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 „Pan Tadeusz”  
w kinie w Krasnobrodzie już 

8 grudnia 1999 
Zaplanowano 2 seanse: jeden o godz. 1300  dla szkół (cena biletu 
12 zł.) oraz drugi seans, nocny o godz. 2100 – dla wszystkich (bilet 
– 15 zł.). Przedsprzedaż biletów prowadzi Centrum Oświaty 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie  w godzinach pracy jednostki.    
Serdecznie zapraszamy. 
 

ROZWAŻANIA NAD 

KOŃCEM WIEKU  
     

      
     Gdzie nie spojrzymy – KONIEC 
WIEKU- w telewizji, radio, w co dru-
gim artykule, w szkole, przy kolacji. 
Powyższą sytuację podgrzały wyda-
rzania w Kosowie, będące swoistą 
klamrą kończącą nasze stulecie. Wiek 
dwudziesty rozpoczęty wojną na 
„miękkim podbrzuszu Europy” – Bał-
kanach , wojną na Bałkanach również 
się kończy. Nasz wiek był jednym 
z najbardziej krwawych w dziejach.   

      Wielkie wojny niosły ze sobą nara-
stającą nienawiść, mordercze totalitary-
zmy, przerażenie i śmierć milionów 
niewinnych  ludzi. Po pierwszej wojnie 
T. Eliot pisał: „ I tak właśnie kończy się 
świat, nie hukiem, ale skomleniem”. II 
wojna to „furgony porąbanych ludzi”. 
Co  jeszcze przyniósł nam wiek XX ? 
Wisława Szymborska pisze: „Miał być 
lepszy od zeszłych, nasz XX wiek już 
tego dowieść nie zdąży (...) już zbyt wie-
le się stało , co się stać nie miało”. Czy 
nie żyje się nam lepiej niż sto lat temu? 
Oczywiście. Nie można nie doceniać 
rozwoju nauki. Sondy kosmiczne doko-
nują penetracji Układu Słonecznego 

Ciąg dalszy na str. 3 

Akcja 
„Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę”  
12 grudnia 1999 r. 

 
      Po raz piąty w Krasnobrodzie 
będzie organizowana Akcja „Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę”, której 
pomysłodawcą i głównym organiza-
torem jest Radio Lublin.  
      Akcja ta organizowana jest z 
myślą o dzieciach z rodzin, rozbi-
tych, będących w trudnej sytuacji 
materialnej.  
      Podobnie jak w latach ubiegłych, 
aby można było przeprowadzić tą 
akcję należało zarejestrować w 
Sztabie Głównym w Lublinie tzw. 
Terenowy Sztab Akcji. Sztab taki 
powstał w Krasnobrodzie przy Cen-
trum Oświaty Kultury i Sportu. 
     Wzorem lat ubiegłych zbiórkę 
będziemy prowadzić według ustalo-
nego przez Sztab Akcji . Od 6 do 10 
grudnia będą prowadzone zbiórki 
darów w szkołach na terenie Miasta 
natomiast 12 grudnia będą prowa-
dzone zbiórki w miejscowościach 
naszej gminy,  a także na terenie na-
szego miasta. 
     Ofiarować można: artykuły 
spożywcze, środki czystości, za-
bawki, książki i artykuły szkolne 
itp.  Zgodnie z regulaminem podczas 
Akcji nie zbieramy pieniędzy. Po-
nadto w br. Sztab postanowił nie 
zbierać odzieży. Spowodowane jest 
to brakiem miejsca składowania oraz 
doświadczeniem z  lat ubiegłych, 
kiedy to spora część zebranej odzie-
ży nie nadawała się do użytku, po-
wstawał więc problem co z tym zro-
bić. 

Ciąg dalszy na str. 5 
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***** 
W ostatnim numerze „G.K.” po-
dałam błędną informację dotyczą-
cą zasad wywozu nieczystości sta-
łych obowiązujących od dnia 1 
stycznia 2000 r. Otóż podane by-
ło, że: „Jeżeli właściciele posesji  
dokonają zakupu pojemnika na 
własny koszt, pojemnik będzie 
stanowił ich własność, a ponadto 
będą mieli możliwość korzystania 
z nieodpłatnego wywozu nieczy-
stości stałych.” Ta zasada obo-
wiązuje, ale tylko do końca bieżą-
cego roku.  
Natomiast od 1 stycznia 2000 r.  
mieszkańcy zobowiązani są do 
podpisania umów z firmą, która 
będzie wywoziła śmieci. Koszty 
wywozu nieczystości będą po-
krywali mieszkańcy zgodnie z 
zawartą umową. 
Szczegółowe informacje dotyczą-
ce tych spraw oraz wykaz firm 
uprawnionych do wywozu nieczy-
stości podamy w kolejnym wyda-
niu „G.K.” 

***** 
zebrała: M. Czapla 

*****  
28. 11.1999 r. w Centrum Oświaty 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 
odbyło się kolejne spotkanie władz 
samorządowych Krasnobrodu z 
mieszkańcami naszego miasta. Pod-
czas tego spotkania Burmistrz Marek 
Pasieczny złożył sprawozdanie z 
działalności Zarządu 
 

***** 
2. 12.1999 r. odbyło się uroczyste 
otwarcie i poświęcenie nowopowsta-
łej kotłowni gazowej w Szkole Pod-
stawowej w Hutkach-Kaczórkach. 
Poświęcono również działającą już od 
1września pracownię komputerową.  
 

***** 
Dzięki dobrej współpracy Nadleśnic-
twa Zwierzyniec i Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Zamościu oraz Urzędu 
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie 
uporządkowano wyłamane drzewa 
wzdłuż drogi powiatowej na odcinku  
Krasnobród-Jacnia. 

 
***** 

W dniu 9. 12.1999 r. zostanie podpi-
sana umowa  pomiędzy Państwowym  
Funduszem Osób Niepełnosprawnych 
w Lublinie a Zarządem Miasta i 
Gminy w Krasnobrodzie w sprawie 
tworzenia Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej jako jednostki organizacyjnej 
gminy. Warsztaty te będą miały sie-
dzibę w budynku po szkole podsta-
wowej w Dominikanówce. 

 

OD REDAKCJI  
Informujemy, iż kolejny numer 

„Gazety Krasnobrodzkiej” 
ukaże się 22.11.1999r. 

--------- *  --------- 

„Gazetę Krasnobrodzką” można 
kupić w Centrum Oświaty Kultury i 

Sportu, 
w kiosku „Ruchu”  

p. Stanisława Cieplaka, 
 w Sklepie Spoż.-Przem.  

p. Adama Tarłowskiego  
na Podklasztorze  

oraz 
 w Sklepie z Art. Chemicznymi 

p. Beaty Maruszak 
w Krasnobrodzie. 

 

 
 
 
 
 

 
     11 listopada 1999 r. w Centrum 
Oświaty Kultury i Sportu odbyło się 
spotkanie organizacyjne, podczas któ-
rego wznowił działalność Klub Senio-
ra. 
      Wznowił, bo swego czasu Klub 
taki istniał i działał przy krasnobrodz-
kim domu kultury. Potem jego dzia-
łalność powoli słabła, a następnie za-
nikła, co było spowodowane wzglę-
dami zdrowotnymi i losowymi człon-
ków klubu, a także zmianami w struk-
turze działalności domu kultury. 
W ubiegłym roku podjęte zostały pró-
by reaktywowania działalności Klubu. 
Odbyło się kilka spotkań, a w tym 
andrzejkowe i karnawałowe, a potem 
nastąpiła kolejna przerwa aż do 11 
listopada br. , kiedy to z inicjatywy 
Pani Jadwigi Pawelec odbyło się spo-
tkanie.  
    W spotkaniu tym uczestniczyło kil-
kanaście osób, a wśród nich członko-
wie dawnego Klubu oraz zupełnie 
nowe osoby, które zadeklarowały 
chęć współpracy. Podczas tego spo-
tkania  podjęto decyzje o wznowieniu 
działalności Klubu oraz powołano 
nowe władze: Przewodniczącą (Pre-
zesem) Klubu została p. Zofia Kle-
niewska, z-cą p. Janina Maruszak, 
skarbnikiem – Aleksandra Pomaniec. 
      Pierwszą wspólna inicjatywą reak-
tywowanego Klubu Seniora była or-
ganizacja spotkania Andrzejkowego, 
które odbyło się 27.11.1999 r. w świe-
tlicy COKiS. 
     Mam nadzieję, że doświadczenie 
członków dawnego klubu oraz chęć 
współpracy nowych członków pozwo-
lą aby Klub ten zaistniał na stałe w 
naszym społeczeństwie i stał się miłą 
formą spędzania wolnego czasu. 
     Osoby, które chcą należeć do Klu-
bu proszone są o kontakt z przedsta-
wicielkami nowych władz Klubu. 

