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Sympozjum 
nt. „Powstanie uzdrowiska 

Krasnobród” 
11 marca 2001r. 

 

Program: 

 

W lutowym 

numerze m. in.: 
 

� Uzdrowiona służba zdrowia 

� Ramy – opowiadanie  

� Stawanie na głowie cz. 4 

� Hołd poległym 

� Poloneza czas zacząć 

� Wieczorne kolędowanie 

� Najlepsi z najlepszych 
  

1200 - 1215 Otwarcie obrad - mgr Józef Wryszcz Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Krasnobród 
Słowo wstępne - Marek Pasieczny Burmistrz Miasta i Gminy 
Krasnobród 
Powitanie uczestników przez przedstawicieli powiatu i 
województwa 
 

1215 - 1235 Tradycje uzdrowiskowe i tradycje historyczne Krasnobrodu 

ks. prałat Roman Marszalec 
 

1235 - 1250 Funkcja turystyczna i uzdrowiskowa Krasnobrodu 

mgr Kazimierz Gęśla 
 

1250 - 1310 Zasady funkcjonowania sanatorium w świetle reformy 
służby zdrowia 
mgr Wiesław Chmielowiec 
 

1310 - 1400 Zagospodarowanie przestrzenne uzdrowiska wg ustaleń 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego rozwoju Miasta i Gminy Krasnobród”  
mgr inż. arch. Anna Muzyka, mgr Jacek Babuchowski 
 

1400 - 1430 Koncepcja powstania uzdrowiska Krasnobród  
prof. dr inż. Andrzej Madeyski, doc. dr inż. Józef Fiszer,  
mgr Edyta Wolnicka 
 

1430 - 1500 Przerwa  
 

1500 - 1520 Ocena warunków bioklimatycznych w Krasnobrodzie 
prof. dr hab. Teresa Kozłowska-Szczęsna, doc. dr hab. Krzysztof 
Błażejczyk, doc. dr hab. Barbara Krawczyk 
 

1500 - 1520 Ocena warunków bioklimatycznych w Krasnobrodzie 
prof. dr hab. Teresa Kozłowska-Szczęsna, doc. dr hab. Krzysztof 
Błażejczyk, doc. dr hab. Barbara Krawczyk 
 

1520 – 1540 Lecznictwo uzdrowiskowe w Krasnobrodzie dziś i jutro 
lek. med.  Elżbieta Paszkowska 
 

1540 - 1600 Korzyści dla Krasnobrodu z powstania uzdrowiska 
doc. dr inż. Józef Fiszer 
 

1600 - 1750 Dyskusja  
 

1750 - 1800 Podsumowanie dyskusji przez Przewodniczącego 
Sympozjum i zakończenie obrad 
 

       

 

TU KUPISZ  
„Gazetę Krasnobrodzką”  

 
   DOMINIKANÓWKA 
�  Sklep – Stanisław Krzeszowski 

   MAJDAN WIELKI 
�  Sklep – Nadłonek  Marian 
�  Sklep – Misztal Zofia 

   MAJDAN MAŁY 
�  Sklep – Rembisz Marian  

    ZIELONE 
�  Sklep – Mazur Stanisław 

    STARA HUTA  
�  Sklep – Zaśko Henryk 

    HUCISKO  
�  Sklep – Ścirka Wiesława 

    MALEWSZCZYZNA  
�  Sklep – Szkałuba Jerzy 

    KACZÓRKI  
�  Sklep – Kowalczuk Stanisława 

    HUTKI 
�   Sklep – Bodys Brygida 

    WÓLKA HUSI ŃSKA  
�  Sklep – Czapla Anna 

    HUTKÓW  
�  Sklep – Boryło Stefan 

    KRASNOBRÓD   
� Kiosk  „Ruch” – S. i S. Cieplakowie 
� Sklep Chemiczny- Beata Maruszak 

   PODKLASZTOR 
� Sklep Spoż. – Marzena Tarłowska 
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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 
 

***** 
Wreszcie w drugim podejściu został 
rozstrzygnięty przetarg na przebudowę 
dachów na obiektach oświatowych. Do 
przetargu przystąpiły dwie firmy. W 
trakcie przeprowadzonej procedury o 
zamówieniach publicznych na 
wykonawcę w/w inwestycji wyłoniono 
firmę TORFEX z Krasnobrodu. Koszt 
zadania zamknie się kwotą 413852 zł. bez 
VAT.  Zadanie realizowane będzie w 
kilku etapach. Z przetargu wyłączono 
materiały pokryciowe i drewno 
konstrukcyjne. W celu obniżenia kosztów 
inwestycji planuje się pozyskanie drzewa 
na całość inwestycji z działek mienia 
gminnego oraz częściowy zakup z 
Nadleśnictwa Zwierzyniec. 
 
 

***** 
Dzięki pomocy uzyskanej z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
możliwe było doposażenie pracowni 
komputerowej w Szkole Podstawowej w 
Majdanie Wielkim. W miejsce 
skradzionego w ubiegłym roku sprzętu 
zakupiono 4 komputery, drukarkę i 
skaner. Efekty działań w pracowni są już 
widoczne. Jako pierwsza w naszej gminie 
SP w Majdanie Wielkim posiada własną 
stronę internetową. Realizując umowę z 
ARiMR-em w pracowni komputerowej 
przeprowadzone zostaną szkolenia dla 
rolników z: Hutkowa, Majdanu Małego i 
Majdanu Wielkiego. 
 

***** 

 
***** 

Zarząd Miasta i Gminy Krasnobród 
wyraził zgodę na ujednolicenie zasad 
zatrudniania kierowców w jednostkach 
OSP na terenie naszej gminy. Od 1 
kwietnia 2001r. w jednostkach 
posiadających na wyposażeniu pożarni-
cze wozy bojowe kierowcy będą 
zatrudniani na ½ etatu, natomiast w 
jednostkach posiadających samochody 
marki „Żuk” na ¼ etatu. 
 

***** 
Urząd Miasta i Gminy w Krasnobrodzie  
zlecił opracowanie dokumentacji na 
przebudowę pomieszczeń szkolnych w 
celu wygospodarowania 4 sal lekcyj-
nych w związku z tym, że od 1 
września br. do szkoły przybędzie 
blisko 100 uczniów gimnazjum. Prace 
adaptacyjne zaplanowano do realizacji 
w okresie wakacyjnym. 
 

***** 
Sukcesem zakończyły się wielomie-
sięczne starania władz samorządowych 
o pozyskanie dotacji na budowę 
kanalizacji w Krasnobrodzie. Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa przyznała dotację na ten cel w 
wysokości ponad 161 tys. zł. 
 

**** * 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
***** 

W dniu 15 lutego br. o godz. 1400 w 
Centrum Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie odbędzie się XXII Sesja 
rady Miasta i Gminy Krasnobród. W 
porządku obrad tej sesji zaplanowano 
podjęcie uchwał w następujących 
sprawach: 
1. Nadania Szkole Podstawowej w 
Majdanie Wielkim imienia Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. 
2. Nadania Szkole Podstawowej w 
Kaczórkach imienia Armii Krajowej. 
3. Zamiaru przekształcenia Szkoły 
Podstawowej w Zielonem w Szkołę 
Filialną Zespołu Szkół Podstawowych 
im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich.  
4. Zamiaru przekształcenia Szkoły 
Podstawowej w Starej Hucie w Szkołę 
Filialną Szkoły Podstawowej w 
Kaczórkach. 
5. Zamiaru przekształcenia Szkoły 
Podstawowej w Hutkowie w Szkołę 
Filialną Szkoły Podstawowej w Majda-
nie Wielkim. 
6. Zasad usytuowania na terenie 
gminy miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych i warunków sprzedaży 
tych napojów. 
7. Ustalenia Miejsko-Gminnego 
Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2001. 
8. Wyrażenia zgody na udzielenie 
przez Zarząd MiG bonifikaty i ustalenie 
umownej stawki oprocentowania przy 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym 
mienia komunalnego. 
9. Czynszu regulowanego na najem 
użytkowych lokali mieszkalnych na 
terenie MiG Krasnobród 
10. Ustalenia wynagrodzenia Burmi-
strza Miasta i Gminy Krasnobród. 
11. Zmiany uchwały z dnia 29 grudnia 
2000r. ws. określenia rocznych stawek 
podatków od środków transportowych 
12. Określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso opłaty 
targowej 
                            Informacje zebrała:  

 Mariola Czapla 
 

        OODD  

RREEDDAAKKCCJJII  
 

Zapraszamy 
do reklamowania 

na łamach 
„Gazety Krasnobrodzkiej” 

zakładów 
firm, przedsi ębiorstw 

oraz prowadzonej przez 
Państwa działalno ści. 

 
Szczegółowe informacje 

w Redakcji  
 

 

Podziękowanie 
 

Urząd Miasta i Gminy 
w Krasnobrodzie składa serdeczne 

podziękowanie 
 

Panu 
Stanisławowi Cieplakowi 

 

za bezpłatne udostępnienie prądu w 
celu oświetlenia choinki świątecznej. 

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

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

Alina Słota,  Zofia Kończewska-Murdzek 

Adres redakcji: CKiS, 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. 



  Gazeta Krasnobrodzka                          15.02.2001r                                             3                                  

 

Poloneza czas zacząć 
 
Pierwsza studniówka w naszym liceum i mieście przeszła 
już do historii. Wrażeniami z tej szczególnej w życiu 
młodego człowieka uroczystości podzieliły się z 
Czytelnikami „Gazety Krasnobrodzkiej” uczestniczki tej 
zabawy – maturzystki - Barbara Kuryło i Alicja Tyrka. Oto 
ich relacja: 
 
 27 stycznia 2001 roku w liceum Ogólnokształcącym im. 
Jana Pawła II w Krasnobrodzie odbyła się pierwsza 
studniówka w historii tej szkoły i w historii Krasnobrodu. 
Bal zaszczycili swoją obecnością, oprócz uczniów klasy IV i 
kadry pedagogów, także burmistrz Miasta i Gminy p. Marek 
Pasieczny i ksiądz prałat Roman Marszalec. 
        Kilka minut po godzinie 18, jak na studniówkę 
przystało, głos zabrały ważne osobistości balu, czyli 
dyrektorowie: Marek Pawluk i Józef Wryszcz oraz ksiądz 
prałat Roman Marszalec. Został także odczytany list od 
byłego burmistrza p. Kazimierza Mielnickiego, który 
niestety nie mógł być wtedy w gronie wspaniałych gości. 
        Przemówienia się skończyły i ... poloneza czas zacząć. 
Zabrzmiały pierwsze dźwięki i ukazała się klasa IV z 
dyrektorem Markiem Pawlukiem w pierwszej parze. 
Poloneza także odtańczyli: dyrektor Józef Wryszcz i 
wychowawczyni klasy maturalnej p. Danuta Korzeniowska. 
Na twarzach gości malowało się zdziwienie, popłynęły łzy 
szczęścia, a patrząc na  uczniów można było dostrzec strach 
i tremę. 
 

