Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się 
dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, będącą w stanie odmiennym. Kiedy tam 
przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego 
Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, dlatego że miejsca dla nich nie było 
w gospodzie. 

Otóż w tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad 
swą trzodą. Naraz stanął przy nich Anioł Pański i jasność Pańska zewsząd ich 
oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz Anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! 
Oto zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego narodu: dziś w 
mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, czyli Mesjasz Pan. A to będzie znakiem 
dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie." I nagle 
przyłączyło się do Anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowa-
mi:  

„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania".                
P. Oto Słowo Pańskie. 
W. Chwała Tobie, Chryste. 
       Teraz jest czas na życzenia. Rozpoczyna ojciec słowami serdecznymi. Wszyscy 
łamią się opłatkiem  i po skończonych życzeniach zasiadają do stołu. Po posprzątaniu 
stołu śpiewamy przepiękne polskie kolędy. Postarajmy się sami śpiewać i nie włączać 
telewizora. Niech będzie to nasze święte oczekiwanie na nowo narodzonego 
Chrystusa. 

oprac. ks. Jacek Rak 
 

 
 

P odziP odziP odziP odziękow aniekow aniekow aniekow anie    
 

D om  P om ocy Społecznej D om  P om ocy Społecznej D om  P om ocy Społecznej D om  P om ocy Społecznej     

w  M ajdanie W ielk imw  M ajdanie W ielk imw  M ajdanie W ielk imw  M ajdanie W ielk im     

składa serdeczne podziskłada serdeczne podziskłada serdeczne podziskłada serdeczne podziękow aniakow aniakow aniakow ania     

na  rna  rna  rna  ręcececece  P ani Sabiny Z donek  P ani Sabiny Z donek  P ani Sabiny Z donek  P ani Sabiny Z donek     

za nieodpłatne przekazania  naszym  m ieszkaza nieodpłatne przekazania  naszym  m ieszkaza nieodpłatne przekazania  naszym  m ieszkaza nieodpłatne przekazania  naszym  m ieszkańcom  com  com  com      

ksiksiksiksiążek  w yselekcjonowek w yselekcjonowek w yselekcjonowek w yselekcjonow aaaanych z  biblioteki.nych z  biblioteki.nych z  biblioteki.nych z  biblioteki. 

 

Nagrody  
za 

estetykę 
 
       Od kilku lat organizowany jest w 
Krasnobrodzie konkurs na 
najestetyczniejszą posesję.  
       W dniu 08 września 2001 roku 
komisja konkursowa  w składzie: 

1. Sławomir Umiński – 
przewodniczący 

2. Małgorzata Maruszak– 
członek 

3. Bogdan Górnik – członek  
dokonała oględzin posesji na terenie m. 
Krasnobród. W wyniku przeprowadzo-
nej wizytacji komisja wyłoniła niżej 
wyszczególnionych laureatów konkursu 
i przyznała nagrody pieniężne. 
      Uroczyste wręczenie nagród 
laureatom tegorocznej edycji konkursu 
odbyło się w dniu 23 listopada br. 
podczas sesji Rady Miasta i Gminy 
Krasnobród. Kolejne miejsca i 
wyróżnienia oraz nagrody z rąk 
burmistrza Marka Pasiecznego 
otrzymali: 

I MIEJSCE  
Magdalena i Henryk Bosakowie 

ul. Modrzewiowa 10 
 

II MIEJSCE 
Bogumiła i Józef Ożgowie 

ul. Słoneczna 14 
 

III MIEJSCE 
 Jolanta i Bogdan Dziubińscy 

ul. Zamojska 5 
 

WYRÓŻNIENIA  
Danuta i Roman Nowakowie 

ul. 3-go Maja 55 
 

Alina i Tadeusz Ciskowie 
ul. Wiśniowa 14 

 

Grażyna i Stanisław Więcławowie 

ul. Kościuszki 26 
 

Zofia i Zbigniew Ruczkowscy 
ul. Partyzantów 32 

 

Grażyna i Marek Nowosadowie 
ul. 3-go Maja 73 

 

Adela i Stanisław Czekirdowie 
ul. Lelewela 26 

 

Bernadeta i Ryszard Borkowie 
ul. Al. N.M.P 

 

Joanna i Marek Czekirdowie 
ul. Łąkowa 14 

 

Barbara i Andrzej Truszkowscy 
ul. Lelewela 18 
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Z drow ych, w esołychZ drow ych, w esołychZ drow ych, w esołychZ drow ych, w esołych     

i spokojnych i spokojnych i spokojnych i spokojnych     

Św iw iw iw iąt B ot B ot B ot B ożego N arodzeniaego N arodzeniaego N arodzeniaego N arodzenia     

oraz w szelkiej pom yoraz w szelkiej pom yoraz w szelkiej pom yoraz w szelkiej pom yślnolnolnolnościcicici    

 w  N ow ym  2002 R oku w  N ow ym  2002 R oku w  N ow ym  2002 R oku w  N ow ym  2002 R oku     
    

O becnym  i P rzyszłym  O becnym  i P rzyszłym  O becnym  i P rzyszłym  O becnym  i P rzyszłym      

K lientomK lientomK lientomK lientom     
    

Życzyczyczyczą    

W łaW łaW łaW łaściciele i P racow nicyciciele i P racow nicyciciele i P racow nicyciciele i P racow nicy  

 

K rasnobrodzkiego Centrum  K rasnobrodzkiego Centrum  K rasnobrodzkiego Centrum  K rasnobrodzkiego Centrum      

H andlow oH andlow oH andlow oH andlow o----P rodukcjyjnoProdukcjyjnoProdukcjyjnoProdukcjyjno----U sługow ego A M CU sługow ego A M CU sługow ego A M CU sługow ego A M C     

M arket SpoM arket SpoM arket SpoM arket Spożyw czy w  K rasnobrodzieyw czy w  K rasnobrodzieyw czy w  K rasnobrodzieyw czy w  K rasnobrodzie 
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„Wójtowienie”  
w Szprotawie 

 
 
      W dniach 16-18 listopada br. zespół „Wójtowianie” uczestniczył w IX 
Ogólnopolskich Spotkaniach Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie (woj. 
lubuskie).  
      Żeby tam pojechać, trzeba było najpierw zaprezentować się radzie artystycznej, 
która decydowała o uczestnictwie. 
Zgłosiło się około 80 zespołów z całej Polski, na spotkania zakwalifikowało się około 
40. Jak się okazało, byli tacy, którym udało się to dopiero za czwartym podejściem. 
Nam udało się od pierwszego razu. 
Sprawa nie była łatwa jeszcze i dlatego, że taki wyjazd 11-osobowej grupy plus 
kierowca sporo kosztuje (noclegi, wyżywienie odpłatne) no i trzeba mieć czym 
dojechać. 
       Na szczęcie z pomocą przyszły nam władze gminne i powiatowe. Pan dyrektor 
COKiS – Andrzej Czapla – użyczył nam pojazdu, do którego mieściło się oprócz 
kierowcy 10 osób. A nas było 11. Planowaliśmy, że pojedzie 10 osób, bo p. Kazio 
Dziduch – nasz skrzypek – złamał nogę 5 tygodni wcześniej i trudno było myśleć o 
zabraniu go w podróż z gipsem na nodze. W ostatnim dniu przed wyjazdem jednak p. 
Kazio nie wytrzymał, sam zdjął gips, kupił odpowiednie buty i ... nie było rady, 
trzeba go było zabrać. Powstał dylemat: kogo zostawić? No cóż, zespół to zespół, 
jedziemy wszyscy. Na szczęście okazało się, ze z powiatu zamojskiego jadą jeszcze 
dwa zespoły autobusem szkolnym. 
      Pomysł był prosty, p. Zosię Maruszak wysłaliśmy „autostopem”: do Zamościa – 
autobusem, a z Zamościa do Szprotawy owym autobusem szkolnym z Nielisza. 
Dlaczego ją? A któż inny poradziłby sobie tak wspaniale w takich warunkach jak nie 
ona? Ponieważ dojechaliśmy do Szprotawy pierwsi, czekaliśmy z odrobiną niepokoju 
na przyjazd zespołów z gm. Nielisz i p. Zosi. 
Czy z nimi przyjechała? Czy nie spóźniła się na ich autokar? Czy jej po drodze nie 
wysadzili, bo za mocno rozrabiała? Jednak dotarła. Tą samą drogą i tym samym 
sposobem wróciła do domu. Jest! Można ją już było spotkać na kolejnych imprezach. 
      A w Szprotawie? Coś wspaniałego! Cudowna atmosfera, którą wytworzyć mogą 
tylko ludzie kochający muzykę i śpiew. 
       W większości były to zespoły, które uczestniczyły w tej imprezie kolejny raz, 
takich jak my – debiutantów (w tej imprezie) było niewielu. 
      Nagrody wprawdzie nie zdobyliśmy bowiem nagradzano grupy śpiewające a 
capella, ale jak powiedziano w regulaminie tej imprezy: „Najlepsze zespoły zostaną 
zaproszone do Koncertu Galowego”. Nas zaproszono! Śpiewaliśmy nie tylko w 
Koncercie Galowym, ale i w szprotawkim kościele podczas nabożeństwa 
odprawionego w intencji uczestników imprezy. 
      Najciekawsze jednak było to, że rozpoznały nas panie z zespołu „Siedlecanki” 
(pow. bocheński), z którymi spotkaliśmy się (dawne „Wójtowianki”) w 1997 roku w 
Kielcach i z którego to zespołu kapela akompaniowała nam podczas koncertu 
galowego. 
      No a dwie noce w internacie OHP (tam mieliśmy noclegi) to i tak były nie 
przespane. Śpiewy i muzyka trwały do białego rana. Na stołówce znów śpiewy: przy 
śniadaniu, obiedzie i kolacji. Ze wstydem przyznajemy, że kondycyjnie daleko nam 
do wielu zespołów wiejskich, w których grali, tańczyli i śpiewali ludzie starsi od nas. 
Oni chyba mogą to robić bez przerwy. 
       Co by nie mówić, były to wspaniałe trzy dni, pełne wrażeń, nowych i starych 
znajomości, doświadczeń, wymiany piosenek i pomysłów. 
       Droga była wprawdzie daleka i trochę męcząca, ale kierowcę mieliśmy 
świetnego. Dziękujemy panie Sylwku! 
       Jeszcze tylko jedno spostrzeżenie na koniec, może już trochę mniej radosne dla 
nas: są regiony, gdzie o kulturę i promocje regionu poprzez kulturę dba się bardziej 
niż u nas, ale z pewnością są to bogatsze od naszego regiony. Toteż doceniamy dobrą 
wolę naszych gminnych i powiatowych władz, byśmy mogli w tej imprezie 
uczestniczyć na równi z tymi bogatszymi. I staraliśmy się, byśmy ze swej strony, nie 
byli od nich gorsi. Chyba nam się udało.  
     Wrażenia z wyjazdu spisała 

            M. Olszewska 
 

 

Kącik  
Poetycki 

 

Zimowe ranki 
 
Wietrzne i mroźne zimowe ranki 
na drzewach szron srebrzysty. 
Tak ustrojone pięknie gałązki  
jakoby na bal uroczysty. 
 