 M. Czapla 

Przewodniczący  
Rady Miasta  i Gminy  

Krasnobród  
przyjmuje interesantów  

we wtorki  
w godz. 1200-1400 

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie 
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ROZWAŻANIA 
NAD KOŃCEM WIEKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ciąg dalszy ze str. 1 
a nawet go opuszczają. Wykonują 
dokładne zdjęcia powierzchni pla-
net. Do niedawna powiedzenie „wy-
słać kogoś w kosmos” miało speł-
nienie tylko w sferze marzeń - dzi-
siaj możemy je zrealizować. Z dru-
giej strony wiedza ludzka sięga co-
raz głębiej w mikrokosmos. Budowa  
komórki ludzkiego organizmu sta-
nowi dla nas coraz mniej tajemnic, 
zaczynamy bawić się w Stwórcę 
przez manipulacje genetyczne. Na-
ukowcy konstruują mikroroboty pe-
netrujące ludzki organizm. Wiedza i 
informacje docierają do szerokich 
kręgów ludzkości błyskawicznie 
przy wykorzystaniu sieci multime-
dialnych, przesyłających jednocze-
śnie dźwięk, obraz i dane. W ten 
sposób można prowadzić dyskusje z 
kimś na drugim końcu Polski czy 
świata. Można też poznać swoją 
przyszłą żonę czy męża za pomocą 
infolinii. 
     Chyba każdy z nas zdaje sobie 
spraw, jak taka sytuacja zmienia, 
często na niekorzyść, nasze życie. Z 
przerażeniem spoglądamy na młode 
pokolenie, które coraz mniej czyta, a 
zamiast tego przesiaduje wiele go-
dzin przed telewizorem. Jak wielkim 
problemem dla nastolatka jest znale-
zienie czasu na przeczytanie lektury  
np. „Pana Tadeusza” skoro wystar-
czy obejrzeć film. Przecież musi on 
znaleźć czas na obejrzenie ulubione-
go serialu, teleturnieju, czy jeszcze 
kilku  „czadowych” programów. Kto 
z dorosłych wyobraża sobie życie 
bez porcji codziennych wiadomości, 
w których autorzy brutalnością 
przedstawianych scen starają się 
przyciągnąć jak największą grupę 
widzów. Czy nie jest największą sen-
sacją wtargnięcie w prywatność 
drugiego człowieka( przykłady z 
ostatnich lat a nawet miesięcy). Czy 
naprawdę chcieliśmy tego, by media 
stały się czwartą władzą w pań-
stwie? Na pewno jest to wygodne 
pozostawić „komuś” decyzję o tym, 
czy coś  
 

 
jest dobre czy złe. Więc pozwalamy, 
by telewizja, radio czy prasa kształ-
towały nas, jak chcą. Po co zadawać 
sobie trud myślenia, poszukiwać 
własnych idei i wartości?! Wmó-
wiono nam, że demokracja i kapita-
lizm to „nasze” największe zdoby-
cze, ale to też dyktatury narzucające 
człowiekowi wzory myślenia, cho-
ciażby to, że dobrobyt jest najważ-
niejszym celem w życiu człowieka. 
Chcemy pobudować nowy dom , 
wyposażyć jego wnętrze w najno-
wocześniejsze media ,w garażu po-
stawić bezpieczny i wygodny samo-
chód. Aby to osiągnąć, zostawiamy 
gdzieś w cieniu drugiego człowieka. 
Środki masowego przekazu prezen-
tują osiągnięcia nauki. Coraz bliżej –
wydawać by się mogło- jesteśmy 
rozwiązania wielu problemów zwią-
zanych z chorobami dręczącymi 
ludzkość. Inżynieria genetyczna, 
transplantologia to dziedziny, w któ-
rych czyha na ludzkość wiele nie-
bezpieczeństw mimo niewątpliwych 
korzyści dla zainteresowanej jed-
nostki. Korzystając z dobrodziejstw 
nauki i postępu, nie możemy zapo-
mnieć o etyce i moralności. Przez 
pryzmat tego musimy patrzeć na 
sukcesy naukowców prowadzących 
badania nad klonowaniem. 
     Przełom wieku to również po-
ważne i, jak dotąd nie rozwiązane, 
problemy cywilizacyjne. Zanie-
czyszczenie środowiska, rabunkowa 
gospodarka zasobami naturalnymi 
stały się problemami globalnymi. 
      Bądźmy jednak dobrej myśli- 
skoro naukowcy potrafili uszczęśli-
wić tak wielu ,to i z efektem cieplar-
nianym sobie poradzą. 
       Przełom wieku to temat rzeka, 
który zawsze wzbudzał emocje. Sto 
lat temu zostało postawione pytanie 
„Jakaż jest przeciw włóczni złego 
twoja tarcza, człowiecze z końca 
wieku”? Potraktujmy to pytanie jako 
przyczynek do dyskusji w gronie 
przyjaciół ,a może na łamach naszej 
gazety?  
 

Andrzej Czapla 

     Po dłuższej przerwie powracamy 
do rubryki zatytułowanej „Gazeta Sa-
morządowa”. Przypomnę, iż w tej ru-
bryce zamieszczaliśmy informacje z 
obrad Rady Miasta i Gminy Kra-
snobród.  
     Ostatnia relacja z sesji Rady Mi G 
zamieszczona była w majowym wyda-
niu „G.K.”. Od tego czasu odbyło się 5 
sesji. W związku z tym, że omawianie 
wszystkich dokładnie zajęło by dużo 
miejsca, ograniczę się tylko do przed-
stawienia głównych tematów porusza-
nych na sesjach. Natomiast dokładniej 
postaram się omówić ostatnią sesję. 
VIII sesja Rady MiG Krasnobród 
odbyła się 10 czerwca 1999 r.  
Podczas obrad podjęto m. in. uchwały 
dotyczące: 
1. Przystąpienia do stowarzysze-

nia o nazwie „Związek Gmin 
Lubelszczyzny” 

„Zwi ązek Gmin Lubelszczyzny po-
wstał w 1995 r. W jego  skład wcho-
dziło 26 gmin wiejskich. W 1998 r. 
nastąpiło przekształcenie związku, do 
którego dołączyły gminy miejskie. 
Zastępca Burmistrza poinformował, że 
przystąpienie do związku stworzyłoby 
możliwości szerszej promocji naszej 
gminy oraz byłoby pomocne w opra-
cowywaniu wniosków i szukaniu 
środków finansowych dla naszej gmi-
ny. 
2. Ustalenia zasad utrzymania po-

rządku i czystości na terenie 
Miasta i Gminy Krasnobród. 

IX sesja Rady odbyła się 23 lipca 
1999 r.  

Podjęto uchwały dotyczące m. in.: 
1. Zamiany nieruchomości mienia 

gminnego z gruntami Wspólno-
ty Gruntowej. 

     Zanim podjęto uchwałę, wyjaśnień  
udzieliła p. Edwarda Borowicz – Kier. 
Refer. GGMiR Urzędu MiG, która po-
informowała , iż Wspólnota  Gruntowa 
Krasnobrodu posiada około 7 ha grun-
tów, z czego część jest zagrodzona 
przez prywatnych właścicieli, a część 
są to drogi. By wykonać jakiekolwiek 
roboty na drogach  należy uregulować 
ich stan prawny. Z  uwagi na wysokie 
koszty i skomplikowaną procedurę 
prawną przy regulowaniu stanu praw-
nego temat ten powinien być załatwio-
ny przez gminę. 
W zamian za powyższe grunty o powie 

Ciąg dalszy na str.9 
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      Zgodnie z zapowiedzią z poprzed-
niego numery naszej „Gazety” za-
mieszczamy dalszą część informacji 
dotyczących zabezpieczenia przed ka-
tastrofą i postępowania podczas trwa-
nia zagrożenia klęską żywiołową. 
 
WYPOSAŻENIE NA CZAS KL Ę-
SKI ŻYWIOŁOWEJ POWINNO 
ZAWIERA Ć: 

ŻYWNOŚĆ 
     Będzie potrzebny trzydniowy 
zapas nie psującej się żywności. 
Nie psująca się żywność to taka 
żywność, która może przetrwać 
przez długi czas bez umieszczania 
jej w chłodziarce. Byłoby dobrze, 
żeby taka żywność nie wymagała 
gotowania. 
Oto kilka propozycji: 
• Gotowe do spożycia mięso, 

owoce i warzywa w puszkach 
• Puszkowane soki, mleko i zu-

py 
• Cukier, sól i pieprz 
• Wysokoenergetyczna żywność 

jak: tłuszcz, konserwy, kraker-
sy, suchary, witaminy, słody-
cze, ekstrakt kawy i herbaty 
oraz specjalna żywność dla 
ludzi starszych i niemowląt 

Żywność powinna być przecho-
wywania w suchym i chłodnym 
miejscu. Suchary i krakersy należy 
umieścić w plastykowych torbach. 
WODA 
      Przygotowanie zapasu wody 
jest jedną z najważniejszych czyn-
ności. W czasie klęsk wodociągi 
mogą być zniszczone lub woda 
może ulec niebezpiecznemu ska-
żeniu. Zgromadź wodę w plasty-
kowych pojemnikach. Dobrze na-
dają się do tego celu miękkie, pla-
stykowe butle. Nie używaj karto-
nowych i szklanych opakowań. 
Przygotuj trzydniowy zapas wody, 
co najmniej 4 litry wody na dzień 
na każdego domownika do goto-
wania i utrzymania higieny. Nie 
zapomnij od dodatkowej wodzie 
dla swych zwierząt. Aby obli- 
-czyć całkowitą ilość potrzebnego 
zapasu wody musisz pomnożyć: 4 

litry wody razy trzy dni, razy ilość 
osób w domu, plus woda dla zwie-
rząt. Zgromadzona woda powinna 
być potraktowana odpowiednim od-
każalnikiem aby była bezpieczna do 
spożycia, gdy będzie potrzebna. W 
tej sprawie zwróć się do dorosłych. 
Do tego celu można użyć wybiela-
cza do prania o stężeniu 5,25% w 
ilości 1 kropla na 1 litr wody (wy-
bielacz nie powinien zawierać my-
dła!). Zamknij szczelnie pojemniki 
aby nie wyciekały. 