 
Polonez się skończył, wokół panowało ogólne wzruszenie a 
biorący w nim udział zadawali sobie pytanie – jak 
wypadliśmy. 
      Potem jeszcze tylko uroczysty obiad i nie pozostało nic 
innego jak zabawa. Wszyscy uczestnicy studniówki po długim 
oczekiwaniu udali się na salę taneczną i bawili się tam do 
godziny 22, do chwili, kiedy to nastąpiła przerwa na część 
artystyczną przygotowaną przez maturzystów. Później nie 
pozostało nam już nic, jak szaleć na całego do białego rana, bo 
przecież wieczór, a raczej noc należała do nas.  
      Studniówka zakończyła się o godz. 6 i tylko wytrwali 
pozostali do końca. Zmęczona, ale jakże radosna młodzież 
udała się do domów, aby odpocząć przed „poprawinami”, 
które odbyły się następnego, a właściwie tego samego dnia. 
      Wszyscy uczestnicy studniówki z pewnością zapamiętają 
te wspaniałe chwile na długo, bo przecież drugi raz nie będą 
mieli okazji bawić się na takim balu. I ... za 100 dni matura. 
 
       Do matury pozostało nieco mniej niż 100 dni, stąd też 
zachęcam wszystkich maturzystów do właściwego 
wykorzystania teo czasu, aby w maju po pomyślnie zdanym 
egzaminie dojrzałosci, pozostały równie miłe wrażenia jak po 
studniówce, czego wszyskim czwartoklasistom życzy Redakcja 
„Gazety Krasnobrodzkiej”. 

     Powodzenia 
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Uzdrowiona Służba Zdrowia 
 

Rozmowa z Dyrektorem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Przychodni w Krasnobrodzie – lek. med. Jerzym Ciosem 

 
 
M.Cz.: Minęła dwa lata od wprowadzenia reformy służby 
zdrowia. Wiele osób, zarówno pracownicy służby zdrowia jak 
i pacjenci, wypowiadają się o tych zmianach dosyć krytycznie. 
A jak Pan ocenia tą reformę mając na uwadze placówkę 
służby zdrowia, którą Pan kieruje? Co dobrego, a co złego 
przyniosła ta reforma? 
J.C. - Jestem w pełni świadomy tego, że ze wszystkich 
reform, to właśnie reforma służby zdrowia jest oceniana 
najbardziej krytycznie przez pacjentów i część pracowników 
opieki zdrowotnej. Jeśli wsłuchać się w konkretne uwagi, to 
okaże się, że  negatywna ocena dotyczy głównie poradni 
specjalistycznych i leczenia szpitalnego, rzadko zaś 
podstawowej opieki zdrowotnej. Reforma nie zmieniła w 
sposób istotny charakteru naszej dotychczasowej pracy 
Przychodni w Krasnobrodzie. Powiem to tak: na wiele lat 
przed wprowadzeniem reformy pracowaliśmy tak, jak obecnie 
wymaga tego reforma. Pracowaliśmy w wolne soboty, 
byliśmy dostępni dla pacjenta przez dwadzieścia cztery 
godziny na dobę. Zawsze, gdy działo się coś nagłego, byliśmy 
wzywani o różnych porach, nawet wcześniej niż pogotowie 
ratunkowe. Reanimowaliśmy topielców i ludzi z zawałem 
serca, ofiary wypadków drogowych, zszywaliśmy rany, a 
nawet odbieraliśmy porody. W miastach, gdzie lekarze 
pracowali przez osiem godzin, a potem szli do domów, 
reforma zmieniła wszystko w sposób widoczny. Tam pacjenci, 
a szczególnie lekarze odczuli istotną zmianę. 
 
M.Cz.: Dwa lata temu zdecydował się Pan na przekształcenie 
krasnobrodzkiej przychodni w Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej i kierowanie tą placówką. Czy uważa Pan, że była 
to słuszna decyzja? Czy gdyby teraz miał Pan możliwość 
wyboru, decyzja byłaby taka sama? Jak udaje się Panu 
pogodzić obowiązki lekarza i osoby zarządzającej placówką 
służby zdrowia? 
J.C. - Tak, to była słuszna decyzja i nigdy dotąd jej nie 
żałowałem. Utworzenie Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej dało nam swobodę działania i swobodę 
gospodarowania finansami. Mogliśmy, z jednej strony 
oszczędzać pieniądze, a z drugiej strony inwestować zgodnie z 
potrzebami. Dla przykładu: utrzymanie karetki kosztowało 
kilka tysięcy nowych złotych miesięcznie. Rezygnując z niej 
mogłem za zaoszczędzone pieniądze kupić samochód 
służbowy, a resztę przeznaczyć na podwyżki pensji 
pracowników i na zakup potrzebnego sprzętu medycznego. 
Podobnych sytuacji było wiele przez okres ostatnich dwu lat. 
Mimo, że mam nieporównywalnie więcej pracy i 
obowiązków, a mniej wolnego czasu, to decyzja moja dzisiaj 
byłaby taka sama, jak wtedy.  
 
M.Cz.: Jaką kadrą Pan kieruje? Czy zaszły w ostatnim czasie 
jakieś większe zmiany personalne w krasnobrodzkiej 
przychodni? 
J.C. - Poza odejściem na rentę inwalidzką jednej sprzątaczki, 
zespół nie zmienił się od lat. Wszyscy staramy się podnosić 
swoje kwalifikacje. Większość pielęgniarek posiada 
specjalizację środowiskowo-rodzinną. Mnie pod koniec roku 
2000 udało się ukończyć specjalizację z Medycyny Rodzinnej, 
dr Paszkowska uczyni to niebawem, a dr Łysiak jest w trakcie 
specjalizacji z Interny. Jestem przekonany, że mam zaszczyt 
kierować sprawnym, dobrze przygotowanym zespołem ludzi, 
zdolnym wykonać każde powierzone mu zadanie. 

 
M.Cz.: Ile osób ma pod opieką Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krasnobrodzie? 
J.C. - Obejmujemy opieką około siedmiu tysięcy pacjentów, w 
tym pensjonariuszy dwóch Domów Pomocy Społecznej. 
Wyjątkowość Krasnobrodu polega na tym, że pod naszą opieką 
znajdują się również turyści z rejonu działania Lubelskiej 
Regionalnej Kasy Chorych, którzy przyjeżdżają do Krasnobrodu 
na wypoczynek. Mają oni prawo do naszej bezpłatnej opieki 
medycznej w sytuacjach nagłych, a tych jest wiele. Nie 
otrzymujemy na to dodatkowych środków finansowych. 
Kolejny raz istotna staje się umiejętność dobrego   i 
oszczędnego wydawania pieniędzy. 
 
M.Cz.: Jak układa się Pana współpraca z Regionalną Kasą 
Chorych? Niektóre placówki nie mają jeszcze podpisanych 
umów na 2001r. Czy Pan już podpisał taką umowę? Jeśli tak, 
czy jest ona zadawalająca? 
J.C. - Kasa Chorych jest instytucją, która w imieniu pacjentów 
kupuje dla nich usługi medyczne. Stojąc na straży interesu 
pacjenta płaci nam za usługi, ale wymaga od nas rzetelnego 
wypełniania zobowiązań. To jest prawidłowy układ stosunków. 
Chcielibyśmy, aby płacono nam więcej, ale na to potrzeba 
więcej pieniędzy w Kasie. Rozumiem to, dlatego umowę 
podpisałem już dawno. 
 
M.Cz.: Porozmawiajmy teraz o pacjentach. Proszę powiedzieć 
czy społeczeństwo Miasta i Gminy Krasnobród jest 
społeczeństwem zdrowym? Z jakimi chorobami najczęściej 
spotykają się lekarze pracujący w przychodni, którą pan 
kieruje? Czy grozi nam epidemia grypy? 
J.C. - Społeczeństwo Krasnobrodu nie różni się szczególnie od 
mieszkańców innych miejscowości. Ostatnio w prasie centralnej 
i regionalnej pojawiły się sensacyjne artykuły oparte na 
niekompletnych danych statystycznych, mówiące o tym, że 
Krasnobród-miasto ma najwyższy w Polsce współczynnik 
zgonów na 1000 mieszkańców. To jest tylko połowa prawdy. Ta 
statystyka bierze się stąd, że około połowy zgonów przypada na 
Domy Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie. Spośród 260 
pensjonariuszy DPS-u jest tak wielu ludzi starych i ciężko 
chorych, że żadne działania medyczne nie są w stanie cofnąć tej 
statystyki. Zdarza się, że ludzie ci trafiają do DPS-u w stanie 
ciężkim z ośrodków pomocy społecznej, z rodzin, szpitali, a 
nawet z hospicjum, często tylko po to, aby spokojnie i godnie 
umrzeć. Szczyt zgonów przypada zawsze na szczyt epidemii 
grypy. To jest ta druga połowa prawdy, która nie interesowała 
dziennikarzy, tak jak i to, że Krasnobród ma jeden z 
najwyższych współczynników urodzeń w Polsce.  
 
M.C.: Mamy za sobą rok 2000, rok jubileuszowy. Czy był on dla 
Pana rokiem szczególnym?  
    Rok 2000 minął tak szybko, że nie zdążyłem jeszcze zrobić 
bilansu. Myślę, że był rokiem dobrym, choć na pewno był to 
czas bardzo intensywnej pracy. Z sukcesów osobistych mogę 
wymienić wspomnianą wcześniej ukończoną specjalizację z 
Medycyny Rodzinnej. Owoce ciężkiej, całorocznej pracy całego 
zespołu mamy nadzieję zebrać w najbliższych miesiącach. 
 
M.C.: Dziękuję za rozmowę i życzę, aby również nowy 2001 rok 
był rokiem udanym dla Pana i krasnobrodzkiej służby zdrowia. 
 

