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Ekologiczne  
sukcesy 

  
      W listopadowym numerze G.K. pisaliśmy o otrzymaniu przez Gminę 
Krasnobród nominacji do IV edycji Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni 
Środowisku” organizowanym pod Patronatem Honorowym Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego i Ministra Środowiska. 
       Gmina Krasnobród została wyróżniona spośród kilkudziesięciu innych 
zgłoszeń i znalazła się w grupie 20 podmiotów nominowanych w kategorii 
„Promotor Ekologii”. Nominację tą Burmistrz Marek Pasieczny przyjął z rąk 
przedstawicieli Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas uroczystej gali, która odbyła się 20 
listopada 2002r. podczas Targów POL-EKO w Poznaniu. 
       Kolejnym etapem tego konkursu jest finał, do którego zostało 
zakwalifikowanych po 10 podmiotów w każdej kategorii. Miło nam 
poinformować, że wśród laureatów konkursu znalazła się również Gmina 
Krasnobród. Zarówno Nominaci jak i Laureaci zostaną zaprezentowani podczas 
Gali, która odbędzie się na początku 2003 roku w Sejmie RP. Wartym 
podkreślenia jest fakt, że jest IV edycja konkursu, ale po raz pierwszy laureaci 
oprócz dyplomów otrzymają też nagrody finansowe. Jaka to będzie kwota 
trudno na razie mówić, przekonamy się o tym dopiero w nowym roku po 
wizycie w Sejmie. 
      Pisząc o tym sukcesie warto przypomnieć, że Miasto i Gmina Krasnobród 
jako pierwsza w kraju jednostka samorządu terytorialnego skorzystała z nowej 
formy wspierania inwestycji proekologicznych przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 
        Przypomnę, że w dniu 26 czerwca 2001r. w Lublinie została podpisana 
umowa pomiędzy WFOŚiGW w Lublinie a Bankiem Ochrony Środowiska S.A 
w Warszawie i Miastem i Gminą Krasnobród w sprawie dopłat ze środków 
WFOŚiGW w Lublinie do oprocentowania obligacji komunalnych 
wyemitowanych przez Miasto i Gminę Krasnobród. Dzięki tej umowie 
WFOŚiGW w ciągu pięciu lat dopłaci Gminie Krasnobród około 150.000 zł., 
co stanowi 60% rocznego oprocentowania obligacji. 
       Część środków z wyemitowanych przez Gminę Krasnobród obligacji 
przeznaczona została na zadania z zakresu ochrony środowiska, a konkretnie na 
inwestycję pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie”. 
Właśnie to zadanie uzyskało dopłaty do oprocentowania emisji obligacji.  
       Pozyskanie tych dopłat było możliwe dzięki współpracy samorządu 
gminnego z ówczesnym z-cą dyrektora Banku Ochrony Środowiska Ryszardem 
Dudkiem i Zarządem WFOŚiGW w Lublinie, w skład którego wchodzą: prezes 
Wojciech Piekarczyk, vice prezesi: Jan Wiater, Tadeusz Olszewski, Witosław 
Szczasny. 
     Jak się okazało pozyskanie dopłat do oprocentowania obligacji to nie tylko 
sposób na obniżenie kosztów obsługi długu bankowego, ale także sposób 
zdobywanie nagród w ogólnopolskich konkursach ekologicznych. 

M. Czapla 
 

 

WIEŚCI 
Z 

GMINY 

*****  
W dniu 30  grudnia br. o godz. 9.00 w Centrum  
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbędzie się 
II sesję Rady Miasta i Gminy  
w Krasnobrodzie IV kadencji. W programie 
sesji zaplanowano podjecie uchwał w 
następujących sprawach:  
1. uchwalenia statutu Miasta i Gminy 

Krasnobród, 
2. ustalenia diet dla: Przewodniczącego 

Rady, Wiceprzewodniczących Rady oraz     
radnych, 

3. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza, 
4. powołania doraźnej komisji pod nazwą 

Komisja Inwentaryzacyjna, 
5. wyboru banku do obsługi bankowej 

budżetu Miasta i Gminy Krasnobród, 
6. określenia informacji o przedmiotach 

opodatkowania oraz deklaracji na podatek 
od  nieruchomości, rolny i leśny, 

7. określenia wysokości stawek podatku od 
posiadania psów oraz zwolnienia 
mieszkańców Miasta i Gminy z tego 
podatku, 

8. wprowadzenia zwolnień od podatku od 
nieruchomości na terenie   MiG, 

9. obniżenia średniej ceny skupu żyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2002r.     
przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 
2003 rok, 

10. określenia wysokości rocznych stawek 
podatku od środków transportowych, 

11. określenia stawek opłaty miejscowej oraz 
jej poboru na terenie miasta  Krasnobród, 

12. określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości obowiązujących na terenie 
MiG w 2003r,  

13. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z 
Przedszkola Samorządowego  w Zespole 
Szkół Podstawowych im. 25 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich  w   
Krasnobrodzie, 

14. zmian w budżecie gminy na 2002 rok, 
15. uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Podziękow ania 
 

Policjanci pracujący  
w Posterunku Policji w Krasnobrodzie  

serdecznie dziękują  
Urzędowi Miasta i Gminy  

w Krasnobrodzie 
za nieodpłatne przekazanie  

do Posterunku 
sprzętu komputerowego  

o wartości blisko 2,5 tys. zł. 
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Wydawca: Centrum Kultury i Sportu  w Krasnobrodzie 
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Kazimierz Mielniczek, Kazimierz Gęśla 
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Powyborcze refleksje 
Rozmowa z Markiem Pasiecznym - Burmistrzem Miasta i Gminy Krasnobród 

 
M.Cz.: Na początku naszej rozmowy, w 
imieniu Redakcji „G.K.” i własnym, 
gratuluję Panu ponownego wyboru na 
Burmistrza Miasta i Gminy Kra-
snobród. 
M.P. – Dziękuję. 
 

M.Cz.: Niewiele brakowało, aby wybór 
Burmistrza Krasnobrodu dokonał się w 
pierwsze turze wyborów.  Otrzymał Pan 
1635 głosów, co stanowiło 49,53% 
wszystkich ważnych głosów. Proszę 
powiedzieć, czy biorąc pod uwagę fakt, 
że o funkcję burmistrza ubiegało się 7 
kandydatów, spodziewał się Pan 
takiego wyniku, tak dużej przewagi 
głosów w stosunku do pozostałych 
kandydatów? 
M.P. – To niezręczne dla mnie pytanie. 
Potwierdzając, że spodziewałem się 
takiego wyniku mógłbym otrzymać 
zarzut, że jestem zarozumiały. Mówiąc, 
że jest to zaskoczenie dla mnie 
mógłbym się narazić na stwierdzenie, że 
jestem nieszczery. Prawdą jest, że każdy 
kto staje do jakiejkolwiek rywalizacji 
chce wygrać. W moim przypadku było 
podobnie, chciałem wygrać. Chciałbym 
w tym miejscu szczególnie podkreślić, 
że bardzo mobilizująco wpływała na 
mnie daleko idąca przychylność dla 
mojej osoby wielu mieszkańców naszej 
gminy, którą odczuwałem wiele 
miesięcy przed wyborami.  
 

M.Cz.: W drugiej turze wyborów za 
pana kandydaturą opowiedziała się 
jeszcze większa liczba głosujących 
(1784 głosów), co stanowiło 68,30%. 
Czy wynik wyborów można traktować 
jako potwierdzenie przez społeczeń-
stwo, że kierunek rozwoju naszego 
miasta i gminy, który wybrał Pan i 
realizował przez 4 lata jest kierunkiem 
dobrym? 
M.P. – To zagadnienie należy 
rozpatrywać w kilku płaszczyznach. Po 
pierwsze odbieram to jako pozytywną 
ocenę pracy mojej i całego zespołu, z 
którym współpracowałem w ciągu 
całych 4 lat ostatniej kadencji. Myślę, że 
jest to również ocena mnie samego za 
życie i pracę od wielu lat w 
Krasnobrodzie. Przypomnę, że 
pracowałem w GS „SCH”, Banku 
Spółdzielczym, Ośrodku 
Wypoczynkowym ZKE, pracowałem  
też społecznie z młodzieżą w klubie 
piłkarskim, to wszystko miało wpływ na 
decyzje wyborców.  Według mojej 
oceny decydująca była też kampania 
wyborcza. Społeczeństwo Gminy 
Krasnobród jest dojrzałe i sprawiedliwe 
w swojej ocenie. Uważam, że  

 
zdecydowana większość wyborców 
oddając głos na mnie chciała przeciw-
stawić się obrzydliwym metodom 
stosowanym w kampanii wyborczej 
przez niektóre komitety wyborcze i 
kandydatów na burmistrza. 
 

M.Cz.: Proszę powiedzieć w jaki sposób 
Pan prowadził kampanię wyborczą? 
M.P. – Nie mogę i nie chcę dzielić się 
szczegółami. Prowadzenie kampanii to 
rzecz można powiedzieć bardzo 
intymna. Ważne jest, aby mieć żywy 
kontakt z ludźmi, ufać im, a oni 
odwzajemnią się tym samym. Podstawą 
skutecznego działania społecznego jest 
mówienie prawdy, choćby tej 
najbardziej gorzkiej, ale i 
przedstawianie szans i wizji na lepsze 
jutro. Ludzie z natury są optymistami, 
lubią żyć nadzieją, domagają się wręcz 
tego, aby jutro było lepiej. Nie można 
tutaj pominąć pracy zespołowej. Każdy 
sukces indywidualny oparty jest na 
mrówczej pracy szeregu osób, tak też 
było i w moim przypadku. Dlatego też, 
chciałbym jeszcze raz, tym razem za 
pośrednictwem „G.K.”, serdecznie 
podziękować wszystkim, którzy 
uczestniczyli czynnie w mojej kampanii 
wyborczej. 
 

M.Cz.: Został Pan burmistrzem po raz 
drugi, z tym że pierwszy raz wybrali 
Pana przedstawiciele naszego społe-
czeństwa, czyli radni. Obecnie pełni 
Pan tę funkcję dzięki bezpośredniemu 
wyborowi dokonanemu przez 
mieszkańców naszej gminy. Inne, niż w 
pierwszych czterech latach, są też 
obecnie kompetencje burmistrza. Co 
się z tym wiąże, co z tego wynika? 
M.P. – Na pewno jest to ogromna 
satysfakcja, że moje życie i praca na 
rzecz społeczności lokalnej została 
oceniona tak wysoko. Jest to też 
ogromne wsparcie dla mnie, wyzwanie i 
zobowiązanie wobec wszystkich 
mieszkańców gminy. Wiem czego 
mieszkańcy ode mnie oczekują i wiem 
jak dążyć do tego aby sprostać ich 
oczekiwaniom. Nie zaprzestanę  
spotkań z mieszkańcami, bo tylko w 
żywym kontaktom z ludźmi można 
wypracować realny program działania. 
Pyta Pani o kompetencje burmistrza. 
Dotychczasowe kompetencje zarządu 
przeszły w ręce Burmistrza. Wiele 
wątpliwości  z tym związanych nasuwa 
się, gdy zaczniemy się wgłębiać w 
szczegóły. Burmistrz ma szerokie 
kompetencje, ale pod warunkiem, że 
będzie współpracował z Radą Miasta i 
Gminy i społeczeństwem. Nie można 
działać, 

 
podejmować decyzji wbrew ludziom. 
Dobra współpraca, optymalne decyzje 
to rozwój całej gminy, zła to 
zahamowanie, a nawet cofanie się w 
rozwoju. Przykłady mieliśmy w 
poprzedniej kadencji w sąsiednich 
gminach, gdzie przez 4 lata toczono 
jakieś zawiłe spory, które nikomu 
splendoru nie przyniosły. 
 

M.Cz.: Wspomniał Pan o współpracy z 
radą. Proszę powiedzieć, jak widzi Pan 
współpracę z obecną Radą Miasta i 
Gminy Krasnobród biorąc pod uwagę 
nowe realia, a dokładniej mówiąc fakt, 
że burmistrz nie jest członkiem rady? 
M.P. – To nowa sytuacja w 
samorządzie. Przez ostatnie cztery lata 
byłem jednym z radnych, wiele 
problemów rozwiązywaliśmy wspólnie 
na posiedzeniach Zarządu, w Klubie 
Radnych, w komisjach Rady. To była 
wypracowana praktyka z poprzednich 
kadencji. Obecnie trzeba wprowadzać 
nową formułę współpracy pomiędzy 
burmistrzem a Radą MiG. Jestem 
otwarty na każdą  formę współpracy z 
radą. 
 

M.Cz.: Rozpoczyna Pan nową 
kadencję. Czy będzie Pan kontynuował 
działania prowadzone przez poprzednie 
cztery lata, mam tu na myśli m.in.: 
walkę z bezrobociem, inwestowanie w 
oświatę, rozwój turystyki i ekologii? A 
może planuje Pan jakieś nowe 
kierunki? 
M.P. –  Z mocy prawa wszyscy 
mieszkańcy Gminy tworzą wspólnotę 
samorządową. Organami gminy są: rada 
gminy i burmistrz. Ustawodawca 
przewidział kompetencje rady i 
burmistrza. Burmistrz jest wykonawcą 
uchwał rady, ale też i zadań, które ciążą 
na nim z mocy prawa  i wynikają np. z 
ustawy o finansach publicznych, ustawy 
o oświacie i szeregu innych. 
Podstawowym zadaniem dla mnie jest 
to, aby poprzez szkolenia, materiały 
informacyjne wyposażyć radnych 
obecnej kadencji w wiedzę, która 
pozwoli im podejmować właściwe 
decyzje, które są w ich kompetencji. 
Obecnie spotykam się często ze 
stanowiskiem, że „nas ludzie wybrali, to 
my możemy wszystko”. Nic bardziej 
błędnego. Żyjemy na szczęście w 
państwie prawa (może niezbyt 
przestrzeganego) i im szybciej 
zrozumiemy, że oprócz prawa po 
drugiej stronie mamy obowiązki i 
odpowiedzialność, tym lepiej dla całych 
społeczności. 