ODZIEŻ I RZECZY DO SPANIA 
Każdy domownik powinien mieć 
przygotowaną jedną kompletną 
zmianę odzieży i jedną parę solid-
nych butów. Oprócz tego wyposaże-
nie powinno zawierać odzież prze-
ciwdeszczową (peleryna, płaszcz 
itp.) ciepłą bieliznę oraz koce lub 
śpiwory. 

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY 
      Oto są rzeczy, które taka aptecz-
ka powinna zawierać: 
*  Sterylne bandaże  elastyczne róż-
nych rozmiarów, sterylne kawałki 
gazy, nie alergiczne taśmy przylep-
ne, bandaż (chustka) trójkątny, no-
życzki, pinceta, przybory do szycia, 
ręczniki (chusteczki) higieniczne, 
termometr, środki antyseptyczne, 
tubka wazeliny, agrafki, mydło, rę-
kawice gumowe, krem (olejek) prze-
ciwsłoneczny, aspiryna i tabletki 
przeciwbólowe, środki przeciwroz-
wolnieniowe, środki na nadkwasotę i  
zgagę, środki wymiotne, środki 
przeczyszczające, tabletki węgla ak-
tywowanego. 

PRZYBORY I NARZ ĘDZIA 
Oto różne przybory i narzędzia mo-
gące być przydatne w czasie klęsk  
żywiołowych: Zestaw tych przybo-
rów powinien być przygotowany w 
brezentowym opakowaniu lub ple-
caku, aby można go było zabrać jeśli 
musisz opuścić dom. 
* Turystyczny zestaw do gotowania, 
zestaw plastykowych lub papiero-
wych naczyń, radio bateryjne i zapa-
sowe baterie, latarki i zapasowe ba-
terie, nieelektryczny otwieracz do 
puszek  i  uniwersalny nóż   (wielo  

-czynnościowy typu wojskowego), 
gaśnica typu ABC, szczypce uniwer-
salne, taśma, kompas, zapałki w wo-
doszczelnym opakowaniu, folia 
aluminiowa, rakiety sygnałowe (fa-
jerwerki), przybory do pisania, 
przybory do szycia, klucz francuski, 
folia plastikowa, gwizdek, przybory 
do higieny, papier toaletowy, wiadro 
plastykowe ze szczelną pokrywą, 
plastykowe torby na odpadki. 
JAK ZABEZPIECZY Ć DOM PRZED 

KATASTROF Ą 
Katastrofa ju ż się wydarzyła: 
Na tym etapie niewiele już możemy 
zrobić. Ale jest trochę możliwości 
zabezpieczenia naszych domów i 
zmniejszenia ryzyka, że zostaną 
zniszczone. Zmniejszenie tego ryzy-
ka nazywa się profilaktyką. Na ogół 
profilaktyka jest droga i skompliko-
wana, ale niektóre jej elementy tanie 
i łatwe. Oto kilka przedsięwzięć w 
zakresie profilaktyki, które ty i twoja 
rodzina możecie wykonać: 
Powódź: 
� Nie przechowuj wartościowych 

przedmiotów i urządzeń w piw-
nicy, gdzie są znacznie bardziej 
narażone na zalanie przez po-
wódź 

� Prąd elektryczny i woda nie są 
w zgodzie. Główny wyłącznik 
prądu, tablice bezpieczników i 
licznik powinny być zamonto-
wane powyżej poziomu osiąga-
nego przez wody powodziowe. 
W ten sposób po powodzi nie 
będzie zniszczona instalacja 
elektryczna 

� W miarę możliwości ubezpiecz 
się przed skutkami powodzi. 

Wichura 
� Pozamykaj okna gdy jest spo-

dziewane nadejście wichury. 
Osłony i żaluzje chronią przed 
różnymi przedmiotami i szcząt-
kami unoszonymi przez wichurę, 
takie jak konary drzew itp. 

� Przenieś  balkonu wszystkie ru-
chome przedmioty  

� Pozostań w domu 
Katastrofalny pożar: 
Jeśli zauważysz ogień – natychmiast 
powiadom najbliższych sąsiadów i 
straż pożarną (numer telefonu 998). 

 
      O rodzajach alarmów oraz o sposo-
bie postępowania w przypadku ostrzeże-
nia o zbliżającym się zagrożeniu napi-
szemy w kolejnym wydaniu „Gazety 
Krasnobrodzkiej”. 

Andrzej Borek 
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Akcja 
„Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę”  
12 grudnia 1999 r. 

Ciąg dalszy ze str. 1 
Po za tym jak sama nazwa akcji 
wskazuje organizowana jest ona z 
myślą o dzieciach i na tym chcemy 
się skoncentrować. 
Zamierzamy część zebranych darów 
(art. spożywcze) przekazać do sto-
łówki szkolnej na przygotowanie po-
siłków dla dzieci z najuboższych ro-
dzin.  
      W związku z tym, że po reformie 
szkolnictwa w krasnobrodzkiej szkole 
uczy się ponad 200 uczniów z terenu 
gminy mamy nadzieję, że pomoc ta 
dotrze to dużego kręgu dzieci nie tyl-
ko z Krasnobrodu, ale szczególnie 
tych dojeżdżających. Od tego roku 
będzie też prowadzone dożywianie 
dla dzieci uczących  się w Szkole 
Podstawowej w Majdanie Wielkim, 
tak więc i tam powinna dotrzeć nasza 
pomoc. Natomiast dla dzieci uczą-
cych się w szkołach w Zielonem, 
Hutkowie, Starej Hucie i Hutkach-
Kaczórkach, gdzie nie ma stołówek 
pomoc do dzieci potrzebujących bę-
dzie musiała dotrzeć indywidualnie. I 
tutaj oczekujemy współpracy nie tyl-
ko z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, ale również z 
nauczycielami z poszczególnych 
szkół. 

       Zanim jednak przystąpimy do 
przekazywania darów potrzebującym 
dzieciom, musimy te dary zebrać, a 
będziemy to robić w następującym 
porządku: 
      W dniach od 6  do 10 grudnia 
prowadzone będą zbiórki darów w 
szkołach na terenie Miasta i Gminy 
Krasnobród. 
      Natomiast całodzienna zbiórka 
darów odbędzie się w niedzielę 12 
grudnia 1999 r. według następujące-
go porządku: 

Dominikanówka 
- przy Kaplicy- od godz 830 

Hutków 
- przy Kaplicy- od godz 830 

Majdan Wielki 
- przy Kaplicy- od godz 1000 

Wólka Husińska 
- obok przystanku- od godz 1030 

Majdan Mały 
- obok sklepu- od godz 1130 

Zielone 
- obok sklepu- od godz.1300 

Kaczórki 
- przy Kaplicy- od godz 1130 

Stara Huta 
- obok sklepu- od godz. 1300 

Hucisko 
- przy Kaplicy- od godz. 1330 

 

Malewszczyzna 
- obok remizy- od godz. 1400 

Podzamek 
- obok sklepu- od 1100 do 1300 

Podklasztor 
- obok kościoła- od 930  do 1300

 

Kransnobród - Centrum Oświaty 
Kultury i Sportu - od 900 

       Dary będą zbierały tylko osoby 
do tego upoważnione, posiadające 
specjalne identyfikatory. 
      Zbiórce darów w Centrum Oświa-
ty Kultury i Sportu towarzyszyć bę-
dzie blok imprez artystycznych, w 
którym wystąpią zespoły działające 
przy COKiS, uczniowie szkół pod-
stawowych z terenu miasta i gminy 
Krasnobród oraz gościnnie uczniowie 
Szkoły Muzycznej z Tomaszowa Lub. 
     Chcielibyśmy aby biletem wstępu 
na salę widowiskową podczas tego 
programu był jakiś upominek dla 
dzieci potrzebujących pomocy np. 
mydełko, batonik, zeszyt itp. 
     Serdecznie zapraszam do wzię-
cia udziału w tej akcji. 
    Już dziś dziękuję wszystkim, któ-
rzy udostępniają nam swoje samo-
chody do zbierania  darów we 
wszystkich miejscowościach naszej 
gminy. Dziękuję osobom, które zde-
klarowały pomoc w organizacji bloku 
imprez towarzyszących, a także oso-
bom, które pojadą w teren zbierać da-
ry. Imienne podziękowania zamie-
ścimy w kolejnym numerze „G.K.”. 