Rozmawiała: M. Czapla 
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Opowiadanie z cyklu „Roztoczańskie opowieści” 

  R a m y 
(W czasie ferii dzieci się nudzą) 

 
Wieczorem wystawa była gotowa. 
Gdy tato wrócił z pracy, oglądał 
galerię urządzoną przez dzieci. Rolę 
przewodnika pełnił Miś (niech 
smarkacz uczy się historii rodziny – 
słowa Kory). 
- Na tym zdjęciu jest prababcia 
mamy, czyli moja praprababcia. 
Zdjęcie jest zabytkiem, gdyż zostało 
zrobione około roku 1920 we wsi, 
która już praktyczni nie istnieje- w 
Czarnowodzie. W centralnym punkcie 
wisi moje dzieło, obok dwie prace 
Kory: wyszywany dzbanek z kwiatami 
(wyszywały z mamą przez dwie noce, 
żeby Kora zdążyła oddać na czas 
pani), dalej makrama przedstawiająca 
wiosenny pejzaż - też autorstwa Kory 
do spółki z mamą. Po lewej stronie 
umieszczony jest widoczek 
Kazimierza Dolnego, pamiątka z 
niezapomnianej wyprawy mamy z 
Kubą do starego, uroczego grodu nad 
Wisłą. Do ramy widoku wpięte są 
znaczki ze studniówki i matury z 1984 
roku (słowa „gadżety” jeszcze się 
wtedy nie używało). 
- Wasza wystawa nie jest wcale 
gorsza od tej w samej ”Zachęcie” w 
Warszawie. 
- My też tak sądzimy - 
odpowiedziała zadowolona młodzież - 
wkrótce powiększymy naszą galerie o 
nowe eksponaty. Zapraszamy! 
 

Krasnobrodzianka 
 
 

 
I znów świat nabrał uroku. Gdziekolwiek skierowało się wzrok, 

wszędzie horyzont, ujęty w białe ramy rozjaśniał i rozświetlał pejzaż. Było tak, 
jak w dzieciństwie: czysto, świeżo, biało, lekko i puszyście. Nie czuło się lat; 
troski i pogoni za dobrami tego świata przestały mieć większy sens. Biel śniegu, 
rześkie powietrze, widok roześmianych na sankach dzieci, pachnący dym z 
komina unoszący się pionowo do błękitu – to było ważne podczas tych 
beztroskich, prawdziwie zimowych dni. A gdy przemierzało się trasę z Podzamku 
do Jacni, nie sposób było nacieszyć oczy baśniowym widokiem: biała droga, a po 
bokach kłaniające się podróżnemu sosny i świerki ubrane w śnieżne kożuchy. 
Natura jeszcze raz tworzy arcydzieło i umieszcza je w panoramie Roztocza. 

 
- Mamo! Nie wyobrażasz sobie, co się dziś działo w „wąwozie”, ile sanek, 
nart, trudno było się zmieścić - dzieci wbiegły do domu zarumienione i 
zmarznięte rozrzucając po korytarzu rękawiczki, szaliki ,czapki. Wniosły ze sobą 
mroźną świeżość zimowego popołudnia. 
- Jak byłaś mała, to też jeździłaś na sankach? – pytał od progu Miś. 
- Pewnie, że jeździłam – odparła mama – uwielbiałam zimę i nadal ją lubię. W 
dzieciństwie miałam swoje sposoby na szaloną jazdę z górki. Był to pomysł 
mojego dziadka, a waszego pradziadka: wypychało się worek sianem albo słomą 
i zimowy mobile był gotowy. 
- Jutro wypróbujemy taki pojazd. Dziadek Edek chyba nie pożałuje nam 
trochę siana – wymyślił Kuba - może pójdziemy na Księżą Górę? 
- Będziesz zajeżdżał drogę narciarzom, coś ty! Nie wolno, pozjeżdżamy w 
naszym „wąwozie” – zadecydowała Kora, a mama dodała: 
- Tylko uważajcie, żeby nie wjechać pod koła samochodu, taki pojazd niesie 
daleko. Miś też musiał wtrącić swoje trzy grosze: 
- Nie ma sprawy, pani w „zerówce” dokładnie nam wyjaśniła, jak 
zachowywać się bezpiecznie na górce. Tylko, co będziemy robić teraz? Kuba! 
Wymyśl coś! 
 Starszy brat nie dał długo się prosić. Zresztą od dłuższego czasu zajęty był 
przeglądaniem zawartości sporego pudełka. Kora zerkała mu przez ramię a Miś 
prawie całą  głowę włożył do brązowego kartonu. 
- Ojej! I co tu takiego ciekawego, jakieś kawałki drewna. 
- Nie jakieś kawałki, tylko drewniane ramy. Nawet ładne. O! Ta jest z dębu, 
ładnie polakierowana, ta pociągnięta brązową bejcą, tamta większa orzechowa też 
jest starannie wykonana. Ale Kuba, co my właściwie z tymi ramami zrobimy? 
- Sam dobrze jeszcze nie wiem – zastanawiał się „szef domowych pomysłów” 
– a może zrobimy galerię? 
Kora ucieszyła się: 
- Tak! To fantastyczny pomysł, tylko co będzie na tej wystawie? 
Rodzeństwo intensywnie kombinowało, co tu by umieścić w tych uroczych 
ramkach, natomiast Miś nie miał wątpliwości: 
- Wiecie co? Mam w swojej szufladzie dużo artystycznych rysunków. 
Ostatecznie mogę kilka poświęcić na tę waszą wystawę. 
- Tak, tak – zadrwiła Kora – szczególnie ten z czołgiem na skrzydłach jest 
piękny. Ale sztuka! 
Mama, gdy się już uśmiała w drugim pokoju,  nie słyszana przez swoje pociechy  
krzyknęła: 
- Nie wyśmiewajcie rysunków Misiaczka. Picasso, gdy szkicował swoje prace 
na serwetkach, też jeszcze nie wiedział, że zostanie mistrzem kubistów. 
- No dobrze, na wszelki wypadek oprawimy w ramę rysunek Miśka, ale nie 
ten z motylo-czołgiem, tylko widok Krasnobrodu z kamieniołomów. Ale co dalej, 
zostało jeszcze sporo ramek. Mamo! Wymyśl coś. 
- Wiecie co, moi drodzy? W waszej galerii nie muszą wisieć wcale same 
rysunki.... 
- Arcydzieło Miśka w zupełności wystarczy – przerwała Kora ironicznie. 
Nie przerywaj mi, córeczko!.... możecie umieścić w ramach różne pamiątki, 
zdjęcia. To będzie taka rodzinna galeria. 

 

Odpowiadamy 
na listy  

do Redakcji 
 

      W odpowiedzi na list Czytelnika do 
Redakcji „G.K.” dotyczący flagi 
narodowej zatkniętej na budynku dawnej 
oczyszczalni ścieków w Podzamku 
opublikowanym w grudniowym wydaniu 
„Gazety Krasnobrodzkiej” informujemy, 
że z danych uzyskanych w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie 
wynika, że właścicielem budynku wraz z 
ogrodzoną działką po byłej oczyszczalni 
ścieków w Podzamku jest Skarb 
Państwa, w którego imieniu zarządza 
Starosta Powiatu Zamojskiego. 
Wszystkimi sprawami porządkowymi, 
na tym obiekcie, w tym także sprawą 
poruszaną we wspomnianym wcześniej 
liście powinien zająć się zarządca.  
        Jak widać opublikowanie listu 
Czytelnika przyniosło porządny skutek. 
 

CZYTELNICY „G.K.” 
PISZCZIE DO NAS  
 Czekamy na listy 

Redakcja 
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      W hołdzie 

poległym 
 

 
W dniu 4 lutego 2001r. w 58 rocznicę walki stoczonej w 

Lasowem odbyła się patriotyczna uroczystość dla uczczenia 
pamięci poległych tam żołnierzy AK. Uroczystości patriotyczne 
rozpoczął ks. prałat Roman Marszalec, który powitał przybyłych 
zaproszonych gości, wśród których byli: Zbigniew Bełz – 
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Organizacji Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego – Delegatura w Zamościu, oficerowie Wojska 
Polskiego: płk Jerzy Gryz - Szef Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Lublinie, płk Zbigniew Winiarski - Dowódca 3 
Zamojskiej BOT, płk Marek Kwiecień, płk Wiesław Kamiński – 
Szef WKU, przedstawiciele policji: Zbigniew Głowacki 
Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, Gerard 
Waszkiewicz – Komendant Miejski Policji w Zamosciu, Edward 
Obuchowski – Z-ca Komendanta Miejskiej Policji w Zamościu, 
przedstawiciele duchowieństwa: ks. prałat Roman Marszalec – 
proboszcz Parafii Krasnobród, ks. Paweł Słonopas – proboszcz 
Parafii w Bondyrzu, ks. kanonik Czesław Galek oraz 
przedstawiciele organizacji kombatanckich, samorządów 
terytorialnych sąsiednich gmin, Roztoczańskiego Parku 
Narodowego i Nadleśnictwa Zwierzyniec. Gospodarzy 
uroczystości reprezentowali: Marek Pasieczny – Burmistrz 
Miasta i Gminy Krasnobród, Józef Wryszcz – Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Krasnobród i Kazimierz Gęśla - Sekretarz 
Miasta i Gminy Krasnobród. W uroczystościach wzięli też 
udział: Orkiestra Wojskowa, Wojsko Polskie, Poczty 
Sztandarowe Związków Kombatanckich, uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Kaczórkach, mieszkańcy Lasowiec i 
okolicznych miejscowości. 

Po powitaniu wszyscy zebrani uczestniczyli we mszy św. w 
intencji poległych żołnierzy, którą sprawował ks. Roman 
Marszalec. Po mszy św. odbył się Apel Poległych, po czym 
została oddana salwa honorowa i przedstawiono rys historyczny 
stoczonej pod Lasowcami walki. Krótką część artystyczną 
przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaczórkach. 
Następnie przybyłe do Lasowiec delegacje złożyły wiązanki pod 
pomnikiem.  

Uroczystości zakończyły się spotkaniem przy ognisku, 
gdzie wszyscy mogli się ogrzać i posmakować wojskowej 
grochówki. 