Tak bielusieńko jest dookoła 
i wszędzie puch śniegowy 
w stawie nad brzegiem zamarzła woda 
skuta przez lodu okowy. 
 
Jodła przybrała śniegową szatę 
i czar się zewsząd  unosi 
a dąb nachylił ku niej gałązki 
i pięknie do tańca ją prosi. 
 
Wszystko jest piękne i roztańczone 
wiatr gra na soplach lodowych 
i cicho niesie po całym lesie 
do wszystkich mieszkańców borowych. 
 
Na drodze zaspy i sanie jadą 
w zaprzęgu para koni, dzieci ze 

śpiewem 
wesoło się śmieją 
przy dyszlu dzwoneczek dzwoni. 
 
Już dzionek chyli się ku zachodowi 
i kończy się zabawa. 
wszystko dokoła już zasypia 
a śnieżek pada wciąż pada. 
 
 

Kolęda 
 
W żłobku na sianeczku 
leży Jezus mały 
Pełen Majestatu i Niebieskiej Chwały. 
 
Maryja z Józefem przy nim adorują 
i z wielką radością 
pasterzy przyjmują. 
 
Witaj nam Jezuniu Witaj Boże Dziecię 
Błogosław wszystkim 
Ludziom na tym świecie. 

 
Janina Boroś 
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XXVIII  

sesja Rady  
Miasta i Gminy Krasnobród 

 
   W dniu 23 listopada 2001r. odbyła 
się XXVIII sesja Rady Miasta i Gminy 
w Krasnobrodzie. Na początku sesji 
burmistrz Marek Pasieczny wręczył 
nagrody zaproszonym na sesję zwy-
cięzcom konkursu na najestetycz-
niejszą posesję. (wyniki konkursu 
publikujemy na str. 6). 
       Po wręczeniu nagród radni 
przystąpili do dyskusji nad porządkiem 
obrad. Podczas tej dyskusji na wniosek 
radnego J. Kostrubca do zaplanowa-
nego porządku obrad został włączony 
punkt ws. wyrażenia protestu prze-
ciwko obrażaniu uczuć religijnych. 
Następnie radni wysłuchali informacji 
Burmistrza z pracy Zarządu w okresie 
miedzysesyjnym i przystąpiono do 
dyskusji nad projektami następujących 
uchwał: 
1. Przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta i Gminy 
Krasnobród. 
Udzielając wyjaśnień do projektu tej 
uchwały p. Adam Kalita poinformo-
wał, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 
1994r. plany zagospodarowania 
przestrzennego opracowane w świetle 
tej ustawy tracą swoją ważność po 
upływie 5 lat, a więc z końcem 2000 r. 
Rozporządzenie Ministra Budownic-
twa i Gospodarki Przestrzennej jedynie 
przedłużyło ich ważność o 1 rok, 
dlatego też ważne jest, by w oparciu o 
uchwalone studium przystąpić do 
wykonania właściwego planu. W 
innym wypadku gmina pozostanie bez 
planu, mając tylko kierunki 
planowania. Uchwałę podjęto 
jednogłośnie. 
 
2. Przyjęcia programu gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem 
MiG Krasnobród na lata 2002-2006. 
3. Ustalenia zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu MiG Krasnobród. 
Omawiając łącznie projekty dwóch 
wyżej przedstawionych uchwał p. E. 
Borowicz wyjaśniła, że zmienione 
przepisy ustawy o czynszach w 
lokalach mieszkalnych nakładają na 
gminę obowiązek ustalenia programu 
gospodarowania gminnymi lokalami 
mieszkalnymi. Gmina Krasnobród 
posiada 25 takich lokali. Program 
opracowano na lata 2002-2006. W 
swej treści  

 
zawiera on takie punkty jak: 
funkcjonowanie mieszkalnictwa w 
mieście i gminie, remonty i 
modernizacje budynków, zasady 
polityki czynszowej oraz prognozo-
waną sprzedaż lokali mieszkalnych w 
okresie najbliższych 5 lat. Ponadto 
należy również ustalić stawki czynszu 
bazowego. Istotną zmianą jest fakt, że 
dotychczas stawki czynszu ustalała 
rada, a obecnie tą kompetencje 
przypisano zarządowi. 
Uchwały zostały podjęte. 
 
4. Zmiany uchwały Nr 
XXII/184/2001 z dnia 17 lutego 
2001r. dotyczącej Miejsko-Gmin-
nego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 
Projekt uchwały omówił sekretarz K. 
Gęśla, który poinformował, że 
uchwała ma charakter porządkujący. 
Zmiany dotyczą nieznacznego 
zwiększenia środków programu o 
kwotę 1.700zł w wyniku czego ogólna 
kwota programu wynosi 82.700zł, oraz 
przeniesienia środków finansowych w 
kilku punktach. Zmiany te 
przygotowała komisja, a zarząd MiG 
je zaakceptował, natomiast pozostałe 
punkty nie ulegają zmianie. 
Uchwała została podjęta. 
 
5. Obniżenia średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2001r. przyjętych do 
wymiaru podatku rolnego na 2002 
rok. 
Projekt uchwały omówiła E. Florek. 
Poinformowała, że Zarząd proponuje 
obniżenie średniej ceny skupu żyta z 
37,19zł do kwoty 25.00 zł za 1q. 
Kwota ta będzie stanowić podstawę 
obliczania podatku rolnego na 2002 
rok na terenie gminy. Pani Florek 
przypomniała też, że już czwarty rok z 
kolei nie będzie podnoszona cena żyta, 
a tym samym wysokość podatku nie 
będzie podwyższana. 
Uchwała została podjeta. 
 
6. Określenia wysokości rocznych 
stawek podatku od środków 
transportowych. 
Skarbnik J.Niedźwiedź przedstawiła 
stawki podatków od samochodów 
ciężarowych, ciągników i autobusów. 
Stwierdziła również, iż rada gminy 
musi w roku 2001 podjąć nową  

 
 

uchwałę w sprawie określenia rocznych 
stawek podatku od środków 
transportowych obowiązującą od 1 
stycznia 2002r. – według nowych zasad. 
Różnica polega na tym, że w roku 2000 
opłata za samochód naliczana była od 
tonażu, a w roku 2001 od masy całkowitej 
samochodu i roku produkcji oraz w 
zależności od tego czy samochód posiada 
katalizator lub wyposażenie gazowe. 
Uchwała została podjęta. 
 
7. Określenia stawek opłaty miejscowej 
oraz jej poboru na terenie miasta 
Krasnobród. 
Projekt uchwały omówiła Skarbnik MiG. 
Przedstawiła proponowane stawki opłaty 
jak niżej: 
a) od dzieci i młodzieży uczącej się  - 0.60 
zł (było 0,50zł) 
b) od osób niepełnosprawnych z 
widocznym kalectwem    - 0. 60 zł (było 
0,50zł) 
c) od pozostałych osób fizycznych 
przebywających w celach wypoczynko-
wych zdrowotnych lub turystycznych - 
1.20 zł (było 1.00zł) 
Pobór opłaty miejscowej zarządza się w 
drodze inkasa. Na inkasentów zostają 
wyznaczeni kierownicy ośrodków wypo-
czynkowych i instytucji. Za wykonywanie 
tej czynności wynagrodzenie inkasentów 
wynosić będzie 20% zainkasowanej sumy. 
 
8. Określenia stawek opłaty targowej na 
terenie MiG Krasnobród.  
Projekt uchwały zreferowała Skarbnik  
J. Niedźwiedź przedstawiając 
proponowane nowe stawki opłaty: 
- przy zajętej powierzchni do 3 m2 
włącznie - 5 zł 
 - przy zajętej powierzchni powyżej 3 m2 

do 8 m2 włącznie -10 zł 
 - przy zajętej powierzchni powyżej 8 m2 

do 15 m2 włącznie -15 zł 
Od obowiązku uiszczania opłaty targowej 
zwolnieni są rolnicy sprzedający płody 
rolne. Na inkasentem jest Pana Stanisława 
Pakułę zam. Grabnik. 
 
9. Określenia wysokości stawek podatku 
od posiadania psów. 
10. Zwolnienia mieszkańców miasta i 
gminy z podatku od posiadania psów. 
Projekt uchwał omówiła p. E.Florek. 
Poinformowała, iż  roczna stawka  
podatku od posiadania psów stanowi 
kwotę 37,19zł od jednego psa. 
Poinformowała też, iż radzie gminy  
przysługuje prawo do wprowadzenia 
zwolnień od tego podatku,  jednak po 
uprzednim jego uchwaleniu.  W związku z 
tym zarząd proponuje zwolnienie 
wszystkich mieszkańców miasta i gminy z 
podatku od posiadania psów. 
Uchwały zostały podjęte. 