Do zobaczenia 

w niedzielę 12 grudnia! 
M. Czapla 

SZkolny J u b i l e u s z 
     20 listopada br. odbyła się w Kra-
snobrodzie niezwykła impreza: spotka-
nie jubileuszowe absolwentów kl. VIII 
a z roku 1978 Szkoły Podstawowej w 
Krasnobrodzie. 
      Spotkanie byłych uczniów i uczą-
cych ich niegdyś pedagogów odbyło się 
w "Gwarku", którego to lokalu gościn-
nie użyczył jego właściciel p. Tadeusz 
Wszoła - jeden z absolwentów tejże 
klasy. Spotkanie przebiegło we wspa-
niałej atmosferze wspomnień, opowie-
ści o swoich dokonaniach życiowych i 
na szampańskiej zabawie. 
     Niektórzy z absolwentów przyje-
chali na to spotkanie aż z Sosnowca, 
Łodzi, inni z Zamościa; zabrakło na-
tomiast kilkorga miejscowych. 

Nie dotarli także mieszkający poza Kra-
snobrodem nauczyciele i katecheci. 
     Nie odmówił natomiast swojej obec-
ności ks. prałat Roman Marszalec, który 
najpierw w kościele przed Mszą Św. 
powitał zebranych "jubilatów"  i peda-
gogów a potem - choć na krótko - zago-
ścił w "Gwarku", dzieląc się swoimi 
wspomnieniami z czasów szkolnych. 
     Zabawa trwała do rana! 
     Organizatorzy pomyśleli o każdym 
szczególe, a  nastrój tworzyli wszyscy 
zebrani. Doskonale bawili się i ci bar-
dziej i mniej wykształceni, mający pra-
cę i bezrobotni, pracujące zawodowo 
panie i te "przy mężach". To było 
prawdziwe spotkanie kolegów i koleża-
nek ze szkolnej ławy! 

     A my, "starzy belfrowie", patrzyli-
śmy z radością i dumą na tę naszą trzy-
dziestokilkuletnią młodzież i wracając 
myślami do lat siedemdziesiątych, po-
czuliśmy się o te ileś tam lat młodsi. I 
mieliśmy poczucie, że nasza praca mia-
ła sens. 
     Dodać by jeszcze należało, że im-
preza odbyła się dzięki staraniom pań-
stwa: Marzeny i Leszka Tarłowskich, 
Elżbiety Nowosad, Jolanty Olszewskiej, 
Tadeusza Wszoły i innych. I to by było 
tyle. 
     Wypada mi już tylko zakończyć 
słowami: "I jatam byłam, miód i wino 
piłam...". 

Marianna Olszewska 
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Dzięki dobrej współpracy Zarządu 
oraz wszystkich strażaków, przy du-
żym wsparciu Komendanta Gminne-
go OSP Witolda Kołtuna i przychyl-
ności władz gminy druhowie są  
umundurowani, a jednostka wyposa-
żona jest w dostateczną ilość węży i 
sprzętu towarzyszącego i posiada sa-
mochód strażacki marki „Żuk”. 
     Tyle o historii jednostki. Teraz 
kilka słów o tym jak obchodzono 30-
lecie jednostki. 

      W ostatnim numerze „Gazety Kra-
snobrodzkiej” podaliśmy błędną informa-
cję, zapraszając na Jubileusz 35-lecia 
Jednostki OSP w Hutkach. Niechcący do-
daliśmy jej kilka lat, gdyż w rzeczywisto-
ści był to jubileusz 30-lecia (dokładnie 31 
lat). Za pomyłkę przepraszamy wszystkich 
zainteresowanych. 
      Zanim jednak napiszemy o uroczysto-
ściach jubileuszowych chcielibyśmy 
przedstawić historię Jednostki OSP w 
Hutkach. 

Redakcja 
 
      Ochotnicza Straż Pożarna w Hut-
kach została założona 22 listopada 
1968 r. przez cieszącego się dużym 
zaufaniem mieszkańców tej wsi, Jana 
Kusiaka oraz Henryka Mielnickiego i 
Ryszarda Dąbrowskiego. W skład 
jednostki wchodziło wówczas 20 dru-
hów. Prezesem został Jan Kusiak, a 
Naczelnikiem Ryszard Dąbrowski. 
 

 
Na zdjęciu: w pierwszym rzędzie, od lewej 
czwarty – Naczelnik Ryszard Dąbrowski, piąty 
– Prezes Jan Kusiak.  
 

      Początkowo sprzętem tej jednost-
ki była używana motopompa, nie-
wielka ilość węży strażackich oraz 
syrena alarmowa. Następnie jednost-
ka otrzymała nowszą motopompę ty-
pu M-800 i pełny stan węży. W 1970 
roku strażacy otrzymali 10 mundurów 
bojowych. 
      W 1969 przystąpiono do budowy 
zaplecza gospodarczego, a w 1975 
rozpoczęto budowę garażu z przezna-
czeniem na sprzęt pożarniczy i samo-
chód. W następnych latach przystą-
piono do dalszych prac gospodar-
czych, i tak w 1981 r. wybudowano 
piwnice przy zespole budynków go-
spodarczych. W następnym roku teren 
strażnicy został ogrodzony siatką, a 
od strony drogi płotem metalowym. 
     Dużym wysiłkiem druhów straża-
ków oraz ludności wsi Hutki prowa-
dzona była dalsza rozbudowa strażni-
cy oraz zmiana dachu na całym 
obiekcie. 
     Bardzo ważnym wydarzeniem dla 
Jednostki OSP w Hutkach był dzień 
22 lutego 1994 r., kiedy to zakupiono 

od Państwowej Straży Pożarnej w 
Tomaszowie Lub. samochód marki 
„Żuk”. Zakupiony pojazd wymagał 
remontu, który strażacy wykonali we 
własnym zakresie (naprawa instalacji 
elektrycznej, zmiana ogumienia, do-
robienie umocnienia na motopompę). 
W ciągu 30 lat strażacy 4 razy gasili 
pożary we własnej wsi i wielokrotnie 
spieszyli z pomocą do pożarów w są-
siednich miejscowościach. Uczestni-
czyli też we wszystkich zawodach 
sportowo-pożarniczych i manewrach. 
     Ważniejsze osiągnięcia w tym za-
kresie to: 
I miejsce w Malewszczyźnie (1978 r.) 
I miejsce w Bondyrzu (1979 r.) 
II miejsce w Jacni (1980 r.) 
VI miejsce – zawody Rejonu Zamość 
w Mokrem (1980 r.) oraz wiele in-
nych osiągnięć. 
      Jednostka OSP w Hutkach brała 
też czynny udział w społecznej dzia-
łalności na rzecz środowiska. Na 
szczególną uwagę zasługuje tu postać 
nieżyjącego już druha Jana Kusiaka, 
który był inicjatorem wielu prac na 
rzecz swej miejscowości, i który peł-
nił funkcję Prezesa OSP przez prawie 
30 lat (od początku istnienia jednostki 
do końca swego życia tj, do maja 
1998 roku.) 
W latach 1978-1995 funkcję naczel-
nika OSP w Hutkach pełnił Stanisław 
Pakuła, a od 1995 roku do chwili 
obecnej funkcję tą sprawuje druh Je-
rzy Maruszak. 
 W ciągu 30 lat istnienia, skład jed-
nostki ulegał zmianie. Na zawsze 
odeszli następujący druhowie: Karol 
Bodys, Czesław Bodys, Michał Jar-
szak, Franciszek Jarszak Bronisław 
Zawiślak, Roman Kusiak, Jan Kusiak, 
Wincenty Ożga, Franciszek Kurzem-
pa.  
     Obecnie jednostka liczy 27 dru-
hów i są to bardzo często, synowie i 
wnuki tych pierwszych społeczników. 
W skład obecnego Zarządu OSP w 
Hutkach  wchodzą: Jerzy Maruszak – 
Naczelnik, Andrzej Serafin –Prezes, 
Kazimierz Mielnicki – Sekretarz, Ta-
deusz Bodys – Gospodarz i Jerzy Fila 
– Skarbnik. 
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     Uroczystość Jubileuszu 30-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Hut-
kach odbyła się 21 listopada 1999 r.  
     W kaplicy w Kaczórkach wszyst-
kich uczestników uroczystości powi-
tał Prezes OSP w Hutkach Andrzej 
Serafin. 
     Na uroczystość tą przybyli m. in.: 
Arkadiusz Bratkowski – Marszałek 
Województwa Lubelskiego, Mieczy-
sław Skiba – Płk. Czł. Zarządu Pow. 
OSP,  Komendant  Miejski  Państwo- 
      