 M. Czapla 
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       W kolejnych jednostkach OSP na 
terenie Miasta i Gminy Krasnobród odbyły 
się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, na 
których dokonano wyboru nowych władz. 
Oto wyniki tych wyborów: 
 

OSP GRABNIK 
Zarząd: 
Prezes – Kurantowicz Józef 
Naczelnik – Jarszak Kazimierz 
Sekretarz – Jarszak Mieczysław 
Skarbnik – Bojarski Andrzej  
Gospodarz – Piela Bronisław 
 

Komisja Rewizyjna 
Kostrubiec Bogdan – przewodniczący 
Konaszczuk Stanisław – członek 
Buczko Piotr - członek 
 
Przedstawiciel na Zjazd Gminny ZOSP 
RP: 

Kurantowicz Józef 
 
Przedstawiciel OSP do Zarządu Gminnego 
ZOSP RP: 

Jarszak Kazimierz 
 

OSP HUCISKO 
Zarząd: 
Prezes – Kleban Eugeniusz 
Naczelnik – Droździel Leszek 
Sekretarz – Mękal Zbigniew 
Skarbnik - Gałan Jan 
Gospodarz – Przytuła Stanisław 
 

Komisja Rewizyjna: 
Mękal Edward – przewodniczący 
Gałka Jan – członek 
Gałan Stanisław - członek 
 
Przedstawiciel na Zjazd Gminny ZOSP 
RP: 

Droździel Leszek 
 
Przedstawiciel OSP do Zarządu Gminnego 
ZOSP RP: 

Kleban Eugeniusz 
 

 
OSP STARA HUTA 

Zarząd: 
Prezes –Lalik Krzysztof  
Wiceprezes –Lalik Stanisław 
Wiceprezes – Kukiełka Mirosław  
Naczelnik - Lalik Stanisław  
Z-ca Naczelnika - Jan Margol 
Sekretarz - Kukiełka Sławomir  
Skarbnik - Gancarz Antoni s. 
Antoniego 
Gospodarz – Szabat Dariusz 
Kronikarz – Antoni Gancarz s. Jana 
 

Komisja Rewizyjna: 
Lalik Marek  – przewodniczący 
Kukiełka Wiesław – członek 
Lalik Wiesław  – członek 
 
Przedstawiciel na Zjazd Gminny ZOSP 
RP: 

Lalik Krzysztof 
 
Przedstawiciel OSP do Zarządu 
Gminnego ZOSP RP: 

Lalik Krzysztof 
Lalik Zdzisław  

 
OSP MAJDAN MAŁY 

Zarząd: 
Prezes – Mazurek Franciszek 
Naczelnik - Smoląg Marek 
Sekretarz - Grzybkowksi Tadeusz 
Skarbik - Piwko Adam 
Gospodarz -  Smoląg Franciszek 
 

Komisja Rewizyjna: 
Smoląg Stanisław – przewodniczący 
Tytuła Franciszek – członek 
Garbula Lucjan  – członek 
 
Przedstawiciel na Zjazd Gminny ZOSP 
RP: 

Mazurek Franciszek 
 
Przedstawiciel OSP do Zarządu 
Gminnego ZOSP RP: 

Grzybkowski Tadeusz 
 
 

 
 

To jest miejsce 
na Twoje  

 

ŻYCZENIA 
 

dla rodziny,  
znajomych i przyjaciół 

 

z okazji: 
� urodziń,  

� imieniń, 

� ślubu 

� i innych uroczysrtości 

Zapraszamy. Życzenia 
publikowane będą bezpłatnie. 

Redakcja 

 

D  rD  rD  rD  r o g i   C  z y t e l n  i k  u  ! o g i   C  z y t e l n  i k  u  ! o g i   C  z y t e l n  i k  u  ! o g i   C  z y t e l n  i k  u  !    
 

M asz ciekaw y pom ysł, nurtujM asz ciekaw y pom ysł, nurtujM asz ciekaw y pom ysł, nurtujM asz ciekaw y pom ysł, nurtujący C icy C icy C icy C ię problem . problem . problem . problem .    

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

Postaram y siPostaram y siPostaram y siPostaram y się w yda w yda w yda w ydać Tw ój artykuł na łam ach Tw ój artykuł na łam ach Tw ój artykuł na łam ach Tw ój artykuł na łam ach     

„G azety K rasnobrodzkiej”„G azety K rasnobrodzkiej”„G azety K rasnobrodzkiej”„G azety K rasnobrodzkiej”     

                                          R edakcja                                          R edakcja                                          R edakcja                                          R edakcja  
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Stawanie na Głowie (cz.4) 
Rozmowa z Burmistrzem Miasta i Gminy Krasnobród 

Markiem Pasiecznym 
 

Zapraszam do lektury kolejnej części wywiadu z Burmistrzem 
Miasta i Gminy Krasnobród Markiem Pasiecznym. Ta część 
wywiadu poświęcona jest zagadnieniom z zakresu ochrony 
środowiska. 
 
 M.Cz.: Panie Burmistrzu, turystyczny charakter naszej 
miejscowości, ubieganie się o status miejscowości 
uzdrowiskowej zobowiązują samorząd do szczególnej dbałości 
o czystość i estetykę naszego miasta. Proszę powiedzieć jak 
wygląda to w krasnobrodzkiej rzeczywistości? 
M.P. – Status miasta oraz turystyczny i uzdrowiskowy 
charakter naszej miejscowości wpłynęły na to, że w dość 
szybkim czasie zarówno samorząd jak i większość 
mieszkańców dostrzegli potrzebę dbania o własne posesje i 
czystość w każdym zakątku naszej gminy. Działania te można 
przełożyć już na pewne korzyści finansowe. Myślę, że 
najbardziej doceniają to ci, którzy czerpią korzyści z 
działalności turystycznej, tj. właściciele pensjonatów, kwater 
prywatnych, sklepów i pracownicy ośrodków 
wypoczynkowych. Bowiem nie tylko atrakcje turystyczne i 
przyrodnicze przyciągają do nas  turystów, ale także czyste i 
zadbane miasto. Wyzwaniem dla nas wszystkich jest, aby 
niezaprzeczalne walory naszej gminy zamienić na wymierne 
złotówki, a środowisko naturalne pozostawić nienaruszone 
następnym pokoleniom.  
 
M.Cz.: Jakie działania w tym kierunku podejmuje samorząd? 
M.P. – Niezmiernie ważnym jest dla nas podniesienie estetyki 
naszego miasta i gminy. Podejmujemy różne działania w tym 
kierunku, np. corocznie organizujemy „Konkurs czystości i 
estetyki posesji” w ramach, którego nagradzamy właścicieli 
najładniejszych posesji, które są niewątpliwie najlepszą 
wizytówką naszego miasta czy gminy. Inną formą działania 
jest systematyczne sprzątanie. Wzorując się też na 
cywilizowanych krajach, a także na sąsiednich gminach 
prowadzących zorganizowaną i racjonalną gospodarkę 
odpadami wprowadziliśmy nowy system oczyszczania miasta, 
polegający na gromadzeniu odpadów w pojemnikach 110 
litrowych na terenie Krasnobrodu, natomiast w sołectwach 
odpady gromadzone są w kontenerach. Cieszy nas, że stale 
wzrasta zapotrzebowanie zarówno na pojemniki 110 litrowe w 
Krasnobrodzie, jak i na kontenery, nawet w najmniejszych 
miejscowościach naszej gminy. Zaowocowało to już 
zauważalną czystością miasta Krasnobród, pozwoliło uporać 
się z dzikimi wysypiskami, zmniejszyć zanieczyszczenie 
lasów. 
 
M.Cz.: Czy z poziomu czystości i estetyki w naszej gminie 
możemy być zadowoleni? 

M.P. – Generalnie należy stwierdzić, że z dbałością o estetykę 
i czystość jest dobrze, ale zdarzają się także niechlubne 
wyjątki. Niekiedy jeden opuszczony, zaniedbany budynek, 
będący zagrożeniem dla otoczenia, czy też jedna reklamówka 
ze śmieciami podrzucona pod kosz niweczy wspólny wysiłek 
mieszkańców i samorządu. W walce z tymi zaszłościami i 
starymi nawykami na pewno nie pomogą żadne kary, raczej 
systematyczne podnoszenie świadomości z zakresu ekologii. 
W tym też celu w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska w Lublinie zamierzamy przygotować 
cykl broszur i ulotek poszerzających wiedzę z dziedziny 
ochrony środowiska. Podstawowym problemem jest jednak 
zrozumienie przez mieszkańców zasady, że ten, kto produkuje  
 

śmieci płaci za ich gromadzenie i wywóz. Dążymy do tego, 
aby już wkrótce od tej zasady nie było u nas odstępstw. 
 
M.Cz.: Wiele gmin ma problemy z gromadzeniem odpadów 
stałych. Jak to jest uregulowane w naszej gminie? 
M.P. – Samorząd ma ustawowy obowiązek gospodarki 
odpadami. Rozwiązania w tym zakresie są różne. Można 
transportować własne odpady na zorganizowane wysypiska 
poza teren własnej gminy i ponosić z tego tytułu wysokie 
koszty lub organizować takie składowisko na własnym terenie. 
Aby  
uniknąć wysokich kosztów za transport i składowanie 
odpadów na obcym terenie, wiele lat temu nasza gmina 
zdecydowała się na zorganizowanie własnego składowiska 
odpadów komunalnych, a wobec braku oczyszczalni 
utworzenia również wylewiska nieczystości płynnych. Takie 
rozwiązanie było doraźne i kolidowało z przepisami ochrony 
środowiska. Przypomnę, że od roku 1997 ciążą na nas wysokie 
kary za wieloletnią nieprawidłową gospodarkę odpadami. Aby 
uniknąć tych kar musieliśmy przystąpić do modernizacji 
wysypiska i neutralizacji wylewiska. Pierwszy etap 
modernizacji wysypiska został zakończony, natomiast 
pozostaje problem likwidacji wylewiska. I tutaj zasadniczą rolę 
spełnia Zakład Gospodarki Komunalnej, który w imieniu 
samorządu administruje i utrzymuje wysypisko. Jego zadaniem 
jest też likwidacja wylewiska, które śmiało można określić 
„bombą ekologiczną”. Niewiele mieszkańców naszej gminy 
zdaje sobie sprawę, jakie mogą być skutki dla nas żyjących i 
następnych pokoleń w przypadku przedostania się tych 
ścieków do wód gruntowych. Proces neutralizacji wylewiska to 
proces wieloletni i kosztowny, ale nieunikniony. 
 