 
Ciąg dalszy na str. 15 
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Pomóż Dzieciom 
 
    Wspólnie z Radiem Lublin od 
siedmiu lat organizowana jest  w 
Krasnobrodzie charytatywna akcja 
„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.  
      Akcja prowadzona jest z myślą o 
dzieciach z rodzin niepełnych, 
rozbitych, będących w trudnej sytuacji 
materialnej, a takie dzieci są przecież w 
naszym środowisku i chcieliśmy im 
pomóc.  
       Tradycyjnie organizacją akcji na 
naszym terenie zajął się tzw. sztab 
organizacyjny, który powstał przy 
Centrum Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie. W skład tego sztabu 
weszli: Paweł Nowosad, Beata 
Maruszak, Roland Wyrostkiewicz, Ewa 
Kozłowska, Sławomir Gancarz, Krzysz-
tof Juszczak, Jacek Szpyra, Tomasz 
Osuch, Agnieszka Szewczuk, Danuta 
Korzeniowska, Kazimierz Misztal, 
Magdalena Lewandowska, Przemysław 
Kozłowski, Andrzej Glabuś, Alina 
Pasieczna, Andrzej Czapla, Danuta 
Korzeniowska, Wanda Sachajko, Jo-
anna Szykuła, Jadwiga Biszczanik, 
Jolanta Borek, Dorota Szwal, Sylwester 
Masłysz, Anna Kowalczuk, Bogumiła 
Roczkowska, Grażyna Nowosad,Teresa 
Kostrubiec, Anna Lis, Karolina Borko-
wicz i pisząca te słowa Mariola Czapla. 
     Głównymi zadaniami sztabu było 
przede wszystkim: ustalenie harmono-
gramu zbiorki darów, rozreklamowanie 
akcji, przeprowadzenie zbiórki, 
przygotowanie programu artystycznego 
towarzyszącego zbiórce darów, 
przygotowanie odświętnego wystroju 
sali, na której odbywał się program oraz 
rozdysponowanie zebranych darów. 
Harmonogram i zbiórka darów 

      Jeżeli chodzi o pierwsze zasadnie, to 
w zasadnie od samego początku akcji 
harmonogram zbiórki darów jest 
podobny. Ustalając ten harmonogram 
staraliśmy się, aby zbiórka darów 
odbywała się w każdej miejscowości 
naszej gminy, aby każdy miał szansę 
podzielenia się z innymi, oczywiście w 
miarę swoich możliwości. Zbiórka 
darów prowadzona była dwuetapowo. 
Od 3 do 7 grudnia prowadzona była 
zbiórka darów w szkołach na terenie 
gminy. Natomiast uliczna zbiórka 
darów odbyła się 9 grudnia. W tym dniu 
do 11 miejscowości naszej gminy 
wysłaliśmy samochody wraz z osobami 
uprawnionymi do przeprowadzenia 
zbiórki. Ponadto zbiórka prowadzona 
była w trzech miejscach Krasnobrodu: 
przy klasztorze, w COKiS oraz po raz 
pierwszy w markecie spożywczym. 

Rozreklamowanie akcji 
W zasadzie nasze społeczeństwo 
informowaliśmy o akcji w dwojaki 
sposób. Pierwszy z nich to kolorowe  

 
plakaty, które rozwieszone były w wielu 
miejscach naszej gminy. Drugim 
sposobem informowania o akcji były 
ogłoszenia odczytane w niedziele: 2 i 9 
grudnia przez księży w kościele i 
kaplicach parafii Krasnobród, a także w 
Kaczórkach i Hucisku. 

Program artystyczny 
      Tradycyjnie zbiórce darów w 
COKiS towarzyszy program 
artystyczny. W organizację 
tegorocznego programu włączyli się: 
uczniowie i nauczyciele naszych szkół 
oraz zespoły działające przy COKiS. 
Program był interesujący i bardzo 
zróżnicowany. Rozpoczął się o godz. 
1330 i zakończył około godz. 19. 
      Program rozpoczęli uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Kaczórkach, 
którzy przedstawili bajkę pt. „Jaś i 
Małgosia”. Kolorowa scenografia, 
dobrze zagrane role przez małych 
aktorów spowodowały, że przedstawie-
nie bardzo spodobało się zgromadzonej 
publiczności. Reżyserem przedstawienia 
była p. Anna Szkałuba. 
      Program o zupełnie innym 
charakterze przedstawili uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Majdanie 
Wielkim. Pierwsza cześć ich prezentacji 
to montaż słowno-muzyczny o 
Kardynale Stefanie Wyszyńskim pt. 
„Śpieszmy się kochać ludzi”. W drugiej 
części programu uczniowie z Majdanu 
Wielkiego zaprezentowali kilka 
układów tanecznych. W przygotowanie 
tego programu zaangażowali się 
nauczyciele SP w Majdanie Wielkim: p. 
Grażyna Kawalec i p. Jacek Kowalik. 
      W dalszej części programu 
towarzyszącego zbiórce darów w 
ramach Akcji „Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę” z koncertem piosenek 
dziecięcych wystąpiły dzieci ze Szkoły 
Filialnej w Wólce Husińskiej, które 
program swój przygotowały pod opieką 
p. Aliny Słoty. 
      Najdłuższy program przygotowali 
uczniowie Zespołu Szkół  
Podstawowych w Krasnobrodzie. Jako 
pierwsi wystąpili najmłodsi uczestnicy 
programu, tj. przedszkolaki i uczniowie 
klas zerowych pod opieką pań: Wandy 
Sachajko, Beaty Gmyz i Krystyny 
Gancarz.  
Potem z programem artystycznym 
wystąpili uczniowie klas drugich. 
Dzieci wystąpiły w różnorodnych 
kolorowych strojach, prezentując 
zróżnicowany tematycznie interesujący 
program, który został nagrodzony 
gromkimi brawami. Pisząc o tym 
występie nie sposób nie wspomnieć o 
tym, iż mali artyści bardzo swobodnie 
czuli się na scenie. 

 
Nie było widać u nich tremy, czy 
jakiegoś zakłopotania. Czasami ich 
spontaniczne gesty, czy nie 
reżyserowany sposób zachowania się 
stwarzały humorystyczne sytuacje, 
które rozbawiona publiczność 
nagradzała brawami. Program klas 
drugich powstał przy współpracy pań: 
Beaty Twardowskiej, Marzeny 
Jabłońskiej i Zdzisławy Lalik. 
      Po drugoklasistach wystąpili ich o 
rok starsi koledzy, uczniowie klasy 
trzeciej. Jak na starszych kolegów 
przystało, uczniowie klas trzecich 
występując na scenie byli bardziej 
zdyscyplinowani. Poważniej 
podchodzili do wyznaczonej im roli w 
przedstawieniu wyreżyserowanym 
przez ich wychowawczynię p. Barbarę 
Wyrostkiewicz. Oczywiście i ten 
program podobał się publiczności. 
      Prezentacje artystyczne uczniów 
ZSP w Krasnobrodzie zakończyli 
uczniowie klas IV-VI, którzy 
przedstawili kilka układów tanecznych 
przygotowanych pod opieką p. Celiny 
Lalik. Za taniec największe brawa 
publiczności otrzymali Malwina Chmiel 
oraz duet w składzie: Adrian Dulski i 
Łukasz Sikora. 
       W programie artystycznym w dniu 
9 grudnia wzięli też udział uczniowie 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Krasnobrodzie. Młodzież pod 
kierunkiem p. Danuty Korzeniowskiej 
przedstawiła program humorystyczny 
pt. „Kabareton”. 
       Jak już wcześniej wspominałam do 
programu towarzyszącego zbiórce 
darów włączyły się też zespoły 
działające przy COKiS. Jako pierwszy 
wystąpił dziecięcy zespół piosenki i 
ruchu, który prowadzony jest przez p. 
Wiesława Skibę. Potem zaprezentował 
się zespół „Wójtowianie”, a niedzielny 
program artystyczny zakończył występ 
kapeli „Echo Roztocza”. 

Aukcja 
     Aby urozmaicić program artystyczny 
towarzyszący zbiórce darów w ramach 
akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać 
Zimę”, a jednocześnie zwiększyć ilość 
zebranych darów, od trzech lat w trakcie 
programu artystycznego organizujemy 
aukcję. Aukcja ma tutaj trochę 
nietypową formę, gdyż w ramach akcji 
„Pomóż Dzieciom przetrwać Zimę” nie 
można zbierać pieniędzy, stąd też 
licytacja prowadzona jest w złotówkach, 
ale za wylicytowany przedmiot płaci się 
towarem, np. artykułami spożywczymi 
na określoną kwotę. 

   
            Ciąg dalszy na str. 11 



  Gazeta Krasnobrodzka                                18.12.2001r                                       11                                  
 

 

Przetrwać Zimę 
Ciąg dalszy ze str. 10 
Podobnie jak w roku ubiegłym, w 
tegorocznej aukcji licytowane były 
różnego rodzaju przedmioty wykonane 
przez Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Dominikanówce oraz młodzież z ZSO 
pod opieką p. Haliny Gontarz. 

Efekty zbiórki  
i sposób rozdysponowania 

zebranych darów 
Zebraliśmy około 820 kilogramów 
darów, w tym: słodycze – 20 kg, 
artykuły spożywcze – 600 kg (ok. 
200kg, maki, 200 kg cukru, 50 kg ryżu, 
40 kg makaronu, kasze itp.), 
ziemiopłody – 200 kg, artykuły 
chemiczne – 130 szt. (80 szt. mydła 
oraz inne artykuły po kilka szt.), 
artykuły szkolne – 120 szt., zabawki –
120 szt. 
       

 

 

 

Sporo osób odwiedziło też COKiS. Trochę gorzej wypadły zbiórki 
darów na wioskach. Trudno powiedzieć jaki był tego powód, może 
bardzo mroźna aura? 
      Zebraliśmy dużo czy mało? To zależy jak na to popatrzymy? 
Porównując do roku ubiegłego, i biorąc pod uwagę ogólną wagę 
zebranych darów, to w bieżącym  roku  zebraliśmy mniej. Zbliżona jest 
ilość artykułów spożywczych, trochę więcej słodyczy, mniej jest 
artykułów chemicznych i bardzo niewielka jak na gminę rolniczą ilość 
ziemiopłodów. 
     Chcąc odpowiedzieć na pytanie czy zebraliśmy dużo darów czy 
mało, należałoby się zastanowić jakie są potrzeby w tym zakresie. Ile 
osób potrzebuje wparcia i pomocy. Trudno jest określić to konkretną 
liczbą, ale generalnie można stwierdzić, że nasze społeczeństwo 
ubożeje i osób potrzebujących wsparcia przybywa.  
      Mając taką ilość darów ilu dzieciom i w jakim zakresie możemy 
pomóc przetrwać zimę? Z zebranych w tegorocznej akcji darów 
pedagodzy szkolni i nauczyciele poszczególnych szkół w porozumieniu 
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  przygotowali 
paczki, które otrzymało 150 dzieci. Czy paczka, którą otrzymuje 
dziecko, zawierająca np. kilogram cukru, kilogram mąki i jedno mydło 
może pomóc przetrwać zimę? Raczej nie. Mamy jednak nadzieję, że 
jeśli w paczce znalazło się jeszcze coś słodkiego i zabawka to 
sprawiliśmy, choć trochę radości dzieciom z naszej społeczności 
lokalnej. 