Ciąg dalszy na str. 4 
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Powyborcze refleksje 
 
Ciąg dalszy ze str. 3 
Swoją rolę, jako burmistrza, widzę 
trochę szerzej niż mówi o tym ustawa. 
Burmistrz winien być organizatorem 
lokalnego życia społecznego. Powinien 
umieć „czytać” potrzeby społeczne, 
mieć wizję rozwoju swojej gminy, a 
przede wszystkim być optymistą i 
zarażać tym innych. Sądzę, że najgorsze 
co mogłoby być dla społeczeństw to 
zniechęcenie, rezygnacja, oczekiwanie 
powrotu starego porządku lub 
oczekiwanie na „lekki chleb” z Unii. 
Dzisiejszy czas, to czas samoorganizacji 
społecznej, aktywności w wielu 
dziedzinach. Liderzy lokalnych 
społeczności winni działać według 
sprawdzonych zasad, które mówią: 
„poznaj problem, przeanalizuj go, 
wybierz najlepsze rozwiązanie  i 
wykonaj”. Ocenę zaś należy pozostawić 
mieszkańcom. 
 
M.Cz.: Panie Burmistrzu, tak się jakoś 
składało, że w wywiadach z Panem 
jako Burmistrzem MiG Krasnobród 
poprzedniej kadencji publikowanych 
na łamach „G.K.” pojawiały się jedynie 
pytania związane z pełnioną przez 
Pana funkcją i sprawami społecznymi. 
Pozwoli Pan, że naprawię ten błąd i  
 

 
 
zadam kilka pytań dotyczący Pana 
osobiście.  Proszę powiedzieć czy ma 
Pan jakieś hobby? 
M.P. – Moje hobby to sport. Lubię 
uprawiać sport, a szczególnie piłkę 
nożną. Interesują się też polityką, lubię 
dobrą książkę. 
 
M.Cz.: Przypuszczam, że w związku z 
pełnioną funkcją burmistrza nie ma 
Pan zbyt dużo wolnego czasu dla 
siebie, ale jeżeli taka sytuacja się 
zdarza, to w jaki sposób lubi Pan 
spędzać i spędza  ten czas?  
M.P. – Jestem typem samotnika. Jak 
jestem sam, robię wszystko na raz: 
oglądam TV, czytam prasę, książki, 
włączam   pralkę,   gotuję  to,   co  
umiem – najczęściej wodę na kawę. 
Jesienią, kiedy są grzyby, godzinami 
przebywam w lesie. Powiem, że za 
każdego  borowika, kozaka, czy 
podgrzybka mógłbym stoczyć walkę, 
ale po wyjściu z lasu zbiory chętnie 
oddaję. 
 
M.Cz.: Już wkrótce Święta Bożego 
Narodzenia, proszę powiedzieć z czym 
kojarzą się Panu te święta? Co w 
tradycji  
 

 
bożonarodzeniowej podoba się panu 
najbardziej? 
M.P. – Co mi się podoba? To co 
odeszło bezpowrotnie, czyli święta 
oglądane oczami dziecka. Boże 
Narodzenie kojarzy mi się z 
dzieciństwem, oczekiwaniem na kolację 
wigilijn ą, ze wspaniałymi postnymi 
daniami, z kolędą u najbliższej rodziny, 
ze słomą wnoszoną do izb 
mieszkalnych, z pasterką, ze śnieżnymi 
zimami i siarczystym mrozem, z 
kuligami, bądź przejażdżką na saniach, 
z janczarami, z zapachem koni itp. W 
tradycji najbardziej podoba mi się 
wieczerza wigilijna, ten szczególny 
nastrój, spotkanie z całą rodziną, 
wzruszający moment przełamania się 
opłatkiem. 
 

M.Cz.: Kończąc naszą rozmowę, w 
imieniu własnym i Redakcji „G.K.” 
życzę Panu aby zbliżające się Święta 
Bożego Narodzenia były pełne spokoju 
i szczęścia, a każdy dzień Nowego Roku 
przynosił radość z realizacji najskryt-
szych marzeń i planów zarówno 
osobistych jak i tych związanych z 
funkcją burmistrza. 
M.P. – Dziękuję. Korzystając okazji 
występowania na łamach „G.K.” życzę 
wszystkim Mieszkańcom Miasta i 
Gminy Krasnobród zdrowych, rado-
snych i pogodnych Świat Bożego 
Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 
Roku. 

Rozmawiała: M. Czapla 

 
 
       6 grudnia 2002r.odbył się IV Rajd 
Mikołajkowy, zorganizowany przez 
Oddział PTTK w Zamościu  pod 
kierownictwem znawcy Roztocza  Pana 
E. Słoniewskiego. 
      Uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących wraz z opiekunami 
M. Gęślą i J. Jabłońskim oraz Zespołu 
Szkół Podstawowych na czele z 
dyrektorem  R. Wyrostkiewiczem i A. 
Czaplą,  wędrowali do mety rajdu w  
Starej Hutcie. 
      Celem wyprawy było poznawanie 
Roztocza, zdobywanie punktów do 
odznak krajoznawczych  i turystyki 
kwalifikowanej oraz spotkanie ze św. 
Mikołajem. W tym szczególnym dniu 
spotkało się około 400  uczniów. A 
przyjechali  z Biłgoraja, Hrubieszowa, 
Tomaszowa Lub. , Zamościa, Lubyczy 
Królewskiej i   Krasnobrodu.  
     Tegoroczny rajd zapowiadał się na 
przygodę pełną niezapomnianych 
wrażeń. W Malewszczyźnie spotkali-
śmy się  z innymi uczestnikami rajdu i 
wyruszyliśmy  niebieskim szlakiem. 
Przed naszą grupą było do pokonania 8 
km drogi. Ta odległość wydawała się 
pestką, ale dała nam się we znaki. 

 
 

IV Międzyszkolny Rajd 
ze św. Mikołajem 

 
Pogoda nam dopisywała. Mróz, śnieg, wiatr to wyzwanie dla prawdziwego 
włóczykija.  Pod  przewodnictwem pana R. Łapy, interesująco  opowiadającego   o  

       Ciąg dalszy na str.  6 
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Co nieco o najpiękniejszych świętach 

- Bożym Narodzeniu 
 
       Boże Narodzenie to - jak wiadomo - 
najbardziej nastrojowe święta w naszej 
tradycji i obyczajach. Żadne inne nie 
mają tylu symboli, zwiastunów, 
zwyczajów. Wszystkie one mają swoją 
ciekawą historię i większość z nas nie 
domyśla się nawet, skąd się wzięły, 
kiedy zagościły w polskich domach.  
       Kolędy, choinki, opłatki, wigilijne 
potrawy, prezenty - trudno nam 
wyobrazić sobie bez nich zbliżające się 
święta. A oto kilka ciekawostek z nimi 
związanych: 
KOL ĘDA: W średniowieczu pieśni 
związane z narodzeniem Chrystusa 
nazywano ROTUŁAMI lub 
KANTYKAMI, za ś kolędami - 
noworoczne pieśni chwalące gospodarza 
i życzące mu dobrego urodzaju oraz 
pomyślności w nowym roku. Dopiero  
później (w XIX w.) miano kolęd nadano 
pieśniom bożonarodzeniowym. 
PASTORAŁKI : (powstałe w XVII w.) 
to realistyczne pieśni pasterskie z 
motywem Bożego Narodzenia, z 
charakterystycznymi szczegółami 
obyczajowymi i realiami epoki. 
OPŁATEK:  Zwyczaj dzielenia się 
opłatkiem przyszedł do nas dopiero w 
XVw. W Muzeum Etnograficznym w 
Krakowie znajduje się opłatek z 1712 
roku, a więc z czasów Augusta II. Ten 
kruchy, wielce szanowny eksponat 
pochodzi z Jurgowa na  Spiszu. A tak na 
marginesie, ciekawe jest, jak smakuje 
taki trzystuletni opłatek? 
CHOINKA:  Zwyczaj strojenia całego 
drzewka, jodełki czy świerka jest w 
Polsce stosunkowo niedawny. Zjawił się  
 

 
w Warszawie na przełomie XVIII i XIX 
wieku, podczas okupacji pruskiej. Ta 
tradycja przyjęła się u nas ze 
zdumiewająca łatwością. Wcześniej 
jednak, to jest w starożytności, u ludów 
Kaukazu znany był zwyczaj 
dekorowania gałęzi uformowanej na 
kształt cierniowej korony Chrystusa, 
zwanej CZICZIŁAGI.  
W Polsce dawnych wieków gałąź taką 
nazywano PODŁAŹNICĄ i wieszano u 
powały nad drzwiami, nad oknem albo 
ozdabiano nią snop zboża wniesiony na 
czas wieczerzy wigilijnej do domu.  
POTRAWY WIGILIJNE : Ponieważ 
wierzono, że tyle przyjemności ominie 
człowieka, ilu potraw wigilijnych nie 
zdoła skosztować, każdy starał się, jak 
mógł. Jedzono więc po kolei: śledzie, 
kapustę na oleju, groch. Potem kluski z 
makiem, rybę, w niektórych rejonach 
kutię, a na końcu struclę. I tu 
ciekawostka o tym ostatnim smakołyku, 
który przeszedł do historii. 
Zdumiewającą wielkością i 
arcysymboliczną struclę sprezentował 
Stanisławowi Augustowi 
Poniatowskiemu w pierwszym roku jego 
panowania znany warszawski piekarz 
Szyler. Strucla ta miała 7 łokci długości 
(7 XI król został koronowany), a 
przyniosło ją 9 dzieci mistrza Szylera. 
Mąka użyta do strucli - giganta 
pochodziła z 17 młynów, gdyż król 
przyszedł na świat 17 I 1732 r. Wypiek 
ten usmaczniono trzydziestoma dwoma 
wymyślnymi dodatkami (jako że król 
liczył sobie wówczas 32 lata). 
Król Staś wielce ukontentowany hojnie 
obdarował latorośl mistrza, ale... strucli 
nie zjadł w obawie przed otruciem. 

 
Przesłał ją jeszcze ciepłą klasztorowi 
Bernardynek  
COŚ DLA PRZESĄDNCH: Przy 
wieczerzach wigilijnych nie wystrzegano 
się trunków, animusz więc rósł i 
zaczynały się wróżby, bo Wigilia to czas 
życzeń i cudów. Wróżbami zajmowano 
się w różnych celach - jedni chcieli 
odgadnąć wydarzenia nadciągającego 
roku, inni (i my to tak potraktujmy) dla 
zabawy.  
1. Jeśliś bracie łysy jak kolano, a jakimiś 
szczątkowymi włosami się szczycisz, to 
nie rozpaczaj. W Wigilię odetnij je 
odważnie i rzuć za siebie, a dwanaście 
razy dłuższe ci odrosną.  
2. Dała ci bozia wygrać w karty podczas 
Wigilii, ciesz się więcej niż w razie 
pomyślności innego dnia, albowiem  
odtąd cały rok wygrywać będziesz.  
3. Szczęściarz, kto znajdzie bodaj jeden 
grosz w Wigilię. Może się spodziewać, 
że odtąd pieniądze będą mu się walić 
drzwiami i oknami.  
4. Pamiętaj! Jaki kto w Wigilię, taki cały 
rok. Biorąc to pod uwagę, staraj się rano 
nie zaspać, nie bądź tego dnia leniwy, 
ciesz się życiem, unikaj zatargów i 
konfliktów z otoczeniem. 
       Jak już wcześniej wspominałem, to 
tylko żarty, lecz proszę sobie wyobrazić, 
że nasi przodkowie gorąco wierzyli w te 
wigilijne wróżby, toteż kto wie... może 
w tym coś jest? 
      W każdym bądź razie Wesołych 
Świąt i szczęścia w Nowym Roku. 
Więcej optymizmu i uśmiechu życzy: 

 

Celina  Koisz 

 
 
     Dnia 23 listopada 2002 r. odbył się III 
Bal Charytatywny zorganizowany przez 
pracowników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Dominikanówce. Impreza ta 
weszła na stałe do kalendarza uroczystości 
organizowanych w społeczności lokalnej 
miasta Krasnobród. 
      W trakcie balu przeprowadzono aukcję 
prac, wykonanych przez uczestników  
warsztatu Były to: obrazy malowane na 
szkle, obrazy olejne, zabawki ekologiczne 
wykonane przez pracownię stolarską, 
pościel, poduszki uszyte przez  
uczestników pracowni krawieckiej  oraz 
prac podarowanych nam od 
zaprzyjaźnionych Warsztatów  z Józefowa, 
Muratyna i Zamościa. 
       Miłym akcentem balu była loteria 
fantowa, w której do wygrania były bardzo 
atrakcyjne nagrody ufundowane przez 
sponsorów. Losy rozeszły się w 
zaskakującym tempie. Wśród fantów do 
wylosowania były m.in. damskie stringi, 
kołdra, 

 