M.Cz.: Czy z tak poważnym zadaniem poradzi sobie zakład, 
który jak wiadomo był w złej kondycji finansowej i 
organizacyjnej? 
M.P. – Jak słusznie Pani zauważyła był, ale już nie jest. 
Głównym zadaniem dla nas było utrzymanie tego zakładu, a co 
za tym idzie usprawnienie zarządzania i oddłużenie. 
Przypomnę, że na koniec 1998 roku zadłużenie zakładu 
przekraczało kwotę 82 tys. zł. (m.in. zaległe faktury za energię, 
nie zapłacone operaty wodno-prawne, niewypłacone trzynastki 
dla pracowników itp.) Istotnym problemem był też przerost 
zatrudnienia, który w 1998r. wyniósł 27 osób, co było 
związane z prowadzoną w poprzednich latach produkcją 
materiałów budowlanych. Po zaprzestaniu działalności 
produkcyjnej przesunięto pracowników do obsługi 
wodociągów i nowo wybudowanej oczyszczalni. Przesunięcia 
te odbyły się w sposób mechaniczny, bez dociekania, czy ktoś 
ma wiedzę i wykształcenie w tym zakresie. Musieliśmy się też 
uporać ze złą praktyką niedotrzymywania umów przy 
zatrudnianiu pracowników interwencyjnych. Polegało to na 
tym, że po okresie zatrudnienia ze środków finansowych prze-
kazanych przez Rejonowy Urząd Pracy zamiast zgodnie z 
umową, zatrudniać tych pracowników, zwalniano ich. A jak 
wiadomo niedotrzymywanie warunków umów niesie za sobą 
konsekwencje, w tym przypadku finansowe, polegające na 
zwrocie środków do RUP i zapłaceniu kar. Stosowana również 
przez lata praktyka pokrywania strat Zakładu przez Samorząd 
nie zmuszała dyrekcji i pracowników zakładu do aktywności i 
podejmowania bardziej efektywnych rozwiązań. Wręcz 
odwrotnie. Cała załoga była pewna, że Rada Miasta i Gminy i 
tak za długi zapłaci. 
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Stawanie na głowie 
(cz.4) 

 
Ciąg dalszy ze str. 8 

 
Zdecydowaliśmy się na diametralną inną, dla funkcjonowania 
ZGK, zmianę, tj. odejście od dotowania zakładu ze środków 
budżetowych. Odcięcie tej łatwej formy uzyskiwania środków 
finansowych zmusiło zakład do restrukturyzacji, zwiększenia 
ściągalności należności za świadczone usługi, racjonalizacji 
wydatków, a także poszukiwania nowych form zarobkowania. 
 
 
M.Cz.: Dla mieszkańców naszej gminy bardzo ważnym jest 
dobre funkcjonowanie sieci wodociągów. Jak z tym 
problemem daje sobie radę samorząd? 
M.P. – Problem uporządkowania gospodarki wodnej w gminie 
to zadanie na wiele lat. W większości posiadamy stare, 
wyeksploatowane urządzenia i awaryjną sieć wodociągową. 
Poprawa tego stanu wymaga dużych nakładów finansowych. 
Niemniej chciałbym stwierdzić, że podejmujemy szereg 
działań z zakresu modernizacji sieci i organizacji pracy na 
wodociągach. W pierwszej kolejności zajęliśmy się remontami 
zaniedbanych hydroforni. Odeszliśmy też od zatrudniania dla 
każdej z nich pracownika konserwatora, a utworzyliśmy 
dyspozycyjną 3-osobową brygadę, która obsługuje całą sieć na 
terenie naszej gminy. Poważnym problemem do rozwiązania 
dla nas są występujące straty pomiędzy wodą wydobywaną a 
sprzedawaną. Za tą niekorzystną różnicę płacą wszyscy 
mieszkańcy. Wpływ na taki stan rzeczy mają przede 
wszystkim przestarzałe, niewydajne i energochłonne 
urządzenia, częsta awaryjność sieci, niewielka ilość 
wodomierzy zainstalowanych u odbiorców. 
 
 
M.Cz.: W dziedzinie ekologii duże znaczenie ma właściwa 
gospodarka ściekami. Czy oczyszczalnia ścieków, którą ma 
Krasnobród pozwala na prowadzenie prawidłowej gospodarki 
ściekami? 
M.P. – W nowo wybudowanej oczyszczalni, która została 
oddana do użytku w sierpniu 1998 roku groziło obumarcie 
złoża biologicznego spowodowane większą ilością ścieków  
dowożonych niż dostarczanych kolektorem. Wyniki badań źle 
oczyszczonych ścieków zmusiły nas do podjęcia szeregu  
działań. Działania doraźne polegały na przeszkoleniu  
pracowników, nawiązaniu współpracy z technologiem, który 
nadzoruje cały proces oczyszczania, zakupie sprzętu  
laboratoryjnego do badania podstawowych parametrów 
oczyszczanych ścieków. Istotnym też było określenie limitu 
dowożonych ścieków i właściwe ich rozcieńczanie. To  
wszystko pozwoliło przywrócić równowagę biologiczną  
i sprostać normom, które narzucają instytucje ochrony  
środowiska. Istotnym, długofalowym działaniem jest  
systematyczne zwiększanie ilości dostawców ścieków  
przysyłanych kolektorem. Przypomnę, że statutowym  
obowiązkiem Spółki Wodno-Ściekowej, która rozpoczęła  
budowę oczyszczalni i kolektorów było przyłączenie tylko  
kilku podmiotów, które tworzyły Spółkę, a o przyłączeniach 
indywidualnych mieszkańców w ogóle nie myślano lub 
 

 
odkładano to zadanie na bliżej nieokreślony czas. Było 
paradoksem, że część mieszkańców Krasnobrodu miała główny 
kolektor w ulicy, a nie miała możliwości podłączenia się do 
kanalizacji. Zmiana koncepcji prowadzenia inwestycji budowy 
kanalizacji zaowocowała tym, że w obrębie istniejących 
kolektorów prawie wszyscy mieszkańcy są podłączeni do 
kanalizacji. Aby jednak mówić o w pełni prawidłowej 
gospodarce ściekami należy konsekwentnie dążyć do budowy 
kolejnych odcinków kanalizacji i systematycznego podłączania 
mieszkańców. 
 
M.Cz.: W jakim kierunku według  Pana powinny się rozwijać 
służby komunalne w naszej gminie? 
M.P. – Sądzę, że jeszcze przez szereg lat zagadnienia z 
dziedziny gospodarki komunalnej będą przedmiotem 
powszechnej dyskusji  i wielu koncepcji. Problem ten jest 
skomplikowany, gdyż dotyczy najżywotniejszych potrzeb ludzi 
o różnym statusie, o różnych dochodach i świadomości. Ogólny 
trend zmierza do przekazania tych zadań w ręce osób 
fizycznych. W naszym środowisku takie rozwiązania są 
niepopularne, dlatego też sensownym wydaje się stwarzanie 
warunków do funkcjonowania i rozwoju istniejącego już 
zakładu. Podjęliśmy właśnie decyzję o przekazaniu obiektów 
niezagospodarowanych po byłej SBW na siedzibę Zakładu 
Gospodarki Komunalnej. Lokalizacja ta pozwoli na poprawę 
warunków socjalno-bytowych dla całej załogi, zabezpieczy 
sprzęt przed niszczeniem, a także udogodni interesantom 
załatwianie spraw. W tym  konkretnym przypadku na 
szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie prace 
remontowe związane z dostosowaniem budynku dla potrzeb 
zakładu wykonają pracownicy ZGK we własnym zakresie, 
często po godzinach pracy i z wypracowanych przez zakład 
środków. 
 
M.Cz.: Jakie jeszcze inne działania planuje samorząd dla 
poprawy wizerunku Krasnobrodu jako miejscowości 
turystycznej? 
M.P. – Turystyczny charakter naszej gminy wymusza na 
samorządzie działania nie tylko z zakresu dbałości o estetykę i 
czystość na terenie całej Gminy, ale także działania mające na 
celu uatrakcyjnienie miejsc najczęściej odwiedzanych przez 
turystów. Systematycznie poszerzamy ofertę rekreacyjną. 
Przypomnę tutaj o wykonanym parkingu śródleśnym w 
Hutkach, parkingu w Dolinie Św. Rocha, parkingów wokół 
zalewu, „pasażu” – ciągu pieszo-jezdnego nad zalewem, 
bezkolizyjnego dojazdu do pola namiotowego, oświetlenia 
terenu zalewu i ul. Partyzantów łączącej centrum miasta z 
zalewem, ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej, schodów 
okalających Kaplicę Św. Rocha oraz parku przy Sanktuarium 
Maryjnym na Podklasztorze. Nakreślony kierunek 
systematycznego podnoszenia estetyki zamierzamy 
kontynuować w najbliższym okresie. W bieżącym roku 
wspólnie z zarządcą dróg powiatowych, jakim jest Starostwo 
Powiatu Zamojskiego przystąpimy do wymiany nawierzchni 
najbardziej zniszczonych odcinków chodników. Po 
uregulowaniu spraw własnościowych terenu przy Kaplicy na 
Wodzie planujemy utworzenie tam bezpiecznego parkingu dla 
zmotoryzowanych pielgrzymów. Przed rozpoczęciem sezonu 
letniego chcemy uporać się z odbudową ulicy Partyzantów, 
która to ulica powinna przyjąć charakter deptaka spacerowego. 
Sądzę, że coraz więcej mieszkańców naszej gminy oraz osób 
przyjezdnych dostrzega i docenia efekty takich działań w 
zakresie poprawy czystości i estetyki Krasnobrodu. 
 

M.Cz.: Dziękuję za rozmowę. 
        

                          Rozmawiała: M. Czapla 
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Zaproszenie 
 

Urząd Miasta i Gminy w Krasnobrodzie 

zaprasza mieszkańców naszej gminy na spotkanie, 

które odbędzie się 

w dniu 23 lutego (piątek) o godz. 1500 

w Centrum Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 

Tematem spotkania będzie prezentacja 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Krasnobród” 

z uwzględnieniem problematyki uzdrowiska. 