 
Najlepszym miejscem zbiórki darów okazał 
się punkt zlokalizowany w markecie 
spożywczym i tam zebrano najwięcej darów.  
 

 

 
Ciąg dalszy na str. 13 

 

 

 
 
Na zdjęciach: wykonawcy programu 
artystycznego towarzyszącego zbiórce 
darów w ramach Akcji „Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę” – 
Krasnobród’ 2001 
 

Fot. M. Czapla 
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Słabe i mocne  
strony 

Strategia Miasta i Gminy Krasnobród (cz. 4) 
 

Turystyka i rekreacja 
Mocne strony: 
• Miasto jest otoczone wielkimi 
kompleksami leśnymi należącymi 
przeważnie do Krasnobrodzkiego Parku 
Krajobrazowego (z lasami jodłowymi 
oraz pozostałościami buczyny 
karpackiej), malowniczą doliną górnego 
Wieprza z licznymi zbiornikami 
wodnymi położonymi między 
Krasnobrodem a Hutkami. Gmina 
Krasnobród charakteryzuje się bogatym 
urzeźbieniem terenu tworzącym 
niepowtarzalne walory krajobrazowe, 
stanowiące czynnik przyciągający 
turystów. Na terenie Parku znajduje się 
najwyższe wzniesienie Roztocza 
Środkowego – Wapielnia (385 m n.p.m.) 
oraz rezerwat przyrody „Św. Roch”; 
• Drugim ważnym czynnikiem 
rozwoju turystyki są dobra kultury 
materialnej, w tym: 
- Kościół i dawny klasztor 

Dominikanów wybudowany w 
latach 1690 – 1699 w stylu 
barokowym. 

- Kalwaria – zespół rzeźb oraz krzyż 
stojący na Chełmowej Górze 
(Księżej) wykonana z drzewa 
lipowego przez Lucjana Borutę z 
Drohiczyna n/Bugiem. 

- Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej w 
zabudowaniach klasztornych. Mu-
zeum posiada zbiory geologiczne, 
garncarskie i przyrodnicze. W 
muzeum znajdują się eksponaty 
wyposażenia gospodarstwa 
wiejskiego, narzędzia pracy 
wiejskich rzemieślników. 
Zgromadzone są też eksponaty 
biologiczne – flora i fauna 
Roztocza. 

- Kaplica Objawień na Wodzie, do 
której prowadzi aleja utworzona 
z kasztanowców białych, brzóz 
brodawkowatych, klonów 
pospolitych oraz topól białych. 
Drzewa te są pomnikami przyrody. 

• W zachodniej części miasteczka – 
Podzamku, w malowniczym parku 
znajduje się dwór nazywany dawniej 
zameczkiem. Obecnie znajduje się tam 
Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci 
im. Janusza Korczaka; 
• Na terenie gminy jest urządzona 
trasa rowerowa łącząca miejscowości: 
Krasnobród Podklasztor – Rezerwat Św. 
Roch – Hutki – Malewszczyznę – Starą 
Hutę – Potok Senderki – Stanisławów – 
Wólkę Husińską – Kol. Husiny –  

Krasnobród Podklasztor. Łącznie trassa 
rowerowa liczy 40 km; 
• Na terenie gminy są też 
wyznaczone i urządzone ścieżki 
spacerowe, w tym: 
- Ścieżka spacerowa przez Rezerwat 

Św. Roch (szlak niebieski); 
- Ścieżka spacerowa: Krasnobród – 

Podklasztor – Borki – Szur (szlak 
żółty) z powrotem do Krasnobrodu 
(szlakiem zielonym); 

- W zachodniej i południowej części 
gminy przebiegają szlaki: niebieski 
– centralny oraz zielony im. 
Aleksandry Wachniewskiej. 

• Istnieją warunki uprawiania 
sportów zimowych. Narciarze korzystają 
z wyciągu narciarskiego wyposażonego 
w armatkę śnieżną na Górze Chełmowej. 
• Atrakcją zimową Krasnobrodu są 
kuligi wykorzystujące dukty leśne i 
wąwozy. Organizowane są ogniska. 
• Krasnobród charakteryzuje się 
specyficznym mikroklimatem sprzyjają-
cym leczeniu chorób reumatycznych i 
chorób płuc. 
• Zainwestowanie turystyczne na 
terenie miasta i gminy Krasnobród 
obejmuje 18 ośrodków wypoczynko-
wych oraz kilkadziesiąt innych obiektów 
hotelarskich oferujących usługi 
turystyczno-rekreacyjne. Łączna baza 
noclegowa w tych obiektach liczy ok. 
1,7 tys. miejsc. Ponadto funkcjonuje tu 
pole namiotowe na ok. 150 miejsc. 
• Kwaterodawcy, poza noclegiem, 
świadczą również usługi 
gastronomiczne. 
• W Krasnobrodzie istnieje punkt 
informacji turystycznej. Są dostępne 
informatory turystyczne, foldery, 
przewodniki, jest wydawana „Gazeta 
Krasnobrodzka”. 
• Istnieje Krasnobrodzkie Stowarzy-
szenie Turystyczne. 
• Dostęp do obiektów dóbr kultury 
materialnej ocenia się jako dobry, 
zwłaszcza do zwiedzania obiektów 
muzealnych przy Zespole Klasztornym. 
Zwiedzanie jest obsługiwane na prośbę 
zwiedzających. 
• Baza sanatoryjna tworzy 120 
miejsc dla dzieci. 
• Obiekty obsługi turystyki i 
działalności uzdrowiskowej tworzą 
łącznie miejsca pracy dla ok. 470 osób. 
• Istnieje ścisła współpraca między  

 
lokalnymi władzami samorządowymi 
a przedsiębiorcami obsługującymi ruch 
turystyczno-rekreacyjny. 
Słabe strony: 
• Dobra kultury materialnej na 
terenie miasta i gminy Krasnobród, jako 
obiekty ruchu turystycznego, są 
rozproszone, nie stanowią zwartych 
kompleksów. Jest ich niewiele. 
• Obiektów sportowo-rekreacyjnych 
jest zbyt mało. 
• W tak znaczącym rejonie 
turystyczno-rekreacyjnym, jakim jest 
gmina Krasnobród, mało jest obiektów 
specjalistycznej działalności kulturalnej 
i sportowej oraz specjalistycznych usług 
rozrywki. 
• W mieście jest zbyt słabo 
rozwinięta sieć gastronomiczna (brakuje 
restauracji), co jest problemem 
zwłaszcza dla turystów 
przyjeżdżających na 1 dzień. 
• Standard obsługi turystów ogólnie 
ocenia się jako niski. 

Struktura przestrzenna 
miasta i gminy 

Mocne strony: 
• Układ zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Krasnobród jest na ogół korzystny. Na 
7,5 tys. mieszkańców całej jednostki aż 
3,3, tys. osób mieszka w zespole 
osadniczym Krasnobrodu. Jest to układ 
korzystny dla obsługi mieszkańców i dla 
obsługi ruchu turystyczno 
rekreacyjnego, stanowiącego główną 
funkcję rozwojową tego obszaru. 
• Spośród siedemnastu miejscowości 
na terenie gminy, z wyłączeniem 
Krasnobrodu można wymienić kolejne 
cztery duże jednostki osadnicze, w tym: 
Majdan Wielki stanowiący wschodnią 
część gminy Krasnobród liczący ok. 920 
mieszkańców, Hutków położony w 
północno-wschodniej części gminy 
liczący 515 mieszkańców, Zielone 
położone przy drodze prowadzącej do 
Tomaszowa w południowo-wschodniej 
części gminy liczące 470 mieszk. i 
Wólka Husińska położona w 
południowej części gminy na trasie 
prowadzącej z Krasnobrodu do 
Długiego Kąta licząca 440 
mieszkańców. Przeciętnie wieś w tej 
gminie liczy 250 mieszkańców. Jest to 
sytuacja korzystna z punktu widzenia 
obsługi ludności; 
• Układ osadniczy nie tworzy kolizji 
z uwarunkowaniami wynikającymi z 
ochrony środowiska a szczególnie z 
uwarunkowaniami ochrony Krasno-
brodzkiego Parku Krajobrazowego. 
• Na ogół słabe gleby nie stanowią 
ograniczeń terenowych dla rozwoju 
przestrzennego osadnictwa i działalności 
gospodarczej w gminie. 
 