Bal charytatywny 
 
poduszki, śpiwór, suszarka do włosów, toster, żarówki energooszczędne, koc puchowy, 
talon na fryzurę, talon na pizzę. Wszystkim gościom na balu przygrywał zespół ASTERIX 
z Zamościa. 
      Pieniądze zebrane podczas aukcji i loterii (3.590 zł.) przeznaczone  zostaną  na 
dofinansowanie zakupu drobnego sprzętu rehabilitacyjnego, zakup materiałów do terapii 
zajęciowej oraz na potrzeby społeczne osób niepełnosprawnych. III Bal Charytatywny 
minął w sympatycznej i miłej atmosferze. 
      Dziękujemy wszystkim osobom i firmom , które podarowały  nam nagrody na loterię 
fantową, a byli to: 
• Hurtownia „Juzwex „w Zamościu  ul. Przemysłowa   
• Hurtownia „Azet” w Zamościu ul. Przemysłowa 
• Hurtownia „Bach- Pol” w Zamościu 
• Pizza „Italiana” ul. Bazyliańska w Zamościu 
• Salon Fryzjerski M. Czerniak ul. Ormiańska Zamość 
• Market Spożywczy S.C. AMC Adamczuk w Krasnobrodzie 
• Państwo A.M. Piskorowie 
• Sklep elektryczny A. i D. Soboń w Krasnobrodzie 
                                                                         Pracownicy WTZ w Dominikanówce 
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Różaniec 
„Jest to modlitwa, którą bardzo 

ukochałem” 
 

      Dokładnie w dzień 24 rocznicy swego wyboru Ojciec Święty Jan Paweł II 
podpisał list apostolski o różańcu. Od razu stało się o nim głośno.  Lecz media 
podchwyciły tylko tę nową część świetlistą, którą zaproponował Papież. Jednak nie 
dostrzeżono najważniejszych myśli tego ważnego dokumentu. Jak ktoś słusznie 
napisał - ten list zaowocuje cudami. Co w tym dokumencie jest takiego ważnego? 
      Jest do list Mistrza o szkole modlitwy; szkole, przez którą prowadzi nas wraz z 
Maryją - Matką Jezusa. Istotą modlitwy, duszą różańca jest kontemplacja, czyli 
zatrzymanie się i głębokie wpatrzenie w Chrystusa, wsłuchanie i zadziwienie. Papież 
aż 43 razy mówi o kontemplacji. Od razu przybliża ją dla każdego człowieka. Nie 
możemy kojarzyć jej tylko z modlitwą w klasztorze. Różaniec ograniczony do 
klepania zdrowasiek jest martwy. Ta modlitwa musi mieć duszę - jest nią 
kontemplacja. Przez różaniec wstępujemy do szkoły Maryi dając się wprowadzić w 
kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczenie głębi Jego miłości. To o 
Maryi często piszą Ewangelie: „rozważała te sprawy w swoim sercu…" Ona wciąż 
wpatrywała się w oblicze Syna: w Betlejem, w Nazarecie ale i na Kalwarii, na Górze 
Oliwnej, gdy wracał do domu Ojca. Potem wszystkie te wydarzenia wspominała w 
postawie wiary i miłości. Różaniec przenosi nas duchowo w tamte wydarzenia byśmy 
duchowo stanęli u boku Maryi i dali się jej wychowywać i kształtować z taką 
pieczołowitością, z jaką pielęgnowała Chrystusa. Wszystko po to byśmy stali się 
podobni do Jezusa.  
       Kontemplacja jest więc zasłuchaniem się i wejściem na drogę chrystusową do 
Ojca. Jak przyjaciele - przez długotrwałe przebywanie ze sobą stają się do siebie 
podobni w obyczajach i zachowaniu. Tak modlitwa różańcowa czyni nas 
przyjaciółmi i uczniami Jezusa Chrystusa. 
      Jan Paweł II ogłosił rok - od października 2002 do października 2003 (cały 25 rok 
Jego pontyfikatu) - Rokiem Różańca i bardzo prosi o gorącą modlitwę, o pokój na 
świecie i w intencji rodzin. 
      Pokój jest darem Chrystusa; wciąż trzeba nam prosić Księcia Pokoju o ten wielki 
a zarazem kruchy dar dla całego świata. Potrzeba tez modlitwy w intencji rodziny i w 
rodzinach. Dzisiaj rodzina jest zagrożona w samej swej istocie. Wiele rodzin 
przeżywa głęboki kryzys. Jakże często jedynym przystankiem w domu jest tylko 
telewizor. Człowiek nie potrafi być razem z człowiekiem, przebywać razem. 
 

 
Zawsze musi coś brzęczeć, migać a my 
wlepiamy oczy w szklany ekran. Nie ma 
czasu porozmawiać. Modlitwa, modlitwa 
różańcowe ma ten szczególny dar 
jednoczenia i komunikowania człowieka 
z człowiekiem. Pozwala otworzyć się dla 
drugiego, dostrzec jego obecność i 
potrzeby. Różaniec łączy nas z Bogiem i 
z drugim człowiekiem.  
      Ojciec Święty uznał też potrzebę 
udoskonalenia modlitwy dodając nowe 
tajemnice - tajemnice światła. Są to 
   1. chrzest Pana Jezusa w Jordanie 
   2. objawienie siebie na weselu w Kanie 
   3. głoszenie Królestwa Bożego 
   4. przemienienie na górze Tabor 
   5. ustanowienie Eucharystii.  
      Idąc drogą Chrystusa możemy 
odkryć całą tajemnicę człowieka, 
tajemnicę każdego z nas. Kontemplując 
narodziny Jezusa, uczymy się świętości 
życia. Patrząc na dom w Nazarecie 
poznajemy prawdę o rodzinie według 
planu Bożego. Słuchając Nauczyciela w 
tajemnicach życia publicznego, 
czerpiemy światło by wejść do 
Królestwa, a idąc drogą na Kalwarię 
uczymy się sensu cierpienia. Wreszcie 
kontemplując Chrystusa i Jego Matkę w 
chwale, widzimy cel, do którego każdy z 
nas jest wezwany. Można więc 
powiedzieć, że każda tajemnica różańca, 
stając się przedmiotem dobrej medytacji, 
rzuca światło na tajemnicę człowieka. 
      Jak przyznał Papież już na początku 
pontyfikatu w 1978 roku "jest to 
modlitwa, którą bardzo ukochałem!" I 
my dajmy się porwać tej miłości do Boga 
i do Maryi.                      

 x. Jacek 
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IV Międzyszkolny Rajd 
ze św. Mikołajem 

 
Ciąg dalszy ze str. 4 
skarbach Roztocza, pokonywaliśmy przeszkody. Większość pierwszy raz zobaczyła 
na oczy takie wioski jak Potok i Senderki, położone  w malowniczym krajobrazie 
Roztocza. Najmłodszym uczestnikiem rajdu była 4 letnia dziewczynka, która pod 
czujną opieką  babci odważnie brała udział  w  wyprawie. Z przeszkodami pani Zimy 
również dobrze radziły sobie inne dzieci. Ich olimpijska zawziętość w  liczeniu 
kolejnych upadków dawała powód do śmiechu. Starsi również znaleźli godnego 
przeciwnika w lodowej pokrywie.       
      Pokonując kolejne wzgórza dotarliśmy do Starej Huty. Ognisko i wspólna zabawa 
umilała czas oczekiwania na św. Mikołaja. Po radosnych okrzykach można było się 
zorientować, że oczekiwany gość już przyszedł. Każdy z uczestników otrzymał 
symboliczny upominek. Na zakończenie odbyła się wesoła zabawa oraz konkursy z 
atrakcyjnymi nagrodami. Krasnobrodzkie Mikołajki chętnie brały udział w konkursie 
na piosenkę turystyczną, a chłopcy odznaczyli się walecznością podczas gier 
sportowych i zdobyli nagrody. 
       Po tak ekscytującym dniu wyruszyliśmy autobusem do domu.  Po nastroju 
panującym w autobusie można było wnioskować, że uczestnicy nie poddali się 
zmęczeniu i za rok znów zechcą poznawać urocze zakątki Roztocza. Zapewniam, że 
ja też zechcę powędrować.                                     
                                                                  Uczestniczka Rajdu  Magdalena Zub 
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I sesja Rady MiG Krasnobród 
IV kadencji 

  
     W dniu 19 listopada 2002 roku w 
lokalu Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie odbyła się I sesja Rady 
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie IV 
kadencji. Na sesję przybyło 15 radnych 
wybranych podczas wyborów 
samorządowych w dniu 27 października 
2002r. i zaproszeni goście: dyrektorzy i 
kierownicy jednostek samorządowych, 
sołtysi oraz mieszkańcy. 
      Zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym otwarcia pierwszej sesji rady 
dokonuje radny senior i prowadzi ją do 
chwili wyboru przewodniczącego rady. 
Pierwszą sesję Rady Miasta i Gminy 
Krasnobród IV kadencji otworzył 
najstarszy radny - Kazimierz Kula. 
      Następnie przewodniczący Miejsko-
Gminnej Komisji Wyborczej w 
Krasnobrodzie – Pan Marek Pawluk 
wręczył radnym zaświadczenia o 
wyborze radnego oraz złożył im 
gratulacje. 
      Kolejnym punktem w porządku 
pierwszej sesji było ślubowanie radnych. 
Zanim jednak doszło do ślubowania, 
radny K. Adamczuk zwrócił uwagę, że 
w porządku obrad przewidziany jest 
projekt uchwały ws. stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego K.Lalika  
i są pewne niejasności związane z tym 
mandatem. Uważa, że złożenie 
ślubowania przez radnego stoi w 
sprzeczności z przygotowanym 
projektem uchwały. W związku z tym 
zgłosił propozycję, by obecny na sesji 
radca prawny udzielił odpowiedzi na 
pytanie, czy p. K. Lalik może przystąpić 
do złożenia ślubowania czy też nie. 
Mając na względzie również fakt 
ważności podejmowanych uchwał przez 
radę stwierdził, że temat mandatu 
radnego powinien zostać  wyjaśniony.  
       W dyskusji na ten temat głos zabrał 
prowadzący obrady radny K.Kula 
poinformował, że jest w posiadaniu 
wykładni Wojewódzkiego Komisarza 
Wyborczego (odczytał ją), z której 
wynika, że 7 dniowy termin na złożenie 
wniosku biegnie od ogłoszenia wyników 
w Dz.Urz.Woj.Lubel. tj. od 15 do 22 
listopada 2002r., dlatego też wniosek o 
urlop radnego K.Lalika złożony został w 
terminie. 
       Radny K. Adamczuk powiedział, że 
jeżeli byłaby to wykładnia podpisana 
przez komisarza to temat byłby  
oczywisty. Zapytał więc, czy ta 
interpretacja została przez  komisarza 
podpisana. Prowadzący odpowiedział, że 
tak, ale on dla swych potrzeb przepisał 
ręcznie stąd też nie ma z podpisem. 

  
     Swoją opinię w tym temacie 
przedstawił radca prawny Urzędu MiG 
p. Jarosław Kolasa. Poinformował, że w 
ustawie o samorządzie gminnym 
wprowadzono przepis (przytoczył art.24 
b ustawy o samorządzie gminnym) 
mówiący, że osoba wybrana na radnego 
nie może wykonywać pracy w ramach 
stosunku pracy w urzędzie gminy, w 
której uzyskała mandat. W naszym 
przypadku p.Krzysztof Lalik jest 
zatrudniony w Urzędzie MiG i jest 
traktowany jako pracownik, pomimo, że 
wykonuje pracę jako kierowca OSP. Dla 
niego zakładem pracy jest Urząd Miasta 
i Gminy w Krasnobrodzie. Kolejną 
kwestią, którą podkreślił radca, jest 
złożenie wniosku o urlop bezpłatny do 
pracodawcy w terminie 7 dni od 
ogłoszenia wyników wyborów przez 
właściwy organ wyborczy. W tym 
momencie występuje trudność w 
interpretacji co oznacza określenie 
„właściwy organ wyborczy.” Nadmienił, 
że w procedurze wyborczej i stopniach 
ogłaszania wyników wyborów, pierwszą 
datą jest ogłoszenie wyników wyborów 
przez terytorialną komisję wyborczą, 
drugą datą jest ogłoszenie wyników 
wyborów przez Wojewódzkiego 
Komisarza Wyborczego i trzecią - 
ogłoszenie zbiorczych wyników 
wyborów na terenie kraju przez PKW. 
Dlatego też jest tu istotne od jakiej daty 
należy liczyć 7-dniowy termin na 
złożenie wniosku. 
       W dalszej części swojej wypowiedzi 
p. J. Kolasa zwrócił uwagę, że jeżeli 
przyjąć datę, o której wspominał 
prowadzący obrady, to radny złożył 
wniosek w terminie, jeżeli przyjąć datę 
od ogłoszenia przez Miejsko-Gminną 
Komisję Wyborczą w Krasnobrodzie to 
wniosek złożony jest po terminie. 
Następnie poinformował o 
konsekwencjach jakie mógłby wywołać 
fakt, uczestnictwa radnego w 
głosowaniach: gdyby okazało się, że 
wniosek złożono po terminie mogłoby 
dojść do sytuacji, że podjęte uchwały  są 
nieważne.  
      Zdaniem radnego Jana Kostrubca,  
by uniknąć ewentualnej nieważności 
podjętych przez radę uchwał,  do czasu 
wyjaśnienia sprawy radny nie powinien 
brać udziału w głosowaniach. 
      Radny Kazimierz Adamczuk 
przytoczył rotę ślubowania, którą każdy 
radny składa przed przystąpieniem do 
wykonywania mandatu. Zaproponował 
radnemu K.Lalikowi, by do czasu 
wyjaśnienia sprawy nie składał 
ślubowania.  
 