 

wej Straży Pożarnej w Zamościu mł. 
bryg. Janusz Rycaj, Marek Pasieczny- 
Burmistrz MiG Krasnobród, Janusz 
Oś – Zastępca Burmistrza MiG Kra-
snobród, Teresa Kitka – PZU S.A. 
Zamość, T. Turała – Firma „EURO-
PARQUET”, Witold Kołtun – Ko-
mendant Gminny OSP, Eugeniusz 
Gielmuda – członek Zarządu Gmin-
nego OSP oraz prezesi i naczelnicy 
OSP z Krasnobrodu, Malewszczyzny, 
Starej Huty, Majdanu Wielkiego, 
Dominikanówki, Hutkowa, Wólki 
Husińskiej i Grabnika. 
Następnie w Kaplicy w Kaczórkach 
odprawiona została msza św. w inten-
cji strażaków i ich rodzin, celebrowa-
na przez księdza Pawła Słonopasa. Po 
mszy św. odbyło się uroczyste wrę-
czenie kluczy do nowoczesnej moto-
pompy przekazanej dla OSP w Hut-
kach i poświęcenie jej. Klucze prze-
kazał Marszałek Województwa Lu-
belskiego Arkadiusz Bratkowski. Za-
kup nowoczesnej motopompy sponso-
rowali: Zarząd Główny OSP w War-
szawie, Inspektorat PZU S.A. Za-
mość, Urząd Miasta i Gminy Kra-
snobród oraz miejscowa jednostka. W 
uroczystościach kościelnych brała 
udział także Orkiestra Dęta z Krasno-
brodu. 
     Dalsza część uroczystości miała 
miejsce w wyremontowanej i   odno- 
wionej strażnicy w Hutkach. Tam po 
okolicznościowych przemówieniach 
dokonano odznaczeń zasłużonych 
strażaków tej jednostki. 
Odznaczenia otrzymali: 
Złoty Medal Zasługi dla Pożarnictwa:  

Bodys Stanisław 
Milczuk Czesław  
Zub Antoni 
Maruszak Jerzy 

Srebrny Medal Zasługi dla Pożar-
nictwa: 

Fila Kazimierz 
Bodys Tadeusz 
Kurzempa Zbigniew, 
 Skóra Jan 
Kusiak Zygmunt 
Jędruszczak Jerzy,  
Bodys Janusz,  
Mielnicki Kazimierz 

 

 Brązowy Medal  Zasługi dla Po-
żarnictwa: 

Fila Jerzy 
Mielnicki Wiesław 
Fila Zdzisław 
Kurzempa Józef 
Wolanin Krzysztof  
Fila Wiesław 

Odznakę „Wzorowego Strażaka” 
otrzymali: 

Pańko Andrzej 
Kurzempa Mariusz 
Bodys Paweł 
Gielmuda Andrzej 
Kwika Andrzej 
Mołdoch Aleksander 

 
     Ponadto Uchwałą Zarządu Miej-
sko-Gminnego druhowie otrzymali 
odznaki za wysługę lat. 
Odznakę za 30 lat służby otrzymali: 
Jędruszczak Władysław, Zub Antoni, 
Milczuk Czesław, Pakuła Stanisław, 
Mielnicki Henryk, Bodys Stanisław 
Kurzempa Franciszek, Gmyz Jan. 
25 lat w jednostce służą: Kurzempa 
Józef, Skóra Jan, Fila Jerzy, Fila 
Zdzisław, Maruszak Jerzy, Jędrusz-
czak Jerzy, Mielnicki Kazimierz,  
20 lat - Mołdoch Aleksander,  
15 lat – Kurzempa Zbigniew Fila Ka-
zimierz, Bodys Janusz, Mielnicki 
Wiesław, Bodys Tadeusz, Kusiak 
Zygmunt,   
10 lat – Wolanin Krzysztof  
 5 lat Fila Wiesław. 
     Marszałek Województwa Lubel-
skiego Arkadiusz Bratkowski, na ręce 
Naczelnika OSP w Hutkach Jerzego 
Maruszaka, a list gratulacyjny dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Hut-
kach przekazał Komendant Miejski 
PSP  w Zamościu mł. bryg. Janusz 
Rycaj. 
     Po oficjalnej części uroczystości 
wszystkich zaproszono na uroczysty 
posiłek, przygotowany przez żony 
strażaków z jednostki OSP w Hut-
kach. Podczas posiłku przygrywała 
„Kapela Krasnobrodzka”. 

Maria Maruszak  
    (kronikarz) 
 

     Sponsorom, orkiestrze, Kapeli i 
wszystkim sympatykom straża-
ków, którzy przyczynili się do 
zorganizowania i uświetnienia 
Jubileuszu 30-lecia OSP serdecz-
nie dziękuje  

Zarząd Jednostki  
OSP w Hutkach. 
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     11 listopada br. 
obchodziliśmy 81 
rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepod-
ległości. Obchody 
tego święta  w  Kra-
snobrodzie    roz-  

 
 
 
 

Rosły siły wewnętrzne 
społeczeństwa, przeja-
wiające się  pogłębie-
niem moralności 
chrześcijańskiej, trwa -
łością rodzin i  dobrym   
wychowaniem  młode- 

poczęły   się     tradycyjnie w miejscowym Kościele o godzi-
nie 900  programem patriotycznym w wykonaniu uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Hutkach-Kaczórkach. 
    Po wysłuchaniu programu rozpoczęła się uroczysta msza 
św. w intencji ojczyzny, którą koncelebrował ks. prałat Ro-
man Marszalec. Homilię wygłosił ks. Piotr Gmiterek.  
We mszy św. uczestniczyli: władze samorządowe, komba-
tanci, poczty sztandarowe, dzieci i młodzież, licznie zgroma-
dzone społeczeństwo naszego miasta i gminy oraz orkiestra 
dęta. 
     Po mszy św., w uporządkowanym szyku wszyscy przema-
szerowali na miejscowy cmentarz, gdzie pod Pomnikiem 
Żołnierzy Września odbyła się dalsza część obchodów święta 
niepodległości. Tam, przy akompaniamencie orkiestry został 
odśpiewany Hymn Narodowy.  Następnie okolicznościowe 
przemówienie wygłosił Przewodniczący Rady Miasta i Gmi-
ny Krasnobród Józef Wryszcz. Oto treść tego wystąpienia:  
      „Spotkaliśmy się tutaj, w dniu 11 listopada, aby uczcić 81 
rocznicę odzyskania niepodległości . Podczas owych listopa-
dowych dni 1918 roku spełniły się marzenia wymarłych już 
wielu pokoleń Polaków, którzy mimo prześladowań wytrwali 
w swej polskości i pragnieniu odzyskania niepodległości Oj-
czyzny, utraconej pod koniec XVII wieku.  
      W 1791r. Sejm zwany Czteroletnim ogłosił Konstytucję po 
dzień dzisiejszy dumę Polaków. Ale już w następnym roku 
przywódcy Konfederacji targowickiej i przeciwnicy i prze-
ciwnicy Konstytucji Majowej zwrócili się o zbrojną pomoc do 
carowej Katarzyny II. Interwencja rosyjska a w rezultacie II i 
III rozbiór polski pogrążyły nasz naród w niewoli. 
      Przez cały wiek XIX i początek XX trwała niewola Polski. 
Zaborcy doskonale rozumieli , że trwałość ich zdobyczy  zale-
żeć będzie od postawy moralnej ich polskich poddanych. Dla-
tego usiłowali wszelkimi środkami odmienić dusze Polaków, 
zabijając w nich pragnienie niepodległości i odrębności na-
rodowej. Lecz chroniła nas wiara i tradycja. Chroniła wspa-
niała kultura i życie rodzinne. 
     To wtedy pojawiło się pojecie matki-Polki, której miłość 
do swych licznych dzieci i patriotyzm wychowywał pokolenia 
gotowe raczej śmierć ponieść niż wyrzec się polskości. 
      Ta gorąca miłość ojczyzny przejawiała się w różny spo-
sób. Wybuchały powstania zbrojne. Powstanie Listopadowe, 
krakowskie, wielkopolskie, styczniowe. Przelana krew i 
okrutne prześladowania wzmagały  jeszcze pragnienie wol-
ności. Klęski ponoszone w powstaniach zbrojnych wpłynęły 
na zmianę metod walki. Przeniesiono ja z pól bitewnych w 
dziedziny ducha, umysłu, kultury i gospodarki. 
      Patriotyzm duchowieństwa, a wśród niego liczni świąto-
bliwi kapłani i zakonnice, wyniesieni później na ołtarze, oży-
wili życie religijne. 