Ciąg dalszy na str. 14 
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Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 
 
Ciąg dalszy ze str. 11 

 
Podziękowania 

      Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w 
jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tegorocznej 
akcji. 
     Dziękuję księdzu prałatowi Romanowi Marszalcowi  
i ks. Pawłowi Słonopasowi za odczytanie ogłoszeń 
dotyczących akcji. 
     Podziękowania należą się także osobom i instytucjom, 
które użyczyły nam samochodów, dzięki którym nasi 
sztabowicze mogli zbierać dary w terenie, a są nimi: 

Pani Zofia Kurantowicz, 
Pan Tomasz Kurantowicz, 
Właściciele Krasnobrodzkiego Centrum 
Handlowo-Produkcyjno-Usługowego AMC 
Market Spożywczy w Krasnobrodzie, 
Pan Wiktor Juszczak - Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Krasnobrodzie, 
Pan Stanisław Greszta - Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Majdanie Wielkim 
Pan Jacek Gmyz - Dyrektor Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Krasnobrodzie. 
Państwo Barbara i Józef Kłyżowie – Piekarnia w 
Krasnobrodzie 

 

 
Bardzo dziękuję też wszystkim, którzy włączyli się w 
organizację koncertu towarzyszącego zbiórce darów.  
Dziękuję szkołom z terenu naszej gminy: 
Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Majdanie Wielkim, 
Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach,  

Szkole Filialnej w Wólce Husińskiej,  
ZZeessppoołłoowwii   SSzzkkóółł   PPooddssttaawwoowwyycchh  iimm..  2255  PPuułłkkuu  UUłłaannóóww  

WWiieellkkooppoollsskkiicchh  ww  KK rr aassnnoobbrr ooddzziiee  
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II 

w Krasnobrodzie, 
a także: 

Zespołowi „Wójtowianie” z Krasnobrodu 
Kapeli „Echo Roztocza” z Krasnobrodu 
Dziecięcemu zespołowi piosenki i ruchu  

działającemu przy COKiS. 
     Dziękuję za przygotowanie ozdób choinkowych i innych 
przedmiotów na aukcję: 
Warsztatowi Terapii Zaj ęciowej w Dominikanówce 
i Pani Halinie Gontarz i uczniom ZSO w Krasnobrodzie. 
      Podziękowania należą się również wszystki sztabowiczom, 
którzy aktywnie uczestniczyli w organizacji całej Akcji.  
Na zakończenie chciałabym podziękować wszystkim, którzy 
odpowiedzieli na apel organizatorów akcji i ofiarowali dary.  

 M. Czapla 
 

 
 

Nowe przystanki autobusowe 
 

      Spółdzielnia Pracy Autonaprawa przedłożyła uzgodniony rozkład odjazdów autobusów z nowych przystanków 
autobusowych zlokalizowanych przy UMiG w Krasnobrodzie, który przedstawiamy poniżej. Wkrótce Urząd Miasta i Gminy 
Krasnobród oznaczy przystanki znakami informacyjnymi D-15, co będzie oznaczało, że interesanci załatwiający sprawy w 
Urzędzie Miasta i Gminy nie będą mogli traktować zatok jako miejsca do parkowania swoich pojazdów. 

oprac. S. Lizut 
 
AUTONAPRAWA 

ROZKŁAD ODJAZDÓW   KRASNOBRÓD przystanek przy Urz ędzie Miasta i Gminy 
 

KIErUNEK GODZINY ODJAZDÓW 
GUCIÓW I 20:05F 
JÓZEFÓW przez Długi Kąt 15:15N 
JÓZEFÓW przez Malewszczyznę 13:15N 
JÓZEFÓW przez Szopowe 7:23S  7:43H 15:55S  16:13CH   
MAJDAN MAŁY 8:30 7  8:45F6  10:15R  16:15S  18:15N 
NIEMIRÓWEK II 13:46N 
WÓLKA HUSI ŃSKA 19:23F 
ZAMO ŚĆ DWORZEC AUTOBUSOWY 
 przez Adamów 

6:11N  6:56N  7:18 N  8:16SC  8:57F  9:26N  10:41R  11:41F  
11:50N  12:46S  13:31F  14:26N  15:05N  16:36N  17:46R  18:21H 

ZAMO ŚĆ D.W. przez Suchowolę 6:26S 
ZAMO ŚĆ D.W. przez Mokre 6:41S 

 
OZNACZENIA KURSÓW 

6-kursuje w soboty 
7-kursuje w niedziele 
C-kursuje soboty, niedziele i święta 
F- kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku 

H- kursuje w okresie ferii i wakacji 
N- nie kursuje w Boże Narodzenie i Wielkanoc 
R- kursuje cały rok 
S- kursuje w dni nauki szkolnej 
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Słabe i mocne 
strony 

 
Ciąg dalszy ze str. 12 
• Wiejska część gminy ma charakter rolniczy. W wielu 
wsiach są zlokalizowane drobne zakłady rzemieślnicze, 
produkcyjne i usługowe. Najbardziej powszechną sieć tworzą 
drobne obiekty handlu detalicznego. Wsie wielofunkcyjne to 
przede wszystkim Majdan Wielki, Stara Huta i Hutki. W nich 
funkcjonują drobne zakłady przeróbki drewna i stolarki 
budowlanej, wyrób palet i tartaki. 
• Największym ośrodkiem koncentracji działalności 
gospodarczej i obsługi ludności jest miasto Krasnobród. Na 
rozwój miasta największy wpływ ma obsługa turystyki i 
działalność uzdrowiskowa. 
• Coraz większego znaczenia nabiera zabudowa letniskowa. 
Inwentaryzacja urbanistyczna wskazuje, że istnieją już 193 
budynki o funkcjach letniskowych i 14 jest w budowie. Tego 
rodzaju budownictwo rozpowszechnia się w większości wsi a  
 

 

 
głównie na terenie miasta Krasnobrodu. Być może poza 
rozpowszechnianiem się budownictwa letniskowego część 
gospodarstw rolnych przystosuje się do rozwoju funkcji 
agroturystycznej. 
Słabe strony: 
• Słabą stroną zagospodarowania gminy o szczególnych 
walorach ekologicznych i turystyczno-rekreacyjnych jest brak 
zabezpieczenia poszczególnych jednostek osadniczych w 
systemy kanalizacyjne odprowadzające ścieki na oczyszczalnie 
lokalne. Nie będzie temu z pewnością sprzyjało rozpraszanie 
zabudowy; 
• Słabą stroną układu osadniczo-gospodarczego gminy jest 
także niewystarczająco sprawny układ urządzonych dróg 
gminnych i powiatowych. Aż 45% dróg wymaga budowy 
nawierzchni utwardzonej a ok. 70% dróg utwardzonych 
wymaga remontu; 
• Urządzenia funkcjonalno-przestrzennego będzie 
wymagała dzielnica sanatoryjna, tereny obsługi rekreacji i 
urządzenie stref przemysłowo-handlowych. 
 
        Zakończyliśmy publikowanie fragmentów „Strategii” 
dotyczących słabych i mocnych stron. W kolejnym wydaniu 
„G.K.” przedstawimy szanse i zagrożenia rozwoju miasta i 
gminy Krasnobród.  

 

Ach,  
cóż to był za bal? 

 
Krasnobrodzie, był występ kabaretu 
„Szara Eminencja” z Werbkowic. 
Program satyryczny w wykonaniu 
kabaretu prezentowany  był w dwóch 
częściach. 
       Najwięcej jednak emocji przyniosła 
aukcja. Licytowano różne przedmioty, 
wśród których były m.in.: obrazy, 
haftowane obrusy, bieżniki i serwetki, 
pościel, poduszeczki, zabawki, lampki 
nocne, różnego rodzaju stroiki i 
kompozycje kwiatowe. Niektóre 
wylicytowane kwoty były dość okazałe i 
czasami zaskakujące dla organizatorów 
aukcji.  

 
      Podsumowując: w aukcji wzięło 
udział 27 osób, niektórzy z nich kupili 
po kilka przedmiotów. Dochód z aukcji i 
loterii wyniósł 5.270zł. Pozyskane 
podczas balu pieniądze zostały 
przekazane na działalność statutową 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Dominikanówce. 
      Po emocjach związanych z aukcją 
zabawa toczyła się nadal i dla 
najwytrwalszych uczestników balu 
zakończyła się nad ranem. Po drugim 
balu charytatywnym zostały już tylko 
miłe wspomnienia.  
      Można chyba stwierdzić, że bal 
charytatywny organizowany przez WTZ 
w Dominikanówce wpisał się już na 
stałe do skromnego kalendarza imprez 
towarzyskich organizowanych w 
Krasnobrodzie. Pozostaje więc mieć 
nadzieję, że w przyszłym roku odbędzie 
się trzeci bal charytatywny. 

M. Czapla 
 

 
       W dniu 24 listopada 2001r. odbył 
się II Bal Charytatywny zorganizowany 
przez Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Dominikanówce. Początek balu 
zaplanowano na godz. 19. Wszystkich 
przybywających gości witali pracownicy 
WTZ z panią kierownik Urszulą Czapla 
na czele. Sala balowa była odświętnie 
ustrojona. Oprócz kolorowo nakrytych 
stołów, przy których mieli siedzieć 
uczestnicy balu, przygotowano 
dodatkowe ekspozycje. Na jednej z nich, 
największej, prezentowane były prace 
przeznaczone na aukcję. Na drugiej 
przedmioty będące nagrodami w loterii 
fantowej. Trzecia „ekspozycja” - 
najbardziej apetyczna - to stół z 
pysznymi ciastami i owocami.  
       Na tegorocznym balu bawiło się 
140 osób z różnych miejscowości 
naszego województwa. Oprócz obficie 
nakrytego stołu i zabawy z zespołem 
muzycznym „Rytm” z Tomaszowa Lub. 
organizatorzy zapewnili też inne 
atrakcje. Pierwszą z nich była loteria 
fantowa. Spośród 80 losów, sprzedanych 
w cenie po 10zł każdy, 60 losów miało 
zapewnione nagrody. Nagrodami były 
prace wykonane przez uczestników 
WTZ oraz inne przedmioty przekazane 
na ten cel przez sponsorów. 
Nowością, w krótkiej historii balów 
charytatywnych organizowanych w  
 

 

Podziękowania 
 

Warsztat Terapii Zaj ęciowej w Dominikanówce 
serdecznie dzi ękuje 

sponsorom, którzy podarowali nagrody rzeczowe na au kcj ę  
 i fanty na loteri ę prowadzone podczas II balu charytatywnego  

w dniu 24.11.2001r. 
       Dziękujemy: 
- Andrzejowi Serafinowi z Hutek 
- Krzsztofowi Suszkowi z Zamo ścia 
- Przedsi ębiorstwu Wielobran żowemu „AZET”, ul Przemysłowa 4  
  w Zamościu 
- Firmie Handlowej „JÓZWEX”, ul. Przemysłowa 4 w Za mościu 
- Krasnobrodzkiemu Centrum Handlowo-Produkcyjno-Usł ugowemu AMC –  
   Market Spo żywczy w Krasnobrodzie 
- Liceum Plastycznemu w Zamo ściu  
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XXVIII  
sesja Rady  