 
W przypadku podjęcia przez radę 
uchwały ws. stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu rozpocznie się tok prawny. 
Organ nadzoru sprawdzi uchwałę pod 
względem zgodności z prawem, będzie 
rozstrzygnięcie nadzorcze i wówczas 
każda ze stron będzie miała możliwość 
zaskarżenia do właściwego organu. 
       Prowadzący obrady radny K.Kula 
uważa, że radny K.Lalik powinien 
złożyć ślubowanie. 
      Dyskusję na ten temat zakończono i 
przystąpiono do ślubowania. Przebiegło 
to w ten sposób, że najmłodszy wiekiem 
radny - Mirosław Gancarz wyczytywał 
kolejno z listy imiona i nazwiska 
radnych, a każdy z radnych wstawał i 
wypowiadał słowo „ślubuję”.  
       Po ślubowaniu radnych, ślubowanie 
złożył Marek Pasieczny, który po 
ślubowaniu oficjalnie objął obowiązki 
Burmistrza MiG Krasnobród.  
      Po ślubowaniach przystąpiono do 
dyskusji nad porządkiem obrad. 
Dyskusja dotyczyła podjęcia uchwały w 
sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego Krzysztofa Lalika. 
Radny Bogdan Kulczycki zgłosił 
wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji 
tego punktu, natomiast Radny Kazimierz 
Adamczuk zgłosił dwa wnioski: 1) 
wniosek przeciwstawny do wniosku 
radnego B.Kulczyckiego, 2) by w 
punkcie 11 porządku obrad powołać 
Komisję Doraźną, która zajęłaby się 
wprowadzeniem zmian do Statutu MiG 
w związku ze zmianą przepisów 
prawnych. 
Przystąpiono do głosowania proponowa-
nych wniosków. W związku z tym, że 
wniosek radnego B.Kulczyckiego nie 
został przyjęty, nie było potrzeby głoso-
wania nad pierwszym wnioskiem rad-
nego A. Adamczuka. Pod glosowanie 
poddano zatem wniosek dotyczący po-
wołania komisji doraźnej. Wniosek ten 
został przyjęty.  Przyjęto też porządek 
obrad. 
        W dalszej części sesji przystąpiono 
do dyskusji nad projektem uchwały w 
sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego. Komentarza do 
projektu uchwały udzielił radca prawny 
Urzędu MiG p. Jarosław Kolasa. 
Ponownie wyjaśnił kwestie mandatu 
radnego, o których już było mówione 
wcześniej.  Nawiązał do przedstawionej 
przez prowadzącego obrady interpretacji 
przepisów  
 

    Ciąg dalszy na str. 12 
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Powiatowe  

układy 
  
      Dobiega właśnie końca w całym 
kraju formowanie się nowych organów 
samorządu terytorialnego na szczeblach 
województw, powiatów i gmin. Istotne 
zmiany nastąpiły również w woje-
wództwie lubelskim oraz w wielu po-
wiatach na terenie województwa. Stało 
się to dzięki nowej koalicji na szczeblu 
województwa zawartej pomiędzy Pol-
skim Stronnictwem Ludowym a ugru-
powaniami prawicowymi na czele z 
Ligą Polskich Rodzin. 
       Na szczeblu Powiatu Zamojskiego 
radni Zamojskiego Porozumienia Samo-
rządowego (Porozumienie skupia lokal-
nych działaczy zamojskiej prawicy oraz 
osoby bezpartyjne) wystąpili z inicja-
tywą zawarcia koalicji z radnymi PSL. 
Bardzo istotnym  wydarzeniem jakie 
miało miejsce, było spotkanie w zamoj-
skim Ratuszu w dniu Święta Niepodle-
głości. W spotkaniu uczestniczyli: radni  
Powiatu Zamojskiego z Zamojskiego 
Porozumienia Samorządowego i 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, a 
także zaproszeni posłowie: Zdzisław 
Podkański (PSL), Ryszard Stanibuła 
(PSL), Andrzej Mańka (LPR).  
Spotkanie prowadził radny Lubelskiego 
Sejmiku Samorządowego – Jerzy 
Chróścikowski.  Prezes  Zarządu Woje-
wódzkiego PSL – Zdzisław Podkański w 
swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na 
fakt, że żyjemy w czasach, kiedy trzeba 
dokonywać wyboru pomiędzy takimi 
wartościami jak: naród, religia, ziemia, a 
z drugiej strony: biznes i lokalne układy. 
Przed takim właśnie wyborem  stanął 
również PSL. Poseł podkreślał,  że   
także     większość  

 
wyborców w naszym województwie 
oczekuje właśnie koalicji o charakterze 
ludowo-chrześcijańskim. Stąd  decyzje o 
zawarciu koalicji pomiędzy PSL a 
ugrupowaniami prawicowymi na 
szczeblu wojewódzkim oraz w 
większości powiatów. Marszałek 
Chłopów Polskich przekonywał 
kolegów z PSL, że dzięki temu, iż dwa 
największe kluby radnych będą 
współrządzić, otwiera się szeroka 
możliwość wieloletniej współpracy w 
przyszłości oraz doprowadzi to do 
ścisłego  współdziałania z władzami 
Zamościa (w mieście  wybory wygrały 
ugrupowania prawicowe). W podobnych 
duchu było utrzymane wystąpienie posła 
Andrzeja Mańki z Ligi Polskich Rodzin, 
który zwrócił uwagę , że współpraca w 
województwie z PSL układa się bardzo 
dobrze i gorącym jego pragnieniem  jest,  
aby taka koalicja została zawarta w 
Powiecie Zamojskim. Korzystając z 
okazji, że uczestniczyłem w tym 
spotkaniu, zwróciłem się do radnych z 
PSL  celem ich jasnego określenia się, 
czy wyrażają wolę zawarcia koalicji z 
nami.  Radny Henryk Matej publicznie 
oświadczył, że taka wola jest (głosów 
przeciwnych nie było). W tej sytuacji 
Prezes Podkański wyznaczył (z ramienia 
PSL)  do ustalenia szczegółów poro-
zumienia koalicyjnego Henryka Mateja i 
Kazimierza Mielnickiego. Wychodziłem  
z tego spotkania w poczuciu, że dokonał 
się ważny przełom, który daje nadzieję 
również na poprawę stosunków 
pomiędzy nowymi władzami  
powiatowymi a władzami naszej gminy. 
      Po kilku dniach okazało się, że radni 

PSL zmienili nagle swoje stanowisko i 
postanowili pozostać w starym układzie 
z radnymi z Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej. Komentarz, co do takiego za-
chowania, wydaje się zbyteczny. Szkoda 
tylko tej zmarnowanej  szansy porozu-
mienia  z lokalnymi działaczami PSL. 
       Pomimo takiego układu 
koalicyjnego trzeba zrobić wszystko, aby 
współpraca pomiędzy naszą Gminą a 
Powiatem układała się lepiej niż przez 
ostatnie cztery lata. Jesteśmy jedyną 
Gminą w Powiecie Zamojskim, z której 
jest aż trzech radnych (są gminy, które 
nie mają swoich przedstawicieli w 
Powiecie) – tą sytuację trzeba właściwie 
wykorzystać. Ze względu na uzdrowisko 
jesteśmy wręcz skazani na współpracę. 
Nie może być dalej tak, że w Radzie 
Społecznej Sanatorium nie ma 
przedstawicieli władz gminy, a Starosta, 
pomimo wielokrotnych wizyt w 
Krasnobrodzie, odwiedził tutejszy Urząd 
tylko raz w ciągu czterech lat. 
       Piszę o tym, aby zmienić postawę 
niektórych osób w kierunku porozumie-
nia i współpracy. Tego wymagają od nas 
mieszkańcy i leży to w żywotnym 
interesie gminy. Nie ukrywam, że duże 
nadzieje wiążę z nową radną naszej 
gminy – Elżbietą Paszkowską. Jako 
osoba niezależna i dążąca do 
kompromisu może odegrać bardzo ważną 
rolę w sferze współpracy  różnych 
podmiotów publicznych i prywatnych 
przy tworzeniu i rozwoju działalności 
uzdrowiskowej. 
      Podobno w wigilijny wieczór nawet 
zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. 
Tym bardziej my, myśląc o przyszłej 
współpracy, winniśmy wziąć z nich 
przykład (z tym, że wypada to chyba 
czynić częściej niż jeden raz w roku). 
      Na koniec życzmy sobie wzajemnie, 
aby zbliżająca się Cicha, Święta Noc 
przyniosła nam wszystkim pokój w 
Nowym Roku.    

Kazimierz Gęśla 
 

 

 
 
Zatrzymajcie się na chwilę 
w gonitwie codziennych spraw. 
Uciszcie Wasze myśli. 
Jeśli uda Wam się wsłuchać w ciszę swej 
duszy, 
to na pewno usłyszycie pukanie do drzwi. 
To Bóg przynosi Wam swego Syna, 
abyście Go przyjęli. 
Zapalcie świecę, 
usiądźcie przy wigilijnym stole, 
podzielcie się opłatkiem 
i świętujcie, świętujcie, świętujcie... 
                                         M. Stolarska 

 

Pełnych radości i pokoju Świąt Bożego Narodzenia, 
obfitości łask od Dzieciątka Jezus 

na nadchodzący 2003 rok 
      Samorządowi, Mieszkańcom Gminy i Parafii  

Krasnobród w imieniu księży pracujących w parafii 
 

życzy ks. Prałat Roman Marszalec 
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Akcyjne 
podsumowania 

 
      Podobnie jak w latach ubiegłych i 
w tym roku w Krasnobrodzie znalazła 
się grupka aktywnych i życzliwych 
ludzi, którzy włączyli się w 
organizację Akcji „Pomó ż Dzieciom 
Przetrwać Zimę”.  
     W ostatnim tygodniu listopada dary 
zbierane były w szkołach na terenie 
Miasta i Gminy Krasnobród. Natomiast 
główna zbiórka odbyła się w niedzielę 1 
grudnia 2002r. Dary zbierane były w 11 
miejscowościach naszej gminy oraz w 
trzech punktach w Krasnobrodzie (przy 
Klasztorze, w Markecie Spożywczym 
oraz w Centrum Kultury i Sportu). 
     Tradycyjnie zbiórce darów w CKiS 
towarzyszy program artystyczny. W 
organizację tegorocznego programu 
włączyli się: uczniowie i nauczyciele 
naszych szkół oraz zespół działający 
przy CKiS. Program był interesujący i 
bardzo zróżnicowany. Rozpoczął się o 
godz. 1330 i zakończył około godz. 1830. 
     Program rozpoczęli uczniowie Szkoły 
Filialnej w Wólce Husińskiej, którzy 
byli wykonawcami inscenizacji bajki pt. 
„Krasnal Natka” oraz przedstawienia pt. 
„Święta blisko”. Program swój 
przygotowali pod opieką p. Aliny Słota. 
      Następnie inscenizację pt. „W 
krainie bajek” przedstawili uczniowie 
Szkoły Filialnej w Zielonem. Reżyserem 
tego przedstawienia była p. Wiesława 
Dąbrowska. 
      Dzięki uczniom Szkoły Podstawowej 
w Kaczórkach i pani Annie Szkałuba, 
która ten program przygotowała, 
podczas koncertu towarzyszącego 
zbiórce darów w Krasnobrodzie, 
gościliśmy znanych i popularnych 
wykonawców muzyki polskiej i 
zagranicznej. Uczniowie tej szkoły w 
programie pt. „Mini Playbeck Show” 
poprzez odpowiednie stroje, instrumenty 
i charakterystyczny sposób bycia na 
scenie wcielali się w postacie: Maryli 
Rodowicz, Majki Jeżowskiej, Britney 
Spears i innych artystów, dostarczając w 
ten sposób wiele miłych wrażeń.  
      W dalszej części koncertu z 3-
częściowym programem zaprezentowała 
się Szkoła Podstawowa w Majdanie 
Wielkim. Jako pierwszy został 
przedstawiony program muzyczny,  
przygotowany pod kierunkiem p. Jacka  
Kowalika. Następnie zgromadzona  na 
sali publiczność obejrzała inscenizację 
pt. „W lesie” oraz „Kucharz” 
przegotowane przez panie: Danutę 
Dzirba i Danutę Lalik. 
      Prezentację artystyczną 
krasnobrodzkich szkół rozpoczęły 
przedszkolaki. Na początku, Karolina 
Kawecka i Dominika Lipska zaśpiewały 
piosenkę. Potem był pokaz mody w 
wykonaniu najmłodszych uczestników 
naszego koncertu przygotowany przez 
panie: Beatę Gmyz i Marię Domańską. 
      Stałym elementem koncertu 
towarzyszącego zbiórce darów w CKiS  