-go pokolenia. 
    Wybuch wielkiej wojny w 1914  roku zastał naród polski 
przygotowany do walki o niepodległość. Pomimo, że Polacy 
byli podzieleni przez zabory, to stanowili i czuli się jednym na-
rodem. Ogromną siłą pragnącą wolności. 
    Po upadku trzech mocarstw zaborczych w listopadzie 1918 r. 
Polska odzyskała niepodległość i rozpoczęła trudny proces 
kształtowania swej państwowości, który trwa do chwili obecnej. 
      W okresie ostatnich 81 lat nasz byt narodowy był kilkakrot-
nie zagrożony. Tak było w roku 1920, kiedy to Armia Czerwona 
rozpoczęła swój marsz na Europę. W roku 1939 faszyści i ko-
muniści dokonali IV rozbioru Polski. Kraje Europy Zachodniej 
nie udzieliły nam pomocy, a pod koniec wojny postąpiły ha-
niebnie oddając naród Polski pod rządy komunistów kierowa-
nych z Moskwy. 
     Znowu tak, jak w czasie zaborów rozgorzała walka o dusze 
Polaków, by wyrzekli się wiary w Boga i zatracili swoją tożsa-
mość. 
     W 1945 roku została nam jakby nieformalnie wypowiedzia-
na wojna  domowa. Wypowiedział ją polskiemu społeczeństwu 
nowy okupant wspomagany przez rodzimych kolaborantów, 
karierowiczów oraz ludzi otumanionych hasłami społecznego 
raju w wydaniu sowieckim. 
     Kolejne zrywy narodu naznaczone rokiem 1956, 70, 76, 80 i 
czasem stanu wojennego doprowadziły w 1989 r. do ponowne-
go odzyskania niepodległości i suwerenności państwowej. 
      W czasie swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny Papież 
Polak prosił: „niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi 
... tej ziemi”. Słowa te przypominamy i teraz, gdyż są dla nas 
ciągłym wyzwaniem. 
     Dzisiaj potrzeba nam jest mądrości reformatorów z czasu 
Sejmu czteroletniego oraz determinacji z jaką nasi przodkowie 
w 1918 roku tworzyli nowa Polskę. 
      Dzisiaj naszą Polskę musimy budować na fundamentach 
takich wartości jak: wiara, naród i poszanowanie tradycji na-
rodowej, patriotyzm, godność człowieka, miłość i solidarność.”  
      Po wysłuchaniu tego przemówienia zgromadzeni na cmen-
tarzu wspólnie modlili się w intencji poległych w obronie nie-
podległości naszej ojczyzny. Pamięć o nich uczczono też minu-
tą ciszy.  
     Następnie delegacje zakładów pracy, związków kombatanc-
kich i szkół złożyły wiązanki pod Pomnikiem Żołnierzy Wrze-
śnia. 
     Uroczystość zakończyła się marszem w wykonaniu Orkie-
stry Dętej z Krasnobrodu. 

M. Czapla 
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Ciąg dalszy ze str. 3 

     Ponadto jedynie Kredyt Bank S.A. go-
towy był przyjąć warunki zawarte w pro-
jekcie umowy zaproponowanej przez 
Urząd Miasta i Gminy Krasnobród.  

Warunki te dotyczyły: 
1. Prowadzenia rachunku bieżącego 
2. Systemu nowych rozwiązań tech-

nicznych, 
3. Obsługi kasowej, 
4. Rachunków oszczędnościowo-

rozliczeniowych 
5. Prowizji bankowej. 
      Informacji przedstawiona przez Za-
stępcę Burmistrza MiG wywołała żywą 
dyskusję na ten temat. Większość radnych 
reprezentujących społeczności wiejskie 
była zaskoczono wynikami pracy Komisji 
przetargowej, z których wynikało, że 
Bank Spółdzielczy z Tomaszowa Lub. 
uzyskał najniższą ocenę. Komisja doko-
nując oceny brała pod uwagę ofertę ob-
sługi budżetu, natomiast radni bronili 
banku argumentując to tym, że Bank 
Spółdzielczy jest bankiem dla rolników i 
jeśli zostanie zlikwidowany to rolnicy nie 
będą mieli możliwości korzystania z kre-
dytów preferencyjnych dla rolników. 
      Burmistrz sprostował, że chodzi tu o 
wybór banku do obsługi budżetu gminy, a 
nie likwidację banku. 
      Po burzliwej dyskusji przystąpiono do 
głosowania, w wyniku którego za Kredyt 
Bankiem S.A. głosowało 7 radnych, za 
BS – 9 radnych , za PKO BP nie głosował 
żaden radny, dwóch radnych wstrzymało 
się od głosu. 
      Kolejnymi tematami obrad XII sesji 
były: 
6. Zmiany w budżecie na 1999 r. 
7. Przystąpienie do Zamojsko-

Roztoczańskiego Związku Gmin 
Podczas obrad tej sesji omawiano też 
prowizorium budżetu na 2000 rok. 
Szczegóły dotyczące prowizorium 
przedstawimy w kolejnym wydaniu 
„G.K.”.        Oprac. Mariola Czapla 

-rzchni ok. 5,64 ha Wspólnota chce aby 
przekazać im zabudowaną działkę mienia 
gminnego tzw. „Lemoniadziarnię”. 
3. Ustalenia opłat za parkowanie po-

jazdów na parkingach niestrzeżo-
nych stanowiących własność gmi-
ny. 

P. Edwarda Borowicz wyjaśniła, że w 
związku z dużym ruchem samochodowym 
i brakiem miejsc parkingowych w Kra-
snobrodzie, szczególnie w okresie letnim, 
w okolicach zalewu został wydzierżawio-
ny teren pod parkingi. W związku z tym, 
aby uniknąć sytuacji, w których stawki 
opłat za korzystanie z miejsc parkingo-
wych są różne i zbyt wygórowane, jest 
konieczne podjęcie uchwały określającej 
górną granicę stawki opłaty parkingowej. 
X sesja Rady Miasta i Gminy Kra-
snobród 31 sierpnia 1999 r.  
Podczas tej sesji podjęto następujące 
uchwały: 
1. Zaciągnięcia kredytu na finansowa-

nie zmiany dachu i modernizację ko-
tłowni węglowej na gazową w bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Maj-
danie Wielkim. 

2. Zaciągnięcia kredytu na finansowa-
nie zmiany dachu i modernizację ko-
tłowni węglowej na gazową w bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Hut-
kach-Kaczórkach. 

3. Powołania zespołu opiniującego 
kandydatów na ławników. 

4. Określenia wysokości opłat za zna-
kowanie zwierząt i wystawianie 
świadectw miejsca pochodzenia 
zwierząt. 

5. Zmian w budżecie gminy na 1999 r. 
6. Zmiany uchwały w/s Miejsko-

Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. 

7. Zmiany uchwały z dnia 24 września 
1997 r. dotyczącej finansowania bu-
dowy oczyszczalni ścieków. 

8. Przystąpienia do opracowania „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego z 
elementami strategii rozwoju miasta i 
gminy Krasnobród”. 

XI sesja Rady MiG Krasnobród – 
4 października 1999 r.  
Podjęto następujące uchwały dotyczące: 
1. Prac nad projektem uchwały budże-

towej oraz rodzaju i szczegółowości  
materiałów informacyjnych wyma-
ganych do opracowania projektu bu-
dżetu gminy, 

2. Zamian w budżecie na 1999 r. 
3.     Zmiany uchwały z dnia 24 lutego 

1999 r. – dotyczącej zmian w Statucie 
COKiS. 

4.    Wyboru członków Kolegium ds. Wy-
kroczeń Sądu Rejonowego w Zamościu. 
W wyniku głosowania Rada MiG Kra-
snobród  członkami tego Kolegium zosta-
li: Halina Greszta i Krzysztof Wyszyński 
z Krasnobrodu. 
5.   Zaciągnięcia pożyczki długotermino-
wej na finansowanie wykonania przyka-
nalików w obrębie istniejącego kolektora 
w Krasnobrodzie 
XII sesja Rady MiG Krasnobród 
odbyła się 15 listopada 1999 r. 
Podczas ostatniej omawiano następujące 
sprawy: 
1. Zmiany w planie zagospodarowania 

przestrzennego Krasnobrodu.  
Zmiany omówili i na pytania zaintereso-
wanych odpowiadali: Kier. Refer.  Adam 
Kalita i projektantka pani J. Siemaszkie-
wicz.  
2. Zaciągnięcia pożyczki na rok 2000 w 

wysokości 450.000 zł. z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska na wykonanie przykanalików w 
obrębie istniejącego kolektora. 

3. Ustalenie warunków partycypacji w 
kosztach budowy oczyszczalni ście-
ków. 

4. Wybór banku do obsługi bankowej 
budżetu MiG Krasnobród.  
W związku z tym, że temat ten wy-

wołał wiele emocji wśród radnych pozwo-
lę sobie nieco szerzej przedstawić dysku-
sję z tym związaną. 