Miasta i Gminy 

Krasnobród 
 
Ciąg dalszy ze str. 9 
 
11. Określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości obowią-
zujących na terenie MiG. 
Projekt uchwały omówiła pani Elżbieta 
Florek. 
Wyjaśniła, iż z uwagi na zmianę przepi-
sów prawnych, nie ma możliwości, aby 
dotychczas obowiązujące stawki 
podatku były nadal zróżnicowane, jak to 
funkcjonowało dotychczas ponieważ 
zgodnie z przepisami byłoby to 
udzielanie pomocy publicznej. 
Następnie przedstawiła proponowane 
stawki podatku na rok 2002: 
a) za 1m2 powierzchni użytkowej 
budynków mieszkalnych lub ich części – 
0,25zł.  
b) stawka od budynków lub ich części 
związanych z działalnością gospodarczą 
inną niż rolnicza i leśna wynosić będzie 
obecnie 15,86 zł za 1 m2,  
c) za 1m2 powierzchni użytkowej 
pozostałych budynków lub ich części – 
3zł. 
d) za 1 m 2 powierzchni użytkowej 
domków letniskowych - 5,62zł.  
e) od budowli – 2% ich wartości.  
f) za 1 m2 powierzchni gruntów 
związanych z działalnością gospodarczą 
inną niż rolnicza lub leśna, które nie są 
jednocześnie związane z budynkami 
mieszkalnymi – 0,56 zł. 
g) za 1 m2 – powierzchni gruntów 
będących użytkami rolnymi nie 
wchodzącymi w skład gospodarstw 
rolnych w rozumieniu przepisów ustawy 
o podatku rolnym wykorzystywanych na 
cele rolnicze – 0,03 zł. 
h) od gruntów pod jeziorami, a także 
gruntów zajętych pod zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 
ha powierzchni – 2,38 zł. 
i) za 1 m2 powierzchni pozostałych 
gruntów – 0,05 zł. 
 

 
Stawki podatku od nieruchomości przy 
budynkach mieszkalnych, pozostałych 
gruntach i gruntach będących użytkami 
rolnymi muszą być podniesione, 
ponieważ zgodnie z przepisami muszą 
wynosić 50% stawki określonej zgodnie 
z  rozporządzeniem Ministra Finansów.  
Uchwała została podjęta. 
12. Wprowadzenia zwolnień od 
podatku od nieruchomości obowiązu-
jących na terenie MiG. 
Pani E.Florek objaśniła, iż proponuje się 
dotychczas obowiązujące zwolnienia w 
podatku od nieruchomości takie jak: 
wykorzystywane dla celów religijnych, 
grunty zapisane w ewidencji jako 
nieużytki i rowy, budynki mieszkalne i 
gospodarcze wchodzące w skład 
gospodarstwa rolnego, jednostki 
organizacyjne prowadzące działalność w 
zakresie kultury, sportu i terapii 
zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 
oraz w zakresie gospodarki komunalnej, 
za wyjątkiem budynków i ich części 
związanych z działalnością gospodarczą 
tj.: zegarmistrzostwo, kowalstwo, 
szewstwo, fryzjerstwo, krawiectwo, 
jubilerstwo z uwagi na fakt, że 
zwolnienia te traktowane są również 
jako udzielenie pomocy publicznej. 
Uchwała została podjęta. 
 
13. Zmian w budżecie gminy na 
2001rok. 
Projekt uchwały omówiła skarbnik MiG 
Jadwiga Niedźwiedź. W związku z 
otrzymanymi dotacjami: od Wojewody 
Lubelskiego w kwocie 1.590 zł z 
przeznaczeniem na pomoc materialną 
dla młodzieży wiejskiej uczęszczającej 
do szkół kończących się maturą oraz 
20.000 zł, z Zarządu Województwa 
Lubelskiego z przeznaczeniem na 
modernizację drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w miejscowości 
Grabnik. Ponadto Skarbnik wyjaśniła, iż 
zostały zwiększone o 1700 zł dochody 
własne gminy z tytułu opłat za 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 
Zmiany związane są też z dotacją na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych dla nauczycieli emerytów i 
rencistów (9 618 zł) oraz  na dożywianie 
dzieci w szkołach (2 000 zł), a także 
subwencję  z tytułu ulg i zwolnień 
ustawowych w podatku rolnym i leśnym 
(5 222 zł). 
W budżecie gminy zmniejszone zostały 
wydatki przeznaczone na hydrofornię o 

 
kwotę 38.000 zł, środki te zostają 
przeznaczone na modernizację pomiesz-
czeń przedszkola z przystosowaniem 
wjazdu dla osób niepełnosprawnych; 
5.000 zł przeznaczone zostaje na 
likwidację barier architektonicznych w 
budynku  COKiS. Uchwała została 
podjęta. 
 
14. W sprawie wyrażenia protestu 
wobec wydarzeń obrażających 
uczucia religijne. 
Projekt uchwały omówił Radny J. 
Kostrubiec. Stwierdził, że nasz kraj jest  
krajem  chrześcijańskim, a Polacy 
dopuszczają się profanacji obrazu Matki 
Bożej. Uważa również, iż nie 
powinniśmy stać obojętnie wobec tego 
co stało się, gdyż jest to obraza uczuć 
religijnych. 
     Radny M. Zięba przeczytał artykuł z 
gazety „ Niedziela”, w którym Ojcowie 
Paulini wyrażają oburzenie i protest 
przeciwko karygodnym wydarzeniom w 
Brukseli i Londynie. Uważa, iż 
powinniśmy szanować swoją wiarę i 
jako społeczność katolicka powinniśmy 
się na ten temat wypowiedzieć. Uchwała 
została pojęta. 
 
      Po dyskusji nad wyżej 
wymienionymi uchwałami Skarbnik 
MiG przedstawiła projekt budżetu MiG 
na 2002r. Poinformowała, że projekt 
budżetu został przyjęty uchwałą zarządu 
06 listopada br. W przyszłym roku 
zwiększą się przychody z emisji 
obligacji o 400 tys. zł, spłaty kredytów o 
180 tys. zł, przewiduje się również 
wzrost odsetek od kredytów, pożyczek i 
obligacji o ok. 150 tys. zł, natomiast 
wydatki inwestycyjne zostały 
zmniejszone i wynoszą  
1.270.000 zł. W budżecie nie 
uwzględniono podwyżek płac dla 
wszystkich pracowników zatrudnionych 
w administracji i oświacie. 
Przeznaczono natomiast 140 tys. zł  na 
przeciwdziałanie skutkom bezrobocia 
oraz na budowę nowych punktów 
świetlnych 50 tys. zł. Subwencja 
oświatowa jest większa w porównaniu z 
rokiem ubiegłym o 343 tys. zł, a ogólna 
dla gminy 118 tys. zł. 
Podatek rolny i leśny  pozostaje 
utrzymany na poziomie roku 2001. 

oprac. M. Czapla 

 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce 

zaprasza na  
 

 
który odbędzie się w Centrum Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 

w dniach 17-20 grudnia 2001r. w godz. 1000-1400 
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Idziemy  
do Europy (3) 

 
       Ze szkołą nierozerwalnie związani 
są nauczyciele, rodzice i uczniowie 
jako główny podmiot nauczania i 
wychowania. Na terenie gminy 
Krasnobród funkcjonują cztery szkoły 
filialne, w których uczą się klasy 
młodsze I-III oraz oddziały 
przedszkolne czyli tzw. „zerówki”, 3 
szkoły podstawowe, w których uczą się 
klasy I-IV oraz gimnazjum i liceum 
ogólnokształcące. 
       Mam przyjemność przedstawić 
państwu opinie uczniów na temat życia 
szkoły w naszym środowisku zebrane 
na podstawie rozmów, obserwacji, 
ankiet. 
        Uczniowie klas młodszych ze 
szkół filialnych wyrażają zadowolenie, 
że mają możliwość uczęszczania do 
szkół w swoim miejscu zamieszkania, 
nie muszą poświęcać swojego czasu 
wolnego na dojazd do szkoły. Młodsi 
uczniowie pozytywnie ustosunkowują 
się do oceniania za pomocą znaczków 
(lubią otrzymywać po kilka słoneczek 
dziennie). Zaciekawienie wśród 
uczniów z klas I-III budzą ciekawe 
ćwiczenia, zadania w kartach pracy 
choć z większością zadań radzą sobie 
uczniowie zdolni, a praca uczniów 
słabszych na zajęciach zdominowana 
zostaje pomocą ze strony nauczyciela. 
Niemniej jednak zachwyt wzbudzają  

 
podręczniki (a w szczególności 
kolorowe ilustracje i obrazki) 
zachęcające uczniów do nauki 
wzbudzają ciekawość, zainteresowanie. 
Z całą pewnością uczniowie mali wolą 
chodzić do małych szkół, gdyż mają 
bliższy i częstszy kontakt z 
nauczycielem.  
      Niepokój budzi fakt, że część zajęć 
prowadzonych jest na zasadzie 
połączenia dwóch klas jednocześnie. 
Uczniowie na zajęciach łączonych nie 
myślą efektywnie, uwaga dziecka jest 
podzielona, wtedy dziecko wolniej 
rozwiązuje zadanie (wobec tego szybko 
się stresuje i zniechęca do dalszej 
pracy).Zachwiane jest w tym przypadku 
poczucie bezpieczeństwa u dziecka. 
Pozytywnie przez uczniów zostały 
odebrane dwie nowości, jakie weszły 
do szkół filialnych. Są to nauka języka 
angielskiego i zajęcia komputerowe 
prowadzone w pobliskich szkołach. 
Uczniowie są bardzo dumni z tego, że 
mogą porozumiewać się w języku 
angielskim. Po prostu bardziej czują się 
Europejczykami. Frajdę sprawia im 
obsługa komputera, rysowanie, 
ścieranie gumką i gry komputerowe. 
Wręcz nie mogą się doczekać tego dnia, 
w którym są zajęcia komputerowe. 