 

w Krasnobrodzie jest aukcja, której przedmiotem były prace plastyczne. Podczas 
tegorocznej aukcji zostało sprzedanych 29 różnych fantów wykonanych i 
przeznaczonych na ten cel przez: Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, 
Świetlicę socjoterapeutyczną działającą przez CKiS, młodzież z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących oraz p. Halinę Gontarz. Dzięki hojności osób biorących aktywny 
udział w tej części programu w sumie podczas aukcji uzyskaliśmy kwotę 496zł. Jak 
wiadomo podczas Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” nie zbiera się pieniędzy, 
stąd też odpłatność za wylicytowane fanty była w formie rzeczowej (artykuły 
żywnościowe, chemiczne itp.) 
      Po zakończonej aukcji powróciliśmy do programu artystycznego w wykonaniu 
uczniów Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie. Jako pierwsi wystąpili 
uczniowie kl. IIa, którzy pod opieką p. Jolanty Borek zaprezentowali inscenizację pt. 
„Leśnie zwierzęta”. Potem ich rówieśnicy z kl. IIb pod opieką p. Barbary Chmiel byli 
wykonawcami przedstawienia pt. „Dwanaście miesięcy”. Następnie wystąpili ich 
starsi koledzy, uczniowie klas trzecich, którzy programem w pierwszej części 
patriotycznym, a w drugiej tematycznie związanym z Akcją zakończyli prezentację 
artystyczną ZSP. Program przygotowały panie: Beata Twardowska, Zdzisława Lalik i 
Marzena Jabłońska. 
      Prezentację artystyczną szkół zakończyli uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie. Odpowiednio przebrani i ucharakteryzowani 
wyglądali jak nieco wyrośnięte przedszkolaki, którzy prezentując poezję dziecięcą, 
stwarzali chwilami bardzo wesołą atmosferę na sali. Koncert towarzyszący Akcji 
„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” zakończył występ Zespołu „Wójtowianie”. 
       Tegoroczna zbiórka przyniosła dużo większe efekty niż w roku ubiegłym. 
Zebrano w sumie około 2 ton produktów, w tym: ok. 1200 kg artykułów spożywczych 
(m.in. mąka  - 470 kg, cukier - 350 kg, ryż - 120 kg, makaron - 115 kg). Zebrano też 
około 800 kg ziemiopłodów i w niewielkiej ilości artykuły spożywcze i szkolne oraz 
zabawki. Ziemiopłody zostały przekazane na stołówkę szkolną  z przeznaczeniem na 
bezpłatne posiłki dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Z 
pozostałych artykułów przygotowano paczki, które otrzymało 150 dzieci. 
      To wszystko można było osiągnąć dzięki życzliwości wielu osób. Dziękuję więc 
osobom i instytucjom, które użyczyły nam samochodów dzięki, którym nasi 
sztabowicze mogli zbierać dary w terenie, a są nimi: 
Pan Tomasz Kurantowicz, 
Panowie Wacław i Kazimierz Adamczuk – AMC Market Spożywczy w Kdzie, 
Pani Urszula Czapla – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, 
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 Kłyż– Piekarnia w Krasnobrodzie 
       Bardzo dziękuję też wszystkim, którzy włączyli się w organizację koncertu 
towarzyszącego zbiórce darów: 
Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim,  
Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach,  
Szkole Filialnej w Wólce Husińskiej,  
Szkole Filialnej w Zielonem, 
Zespołowi Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w K-dzie, 
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie, 
a także: 
Zespołowi „Wójtowianie” z Krasnobrodu 
      Dziękuję za przygotowanie ozdób choinkowych i innych przedmiotów na aukcję: 
Warsztatowi Terapii Zaj ęciowej w Dominikanówce 
Pani Halinie Gontarz i uczniom ZSO w Krasnobrodzie 
Pani Małgorzacie Mazurek i dzieciom ze Świetlicy Socjoterapeutycznej działającej 
przy CKiS. 
     Dziękujemy ks. Prałatowi Romanowi Marszalcowi i księżom wikariuszom za 
rozpropagowanie akcji w ramach ogłoszeń parafialnych. 
     Podziękowania należą się również wszystkim sztabowiczom, którzy aktywnie 
uczestniczyli w organizacji całej Akcji.  
      Na zakończenie chciałabym podziękować wszystkim darczyńcom, którzy 
zechcieli się podzielić z potrzebującymi pomocy. Jeszcze raz wszystkim serdecznie 
dziękuję i do zobaczenia za rok. Zobacz też  foreportaż z Akcji na str. 11 

M.Czapla 
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Rada Miasta i Gminy  
Krasnobród 

 

KAZIMIERZ ADAMCZUK 
zam. Krasnobród 

Przewodniczący Rady MiG 
 
wiek: 35 lat 
wykształcenie: 
wyższe 
praca: przedsiębiorca 
prywatny 
rodzina: żona 
Agnieszka, syn Jan 

 

GANCARZ MIROSŁAW 
zam. Dominikanówka 

 
wiek: 31 
wykształcenie: 
zawodowe 
praca: kierowca 
rodzina: żona 
Renata, 2  synów 
Damian i 
Przemysław,  
córka Gabriela 
 

 

GROMEK MIROSŁAW 
zam. Majdan Wielki 

 
wiek: 38 
wykształcenie: 
zawodowe 
praca: operator 
sprzętu ciężkiego 
rodzina: żona 
Urszula, 2 córki 
Monika i Joanna, syn 
Kamil 

JAN KOSTRUBIEC 
zam. Wólka Husińska 

 
wiek: 42 lata 
wykształcenie: 
zawodowe 
praca: kościelny 
rodzina: żona 
Małgorzata,  
2 córki: Katarzyna  
i Patrycja 

JÓZEF KOSTRUBIEC 
zam. Krasnobród 

wiek: 45 lat 
wykształcenie: 
średnie 
praca: prywatna 
działalność gospod. 
rodzina: żona 
Wiesława,  
4 córki: Agnieszka, 
Katarzyna, Iwana, 
Anna, syn Michał 

KULA KAZIMIERZ 
zam. Krasnobród 

 
wiek: 58 lat 
wykształcenie: 
średnie rolnicze 
praca: rolnik 
rodzina: żona 
Danuta, córka Marta, 
3 synów: Wojciech, 
Bartłomiej, Mateusz   

 
KULCZYCKI BOGDAN 

zam. Szur 
 
wiek: 32 lata 
wykształcenie: 
średnie 
praca: leśnik 
rodzina: żona  
Małgorzata, syn 
Dawid, 2 córki: 
Kamila i Wiktoria 

 
LALIK KRZYSZTOF 

zam. Stara Huta 
wiek: 43 lata 
wykształcenie: 
zawodowe 
praca: rolnictwo 
rodzina: żona  
Bogusława,  
5 synów:  Andrzej, 
Rafał, Sylwester, 
Dominik, Gabriel 

 
LIZUT JAN 

zam. Krasnobród 
wiek: 49 lat 
wykształcenie: 
podstawowe 
praca: rolnictwo 
rodzina: żona  
Teresa,4 córki: Marta, 
Joanna, Anna, 
Magdalena, syn 
Grzegorz  

 
ELŻBIETA PASZKOWSKA 

zam. Krasnobród 
 
wiek: 44 lat 
wykształcenie: 
wyższe 
praca: lekarz 
rodzina: mąż 
Andrzej, 2 synów: 
Przemysław i Rafał  

 

 
JAN REMBISZ 

zam. Majdan Wielki 
 

wiek: 56 lat 
wykształcenie: 
średnie rolnicze 
praca: 
gospodarstwo rolne 
rodzina: syn Piotr 

 
ANDRZEJ SERAFIN 

zam. Hutki 
 
wiek: 40 
wykształcenie: wyższe 
praca: leśnik 
rodzina: żona 
Mirosława, 2 córki: 
Diana i Monika,  
syn Marcin 

 
ROBERT SKRZYŃSKI 

Zam. Krasnobród 
 
wiek: 39 lat 
wykształcenie: 
średnie techn. 
praca: listonosz 
rodzina:  
żona Bożena,  
syn Mateusz 

 
RYSZARD TYRKA 

zam. Krasnobród 
 
wiek: 44 lat 
wykształcenie: 
średnie tech. 
praca: działalność 
gospodarcza 
rodzina: żona 
Zofia, córka Aneta, 
2 synów: Arkadiusz 
i Sylwester 

 
JADWIGA ZUB 

zam. Hutków 
 
wiek: 43 lata 
wykształcenie: 
średnie 
praca: rolnictwo 
rodzina: mąż - 
Stanisław,  
3 synów: Konrad, 
Sylwester, Norbert 
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Na zdjęciach:  
prezentacje artystyczne dzieci podczas 

koncertu towarzyszącego zbiórce darów  
w Centrum Kultury i Sportu 

oraz 
wizyta redaktora Radia „Lublin”  

p. Mariana Zacharczuka  
w punkcie zbiórki darów  
w Markecie Spożywczym 
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I sesja Rady MiG  
Krasnobród 

 
 
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy 
w Krasnobrodzie wybrany został  radny 
Kazimierz Adamczuk (Adamczuk 
Kazimierz - 8 głosów, Kula Kazimierz – 
6 głosów) W głosowaniu uczestniczyło 
14 radnych. 
      Prowadzący obrady radny Kazimierz 
Kula złożył gratulacje nowo wybranemu 
Przewodniczącemu Rady MiG 
Kazimierzowi Adamczukowi i poprosił 
go o przejęcie przewodnictwa dalszym 
obradom. 
      Nowo wybrany Przewodniczący Rady 
MiG Kazimierz Adamczuk podziękował 
radnym za wybór, złożył gratulacje 
wybranym radnym powiatowym radnym 
gminnym jak również i Panu 
K.Mielnickiemu - Przewodniczącemu 
Rady Powiatu Zamojskiego. 
      W dalszej części obrad sesji 
przystąpiono do powołania komisji 
doraźnej w składzie 5-cio osobowym. W 
wyniku głosowania w skład komisji 
doraźnej weszli następujący radni: 

1) Zub Jadwiga 
2) Kulczycki Bogdan 
3) Kostrubiec Józef 
4) Kula Kazimierz 
5)  Serafin Andrzej 

Zadaniem komisji będzie przygotowanie 
zmian w Statucie MiG w związku ze 
zmianą przepisów prawnych.  
      Po wyborze komisji doraźnej obrady I 
sesji Rady Miasta i Gminy Krasnobród IV 
kadencji zakończyły się. 

M. Czapla 
 

 
 
Ciąg dalszy ze str. 7 
prawnych. Jeżeli okazałoby się, że ta 
interpretacja nie była oficjalna i jest 
nietrafna, wszystkie działania podjęte 
przez radę mogą być dotknięte 
nieważnością. Następnie poinformował, 
że projekt tej uchwały został 
przygotowany z uwagi na fakt 
uniknięcia ewentualnych negatywnych 
skutków jakie mogłyby wystąpić. Dodał 
również, że sytuacja tego typu 
występuje z pewnością po raz pierwszy, 
nie ma orzecznictwa sądowego, stąd też 
sprawę tą należy wyjaśnić. W jego 
opinii gdyby przedstawiona 
interpretacja przepisów przez 
prowadzącego obrady była podpisana 
można by było ją uznać. Jeżeli organ 
nadzoru stwierdzi, że wniosek został 
złożony w terminie Pan K. Lalik  będzie 
mógł uczestniczyć w kolejnych sesjach 
jako pełnoprawny radny. Dlatego też 
nic tu się nie dzieje a sprawa zostanie 
wyjaśniona. 
      Radny B.Kulczycki stwierdził, że 
należy przerwać obrady sesji, a do 
czasu następnej sesji temat należałoby 
wyjaśnić. 
      Radny Kazimierz Adamczuk 
powiedział, że na dzień dzisiejszy nie 
ma oficjalnej wykładni w tym temacie, 
dlatego też dopiero w momencie 
podjęcia uchwały i przekazania jej do 
organu nadzoru rozpocznie się tok 
prawny. Wówczas każda ze storn jeżeli 
wyrazi taką wolę, będzie miała 
możliwość zaskarżenia. 
       Głos zabrał radny Krzysztof Lalik, 
wobec, którego powstała cała dyskusja. 
Uważa, że sesję należy przerwać i 
sprawę wyjaśnić.  
       W odpowiedzi na to glos zabrał 
radca prawny, który poinformował, że 
organ nadzoru sprawdza, czy uchwały 
zostały podjęte zgodnie z prawem czy 
też nie i dopiero w tym momencie 
rozpoczyna się tok prawny i możliwość 
odwoławcza. Odkładanie terminu sesji 
nic nie daje. Należałoby wybrać 
Przewodniczącego, by mógł zwołać 
następną sesję. 
        Z-ca Burmistrza Janusz Oś uważa, 
że Rada winna się ukonstytuować i 
normalnie funkcjonować, tym bardziej, 
że zbliża się koniec roku i należy 
uchwalić budżet. 
 

 
 
       Radna J. Zub zapytała radcę 
prawnego, w jakim terminie zostaną 
przeprowadzone wybory uzupełniające 
w przypadku stwierdzenia zgodności z  
prawem uchwały. 
Radca prawny wyjaśnił, że wybory 
uzupełniające zarządza Wojewoda w 
terminie 3 m-cy od podjęcia uchwały. 
       Radny Józef Kostrubiec wystąpił z 
propozycją by  rada odwołała radnego 
oraz wybrała tylko Przewodniczącego 
Rady MiG i na tym zakończyła sesję.  
Do czasu następnej sesji temat zostałby 
wyjaśniony. Dodał również, że jeżeli 
grupa radnych nie będzie zgodna z 
wyborem przewodniczącego rady to 
zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym na kolejnej sesji ¼ radnych 
może zgłosić wniosek o odwołanie 
przewodniczącego.  
       Po dyskusji przystąpiono do 
głosowania, w wyniku którego uchwała 
została podjęta. Za uchwałą głosowało 
14 radnych, 1 radny wstrzymał się. 
       W dalszej części sesji przystąpiono 
do kolejnego punktu porządku obrad – 
wyboru przewodniczącego Rady Miasta 
i Gminy. Radni zgłosili dwóch 
kandydatów na Przewodniczącego Rady 
MiG: Kazimierza Kulę i Kazimierza 
Adamczuka. Radni wyrazili zgodę na 
kandydowanie. 
      Radny K.Adamczuk jako kandydat 
powiedział, że biorąc pod uwagę w 
jakiej sytuacji dokonywany jest wybór, 
być może wybrany przewodniczący 
będzie tymczasowy. Będzie możliwość 
ponownego rozstrzygnięcia tej kwestii. 
        Głosowanie tajne na wybór 
Przewodniczącego Rady MiG 
przeprowadzono dwukrotnie. W 
pierwszym głosowaniu, po odczytaniu 
protokołu przez Przewodniczącego 
Komisji Skrutacyjnej okazało się, że 
żaden z kandydatów nie otrzymał 
wymaganej bezwzględnej większości 
głosów: Kula Kazimierz – 6 głosów, 
Adamczuk Kazimierz – 7 głosów, 1 głos 
był nieważny. W głosowaniu 
uczestniczyło 14 radnych. 
Wyjaśnienia w tym temacie udzielił 
radca informując, że bezwzględna 
większość na 14 głosujących jest 8, stad 
też wyboru nie dokonano. 
       