Wykonawcą tego opracowania jest 

Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna „WIDOK” z Lublina 
 

 

 

 

 
Kredyt Bank S.A. Oddział w Zamościu 

zaprasza obecnych i przyszłych Klientów do korzystania 
z pierwszego na Roztoczu 

czynnego całą dobę bankomatu. 
Bankomat umiejscowiony jest w budynku 

Urzędu Miasta i Gminy Krasnobród    
 

Kredyt Bank S.A. Oddział w Zamościu 
Agencja nr 1 w Krasnobrodzie 

Ul. 3-go Maja 26, tel. (0-84) 660 74 77 
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     Wieczorne 

kolędowanie 
 
 
         Tradycyjnie, co roku pod 
koniec stycznia organizowane jest 
w domu kultury wspólne 
kolędowanie. Podobnie było 
również w roku bieżącym. 
Program kolędowy pt. 
„Wieczorne kolędowanie” odbył 
się w sobotni wieczór 27 stycznia. 
W programie wystąpili uczestnicy 
kółka muzycznego działającego 
przy COKiS. Program rozpoczęły 
Monika Gmyz i Ania Guzowska 
w gitarowym wykonaniu kolędy 
„Cicha noc”. 
      Po raz pierwszy w programie 
kolędowym wzięli udział 
uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Dominikanówce. 
Wystąpili: Beata Kawalec, 
Agnieszka Roczkowska i Andrzej 
Skrzypa prezentując kolędy 
„Maleńka miłość” i „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki”. 
      W dalszej części spotkania wystąpiły zespoły działające przy COKiS: Dziecięcy Zespół ludowy, Zespół Śpiewaczy KGW z 
Wólki Husińskiej oraz Zespół „Wójtowianie”. 
      Następnie licznie zgromadzona publiczność z dużym zainteresowaniem obejrzała dwa przedstawienia jasełkowe. Pierwsze: w 

wykonaniu uczniów klas V i VI Zespołu Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie przygotowane pod opieką 
ks. Macieja Nizio, drugie: w wykonaniu uczniów 
Gimnazjum w Krasnobrodzie - uczestników kółka 
teatralnego prowadzonego przez pana Pawła Murdzka. 
      Na zakończenie programu wystąpił pono-wnie Zespół 
„Wójtowianie”. Wieczorne kolędowanie zakończyło się 
tradycyjnie wspólnym odśpiewaniem kolędy. 
       Miłym zaskoczeniem dla organizatorów spotkania było 
duże zainteresowanie mieszkańców Krasnobrodu i gości 
przebywających na zimowym wypoczynku w Krasnobrodzie, 
czego dowodem była pełna publiczności,  sala widowiskowa. 

        Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim 
uczestnikom tego spotkania. Dziękuję i tym, którzy 
prezentowali się na scenie i tym, dzięki którym 
prezentowane programy powstały. 
       Dziękujemy również publiczności, która tak 
licznie przybyła i wspólnie uczestniczyła w koncercie 
kolęd. 
 

M. Czapla 
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Jesteśmy 
     potrzebni 

 

 
 
Święta, święta i po świętach. Takie 
powiedzenie znane jest wszystkim. Czas 
mija szybko. Miło jest czasem powspo-
minać i dowiedzieć się jak minione 
Święta Bożego Narodzenia przebiegły tu 
i tam. Co nowego wniosły do naszego 
życia. „Gazeta Krasnobrodzka” stwarza 
szanownym czytelnikom taką 
możliwość. Postaram się Państwu 
przybliżyć istotę przeżycia tych  świąt na 
przykładzie mieszkańców jednej wsi 
gminy Krasnobród, położonej za lasem, 
za górą jadąc od strony Krasnobrodu w 
kierunku południowym. 
       Mieszkańcy tej miejscowości – 
ludzie zwyczajni, żyjący pod tym samym 
niebem, zatroskani, spracowani, 
doglądający swego dobytku, 
odpoczywający przed telewizorem w 
trakcie śledzenia losów Fiorelli, czy 
przewrotnej Mili z filmu „Zbuntowany 
anioł”, czy losy „Klanu” i „Plebani”. 
Jeden dzień nie różni się prawie od dnia 
kolejnego. 
       Wreszcie nastaje niezwykły dzień, 
oryginalny w swej istocie, znaczeniu i w 
życiu całej Wólki Husińskiej i Husin. 
Dzień mroźny, dzień świąteczny inny od 
pozostałych, dzień poprzedzony 
gorączkowym przygotowaniem od 
strony formalnej, organizacyjnej, 
artystycznej, wreszcie dzień szczególny, 
pełen obawy, niepokoju, a zarazem dzień 
przepełniony radością, miłością i 
fascynacją. To niedziela 14 stycznia 
2001 roku. 
        W tym dniu kaplica w Wólce 
Husińskiej była pięknie wystrojona i 
wypełniona po brzegi mieszkańcami.. O 
godz. 1000 ks. Mariusz Rybiński 
odprawił mszę św., a po niej uczniowie 
ze Szkoły Filialnej przedstawili jasełka 
nawiązujące do tradycji Bożego 
Narodzenia. Oto na oczach ludzi 
pojawiły się Rodzina Boża z Maryją, 
Św. Józefem, Dzieciątkiem w żłobie i 
aniołami w tle. Przybyli też 
pastuszkowie i trzej królowie 
prowadzeni przez gwiazdę z darami i 
słowami zachęty, miłości i podzięki. 
       Przedstawienie to wywołało duże 
zainteresowanie wśród publiczności i 
miły, ciepły nastrój, mimo ujemnej 
temperatury na zewnątrz. 
Kulminacyjnym punktem spotkania było 
dzielenie się opłatkiem, czyli miłością 
uczniów z mieszkańcami wsi. 
Jasełka pt. „Pójdźmy do Betlejem 
przybrały charakter swoistego Misterium 
Bożonarodzeniowego, bo przebiegały 
nie tylko w jednym miejscu. Postacie, 
aktorzy – amatorzy przemieszczali się po 
całej kaplicy. Można było je dotknąć, 
ujrzeć z bliska, wymienić uścisk dłoni, 
usłyszeć miłe słowa. Uczniowie 
osobiście podchodzili do ludzi, składali 
życzenia noworoczne.  
 
 

         Ciepłe słowa, pełne miłości, przeplatała muzyka i piosenki religijne, nastrojowo, 
tematycznie powiązane z wydarzeniem. 
Uczniowie mimo chłodu stanęli na wysokości zadania, mam nadzieję, ze rozgrzeli 
serca ludzi, bo dali z siebie wszystko. 
       Niewątpliwą nagrodą za ich występy były głośne oklaski i to, że mieszkańcy 
zostali w kaplicy i potraktowali to wydarzenie zdecydowanie poważnie. Nikt nie 
wychodził na zewnątrz i nie stał na szosie. 
        Wszystkim bardzo podobało się przedstawienie. Były też propozycje aby 
pokazać to przedstawienie w Krasnobrodzie, czy Józefowie. Byłam świadkiem tego 
przedstawienia. Mimo chłodu nie odczuwałam zimna. Rozgrzewała mnie obawa, 
trema, podekscytowanie, wiara oraz nadzieja. Po przedstawieniu mieszkańcy zaprosili 
mnie na niby to herbatę, a w rzeczywistości była to istna królewska uczta przy suto 
zastawionym stole. 
       Z tego miejsca chciałabym wyrazić swą wdzięczność i przekazać wyrazy uznania 
za współpracę ze mną. Słowa podziękowania należą się przede wszystkim uczniom, a 
w szczególności dziewczynkom kl. I, II i III, które jak córki są tak zżyte ze mną, zę w 
trudnych chwilach dodają mi otuchy do działania. Są to Justyna, Iwona Dz., Sylwia 
B., Ania i Patrycja Sz., Agnieszka B., Monika Ł., Marlena B., Ola W., Ewa K., 
Klaudia i Patrycja G. Słowa podziękowania należą się także moim chłopcom – 
żołnierzom, którzy stanęli na wysokości zadania. Są to: Dominik S., Maksio O., 
Robert B., Piotrek Dz., Patryk Ł. Mateusz G., Piotrek T. Mateusz B. 
       Chciałabym też podziękować moim dawnym uczniom, absolwentom Szkoły 
Filialnej w Wólce Husińskiej. Chętnie wracają do dawnej szkoły i służą mi pomocą w 
przygotowaniu i przeprowadzaniu różnych uroczystości. Są to: Ewa K. Kasia K.,  
Kasia Cz., Iza Z., Paweł K., Szymon B. Michał G. 
Pięknie dziękuję rodzicom, którzy także wnieśli duży wkład w uświetnienie tej 
uroczystości m. in.: P. B. Działa, A. Górnik, B. Grela, B. Berdzik i p. Wołowiec. 
       Składam też podziękowanie na ręce Proboszcza Parafii Krasnobród i księży 
współpracowników, którzy przychylnie ustosunkowali się do tego typu wydarzeń. 
       Ten dzień długo będą mieszkańcy Wólki Husińskiej wspominać. Sądzę, że ten 
spektakularny dzień można nazwać „świętem rodziny”, bo nasze rodziny tej wsi 
jednoczyły się z Rodziną Bożą, uczniami, nauczycielami tworząc jedną rodzinę. Było 
to ciekawe spotkanie integracyjne, spotkanie ludzi bogatych miłością. 
       Myślę, że takie spotkania są bardzo potrzebne mieszkańcom nie tylko Wólki 
Husińskiej, ale Majdanu Wielkiego, Hutkowa i innych, ponieważ pełnią dużą rolę w 
wywoływaniu miłych wzruszeń i niezapomnianych wrażeń. Jesteśmy częścią tej wsi i 
w przyszłości zamierzamy także dostarczać radosnych wrażeń poprzez różnego typu 
występy, które są także korzystne dla samych aktorów. Dzięki takim przedstawieniom 
w miejscach publicznych dzieci nabierają wiary w siebie, w swoje możliwości, 
potrafią łatwo przełamać strach, niepewność, tremę, kształtują w sobie dozę 
wytrwałości, odpowiedzialności, zdyscyplinowania, współpracy, cierpliwości, 
obowiązkowości, autoprezentacji, autooceny, autokrytyki, autopercepcji, 
autoekspresji, autokreatywnosci. Te cechy pozwolą im w przyszłości odnaleźć swoje 
miejsce w  świecie XXI wieku. 
       Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie dyspozycja inicjatora tego 
przedsięwzięcia, nauczyciela funkcjonującego w Szkole Filialnej w Wólce Husińskiej 
(niżej podpisanego). Jakże wiele funkcji musiał pełnić nauczyciel podejmując takie 
zadania (np.: scenarzysty, scenografa, aranżera, reżysera kierownika produkcji, 
operatora muzycznego, menedżera, sponsora, pedagoga, psychologa, dydaktyka, 
diagnostyka, terapeuty, socjologa, redaktora i dziennikarza-amatora. Do tego typu 
zadań nadaje się nauczyciel z pasją, nauczyciel ciągle poszukujący nowych wzorów, 
nauczyciel pomysłowy, nauczyciel ustawicznie doskonalący się, nauczyciel „żyjący 
szkołą” na co dzień, nawet od święta, wreszcie nauczyciel poświęcający swój 
prywatny czas kosztem własnej rodziny. 
       Często mówi się, że nauczyciel w dzisiejszych czasach nie ma autorytetu wśród 
ludzi. Sądzę, że dawniej nauczyciel otrzymywał autorytet z urzędu, a w bieżącym XXI 
wieku nauczyciel musi sam swoją pracą i staraniami budować swój autorytet wśród 
społeczności, w której egzystuje. 
 