Wyraz zadowolenia dają 
młodym uczniom różnego typu imprezy 
uroczystości prowadzone w swoim  
 

 
 
środowisku lokalnym oraz uczestnictwo 
w konkursach, turniejach 
organizowanych na terenie naszej 
gminy czy w miastach powiatowych. 
      Uczniowie ze szkół podstawowych 
większym także zadowoleniem i 
fascynacją odebrały zorganizowanie 
pracowni komputerowych, co dało 
możliwość redagowania gazetek 
szkolnych przez zespoły redaktorskie w 
większości składające się z uczniów kl. 
IV-VI. U wi ększości uczniów z kl. IV-
VI niepokój budzi to, że nauczyciele 
zbyt często robią kartkówki, klasówki, 
sprawdziany, niesprawiedliwie oceniają 
uczniów. To zdaniem uczniów wpływa 
na niską frekwencję w klasie, 
szczególnie zagubieni w tej kwestii są 
uczniowie słabsi. 
       Generalnie rzecz biorąc z 
wypowiedzi większości uczniów klas 
starszych wynika, że uczniowie nie 
przywiązują dużej wagi do nauki. A 
przecież nauka, wykształcenie to klucz 
do dorosłego życia. Powodzenie u 
chłopców zdobyła siłownia 
zorganizowana w bieżącym roku 
szkolnym dzięki pieniążkom z PFRON-
u. To dzięki niej młodzież wyładowuje 
agresję zamiast dewastować sanitariaty, 
szatnie w szkole. O takiej siłowni 
marzą uczniowie z innych szkół na 
terenie naszej gminy. Marzeniem 
starszych uczniów krasnobrodzkich 
szkół jest pływalnia. Spełnienia tych 
marzeń w nowym roku 2002 w imieniu 
Redakcji GK życzy: 

A. Słota 

 

Dzień 
Św. Mikołaja 

 
       W dniu 6 grudnia do Szkoły Filialnej w Wólce 
Husińskiej przyjechał na saniach Mikołaj i obdarował 
dzieci prezentami. Potem odbył się kulig z Mikołajem, w 
którym uczestniczyli: dzieci z naszej szkoły, dyrektor 
Roland Wyrostkiewicz, ks. Mariusz Łoza, nauczyciele 
oraz młodzież z Wólki Husińskiej i Husin.  
      Sanie z rozśpiewanymi dziećmi i gośćmi popędziły 
przez las w stronę Ciotuszy. Na ośnieżonej polanie 
zapłonęło ognisko, przy którym wszyscy piekli kiełbaski. 
Po nabraniu sił przyszedł czas na zabawy ruchowe na 
świeżym powietrzu z wykorzystaniem śniegu. 
        Wszystkim dopisywał humor aż do końca imprezy. 
Wrażenia z tej imprezy zebrała w wierszu, który prezentu-
jemy obok,  jedna z jej uczestniczek Monika Pendrak z 
Wólki Husińskiej – uczennica kl. III Gimnazjum w 
Krasnobrodzie. 

A. Słota 
 

 

 
 
 

Dzień Św. Mikołaja 
 

Biały śnieg za oknem sypie, 
a dzieci z uśmiechem radują się biegiem. 
Biegną konie, ciągną sanie, 
a wraz z sańmi dzwonki dzwonią. 
Radość! Śmiechy dookoła, 
że  Mikołaj sańmi jedzie. 
Dzieci piosnki wygrywają 
i ognisko rozpalają, 
Mikołaja wraz witają,  
śnieżynkami się rzucają. 
Narty, sanki wyciągają 
i na górkę pospieszają. 
Gdy wieczorną gwiazdkę widzą, 
Szybko do dom pośpieszają, 
By ukoić swe pragnienie 
Sennym snem i zmęczeniem. 
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Sport w ZSP 
 
kl. IV i młodsi - ZSP Krasnobród, SP 
Majdan Wielki, w kategorii dziewczęta 
kl. IV – tylko ZSP Krasnobród. O 
awans do rozgrywek powiatowych 
walczono zatem tylko w 3 kategoriach 
(do dalszych rozgrywek bowiem 
awansowała najlepsza drużyna – przyp. 
RS), gdyż w kategorii dziewczęta kl. IV 
i młodsi drużyna ZSP uzyskała „awans 
bez gry”, gdyż szkoły w Majdanie 
Wielkim i Kaczórkach nie wystawiły 
drużyn. W pozostałych kategoriach w 
wyniku gier drużynowych awans do 
powiatu uzyskały: 
kat. chłopcy kl. VI-V – SP Kaczórki 
kat. dziewczęta kl. VI-V – ZSP 
Krasnobród 
kat. chłopcy kl. IV i młodsi – ZSP 
Krasnobród 
Gratulujemy. Życzymy powodzenia już 
w nowym 2002 roku, gdyż zawody 
powiatowe odbędą się w sobotę 12 
stycznia 2002r. w Zwierzyńcu. 
 

>>><<< 
 
Niejako jeszcze w „ciepłej” sali 
ZSO/ZSP 16 grudnia 2001r. odbyły się I 
Indywidualne Otwarte Mikołajkowe 
Mistrzostwa Miasta i Gminy 
Krasnobród w Tenisie Stołowym na 
2001r. Ich celem było promowanie 
tenisa stołowego wśród dorosłych 
mieszkańców MiG Krasnobród oraz 
wyłonienie najlepszych seniorek i 
seniorów rocznik 1982 i starsze/starsi. 
Warunkiem uczestnictwa zaś: 
zameldowanie w naszej gminie, 
aktualne badania lekarskie, strój 
sportowy i opłacenie wpisowego w 
kwocie 10 zł. 

 
Głównym organizatorem Mistrzostw 
był Zespół Szkół Podstawowych im. 25 
Pułku Ułanów Wielkopolskich przy 
współpracy: Urzędu miasta i Gminy 
Krasnobród, COKiS w Krasnobrodzie i 
sponsorów. W wyniku rywalizacji 
sportowej w grupie seniorów: I miejsce 
– dyplom i puchar oraz tytuł Mistrza 
MiG Krasnobród za 2001r. zdobył pan 
Wojciech Kurantowicz, II miejsce – 
dyplom i puchar wywalczył pan Antoni 
Kurantowicz, III miejsce – dyplom i 
puchar przypadł w udziale panu 
Rolandowi Wyrostkiewiczowi. W 
grupie seniorek, pomimo obecności pań 
nie doszło do rywalizacji sportowej, 
dlatego też w tej kategorii nie 
wyłoniono trzech najlepszych pań w 
tenisie stołowym na 2001 rok w naszej 
gminie. Organizatorzy I Mistrzostw 
dziękują wszystkim za udział, dziękują 
współorganizatorom i sponsorom, a 
także dyrekcji ZSP i ZSO. Gratulujemy 
zwycięzcom, gratulujemy pokonanym. 
Dochód z turnieju  zostaje przeznaczony 
na sponsorowanie wyjazdów 
sportowych naszej młodzieży na 
turnieje i zawody sportowe. Odwagi 
Panie. Zapraszamy wszystkich już za 
rok. 
 
         Informacje miał przyjemność 
Państwu przekazać i korzystając z 
okazji zbliżających się Świat Bożego 
Narodzenia oraz Nowego 2002 Roku, 
wszystkim czytelnikom nie tylko rubryk 
sportowych „G.K.”, pogodnych i 
spokojnych Świąt życzyć  
 

Sławomir Radliński 

 
 
      Miesiąc listopad to wyjazd 
młodzieży naszej szkoły na zewnętrzny 
turniej piłki nożnej do Hrubieszowa w 
dniu 17.11.2001r. W silnie obsadzonym  
turnieju, w którym brało udział 10 
drużyn nasi chłopcy w roczniku 1989 
zajęli V miejsce. 
 

 
>>><<< 

W miesiącu grudniu przez trzy kolejne 
soboty tj. 01, 08 i 15 grudnia br. 
młodzież naszej szkoły brała udział w 
III Mikołajkowym Turnieju w halowej 
piłce nożnej chłopców o Puchar 
Dyrektora OSiR w Zamościu. W trzy 
kolejne soboty brały udział drużyny 
roczników 1991 i młodsi, 1990 i młodsi 
oraz 1989 i młodsi. Wyjazdy powyższe 
mogły dojść do skutku dzięki pomocy 
rodziców, dyrekcji ZSP oraz Rady 
Rodziców przy ZSP, którym należą się 
słowa podziękowania, co w imieniu 
naszej młodzieży mam przyjemność 
uczynić. Wszyscy zawodnicy 
uczestniczący w turnieju otrzymali 
pamiątkowe fotografie (jak obok), 
mogli popatrzeć na imprezy 
towarzyszące jak chociażby mecz piłki 
nożnej Dziennikarze – Więźniowie, 
który miał miejsce w trakcie trzeciego 
turnieju 15 grudnia 2001r. 
 

>>><<< 
Druga odsłona grudnia to tenis stołowy. 
14 grudnia miał miejsce drużynowy 
turniej w tenisie stołowym dla szkół 
podstawowych naszej gminy. Zgodnie z 
przepisami rozgrywek drużynę mogli 
stanowić uczniowie jednej szkoły 
podstawowej urodzeni w latach 1989-
90, czyli  kl. VI i V oraz 1991 i młodsi 
(czyli kl. IV i młodsi). Do turnieju 
przystąpili: w kategorii chłopcy kl. VI-
V – ZSP Krasnobród, SP Majdan 
Wielki, SP Kaczórki, w kategorii 
dziewczęta kl. VI-V - ZSP Krasnobród, 
SP Majdan Wielki, w kategorii chłopcy  
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Wigilia 
 
Gdy na białym obrusie opłatek  
a kolęda śliczna 
głosi pokój 
taka chwila liryczna 
taki nastrój 
to się zdarza tylko raz w roku 
 
 
Biały listek opłatka to miłość 
którą ludzie się dzielą 
jak chlebem 
gwiazdy złote 
jak latarnie błyszczą 
na gościńcu między ziemią i niebem 
 
Ciepłą myślą otulamy naszych bliskich 
którzy gdzieś tam daleko daleko... 
i choinkę ubierając we wspomnienia 
tęczę światła skrywamy 
pod powieką 
 
Poprzez pola i lasy mknie kolęda 
wioska wiosce ją podaje 
miasto - miastu 
a Dzieciątko na sianku się uśmiecha 
błogosławiąc 
w tę noc całemu światu 
 

M. Olszewska 

 

 

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

Współpraca z firmami 
ubezpieczeniowymi: 

• WARTA 
• PZU ŻYCIE 

S.A. 
• NORDEA 
• T.U.W. 
• AGROPOLISA 
• HEROS 
• PARTNER 

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

Wszystkie ubezpieczenia w konkurencyjnej cenie. 
Zapraszamy w każdy wtorek i sobotę w godz. 900-1600. 