 

 

ZAWIADOMIENIE  
 
       Burmistrz  Miasta i Gminy 

Krasnobród podaje do publicznej 

wiadomości, że na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta i Gminy Krasnobród 

został wywieszony  na okres 21 dni 

wykaz nieruchomości stanowiących 

własność Miasta i Gminy Krasnobród 

położonych w miejscowości Majdan 

Wielki przeznaczonych do sprzedaży w 

trybie przetargu  oraz położonych w 

obrębie Miasta  Krasnobród przeznaczo-

nych do sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym. 

                  Burmistrz  
Miasta i Gminy  Krasnobród 

    
            -Marek Pasieczny- 

 



  Gazeta Krasnobrodzka                         23.12.2002r                                              13                                  
 

 

45 lat  

Sanatorium 

 
 
     W dniu 21 października 2002r. 
odbyła się uroczystość 45-lecia 
Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci 
w Krasnobrodzie. Jubileusz ten został 
połączony z oddaniem do użytku nowej 
części pawilonu hotelowo-leczniczego. 
     Uroczystość tą zaszczyciło swoją 
obecnością wielu dostojnych gości, 
m.in.: wiceminister zdrowia, prezes 
KRUS - Jan Kopczyk, krajowy konsul-
tant ds. pediatrii - Anna Dobrzańska, do-
radca ministra zdrowia ds. uzdrowisk - 
Włodzimierz Śliwi ński, parlamentarzy-
ści: senatorowie – Irena Kurzępa, Le-
sław Podkański i posłowie – Zdzisław 
Podkański, Arkadiusz Bratkowski, Jan 
Byra, Ryszard Stanibuła, wicewojewoda 
- Jan Łopata, marszałek województwa – 
Edward Hunek, starosta powiatu zamoj-
skiego – Henryk Matej, burmistrz Miasta 
i Gminy Krasnobród – Marek Pasieczny, 
ks. bp. Mariusz Leszczyński i ks. prałat 
Roman Marszalec. 
      W uroczystości wzięli udział także 
sponsorzy, którzy w różny sposób 
pomagali przy rozbudowie sanatorium: 
Jan Bukowiński – wiceprzewodniczący 
Rady Huty Katowice, Albert Szot – 
przedstawiciel Zakładów Koksowni-
czych w Zdzieszowicach, Krzysztof 
Tatarzyński – przedstawiciel Zakładów 
Płytek Ceramicznych w Opocznie, 
Tadeusz  Radzieńczak – prezes Cemen-
towni Chełm, Krzysztof Kalinowski – 
Zamojska Korporacja Energetyczna oraz 
wykonawcy prac prowadzonych przy 
rozbudowie, pracownicy sanatorium, 
emeryci. Zaproszenie do wzięcia udziału 
w uroczystościach przyjęła i 
uczestniczyła w nich p. Krystyna 
Sokolnicka z Poznania, córka 
Kazimierza Fudakowskiego – ostatniego 
właściciela Krasnobrodu. 
      Spotkanie rozpoczęło się od powita-
nia gości, następnie została odprawiona 
Msza św., której przewodniczył ks. bp. 
Mariusz Leszczyński. Po Mszy św. 
odbyło się oficjalne przekazanie do 
użytku nowo nadbudowanej części 
pawilonu oraz spotkanie z załogą 
Sanatorium i występy zespołów 
ludowych. 
      Przy okazji jubileuszy wspomina się 
o tym co wydarzyło się w ciągu 
minionych lat. Tak też było podczas 45-
lecia Sanatorium. Historia naszej 
placówki sięga 1957 roku, kiedy to 
powołano do życia Sanatorium dla 
Dzieci Reumatycznych. Placówka ta po 
zmianie nazwy i profilu leczonych 
schorzeń kontynuuje tradycje lecznictwa 
uzdrowiskowego do dnia dzisiejszego, 
obecnie jako Samodzielne Publiczne 
Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci 
im. Janusza Korczaka. W naszej 
palcówce leczone są dzieci ze 
schorzeniami narządu ruchu, układu 
nerwowo-mięśniowego oraz układu 
oddechowego.  
W związku z tym, że jubileusz 45-lecia 

 
Sanatorium został połączony z oddaniem 
do użytku nowej części pawilonu 
hotelowo-leczniczego, a w wielu róż-
nego rodzaju opracowaniach mówi się 
dużo o dawnej historii sanatorium i 
lecznictwa uzdrowiskowego w Krasno-
brodzie, w artykule skoncentruję się na 
tym co wydarzyło się w Sanatorium w 
ostatnich latach. 
      Od niedawna, bo od 29 sierpnia 
2002r. Krasnobród jest miejscowością 
uzdrowiskową. Uzyskanie statutu 
uzdrowiska to przywilej dla 
Krasnobrodu, ale także zobowiązanie dla 
nas jako placówki zajmującej się 
lecznictwem uzdrowiskowym, aby 
podnosić standard usług oraz zwiększać 
zakres udzielanych świadczeń przez 
naszą placówkę. 
      Jakby wychodząc temu naprzeciw, 
działania w tym kierunku zostały 
rozpoczęte już wcześniej, bo 1998 roku, 
kiedy to została opracowana koncepcja 
architektoniczna rozbudowy Sanatorium. 
Twórcą koncepcji jest pan mgr inż. 
Włodzimierz Męski z Poznania. W tym 
samym roku dokończono modernizacji 
kuchni i pomieszczeń hydroterapii. W 
grudniu 1998 roku została opracowana 
przez Zamojską Dyrekcję Inwestycji 
pełna dokumentacja nadbudowy i 
rozbudowy  pawilonu hotelarsko-
leczniczego. 
      19 maja 2000 roku w obecności 
Zarządu Starostwa Powiatowego, ks. 
Prałata Romana Marszalca, prof. 
Tomasza Karskiego z Kliniki Ortopedii 
w Lublinie, przedstawicieli ZDI, 
pracowników Sanatorium i kuracjuszy 
został uroczyście wmurowany akt 
erekcyjny pod rozbudowę. 
       Rok 2001 - to kontynuacja 
rozbudowy. W kwietniu rozpoczęto 
prace przy budowie więźby dachowej 
oraz położenia pokrycia dachowego. 
Prace zostały zakończone na początku 
listopada tegoż roku. Równocześnie z 
pracami dekarskimi prowadzone były 
roboty wykończeniowe wewnątrz 
budynku. Koniecznym podkreślenia jest 
fakt, że oprócz robót specjalistycznych 
typu: instalacja elektryczna, wodno-
kanalizacyjna i centralne ogrzewanie 
reszta prac wykonywana była systemem 
gospodarczym. Prace były realizowane 
głównie przez osoby zatrudnione w 
ramach prac interwencyjnych i robót 
publicznych z Rejonowego Biura Pracy 
w Zamościu oraz stałych pracowników 
Sanatorium.  
     Kolejnym dużym etapem rozbudowy 
był przełom roku 2001/2002, kiedy to 

 
prowadzone były prace modernizacyjne 
w obrębie starego budynku polegające 
na całkowitej wymianie instalacji 
elektrycznej, systemu centralnego 
ogrzewania, kanalizacji, wymianie 
stolarki okiennej. Wymagało to 
zawieszenia działalności leczniczej 
placówki na okres prawie 2 miesięcy. 
Aby można było przyjąć dzieci na turnus 
od miesiąca lutego 2002 roku w nowych 
warunkach konieczna była maksymalna 
mobilizacja załogi naszego Sanatorium 
w celu odnowienia i uporządkowania 
zakładu po pracach remontowych. 
      Po ukończeniu tych zadań można 
było już skupić się na pracach 
wykończeniowych w nowej części 
pawilonu tzw. białego montażu oraz 
pracach porządkowych umożliwiających 
przyjęcie pierwszych pacjentów w 
nowych pokojach. 
       Następnym etapem rozbudowy było 
rozpoczęcie prac przy elewacji budynku 
i jego otoczeniu, dotyczyły one 
ocieplenia budynku, kładzenia tynków 
oraz ułożenia odcinka chodnika i opaski 
wokół budynku. Jedną z ostatnich 
zaplanowanych  prac jest zakończenie w 
listopadzie 2002 roku modernizacji 
nowej pralni, która będzie się mieściła w 
pomieszczeniach po składzie opału i 
starej kotłowni. 
       Biorący udział w uroczystości 
goście, zabierając głos gratulowali 
odwagi w związku z rozbudową. Oprócz 
okolicznościowych słów 
grzecznościowych przebijała się nuta 
troski o to co będzie dalej jeśli chodzi o 
rozbudowę Sanatorium oraz tworzenia 
całej bazy infrastruktury Krasnobrodu w 
związku z uzyskaniem statutu 
miejscowości uzdrowiskowej.  
       Jesteśmy 44 uzdrowiskiem  w kraju 
- to nie tylko przywilej, ale także 
zobowiązanie dla nas wszystkich, 
którym ten temat nie jest obcy i zależy 
im na rozwoju Krasnobrodu oraz 
tworzeniu w sposób autentyczny 
znacznej ilości miejsc pracy. Wartym 
podkreślenia jest fakt, że w 
okolicznościach poprzedzających 
uzyskanie statutu miejscowości 
uzdrowiskowej przez Krasnobród 
byliśmy praktycznie osamotnieni, a 
nawet nam przeszkadzano. 
Zagrożenie funkcjonowania Sanatorium, 
determinacja załogi i Dyrekcji wywarły 
pozytywne skutki, efektem czego było  

 
Ciąg dalszy na str. 14 
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45 lat Sanatorium 
 
 
Ciąg dalszy ze str. 13 
zrozumienie i akceptacja w samorządzie 
władz Miasta i Gminy Krasnobród, 
którym to pragnę złożyć podziękowanie. 
      Serdeczne podziękowanie składam 
również obecnemu na uroczystości 
Ministrowi Zdrowia Janowi Kopczy-
kowi, który na co dzień pilotował sprawę 
uzdrowiska w Ministerstwie oraz parla-
mentarzystom Ziemi Zamojskiej za wy-
stąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o 
przyśpieszenie nadania statutu uzdrowi-
ska dla Krasnobrodu. Dziękuję również 
Starostwu Powiatowemu w Zamościu za 
całokształt pomocy związanej z tym pro-
cesem. 
      Dużo zostało już zrobione, ale po-
trzeby Sanatorium są równie duże. 
Niezbędna rzeczą jest montaż windy w 
nowej części pawilonu, która ułatwi 
przemieszczanie się wszystkim osobom 
niepełnosprawnym. Konieczna jest 
również modernizacja dróg dojazdowych 
i budowa parkingu. Bardzo pilnym  

 

 
 
zadaniem jest gruntowna konserwacja i 
renowacja budynków szkoły oraz części 
administracyjnej starego budynku. 
     Naszym ambitnym celem na 
przyszłość, związanym z nadaniem 
Krasnobrodowi statusu miejscowości 
uzdrowiskowej, jest utworzenie i 
oddanie do użytku Przychodni 
Uzdrowiskowej na terenie Sanatorium. 
Realizacja tego zamierzenia pozwoli na 
kompleksowe świadczenie usług dla 
kuracjuszy przebywających w naszym  
uzdrowisku, połączonych z wykorzysta-
niem naturalnych surowców 
mineralnych. Chcąc mówić o 
kompleksowej rehabilitacji należy 
wspomnieć o konieczności budowy 
basenu i pełnym wyposażeniu 
hydroterapii. 
      Wymienione wyżej zadania 
wymagają bardzo dużych nakładów 
finansowych, którym samodzielnie nie 
podołamy. Część z tych zadań jesteśmy 
w stanie wykonać samodzielnie, przy 
innych liczymy na wsparcie i 
zaangażowanie 

 

 
 
ze strony dotychczasowych oraz nowych 
sponsorów. Jestem przekonany, że 
wspólnymi siłami pokonamy te 
przeszkody, zrealizujemy nasze plany i 
będziemy mogli pochwalić się nimi 
podczas kolejnego jubileuszu 50-lecia 
Sanatorium, który będziemy obchodzić 
w 2007 roku. 
      Musimy pamiętać o tym, że dobra 
kondycja Sanatorium to nie tylko  
korzyści dla nas, lecz dla całej 
społeczności lokalnej i jej władz. 
Realizacja tych planów to szansa na 
zwiększenie aktywizacji zawodowej w 
regionie, przyczynek do rozwoju już 
działających ośrodków, pensjonatów i 
kwater agroturystycznych oraz 
powstania nowych. Całość zaowocuje 
lepszym jutrem zarówno dla nas jak i 
przyszłych pensjonariuszy naszego 
uzdrowiska.  
 