A.Słota 
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Choinka noworoczna 
w przedszkolu 

 
        W dniu 20 stycznia br. w krasnobrodzkim przedszkolu odbyła się 
zabawa choinkowa dla przedszkolaków. Relację z tej wspólnej zabawy w 
nietypowej formie – pisanej wierszem przedstawia nam p. Maria 
Domańska.   

 
Ale frajda dziś w przedszkolu, 
jest choinka noworoczna. 
Chodźcie tutaj: Piotruś, Olu 
bo muzyka bardzo skoczna. 
 
Pani Krysia z maluchami 
wnet kółeczko zawiązała. 
Nawet mamy się włączyły 
gdy muzyczka im zagrała. 
 
Wszyscy pięknie są przebrani, 
uśmiechają się wesoło – 
Do Beatki, swojej pani 
tworząc jeszcze większe koło. 
 
Grupa druga – trudno poznać, 
pani Wandzia rej tu wodzi. 
Jej sukienka cała w gwiazdach; 
świetny pomysł jej się zrodził. 
 
Dzieci również piękne stroje, 
założyły na imprezę. 
Patrząc na nie aż się boję, 
czy dam radę je rozpoznać. 
 
Trzecia grupa – ta coś knuje, 
niby bawi się wesoło – 
ale w myślach coś szykuje 
rozglądając się wesoło. 
 
Już zagadka rozwiązana 
bo to bajka będzie zaraz. 
Las zielony i polana –  
cała wyszła naraz. 
 
W lesie grzybki i krasnale, 
baby Jagi słodka chatka, 
są dwie wrony i zajączek, 
jest też Jaś i Małgorzatka. 
 
I wiewiórka cała ruda, 
która z nimi się bawiła. 
Między drzewko ich powiodło 
Aż im droga się zgubiła. 
 
Gdy chór ptasi trele zaczął, 
wielka cisza wnet nastała. 
wtedy lekko drżącym głosem, 
Krasnal zaczął opowiadać. 
     
 

 
A krasnalem była pani, 
wielką tremę pewnie miała. 
Obowiązek spoczął na niej 
narratorem tu została. 
 
Odetchnęła grupa trzecia, 
gdy się bajka zakończyła. 
No i też pani Marysia,  
gdy mikrofon już oddała. 
 
Wielkie brawa się rozległy,  
bo się bajka podobała. 
Dzieci znowu się rozbiegły, 
gdyż muzyka znów zagrała. 
 
Pan dyrektor Wyrostkiewicz 
bacznie wszystko dozorował  
Wszystkie panie i dzieciaki 
i krasnala sfotografował. 
 
Wielka uczta była potem; 
stosy ciasta i herbata. 
Znikły błyskawicznym lotem 
i skończyła się biesiada. 
 
Wnet znikły instrumenty, 
Bo Mikołaj się pojawił. 
Pełne worki miał prezentów 
Wszystkie dzieci nimi obdarzył. 
 
Wtedy wszyscy się rozeszli, 
i zabawy był już koniec. 
Wiele uśmiechu i uciechy,  
no i wspomnień było w domu. 
 
 
      Wiersz ten odzwierciedla 
nastrój choinki noworocznej, 
podczas której bawili się dzieci z 
krasnobrodzkiego przedszkola.   
     W imieniu pracowników 
przedszkola serdecznie dziękuję 
wszystkim rodzicom, którzy 
zaangażowali się w organizację tej 
imprezy i poświecili swój czas, by 
pomóc w zorganizowaniu wspólnej 
zabawy dla swoich pociech. 
 

M. Domańska 

 

Dla 

Babci 

i Dziadka 

      
       Wydarzeniem niewątpliwie godnym 
uznania, naśladowania i poruszania na 
łamach „G.K.” jest Święto Babci i Dziadka 
w Szkole Filialnej w Wólce Husińskiej. 
       Dnia 22 stycznia 2001r. zaszczycili 
naszą szkołę swoją obecnością zaproszeni 
goście: babcie i dziadkowie z Wólki 
Husińskiej i Husin. Uczniowie 
podekscytowani obecnością gości 
przedstawili część artystyczną na którą 
złożyły się przepojone radością, miłością, 
wdzięcznością wiersze i piosenki, tańce 
nowoczesne oraz zabawy ruchowo-
muzyczne. Ciekawym, entuzjastycznym 
elementem odebranym przez uczniów było 
to, że każdy solowy występ ucznia 
nagradzany był oklaskami ze strony gości. 
Sądząc po minach dzieci takiego typu 
reakcja publiczności bardzo 
dowartościowała uczestników części 
przedstawienia. Po występach i tradycyjnym 
odśpiewaniu sto lat wnuczęta wręczały 
babciom i dziadkom upominki wykonane 
przez siebie i składały życzenia. 
       Następnie odbył się słodki poczęstunek 
i wspólne rozmowy przy stole gości  z 
nauczycielkami: Aliną S. i Renatą W. oraz 
zwiedzanie szkoły i oglądanie wystroju klas 
i wystawy pocztówek z Zamościa. 
        Goście byli bardzo zadowoleni z 
uroczystości. Dzięki tej imprezie na każdej 
twarzy osoby starszej zagościł uśmiech a w 
oczach radość. ludzie ci z zachwytem i 
entuzjazmem patrzyli na życie. Bardzo 
ciepło wyrażali swoje uznanie i 
podziękowanie organizatorom tej imprezy. 
Stali się potrzebni nawet szkole. Sądzę, że 
należy się ludziom starszym życie także w 
radości i wdzięczności. Jesteśmy in to winni 
za te ich spracowane dłonie, za pot na czole, 
za pracę codzienną  o każdej porze dnia i 
nocy. Należy się im właśnie chwila 
odpoczynku i relaksu nie tylko przed 
telewizorem, ale i chwila zachwytu swoimi 
wnuczętami w szkole. To wnuczęta są ich 
radością i nadzieją, cząstką ich samych i ich 
życia. Ta impreza była wspaniałą lekcją 
miłości, wdzięczności skierowana do ludzi 
starszych, o których nie należy zapominać i 
przekreślać. Należy je tolerować bez 
względu na to, jakimi są. Uczmy tego młode 
pokolenie. Stwarzajmy ku temu możliwości, 
bo starość każdego z nas czeka, nikt się od 
niej nie wykręci. 
                                                  A. Słota 
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SAMODZIELNE PUBLICZNE  

SANATORIUM 
REHABILITACYJNE 

dla DZIECI  
im. Janusza Korczaka  
w KRASNOBRODZIE 

 

22- 440 ul. Sanatoryjna 1  
tel. (0-84) 660-71-02  

tel./fax (0-84) 660- 73-39 
 
      Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego w 
Krasnobrodzie uprzejmie informuje o wykonywaniu od dnia 01.01.2001 na 
terenie naszej placówki bezpłatnych zabiegów ambulatoryjnych w ramach 
kontraktu z Lubelską Regionalną Kasą Chorych. 
      Świadczenia obejmują zabiegi fizykoterapii oraz kinezyterapii w niżej 
wymienionych formach: 
� Elektroterapia – prądy diadynamiczne, interferencyjne, TENS, 

jonoforeza, elektrostymulacja. 
� Pole magnetyczne niskiej częstotliwości 
� Laser biostymulacyjny 
� Ultradźwięki oraz fonoforeza z użyciem żeli przeciwbólowych 
� Termoterapia 
� Indywidualne ćwiczenia kinezyterapeutyczne w schorzeniach 

neurologicznych, ortopedycznych oraz stanach pourazowych. 
� Hydroterapia – masaże wirowe 
� inhalacje 

Zabiegi będą wykonywane na podstawie skierowania wydanego 
przez lekarza podstawowej opieki zdrowia lub lekarza specjalistę 

     Skierowanie powinno zawierać: 
� Imię i nazwisko pacjenta  
� PESEL, 
� Rozpoznanie choroby 
Rodzaj zabiegu ( maksymalnie 2 rodzaje po 5 zabiegów w serii) 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

Kącik 
Poetycki 

 

        Wiersz publikowany w obecnej 
edycji „Kącika Poetyckiego” porusza 
bardzo poważny problem społeczny, 
który nurtuje również nasze lokalne 
środowisko.  
     Zapraszam do lektury tego wiersza. 
Jego autorem jest osoba „ukryta” pod 
pseudonimem MIRIAM. 

M. Czapla 
 

Modlitwa dziecka 
 

Panie Jezu 
ja bardzo Cię proszę 
niech tatuś wódki 
nie pije 
niech nie wraca 
do domu pijany 
i niech nas więcej 
nie bije 
 
Mój tatuś jest taki  
silny 
i różne rzeczy umie 
tylko że nie ma pracy 
więc sam Panie Jezu 
rozumiesz 
 

Kiedyś brał mnie 
za rękę 
i chodził za mną 
na spacer 
najczęściej to chodził  
w  niedzielę 
a w lecie 
to i po pracy 

 
Czasem mi lody kupował 
uśmiechał się często 
do mamy 
 a teraz zły chodzi 
i smutny 
ciężko powłóczy nogami 
 

Mój tatuś 
ja bardzo go kocham 
chociaż nie mówię mu tego 
tylko do Ciebie Jezu 
modlę się teraz 
za niego 
 
To bardzo Cię Jezu proszę 
niech mama więcej nie 
płacze 
a tatuś niech wódki nie pije 
i niech dostanie pracę. 

 
MIRIAM 
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Co słychać 
W COKiS-ie? 

 
Dziecięcy Zespół Taneczny 

 
W dniu 2 lutego br. w Centrum Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie odbyło się spotkanie organizacyjne związane z 
utworzeniem dziecięcego zespołu tanecznego. Choreografem 
zespołu jest zatrudniony przez COKiS p. Wiesław Skiba. 
Kolejne spotkania dzieci biorących udział w zajęciach w ramach 
tego zespołu będą prowadzone w piątki o godz. 1500 i soboty o 
godz. 1000. Zapraszamy. 