Wyjaśnień do tego punktu udzielił 
Zastępca Burmistrza MiG Krasnobród 
Janusz Oś, który poinformował, że 
Uchwałą z dn. 10.03.1991 r. wybór banku 
do obsługi budżetu był dokonywany po-
przez wskazanie właściwego banku. 
Obecnie bank do prowadzenia obsługi 
budżetu wybierany jest na podstawie 2-
stopniowego przetargu. W tym celu zosta-
ła powołana specjalna Komisja przetar-
gowa., która określiła zasady wyboru 
banku.  
     Do I etapu przetargu zgłosiły się 3 
banki: BS Tomaszów Lub., Kredyt Bank 
S.A. Zamość i PKO BP Zamość. 
     Kolejnym zadaniem Komisji było: 
otwarcie ofert, zapoznanie się z ofertą 
oraz wybranie najlepszych ofert. Po zapo-
znaniu się z ofertami komisja postanowiła 
dopuścić wszystkie banki do dalszych ne-
gocjacji. Negocjacje były tajne , aby nie 
zdradzać warunków proponowanych 
przez banki. 
      W II etapie przetargu banki złożyły 
oferty ostateczne. Aby bank mógł wziąć 
udział w przetargu trzeba było opłacić 
wadium w wysokości 5 tys. zł. W dniu 15 
października br. oferty oceniała Komisja.  
       Po rozpatrzeniu ofert najwięcej punk-
tów zdobył Kredyt Bank S.A. – 35,  na-
stępnie  PKO BP – 33 i BS – 30. 

Z życia szkoły 
 w Majdanie Wielkim 

„Ruch to rozwój – rozwój to ruch”, w myśl 
tego hasła chłopcy klas V-VI w dniu 9 listo-
pada zdobyli V miejsce w biegach przełajo-
wych na szczeblu powiatowym.  

******* 
Na zawodach w mini koszykówce w Kra-
snobrodzie chłopcy kl. VI pokonali uczniów 
z Krasnobrodu i Kaczórek co zapewniło im 
udział w Igrzyskach Powiatowych w Szcze-
brzeszynie, gdzie zajęli III miejsce. 

******* 
„Bawiąc się – wychowujemy” 20 listopada 
odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla 
uczniów całej szkoły. W zabawie uczestni-
czyła młodzież pozaszkolna. Włączając ją 
do wspólnej zabawy pragniemy ukazać, że 
można spędzić wolny czas miło, wesoło, 
kulturalnie bez spożywania alkoholu. Opie-
kę nad uczniami sprawowali nauczycieli i 
rodzice. 



10                             Gazeta Krasnobrodzka 
 

SYLWESTER 2000 
     Do Sylwestra został nam tylko miesiąc. Wielu z nas zdecydowało już, gdzie spędzi tą szczególną noc. Wielu zastana-
wia się jeszcze gdzie, i w jaki sposób ją spędzić.  
     A oto krótkie informacje o imprezach sylwestrowych organizowanych w Krasnobrodzie: 
 
 

 

Ośrodek Wypoczynkowy „Portland” 
Tradycyjnie organizowany jest tu impreza kilkudniowa, połączona z balem 
sylwestrowym. Kilkudniowa, bo rozpoczyna się wieczorem 29 grudnia i koń-
czy w południe 2 stycznia. Koszt tej imprezy to 1.100 zł. W ramach tej ceny 
organizatorzy zapewniają: zakwaterowanie w Ośrodku „Portland”, wyżywie-
nie, kuligi, ogniska i dyskoteki oraz oczywiście Bal Sylwestrowy. Podczas balu 
będzie grał zespół muzyczny „Kombinacja”. Na balu będą się bawili goście z 
Lublina, Chełma, Rzeszowa i Krakowa (około 80 osób). Niestety od września 
nie ma już wolnych miejsc. 
 

Centrum Szkolenia i Rekreacji Korporacji Energetycznej 
Na balu w tym Ośrodku będzie bawiło się około 140 osób. Za kartę wstępu 
trzeba było zapłacić 400 zł. od pary. 
W ramach tego organizatorzy zapewniają dobrą zabawę przy muzyce w wyko-
naniu zespołu muzycznego z Zamościa, bogate meni i fachową obsługę. Więk-
szość gości, które będą bawiły się na tym balu, to osoby związane z Zakładem 
Energetycznym, ale są też i mieszkańcy Krasnobrodu. I tutaj nie ma już wol-
nych miejsc.  

 

Bal Sylwestrowy organizowany w szkole 
Od kilku lat bale sylwestrowe organizowane w szkole cieszą się dużą popular-
nością. W tym roku bal jest organizowany wspólnie przez Komitety Rodziciel-
skie działające przy ZSO i ZSP. Na balu będzie bawiło się około 160 osób. 
Wstęp 300 zł. od pary. Organizatorzy zapewniają wielodaniowe posiłki, napoje 
oraz muzykę w wykonaniu zespołu muzycznego z Krasnobrodu. Również i na 
ten bal nie ma już wolnych miejsc 
 

Bal w Kawiarni „Nocny Marek” 
Organizatorem balu dla około 140 osób jest Pensjonat „Marta”. Bal odbędzie 
się w Kawiarni „Nocny Marek” przy ul. 3-go Maja (parter budynku Centrum 
Oświaty Kultury i Sportu). Za kartę wstępu trzeba zapłacić 400 zł. od pary. W 
ramach tego organizatorzy zapewniają: 12 dań – 6 zimnych, 6 gorących, szam-
pana, kawę, herbatę oraz dobrą zabawę przy muzyce w wykonaniu zespołu. Są 
jeszcze wolne miejsca. Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje 
Pensjonat „Marta”, tel.(0-832) 75-48. 
 

 

 

Karczma „Gwarek” 
Karczma „Gwarek” na Pszeczelińcu organizuje dyskotekę Sylwestrową. Wstęp 
50 zł. od pary. W ramach karty wstępu organizatorzy zapewniają szampana. 
Poza tym odbędą się: „Konkurs wejściówek”, „Konkurs tańca”, pokaz sztucz-
nych ogni oraz inne niespodzianki. 

Oprócz dużych balów sylwestrowych organizowane są w Krasnobrodzie rów-
nież mniejsze imprezy sylwestrowe. I tak w Pensjonacie „U Buzunów” organi-
zowana jest impreza sylwestrowa dla 30 osób z jednej z firm turystycznych. W 
pokojach gościnnych u Państwa Gromków będą bawili się goście z firmy tury-
stycznej „Gromada”. U innych kwaterodawców jest podobnie. Wszystkie miej-
sca noclegowe w ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach i pokojach go-
ścinnych w  okresie Sylwestra są zarezerwowane.  
 

 
Wszystkim bawiącym się na tych im-
prezach, a także pozostającym w do-
mach życzę udanego Sylwestra. 

M. Czapla 
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W-ce Prezes - Tadeusz Kawka 
Sekretarz - Sławomir Radliński 
2. Awans drużyny "Igros" do klasy "A" 
po dwuletnim pobycie w klasie "B". 
3. Remont naszego boiska (poszerzenie) 
- nawiezienie ziemi, dosianie trawy, 
- udział zawodników w pracach ziem-
nych. 
4. Przeniesienie szatni dla zawodników z 
niefunkcjonalnego  domku przy stadionie 
na obiekt Ośrodka Wypoczynkowego 
"Portland", gdzie poprawiły się warunki 
socjalno bytowe dla zawodników. 
5. Zgłoszenie trampkarzy i juniorów do 
Wydzielonej Ligi Juniorów. 
6. Rodziny piłkarsie w Klubie: 
- Mielniczek Kazimierz - ojciec i Tomasz 
- syn, 
- bracia - LIS - Jerzy i Marcin, 
Działowie - Paweł i Dariusz 
GANCARZ - Sławomir i Piotr 
KOŁTUN - Karol i Kacper 
MARGOL - Marek i Tomasz 
7. Gra w drużynie oraz sponsoring Jana 
Łepika z Długiego Kątu (wykonał wał do 
boiska oraz budki dla zawodników rezer-
wowych). 
8. Miłe zakoczenie sezonu na Ośrodku 
"Portland" 
Podziękowanie dla sponsorów: 
- Ośrodek Wypoczynkowy "Portland" 
- Sklep Spożywczy - Wacław Adamczuk 
 

ZAWODY SZKOLNE 
Piłka nożna kl.VIII - powiat Zamość w 
Szczebrzeszynie - III miejsce 
1.Gancarz Sławomir 
2. Nieradko Paweł 
3. Gradziuk Rafał 
4.Rawiak Kamil 
5. Kołtun Kacper 
opiekun Sławomir Radliński 

Dziewczęta kl. VI zajęły II miejsce w pił-
ce koszykowej - powiat zamojski w 
Szczebrzeszynie: 
Kłyż  Żaneta, Mielniczek Magdalena, 
Nowak Magdalena, Siemko Sylwia, Cisek 
Krystyna, Czerwonka Agata, Nawój Elż-
bieta - opiekun Joanna Górnik. 