        Dyrektor Sanatorium 
                Wiesław Chmielowiec 

 

Nasza klasa 

na antenie 

 
 
       Zespół Szkół Ogólnokształcących, 
którego jesteśmy  uczniami od dnia 16 
października 2000 roku nosi zaszczytne 
imię Jana Pawła II. Mieć taką postać za 
Patrona – to zobowiązuje. Chcemy nie 
tylko być dumni z tego, że patronuje 
nam Ojciec Święty, chcemy coraz lepiej 
poznawać Jego osobę i Jego nauczanie. 
W związku z tym w Kościele NNMP w 
Krasnobrodzie odbywają się 16-ego dnia 
każdego miesiąca Msze św. w intencji 
Jana Pawła II, nauczycieli i uczniów 
naszej szkoły oraz rodziców. Po każdej 
mszy odbywają się spotkania 
formacyjne, podczas których omawiane 
jest życie i nauka Jana     Pawła II. Z 
okazji tego, że obecny Papież ogłosił 
nowe tajemnice różańcowe – Tajemnice 
Światła klasa IIe gimnazjum 
zaprezentowała w kościele w dniu 16 
listopada 2002r. pod nadzorem p. mgr 
Joanny Cios „Refleksje biblijno-
poetyckie na temat tajemnic 
różańcowych”. Przedstawienie odniosło 
wielki sukces. Z pomocą księdza Jacka 
Raka zostaliśmy zaproszeni na nagranie 
audycji radiowej w Katolickim Radio 
Zamość. W dniu 2 grudnia 2002r. 
pojechaliśmy do studia radiowego. 
Naszą audycję można było wysłuchać w 
dniu 8 grudnia o godz. 2000. W 
przygotowanie audycji włożyliśmy dużo 
pracy, ale jesteśmy szczęśliwi, że 
mogliśmy zaprezentować się w kościele 
i w radio. 

 
      Dziękujemy serdecznie całej redakcji Katolickiego Radia Zamość za możliwość 
podzielnia się naszymi refleksjami różańcowymi ze słuchaczami tej stacji. 
 

Tomasz Pakuła, Krystian Sadowski, Monika Nizio, Diana Tabor,  
            Marian Szabat – uczniowie klasy IIe gimnazjum 

               Na zdjęciu: Nasza grupa w redakcji Katolickiego Radia Zamość 
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      Szprotawa to miasto w woj. 
lubuskim, niewielkie, ale bardzo stare. 
Pierwsza wzmianka o tym mieście 
pochodzi z roku 1000 i dotyczy w 
zasadzie grodu Iława, który obecnie 
wchodzi w obręb Szprotawy. Prawa 
miejskie miasto Szprotawa uzyskało 
przed rokiem 1260. 
      W dniach 15-17 listopada br. 
Szprotawę odwiedził zespół 
„Wójtowianie” i to nie w celach 
turystycznych, ale ze względu na 
odbywające się tam już po raz dziesiąty 
Ogólnopolskie Spotkania Grup 
Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”. 
      Organizatorem jest Szprotawski 
Dom Kultury, Urząd Miejski w 
Szprotawie i Regionalne Centrum 
Animacji Kultury w Zielonej Górze. W 
ciągu dziesięciu lat przez szprotawską 
imprezę przewinęło się 147 zespołów z 
14 województw Polski oraz jeden z 
Niemiec i ze Szwecji. W tym roku na 
imprezę wpłynęło około 80 zgłoszeń z 
całej Polski, z czego Rada Artystyczna 
„Spotkań”, po przesłuchaniu 
nadesłanych kaset magnetofonowych lub 
video, zakwalifikowała 38 zespołów. 
      Bardzo się ucieszyliśmy, gdy 
otrzymaliśmy wiadomość, ze 
znaleźliśmy się w gronie tych 
zakwalifikowanych. 
 

 
Tu muszę zdradzić, że na tegoroczne 
„Spotkania” do Szprotawy pojechaliśmy 
ze specjalnie ułożoną na tę okazję 
piosenką. Była to nasza piosenka-
niespodzianka i zaśpiewaliśmy ją 
podczas przeglądu, ale poza konkursem. 
Jej tekst wraz z materiałami 
reklamującymi Krasnobród wręczyliśmy 
p. Lisieckiemu – dyrektorowi 
Szprotawskiego Domu Kultury. 
Podobno już podczas śpiewania tej 
piosenki p. Dyrektor powiedział za 
kulisami: Oho, no i mamy swoją pieśń”, 
a prowadzący koncert p. Stanisław 
Siedlecki podczas burzliwych oklasków 
zanucił głośno refren i powiedział: „To 
się przyjmie, proszę państwa, to się 
przyjmie.” 
      No więc podczas koncertu galowego, 
gdy na scenę poproszono obu 
burmistrzów Szprotawy: ustępującego i 
nowo wybranego, gdy już wręczono im 
kwiaty, padły następujące słowa: 
p. Gerard Nowak: „A teraz prezent dla 
panów burmistrzów, pieśń specjalnie 
napisana, przywieziona, oby była 
hymnem. Chodźcie no tu kobitki. (To do 
nas, więc wchodzimy na scenę) To jest 
zespół ..." 
 

 
wszystkich zespołów udaliśmy się do 
wielkie sali sportowej, gdzie miała 
miejsce biesiada folklorystyczna. Jak 
wyglądała ta biesiada, tego ja nie 
podejmuję się opisać, na to potrzeba 
pióra Reymonta. A najlepiej tam być, 
odczuć tę atmosferę. Muzykę, śpiewy, 
tańce, śmiech i zabawa jakby za murami 
sali nie było naszej smutnej 
rzeczywistości. 
      W Szprotawie można naładować 
sobie akumulatory na cały rok. Kiedy 
przychodzą chwile zwątpienia, czy to co 
robimy ma sens, czy jest komuś do 
czegoś potrzebne, wystarczy pomyśleć, 
że takich cudaków jak my, którzy nie 
pytają: „a co ja z tego będę miał?” jest 
bardzo wielu. 
     Tam się czuje, że to co robimy ma 
sens, ze pieśń, kultura ludowa to 
dziedzictwo naszych ojców, które trzeba 
ocalić dla przyszłych pokoleń, bo to 
stanowi o naszej tożsamości narodowej. 
      Ta tak zwana kultura wysoka jest 
uniwersalna i internacjonalistyczna, taka 
sama wszędzie. A jeśli na przykład 
muzykę Chopina, Moniuszki czy 
Szymanowskiego postrzega się jako 
prawdziwie polską, narodową – mimo 
swej  
 

Szprotawskie spotkania 
 

Z ubiegłorocznej imprezy (byliśmy tam 
po raz pierwszy) wróciliśmy zmęczeni 
podróżą (trzynaście godzin jazdy w 
jedna stronę) i trzydniowym graniem, 
śpiewaniem i tańcami, ale szczęśliwi i 
zachwyceni panującą tam atmosferą, 
ujęci gościnnością i życzliwością 
gospodarzy. Na to samo liczyliśmy w 
tym roku. I nie zawiedliśmy się. 
     W Szprotawie gra się i śpiewa po 
całych dniach i nocach, zabawa trwa do 
białego rana. To wszystko poza 
koncertami przeglądowymi. 
      Przegląd zespołów ocenianych przez 
Radę Artystyczną składał się z trzech 
koncertów, w których brało udział po 
12-13 zespołów w każdym koncercie. W 
sobotę 16 listopada o godz. 19 odbył się 
koncert galowy laureatów, podczas 
którego ogłoszony został werdykt Rady 
Artystycznej i wręczone nagrody. 
      Ku naszej wielkiej radości 
znaleźliśmy się wśród nagrodzonych 
zespołów, a fundatorem naszej nagrody 
był jeden z radnych miasta Szprotawy, 
nasz rodak pochodzący z Suchowoli, ks. 
Ryszard Szykuła. 
      Podczas koncertu zespoły 
prezentowały po jednej pieśni ze swego 
repertuaru wybranej przez reżysera 
koncertu galowego p. Gerarda Nowaka. 
My zaśpiewaliśmy „Maryna, gotuj 
pierogi”, ale to nie był koniec naszego 
występu. 

 
p. Stanisław Siedlecki: „Wójtowianie...” 
p. Gerard Nowak: „To jest zespół 
„Wójtowianie”. 
p. S. Siedlecki: Pani Marianna 
Olszewska jest autorką słów, które za 
chwilę usłyszymy.” 
p. G. Nowak: „W ogóle, proszę państwa, 
mamy zaśpiewać wszyscy; nauczyć się 
na pamięć; w domu dzieciom zaśpiewać, 
jak malucha boli brzuszek – zaśpiewać; 
jak chłop przyjdzie upity – zaśpiewać, 
wytrzeźwieje; jak ksiądz po kolędzie 
przyjdzie – zaśpiewać (...)”. 
       A jedna z uczestniczek festiwalu po 
próbie generalnej przed koncertem 
galowym powiedziała: „Podbiliście całą 
Polskę, wszyscy musimy się uczyć 
waszej piosenki.” A powiedziała tak 
dlatego, że pan reżyser wymyślił, i ż tę 
naszą piosenkę zaśpiewamy 
burmistrzom nie sami, lecz razem z 
trzyosobowymi reprezentacjami 
wszystkich zespołów. No i po cytowanej 
wyżej zapowiedzi, stojąc na przedzie 
sceny i mając za sobą z tyłu około stu 
osób grających i śpiewających razem z 
nami z odbitych na ksero tekstów, 
odśpiewaliśmy najpierw naszą piosenkę, 
a potem już na zakończenie: „Czas do 
domu, czas”. 
     Szprotawska impreza trwała trzy dni i 
zakończyła się w niedzielę 17 listopada. 
Po Mszy św. odprawionej w intencji  

 
uniwersalności – to dzieje się tak 
dlatego, że oni tworząc sięgali do 
skarbca muzyki i kultury ludowej.  
       Nie byliśmy nigdy na festiwalu w 
Kazimierzu, ale od tych, którzy tam byli, 
wiemy, że klimat i nastrój imprezy 
szprotawskiej jest niepowtarzalny i 
nieporównywalny. Może dlatego, że w 
Szprotawie nie przyznaje się miejsc, a 
jedynie wyłania grupę laureatów. To 
sprawia, że brak tu drapieżnej 
rywalizacji, nawiązuje się przyjaźnie, 
wymienia piosenki, a śpiew leci w 
Polskę. 
      Ze Szprotawy przywieźliśmy dyplom 
laureata i nagrodę, to cieszy. Ale jeszcze 
bardziej cieszą spotkania ze wspaniałymi 
ludźmi, na przykład z organizatorami 
imprezy „Ziemia i Pieśń”. 
      Niezwykle wzruszające było 
spotkanie z ks. Szykułą, choć dosyć 
krótkie. Dłuższe obiecał nam na przyszły 
rok u niego na plebanii. Spotkaliśmy 
wielu ludzi z różnych stron Polski, 
których korzenie tkwią tutaj na ziemi 
zamojskiej, biłgorajskiej, chełmskiej. 
Ja, pisząca te słowa, bardzo się 
zdziwiłam, gdy okazało się, że 
kierownikiem zespołu spod Szczecina 
jest moja koleżanka ze szkoły 
podstawowej, a zespół w Solcu 
Kujawskim prowadzi  
 

       Ciąg dalszy na str. 19 
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EKSPOZYTURA W KRASNOBRODZIE 

UL. 3-GO MAJA 26 
22-440 KRASNOBRÓD 

TEL. 660 79 17 
 

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

• dokonywanie wpłat i wypłat, 

• skup i sprzedaż walut, 

• zakładanie i obsługa SUPERKONTA, 

• lokaty terminowe, 

• przyjmowanie wniosków kredytowych, 

• zakładanie i obsługa książeczek obiegowych, terminowych  

i mieszkaniowych 

Ekspozytura czynna 
poniedziałek – piątek 8.30. – 15.30. 

 
Najbliższe bankomaty PKO BP SA 

 
 

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

 
Szczebrzeszyn 

ul. Kościuszki 45 

 

Tomaszów Lubelski 
ul. Lwowska 24 (Sklep)  
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Młodzież „IGROSU” – 
Mistrz jesieni 2002 

 
 
jest bowiem wyszkolenie wszechstron-
nego, kompletnego pod względem tech-
nicznym piłkarza oraz przekazanie go do 
zespołu seniorów. Posłużę się tu 
przykładem młodych zawodników 
grających już w drużynie seniorów: 
Działa Paweł – lat 19, Mielniczek 
Tomasz – lat 19, Gradziuk Rafał – lat 
17, Kołtun Marcin – lat 16, czy powoli 
wchodzący do niej: Nieradko Paweł – lat 
18, Sikora Tomasz – lat 18, Bukała 
Marcin – lat 18, Łubiarz Paweł – lat 16, 
Margol Marek – lat 16. 
 

Ocena rundy jesiennej: 
Juniorzy - bardzo dobry wynik, 
zbieramy żniwo kilkuletniej 
systematycznej pracy na zajęciach w-fu 
oraz treningach w klubie. 
Seniorzy – wynik poniżej oczekiwań 
samych zawodników, coraz większa rola 
sędziego jako arbitra decydującego o 
wyniku meczu. 
 

Zamierzenia: 
Juniorzy – utrzymanie I miejsca do 
końca rundy wiosennej. 
Seniorzy – walka do końca o awans do 
okręgówki, możliwe jest wzmocnienie 
się zawodnikiem Hetmana Zamość, 
Pogoni Szczeci Andrzejem Rycakiem, 
który sam wyraził chęć gry w Igrosie. 
 