  
„Echo Roztocza” 

 
Przy Centrum Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 
rozpoczął działalność nowy zespół folklorystyczny, który nosi 
nazwę „Echo Roztocza”. Jest to trzeci, po „Kapeli 
Krasnobrodzkiej” i Zespole „Wójtowianie” zespół ludowy 
działający przy COKiS. Zespół prowadzi swoją działalność od 
niedawna, nie prezentował się jeszcze rodzimej, krasnobrodzkiej 
publiczności, ale ma już za sobą swój debiut artystyczny poza 
terenem naszej gminy. Z pierwszym koncertem „Echo Roztocza” 
wystąpiło w dniu 10 lutego br. w Świdniku podczas balu 
charytatywnego. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli 
posłuchać tego zespołu również w Krasnobrodzie. Członkom 
zespołu życzymy owocnej i twórczej pracy. 
 

Kabaret „Szara Eminencja” 
 
W sobotni wieczór w Centrum Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie zaplanowaliśmy program pt. „Kolor i stereo” w 
wykonaniu Kabaretu „Szara Eminencja” z Werbkowic. Niestety 
propozycja nasza nie spotkała się z zainteresowaniem naszego 
społeczeństwa. Kabaret wystąpił dla bardzo skromnej, bo 
liczącej 4 osoby publiczności. Była to dość niezręczna sytuacja, 
zarówno dla nas jako organizatorów tego spotkania, jak i 
naszych gości, którzy przyjechali z Werbkowic. 
Zastanawiające jest tylko to, co było przyczyną tak małego 
zainteresowania tą formą spędzenia sobotniego wieczoru, czy 
cena biletu – 7 zł., czy po prostu nasze społeczeństwo nie lubi 
kabaretu? Mogę tylko powiedzieć, że ci, co nie byli niech żałują, 
bo program był ciekawy i można było się pośmiać aż do łez. 
 
 

Pamiętnik sercem pisany 
 
Cetrum Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie przgotowuje 
do wydania tomik poesji p. Marianny Olszewskiej. Zbiór 
wierszy pod tytułem „Pamietnik sercem pisamy” ukaże się na 
początku marca. W związku z ukaznaiem się tomiku, w marcu w 
COKiS odbędzie się „Wieczór poezji”, na którym będą 
prezentowane wiersze autorstwa p. Marianny Olszewskiej. W 
wieczorze zapowiedział swój udział również Zespół 
„Wójtowianie”, który wystąpi z piosenkami do których teksty 
napisała p. M. Olszewska. Już dzisiaj zapraszamy na to 
spotkanie. Dokładny termin będzie podany na plakatach 
informacyjnych. 
 

Informacje zebrała: 
     M.Czapla 

 

 

Najlepsi 
z najlepszych 

 
       Chcielibyśmy przedstawić czytelnikom „Gazety 
Krasnobrodzkiej” wyniki klasyfikacji uczniów Zespołu Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie w pierwszym semestrze roku 
szkolnego 2000/2001. Aż 54 uczniów uzyskało średnią ocen 
powyżej 4,75. Na 271 uczniów klas IV – VI ZSP Krasnobród 
wystawiono 56 ocen wzorowych 

 
KLASA IV a 

Malwina Chmiel, Iwona Czekirda –średnia ocen 5,1 
Szymon Jędruszko, Katarzyna Kołtun, Bartłomiej Nurzy ński, 
Jakub Pawluk, Kinga Rzeszutko – 4,9, 
średnia ocen całej klasy - 4,3; 5 ocen wzorowych z zachowania 

KLASA IV b 
Damian Gmyz – 5,22 
Łukasz Rębisz, Aneta Lalik, Anna Kostrubiec – 5,0 
Agnieszka Olszewska – 4,88 
Aleksandra Łasocha, Wojciech Nawój, Monika 
Korzeniowska, Aleksandra Pióro – 4,77 
średnia klasy –4,22; 5 wzorowych 

KLASA IV c 
Natalia Borkowicz – 5,1 
Monika Borek  – 5,0 
Katarzyna Dąbrowska, Katarzyna Nowak – 4,88 
Mateusz Kowalski, Aneta Nawój – 4,77 
średnia klasy – 3,85; 4 wzorowe  

KLASA V a 
Barbara Bucior, Katarzyna Litwin, Ewa R ębisz, Karolina 
Wszoła – 5,2 
Anna Gruszkiewicz, Paweł Kukuryka – 5,1 
Damian Kawałek, Natalia Nizio, Konrad Rembisz – 4,8 
średnia klasy – 4,38; 11 wzorowych 

KLASA V b 
Kamila Roczkowska –5,3 
Magdalena Nieśpiał, Agnieszka Kostrubiec, Grzegorz Borek 
–5,1 
Agata Okoń, Krzysztof Gałka – 4,9 
Urszula Kowalczuk, Maria Murdzek  –4,8 
średnia klasy – 4,4; 10 wzorowych 

KLASA V c 
Anna Cios – 5,1 
Edyta Kapłon – 5,0 
Michalina Kwa śniewska – 4,9 
Izabela Kapłon – 4,8 
średnia klasy – 4,02; 10 wzorowych 

KLASA V d 
Kamila Mielnicka  – 5,1 
Angelika Lewandowska, Wojciech Pawluk – 4,9 
Katarzyna Nowak, Michał Pol – 4,8 
średnia klasy – 4,04;  6 wzorowych 

KLASA VI a 
Monika Nizio – 4,92 
Katarzyna Czapla, Tomasz Pakuła – 4,83 
Edyta Belina – 4,75 
średnia klasy – 3,72; 2 oceny wzorowe 

KLASA VI b 
Nie ma uczniów ze średnią powyżej 4,75.  
Nie wystawiono ocen wzorowych. Średnia klasy – 3,85 

KLASA VI c 
Joanna Szewczuk – 5,08 
Justyna Czekirda – 5,0 
Karolina Lizut  – 4,83 
średnia klasy – 3,72; 3 oceny wzorowe 
                                   Opracowała:  Grażyna Nowosad 
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           Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 20 utworzą rozwiązanie Krzyżówki 
Nr 14, które wraz z naklejonym na karcie pocztowej kuponem prosimy przesyłać 
na adres Redakcji w terminie do dnia 10 marca 2001r. 
     Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę rzeczową. 
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 13:  

„PO OMACKU NIEDALEKO ZAJDZIESZ” 
      Za prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki Nr 13 nagrodę otrzymuje: 

BARBARA WICHLAJ   zam. Krasnobród,  Aleja NMP 1c/8 
Gratulujemy.  

Nagroda do odebrania w redakcji. 
 
 

As dla chemika dolina, 
niecka 

koń w 
plamki 

smukłe 
drzewo 

 
towar na 

niby 
ląg 

 dochody 
członków 
rodziny 

panującej 
szpital 

frontowy 

 

wartość 
banknotu 

 skocznia 
na 

basenie 

mszalny 
opłatek 

► ▼ 

 

▼ ▼ 

 

1 

▼ 

 

▼ 

 

 

     
kolega 
Burka 

►    

dworco-
wy 

podest 
► 

13  15 
 

na Grze-
gorza 

idzie do 
morza 

►  

 

 

 

     
dzielnica 
Warsza-

wy 
► 

11 
  

poręczy-
ciel model 

hyundaia 
7 

plac 
targowy 

 
obłok 
kurzu 

► 

5  

   

 

 

▼ 

 

▼ 

 
podziałka 
na mapie 

 
żołnierz 
lekkiej 

kawalerii 
 

Święty 
byk 

Egipcjan 

▼ 
japońska 
sztuka 
walki 

staro-
świecka 
trucizna  

 
księstwo 
muzuł-
mańskie 

 
szarfa 

kapłana 
► 

▼ 

 

10 18 

▼ 

wątłe 
dziecko 
zmora 
aktora 

► ▼ 

 

▼ 

 

12 
 

obrasta 
brzegi 
jezior 

 
obraca-
jące się 
ciało 

 

rywal 
amigi 

 

    

► ▼ 

 

▼ 

 

koreań-
skie auto łysy 

młodzian 
z 

subkultu
ry 

► 

2 

 

16 
budowla-
na szopa 

► 

  

3 

 

w ręku 
woźnicy 

20 

wanta 
lub hol 

 
kapitan 

Nikt 

► ▼ 

  

w 
rodzinie 

polo-
nezów 

 
powieść 
Emila 
Zoli 

nie-
mnąca 
tkanina 

▼ ► 

  

▼ 

 
imć 

Zagłoba 
► 

4 
 

▼ 

zszywa 
blachy 

► 

jałow-
cówka 9 17 

 

19 
 

pierwsza 
rozpoczy-
na spłatę 
kredytu 

►    

 

 

 
codzienna 
potrawa 

Włochów 
►  

6 
 

14  

 

kamizel-
ka ratun-

kowa 
►   

8 
 

„skóra” 
drzewa 

►    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>><><<< 
 
Przez plac budowy idą dwaj robotnicy i 
niosą małą listewkę. Majster pyta ich: 
- Dlaczego niesiecie tę listewkę we 
dwóch? 
- Bo trzeci jest na zwolnieniu. 
 

>>><><<< 
 
Na budowie; 
- Panie majster, łopata mi się złamała. 
- To oprzyj się o betoniarkę. 
 

>>><><<< 
 
Rozmawiają dwaj tynkarze: 
- Wyobraź sobie, że wczoraj spadłem z 
dziesięciometrowej drabiny. 
- I nic ci się nie stało? To chyba jakiś cud. 
- Jaki tam cud po prostu spadłem z 
pierwszego szczebla. 
 

>>><><<< 
 
Majster zwraca uwagę robotnikowi: 
- Nowak, dlaczego nosicie po jednej desce, 
a Kowalski  po dwie. 
- Bo to leń, nie chce mu się dwa razy 
chodzić. 
 

>>><><<< 
 
Malarz mówi do kierownika galerii: 
- To mój najnowszy obraz. Zatytułowałem 
go „Murarze przy pracy”. 
- Przecież oni tam nic nie robią, tylko 
siedzą i palą papierosy. 
- Bo to jest obraz realistyczny. 
 

>>><><<< 
 
  

>>><><<< 
 
Kowalski pyta znajomego: 
- Jak ci leci w nowej pracy? 
- Nic specjalnego: raz do góry, raz na 
dół. 
- A co robisz? 
- Obsługuję windę na budowie 

>>><><<< 
 
Do ZUS-u przychodzi robotnik z dzieckiem 
na ręku i żąda wypłaty odszkodowania. 
- Z jakiego tytułu? – Pyta urzędnik. 
Robotnik pokazuje dziecko i odpowiada: 
- Wypadek przy pracy. 

 