 

 
 

 
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Podstawowych 

i Komitet Rodzicielski 
 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie  

maja przyjemność zaprosić wszystkich miłośników dobrej zabawy 
na 

 
 
 
 
 

który odbędzie się  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie 

Wieczór uatrakcyjni Zespół Muzyczny „FANT” 
Bilet wstępu – 250zł  od pary. 

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonów:  
660-70-80 i 660-75-43 

Zapisy w sekretariatach w/w szkół w terminie do 20.12.2001r. 
 

 

 

Rada Rodziców 
przy Szkole Podstawowej 

w Majdanie Wielkim 
zaprasza na 

 
 
 
 

 

 

który odbędzie się w szkole  
w Majdanie Wielkim.  

Cena biletu 140 zł od pary. 
Organizatorzy zapewniają:  

dania gorące i zimne, szampana, 
ciasto, owoce 

oraz dobrą zabawę z zespołem 
muzycznym „RYTM” 

Szczegółowych informacji udziela  
i zapisy przyjmuje 

Sekretariat szkoły, tel. 660-71-68 
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SPORT 

 
 
      W dniu 28 października 2001r. 
zakończyła się runda jesienna 
rozgrywek piłkarskich klasy „A”, w 
której brały udział drużyny „Igros” 
Krasnobród (juniorzy i seniorzy). 
       W skład drużyny juniorów 
wchodzą: Tomasz Sikora, Konrad Skiba, 
Piotr Gancarz, Adam Roczkowski, 
Arkadiusz Ruczkowski, Marcin Bukała, 
Marek Margol, Krzysztof Juszczak, 
Paweł Daniel, Michał Nowak, Grzegorz 
Ratyna, Mateusz Mazurek, Karol 
Kołtun, Sławomir Gancarz, Mateusz 
Kurantowicz, Adam Kostrubiec, Piotr 
Skiba, Paweł Łubiarz, Krzysztof 
Nieborak, Marcin Kołtun, Paweł 
Nieradko. 
       Natomiast w drużynie seniorów 
grali: Grzegorz Lizut, Marcin Nowosad, 
ks. Maciej Nizio, Dariusz Działa, 
Tomasz Roczkowski, Andrzej Gałan, 
Jarosław Ożarowski, Kazimierz 
Mielniczek, Jan Łepik, Sylwester Kłyż, 
Janusz Nizioł, Tomasz Mielniczek, Piotr 
Wyszyński, Jerzy Lis, Wojciech 
Szewczuk, Jarosław Bucior, Robert 
Kawecki, Rafał Gradziuk, Piotr 
Mizerski, Wojciech Kurantowicz. 
 

 
      Podsumowując sezon piłkarski 
chciałbym przypomnieć, iż Klub „Igros” 
tworzą nie tylko piłkarze, ale także: 
prezes klubu – Marek Pasieczny, 
kierownik drużyny – Jacek Szpyra, 
masażysta – Marcin Tabała, kierownik 
służb porządkowych – Tomasz 
Konopka, lekarz – Jerzy Cios. 
Działalność klubu wspomagają 
sponsorzy: Józef Bucior, Zbigniew 
Pióro. 
Jedyną instytucją, która już od wielu lat 
wspomaga działalność Klubu „IGROS” 
jest Urząd Miasta i Gminy w 
Krasnobrodzie, za co zawodnicy i kibice 
dziękują władzom naszej gminy.. 
Drużyna seniorów uczestnicząca w 
klasie rozgrywkowej „A” po rundzie 
jesiennej zajmuje bardzo dobre drugie 
miejsce, co byłoby premiowane 
awansem do klasy okręgowej, aby tylko 
powtórzyć ten wynik w rundzie 
wiosennej. 

 
       Najwięcej bramek strzelili: 
- w juniorach – Sławomir Gancarz – 4 
bramki 
- w seniorach – Sylwester Kłyż – 5 
bramek 
      Kończąc podsumowanie jesiennego 
sezonu piłkarskiego prezentujemy 
poniżej tabele końcowe drużyn: 
juniorów i seniorów. 
  
    W związku ze zbliżającymi się 
Świętami Bożego Narodzenia i 
nadchodzącego nowego roku za 
pośrednictwem „G.K.” życzę 
wszystkim piłkarzom, działaczom 
sportowym, sponsorom i kibicom 
spokojnych i radosnych Świąt oraz 
wszelkiej pomyślności w Nowym 2002 
Roku. 
 

K. Mielniczek 

 

Co  
słychać w 
COKiS-ie? 

 
W dniu 20 grudnia 2001r. (czwartek) w 
Sanktuarium Maryjnym w 
Krasnobrodzie odbędzie się Regionalny 
Przegląd VIII Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek Będzin 
2002r. Do przeglądu zgłosiło się 19 
wykonawców. Przegląd rozpocznie się o 
godz. 1000. Serdecznie zapraszamy. 
 

***** 
W niedzielę 20 stycznia 2002r. 
 w CKiS odbędzie się koncert kolęd.  
Oprócz naszych wykonawców gościnnie 
w koncercie wystąpi chór z 
Czerwonogradu (Ukraina). Szczegółowy 
program koncertu podany będzie na 
plakatach, ale już teraz serdecznie 
zapraszamy. 
 

***** 
W niedzielę 20 stycznia 2002r. po mszy 
św. o godz. 900 w kościele w 
Krasnobrodzie z koncertem kolęd 
wystąpią: Dziecięcy zespół piosenki i 
ruchu działający przy COKiS i Kapela 
„Echo Roztocza” z Krasnobrodu. 
 

*****  

„IGROS” JUNIORZY 
 

Miejs
ce Nazwa klubu Punkty Bramki 

1. GLKS „GRANICA II” LUBYCZA KRÓLEWSKA 29-4 41-2 

2. GKS “KRESY” DOŁHOBYCZÓW 26-7 33-7 

3. LKS „DREWMET-ROLMOS” SUSIEC 22-11 27-12 

4. GKS „ANDORIA” MIRCZE 22-11 32-19 

5. TKS „HUCZWA” TYSZOWCE 18-15 22-23 

6. MGK „IGROS” KRASNOBRÓD 16-17 15-20 

7. LZS ”ISKRA”  - „GROM” KONIUCHY 16-17 16-31 

8. LKS „ZARZEWIE” KOTORÓW 12-21 26-25 

9. LZS „ORLĘTA” JANKI 12-21 16-24 

10. LKS „ORKAN” BEŁŻEC 9-24 16-27 

11. GLKS “JAROSŁAWIEC” JAROSŁAWIEC 7-26 18-36 

12. GLKS „GRAF” CHODYWAŃCE 1-32 9-45 
 

„IGROS” SENIORZY 
 

Miejs
ce Nazwa klubu Punkty Bramki 

1. LKS „DREWMET-ROLMOS” SUSIEC 33-0 29-5 

2. MGK „IGROS” KRASNOBRÓD 24-9 24-13 

3. GKS „ANDORIA” MIRCZE 23-10 34-14 

4. GKS “KRESY” DOŁHOBYCZÓW 21-12 28-13 

5. LKS „ORKAN” BEŁŻEC 16-17 27-26 

6. GLKS “JAROSŁAWIEC” JAROSŁAWIEC 16-17 17-18 

7. GLKS „GRANICA II” LUBYCZA KRÓLEWSKA 14-19 17-23 

8. LKS „ZARZEWIE” KOTORÓW 13-20 29-37 

9. LZS „ORLĘTA” JANKI 12-21 17-20 

10. TKS „HUCZWA” TYSZOWCE 10-23 18-27 

11. LZS ”ISKRA”  - „GROM” KONIUCHY 7-26 11-28 

12. GLKS „GRAF” CHODYWAŃCE 3-30 9-36  
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Krzyżówka sponsorowana przez 

UMWELTSCHUTZ NORD GmbH 

Biuro Polska 
ul. Komorowskiego 3, 23-400 Biłgoraj 
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 ▼ 
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Litery kratek ponumerowanych od 1 do 11 utworzą rozwiązanie 
Krzyżówki  Nr 24, które wraz z naklejonym na karcie pocztowej 
kuponem prosimy przesłać na adres Redakcji w terminie do 10 
stycznia 2002r. 
     Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi 
rozlosujemy nagrodę rzeczową ufundowaną przez niemiecką 
firmę:  

UMWELTSCHUTZ NORD 
działającą w zakresie ekologii 

 

ROZWIĄZANIE Krzyżówki Nr 23:  
„JAKUB RUSZCZYK” 

 

Za prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki Nr 23 nagrodę - 
SUSZARKOLOKÓWKĘ  otrzymuje: 

Pani MAŁGORZATA KŁY Ż, 
 zam. ul. Cmentarna 31, 22-440 Krasnobród 

 

Gratulujemy.  Nagroda do odebrania w Redakcji. 
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Humor  
 

Humor 

 

 

Humor 
 

 
 

 
Na lekcji religii katechetka pyta: 
- Jasiu, co leży dalej: Betlejem, czy 
księżyc? 
- Betlejem! 
- Dlaczego? 
- Bo księżyc widać, a Betlejem nie. 
 

 

 

 
 
 
Katecheta na lekcji religii do Jasia: 
- Jak odpowiesz na jedno pytanie to dostaniesz 
piątkę. Powiedz, ilu pastuszków odwiedziło 
Pana Jezusa? 
- Dwudziestu dwóch! 
- Skąd wiesz? 
- Ale to już drugie pytanie. 

 

 
 

 
Pani od polskiego odpytuje klasę. 
- W zadaniu "Uczniowie po Bożym 
Narodzeniu chętnie wracają do 
szkoły", czym będzie wyraz 
"chętnie"? 
- Kłamstwem - odpowiada Jasio. 
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