Podziękowania: 
Doktorowi Jerzemu Ciosowi za opiekę 
lekarską nad zawodnikami, Urzędowi 
Miasta i Gminy Krasnobród za wsparcie 
finansowe, Panu Zbigniewowi Pióro, 
Marketowi Spożywczemu AMC za 
pomoc w organizacji zakończenia 
sezonu – Jesień 2002. 
 

Z okazji  
Świat Bożego Narodzenia 

Najlepsze życzenia 
Wszystkim Mieszkańcom składają 

 

   Zarząd, Zawodnicy, Kibice 
MGKS „IGROS” Krasnobród 

 
     Podsumowanie jesiennego sezonu piłkarskiego „IGROSU” rozpocznę od 
przedstawienia tabel wyników końcowych juniorów i seniorów: 
 

JUNIORZY 
 

Miejs
ce Nazwa klubu Punkty Bramki 

1. MGK „IGROS” KRASNOBRÓD  26-4 43-10 

2. SSA „HETMAN-ENERGETYK” ZAMOŚĆ 22-8 33-12 

3. TKS „HUCZWA” TYSZOWCE 20-10 27-13 

4. GLKS „SPARTA” ŁABUNIE 20-10 23-12 

5. GKS „SZYSZŁA” TARNOSZYN 16-14 26-19 

6. GKS „OSTOJA” SKIERBIESZÓW 13-17 25-22 

7. GKS „ANDORIA” MIRCZE 12-18 12-30 

8. GKS „ORZEŁ” CZEŚNIKI 9-21 23-28 

9. LZS „ISKRA” KONIUCHY  9-21 18-28 

10. LKS „ORKAN” BEŁŻEC 7-23 15-53 

11. GLKS „JAROSŁAWIEC” JAROSŁAWIEC 5-25 8-26 
 

SENIORZY 
 

Miejs
ce Nazwa klubu Punkty Bramki 

1. LZS „ISKRA”  KONIUCHY 24-9 31-19 

2. GKS „OSTOJA” SKIERBIESZÓW 23-10 31-13 

3. TKS „HUCZWA” TYSZOWCE  21-12 28-17 

4. SSA „HETMAN-ENERGETYK” ZAMOŚĆ 21-12 22-11 

5. GKS „SZYSZŁA” TARNOSZYN 18-15 23-14 

6. GLKS “JAROSŁAWIEC” JAROSŁAWIEC 15-18 17-27 

7. MGK „IGROS” KRASNOBRÓD  14-19 23-23 

8. LKS „ORKAN” BEŁŻEC  14-19 21-26 

9. GLKS „SPARTA” ŁABUNIE 12-21 18-28 

10. GKS „ORZEŁ” CZEŚNIKI  10-23 17-25 

11. GKS „ANDORIA” MIRCZE 9-24 13-26 

12. GLKS „GRANICA II” LUBYCZA KRÓLEWSKA 5-28 15-30 
 

Składy drużyn: 
Juniorzy: Mazurek Mateusz, Łubiarz Paweł, Kołtun Karol, Nowak Michał, Bukała 
Marcin, Sikora Tomasz, (Daniel Paweł), Kostrubiec Adam, Margol Marek, Skiba 
Konrad (Kurantowicz Artur), Kurantowicz Mateusz (Gielmuda Łukasz), Nieradko 
Paweł, (Nowosad Łukasz). 
 
Seniorzy: Kołtun Marcin, Gradziuk Rafał, (Kulas Mirosław), Kawecki Robert, Bucior 
Jarosław, Szewczuk Wojciech, (Ożarowski Jarosław), Lis Jerzy, Kurantowicz 
Wojciech, (Roczkowski Tomasz), Gałan Andrzej, (Działa Paweł), Wyszyński Piotr, 
(Łepik Jan), (Kurek Tomasz), Nowosad Marcin, (Mielniczek Tomasz), Kłyż 
Sylwester, (Mielniczek Kazimierz). 
 
       Często zdarza się, że w pogoni za sukcesem za wszelka cenę zatraca się to co jest 
najistotniejsze w szkoleniu młodych zawodników, czyli technikę.  
W wielu małych klubach, które często były i są wylęgarnią talentów (Tomasz Margol 
– wychowanek IGROSU, obecnie zawodnik AMSPN HETMAN Zamość, 
reprezentant województwa lubelskiego) trenuje się 2-3 razy w tygodniu. Stawiane 
przez działaczy i sponsorów cele, gdzie wynik – miejsce w tabeli są najważniejsze to 
duży błąd 
 Merytoryczny i pedagogiczny. Najważniejszym celem w grupach młodzieżowych  
 

 
 

Wieści z WTZ 
 
Renata Boryło – uczestniczka Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Dominikanówce 
zajęła I miejsce za niezwykle oryginalną 
technikę w konkursie „Mój projekt 
kartki na Święta Bożego Narodzenia”. 
Konkurs zorganizował Zarząd 
Lubelskiego Forum Organizacji Osób 
Niepełnosprawnych – Sejmik 
Wojewódzki. Nagroda rzeczowa została 
wręczona Renacie w Teatrze 
Muzycznym w Lublinie. 
 

 Urszula Czapla 
Kierownik WTZ  
w Dominikanówce 
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NOWO OTWARTY 

SALON KOSMETYCZNY 

„ANNA” 
ul. Handlowa 2 (dawny budynek GS) 

TEL. 0 505 833 970 
 

zaprasza na  
 

- Oczyszczanie twarzy 

- Maniciure 

- Zdobnictwo paznokci 

- Pedicure leczniczy 

- Makijaż 

- Bezbolesne 

  przekłuwanie uszu 

- Depilacja woskiem 

- Henna 

- Zabiegi na twarz 

 
 

 
Czynne codziennie w godz. 10-17  

w soboty – 9-15 
 

BADANIE WILGOTNO ŚCI SKÓRY  
GRATIS!!!   

 
 

 

Ubezpieczenia 
 

OFERUJEMY SZEROKI ZAKRES UBEZPIECZEŃ  
NA KAŻDĄ KIESZEŃ 

W naszej ofercie mamy ubezpieczenia: komunikacyjne (OC,AC,KR,NW),  
majątkowe, rolne, życiowe, fundusze emerytalne  i inne. 

Zapraszamy we wtorki i soboty w godz. 900-1600 do biura  
- Krasnobród, ul. Lelewela 36 

 

tel. 663-22-62, tel. kom. 0-604-067-149 
 

 
 

Z okazji  
Świat  Bożego Narodzenia 

Obecnym i Przyszłym Klientom 
życzę  

dużo zdrowia, spokoju i radości 
oraz wszelkiej pomyślności  

w Nowym 2003 Roku 
 

Agent 
Ubezpieczeniowy  

CZESŁAW TYS   
 

 

Rada Rodziców 
 przy Szkole Podstawowej w Majdanie Wielkim  

zaprasza na  
 

Bal Sylwestrowy 
 

Zapewniamy dobrą zabawę oraz dania gorące, 
wędliny, przekąski, owoce, szampana. 

 

Cena - 150 zł od pary 
Zapisy do dnia 27.12.2002r. 

Przyjmowane są w sekretariacie szkoły,  
tel. 660 71 68 

oraz u pani Zofii Smoląg, zam. Majdan Mały 
 

 
SAMODZIELNE PUBLICZNE SANATORIUM 

REHABILITACYJNE dla DZIECI 
im. JANUSZA KORCZAKA  

22-440 KRASNOBRÓD, ul. Sanatoryjna 1 
tel. (0-84) 660-71-02 tel./fax (0-84) 660-73-39  

 
      Profil leczniczy Sanatorium obejmuje działalność medyczno-
opiekunczą dla dzieci w wieku od 3 do 15 roku życia w systemie 
stacjonarnym i ambulatoryjnym.  
      Placówka nasza zajmuje  się leczeniem i rehabilitacją dzieci 
ze schorzeniami: 

1) układu oddechowego 
2) układu ruchu 
3) układu nerwowo-mięśniowego 

      Przez całą dobę zapewniamy opiekę nad dziećmi przez 
wykwalifikowany personel medyczny. 
      Na terenie Sanatorium funkcjonuje szkoła w zakresie 
nauczania szkoły podstawowej i gimnazjum.  
      Czas trwania turnusu leczniczego wynosi 27 dni na podstawie 
skierowania wydanego przez lekarza rodzinnego lub specjalistę. 
 

Prowadzimy też rehabilitację dla osób dorosłych 
w systemie ambulatoryjnym 

 

Skierowania prosimy przesyłać na adres: 
 

Lubelskiej Kasy Chorych oddział Zamość – Dział Sanatoryjny, 
ul. Partyzantów 3, 22-440 Zamość 
lub bezpośrednio do Sanatorium. 

 
 

POBYT W SANATORIUM JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY 
 

    

Serdecznie zaprSerdecznie zaprSerdecznie zaprSerdecznie zapraaaaszam yszam yszam yszam y   

 

D rogi CzytelnD rogi CzytelnD rogi CzytelnD rogi Czyteln iiiiku!ku!ku!ku!    
    

M asz ciekaw y pom ysł, M asz ciekaw y pom ysł, M asz ciekaw y pom ysł, M asz ciekaw y pom ysł,     

nurtujnurtujnurtujnurtujący C icy C icy C icy C ię problem . N apisz . problem . N apisz . problem . N apisz . problem . N apisz .    

P ostaram y siP ostaram y siP ostaram y siP ostaram y się w yda w yda w yda w ydać Tw ój  Tw ój  Tw ój  Tw ój     

artykuł na  łam ach artykuł na  łam ach artykuł na  łam ach artykuł na  łam ach     

„G azety K rasnobrod„G azety K rasnobrod„G azety K rasnobrod„G azety K rasnobrod zzzzkiej”kiej”kiej”kiej”     

R edakcja  
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9. 20.12.2002 r. – szkolne spotkanie opłatkowe: 

• „Jasełka”, 
• wspólne kolędowanie, 
• rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą 

szopkę, kartkę świąteczną, stroik 
świąteczny, 

• kiermasz świąteczny – zbiórka funduszy 
na cele charytatywne, 

• kiermasz dobrej i taniej książki. 
10. 20.12.2002 r. - szkolne spotkania opłatkowe w 

Szkołach Filialnych. 
11.  20.12.2002 r. – spotkanie opłatkowe dla kadry 

pedagogicznej i pracowników administracji i 
obsługi. 

              
                                            Dyrektor ZSP   
                                 mgr Roland Wyrostkiewicz 
 

 

KALENDARIUM SZKOLNE 
GRUDZIEŃ 2002 

 
Zespół Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 

w Krasnobrodzie 
 
1. 1.12.2002 r. – udział uczniów i nauczycieli w organizacji Akcji 

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. 
2. 03.12.2002 r. – wyjazd SK LOP do Pałacu Prezydenta 

Rzeczpospolitej na  
EKO-Mikołajki. 

3. 04.12.2002 r. – organizacja szkoleniowego zebrania dyrektorów szkół 
Gminy Adamów i  Krasnobród z wizytatorem KO p. E. Koman. 

4. 06.12.2002 r. – Mikołajki w szkole: 
• wizyta Św. Mikołaja, 
• rozstrzygnięcie konkursu na „Najładniejszy list do Mikołaja”. 

5. 11.12.2002 r. – przeprowadzenie próbnego sprawdzianu w kl. VI. 
6. 12.12.2002 r. – organizacja Konkursu „Alfik humanistyczny”: 

• kategoria dla kl. III – „Skowronek”, 
• kategoria dla kl. IV – „Szpak”, 
• kategoria dla kl. V – „Jerzyk”, 
• kategoria dla kl. VI – „Jaskółka”. 

7. 17.12.2002 r. – posiedzenie Rady Pedagogicznej. 
8. 16-19.12.2002 r. – kolędowanie uczniów kl. II i III w Domu Pomocy 

Społecznej i Warsztatach Terapii Zajęciowej. 
 

 

Szprotawskie  
spotkania 

 
ciąg dalszy ze str. 15 
 

dziewczyna z Wirkowic – wioski sąsiadującej z 
moimi rodzinnymi Tarzymiechami. 
      Mamy zaproszenie na przyszły rok do 
Szprotawy (oczywiście musielibyśmy uzyskać 
pozytywna opinie radu artystycznej), ale czy 
pojedziemy po raz trzeci – trudno dziś powiedzieć. 
      W każdym razie serdecznie dziękujemy 
krasnobrodzkim władzom samorządowym i pani 
dyrektor CKiS – Marioli Czapli za umożliwienie 
nam wyjazdu poprzez wynajęcie busa, którym 
pojechaliśmy do Szprotawy. 
      Dziękujemy też kierowcy p. Domańskiemu, 
który bezpiecznie przewiózł nas w obie strony i 
służył nam pomocą w razie potrzeby. 
       A Państwa – Czytelników „G.K.” zapraszamy 
na kolejne występy „Wójtowian”. 

 
M. Olszewska 

 

 

Krzyżówka Nr 36 
 
       Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 28 utwo-
rzą rozwiązanie Krzyżówki  Nr 36, które wraz z 
naklejonym na karcie pocztowej kuponem prosimy 
przesłać na adres Redakcji w terminie do 10 stycznia 
2003r. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpo-
wiedzi rozlosujemy nagrodę ufundowaną przez 
Centrum Kultury i Sportu w Krasnobordzie.  
      Rozwiązanie  Krzyżówki Nr 35:  „Gdzie  bocian 
tam pokój”.  Za prawidłowe rozwiązanie tej 
krzyżówki nagrodę – OZDOBY CHOINKOWE – 
ufundowaną przez: 
 

Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie  
otrzymuje:  Pani Danuta Kargol 

 zam. Majdan Wielki 132 B 
Gratulujemy.  

Nagroda do odebrania w Redakcji 
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