Oprac. Kazimierz Mielniczek 

        
    Piłkarze i  kadra 
Klubu Sportowego 
"Igros" Krasnobród 
wyrażają smutek i 
żal z powodu tra-
gicznej śmierci  

kolegi -Grzegorza Szpindora - piłkarza 
drużyny "Granica" Lubycza Królewska. 
Grzegorz Szpindor był utalentowanym 
sportowcem, nadzieją piłkarską w II-
ligowej Stali Stalowa Wola, do której 
miał przejść po zakończonym sezonie. Od 
trampkarza do seniora szkolił się w "Gra-
nicy". Jako napastnik, w każdej kategorii 
wiekowej zdobył po kilkanaście bramek. 
 

      Miejsko-Gminny Klub Sportowy 
"IGROS" Krasnobród skupia młodzież z 
Krasnobrodu oraz okolicznych miejsco-
wości - Wólka Husińska, Majdan Mały, 
Majdan Wielki, Malewszczyzna, Kaczór-
ki. 
     Klub działa na bazie sekcji piłki nożnej 
w trzech grupach: 
I. Seniorzy - 18 zawodników, trener - Ka-
zimierz Mielniczek, 
II. Juniorzy - 22 zawodników, trener - 
Kazimierz Mielniczek, 
III. Trampkarze ( starsi i młodsi) - 60 za-
wodników z kl. IV-VIII, trenujących w 3 
grupach, trener - Sławomir Radliński. 
Razem wszystkich zawodników trenują-
cych  i grających w meczach ligowych 
jest około 100. 
      Trenerzy i działacze sportowi zapra-
szają młodzież nie zrzeszoną do udziału w 
treningach, które odbywają się 3 razy w 
tygodniu. Zgłoszenia chętnych przyjmują: 
Sławomir Radliński i Kazimierz Mielni-
czek. 
     Młodzież nasza (trampkarze i juniorzy) 
brała udział w Wojewódzkiej Wydzielo-
nej lidze Juniorów. Najlepszym strzelcem 
juniorów został Piotr Wyszyński - 7 bra-
mek. Wyróżniającymi się zawodnikami w 
trampkarzach są: Gancarz Sławomir, Ra-
wiak Kamil, Kołtun Marcin, Kołtun Ka-
rol. Na tytuł "króla strzelców" zasłużyli: 
Kamil Rawiak - 6 bramek i Kołtun Karol - 
5 bramek. 
      Drużyna M-GKS "Igros" Krasnobród 
(seniorzy) sezon jesienny zakończyła na 
11 miejscu, co przedstawia tabela: 

1. Tarnawatka   32     38:12 
2. Włókniarz     28     47:28 
3. Częrniencin   27     47:  8 
4. MOKiS          26     40:30 
5. Kresy             24     35:30 
6. Orion J           24     23:17 
7. Andoria          23     31:24 
8. Orkan             20     26:31 
9. Delta              19     28:26 
10. Aleksandria  14     18:30 
11. Igros             13     28:37 
12. Huczwa        13     27:36 
13. Grom R.       12     33:50 
14. Relax K.       12     11:36 
15. Orlęta J.          9    22:59 

     W rundzie jesiennej grali następujący 
zawodnicy: 
Bramkarze: Bodys Mariusz, Prus Tomasz 
(jun.). Obrońcy: Kulas Mirosław, Socha 
Jerzy, Działa Dariusz(1 bramka), Bucior 
Jarosław,  Mroczek  Szymon,  Cios   Jaro- 

-sław, Lizut Grzegorz (1 br.), Ożarowski 
Jarosław, Konopka Konrad, Gancarz Piotr 
(jun.), Roczkowski Radosław (jun.). Po-
mocnicy: Lis Jerzy (kapitan - 5 bramek), 
Gałan Andrzej (5 br.) Pawelec Tomasz, 
Konopka Tomasz, Łepik Jan, Lis Mariusz, 
Wyszyński Piotr (jun. - 3 br.), Działa Pa-
weł (jun.). Napastnicy: Kurantowicz Woj-
ciech ( 2 br. w P.P.), Kłyż Sylwester (1 
br.), Roczkowski Tomasz (2 br), Mielni-
czek Kazimierz (8 br.) Mielniczek To-
masz (jun. - 1 br.). 
     Podsumowanie sezonu: 
1. Dwuletni pobyt w "B" klasie wpłynął 

niekorzystnie (przyhamował rozwój 
piłkarzy), 

2. Kłopoty w zestawieniu linii obrony 
(duża rotacja zawodników), 

3. Coraz lepsza gra zawodników młod-
szych - juniorów, 

4. Końcówka sezonu lepsza niż począ-
tek, 

5. Średnia wieku w drużynie wynosi 23 
lata, 

6. Odeszli z drużyny: Marcin Nowosad 
- "Cosmos" Józefów, Kulas Miro-
sław, Bucior Jarosław - służba woj-
skowa. Przybyli do drużyny: Gałan 
Andrzej - "Sokół" Zwierzyniec 
(uczeń ZSP w Krasnobrodzie). 

     Plany na przyszłość to: podnieść pozy-
cję w tabeli, w okolice środka, utrzymać 
się w lidze. 
Kierownikiem drużyny jest Jacek Szpyra 
Masażysta - Marcin Tabała 
Opieka medyczna - lek. Jerzy Cios 
 

Sportowe "Naj..." 
 

1. Najwięksi pechowcy (kontuzjowa-
ni zawodnicy): Paweł Działa - noga w 
gipsie, Wojtek Kurantowicz - zwichnięcie 
ręki. 
2. Największe postępy w grze - 
juniorzy: Piotr Wyszyński, Piotr Gancarz, 
Paweł Działa, Tomasz Mielniczek - zali-
czyli piersze mecze w seniorach, 
3. Najwyżej wygrany mecz - z 
Księżpolem (5 : 2), najwyżej przegrany 
mecz -0 : 6, 
4. Najwięksi "figlarze" w druży-
nie: Tomasz Pawelec, Wojtek Kuranto-
wicz, 
5. Najbardziej opanowani - Jerzy 
Lis, Mariusz Bodys, 
6. Najbardziej agresywni na bo-
isku: Piotr Wyszyński - 3 żółte kartki. 
 
     Miłe akcenty kończącego się roku to:  
1. Powstanie Miejsko-Gminnego Klubu 
Sportowego "Igros" Krasnobród. Wybór 
naszych władz gminnych do Zarządu 
Klubu: 
Prezes - Marek Pasieczny (Burmistrz 
MiG Krasnobród) 
W-ce Prezes - Józef Wryszcz (Przewod-
niczący Rady MiG Krasnobród) 
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         ← zapalana podczas kolacji wigilijnej 

        ← państwo w Europie 

        ← majaczenie, chorobliwy stan umysłu 

        ← zawodnik uprawiający karate 

        ← ziemniak 

 

      ← wlazł kot na ... 

      ← koc, pled 

      ← mówić 

       ← gęsty sos używany do zimnych potraw  

       ← pierwiastek liczba at. 47 

       ← „żona” lisa 

       ← talerz na podstawce do podawania ciast 

       ←  świadectwo kontroli technicznej 

       ← boisko, stadion 

       ← czas trwania, pora, faza 

       ← ziąb 

      Litery z kratek w pionowej kolumnie 
utworzą rozwiązanie krzyżówki, które 
wraz z naklejonym kuponem prosimy 
przesłać na adres redakcji do 22 grudnia 
br. Spośród  osób które nadeślą prawi-
dłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę 
rzeczową, którą ufundował COKiS. 
      Rozwiązanie krzyżówki nr 11: 
„Nigdy gościnność taka jak u Pola-
ków”.  Niestety do Redakcji nie wpłynę-
ła żadna prawidłowa odpowiedź, stąd 
też niestety nie ma osób nagrodzonych. 
Czyżby krzyżówka była zbyt trudna? 

        ← postukać dookoła 

        ← człowiek niezdecydowany 

        I ←koń wprowadzony do Troi 

        ← mała łyżeczka 

        ← uwodniony tlenek glinu 

        ← nieżyt oskrzeli 

        ← Człowiek skłonny do bójek 

        ← orzeszki ziemne 

        ← placek na tort 

        ← Choroba zakaźna z wysypką 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Czy chcecie wiedzieć dzisiaj 
Po co zima przychodzi? 
Otóż zima przyrodzie 
Przynosi sen niedźwiedzi, 
Dla ziemi i roślin odpoczynek. 

 
A kiedy wykorzystacie zimę: 
łyżwy, narty i sanie, 
wtedy nagle – wiosna się stanie! 
Niech nikt nie będzie zmartwiony 
żadną porą roku, 
bo każda ma swe dobre strony, 
z których rzecz oczywista,  
trzeba w pełni korzysta 

Cz. Kuriata 
 
 

 
 
 
 
 

W kapeluszu ze wstąż-

kami 

biegnie zima 

ulicami. 

W srebrnych dłoniach 

ma koszyczek 

a w koszyczku 

mnóstwo życzeń. 

- Dokąd biegniesz 

Zimo biała? 

-Do każdego Mikołaja! 

Do tych zwykłych 

i tych świętych. 

wszystkim dzisiaj  

dam prezenty. 
(fragment wiersza D. Geller) 

 


