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WIEŚCI 
Z 

GMINY 

 

*****  
Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu 
Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w 
Lublinie w uchwalonym planie rzeczowo 
finansowym na rok 2003 umieściła zadania 
przeznaczone do realizacji na terenie m. 
Krasnobród. Na liście zadań przewidzianych do 
realizacji zakwalifikowano zadania: 
1. Zagospodarowanie zielenią ciągu pieszo-

jezdnego ul. Partyzantów. 
2. Zagospodarowanie zielenią i urządze-

niami turystycznymi terenu punktu wi-
dokowego na wzgórzu Kamieniołom. 

3. Rozbudowa parku miejskiego w Kra-
snobrodzie, założenie zieleni wysokiej i 
niskiej – etap III. 

4. Zagospodarowanie zielenią terenu przy 
Szkole Podstawowej w Majdanie 
Wielkim. 

Na zadania te Rada Nadzorcza WFOŚiGW 
przeznaczyła dotację w wysokości 8 000 zł. 
 

*****  
Ochotnicza Straż Pożarna w Grabniku z wła-
snych środków finansowych zakupiła samo-
chód Żuk typ A 05. Zakupiony samochód po 
przeprowadzeniu niezbędnego remontu i 
przystosowaniu do wymogów, jakie muszą 
spełniać samochody specjalne, zostanie włą-
czony w system zabezpieczenia ratowniczego 
ppoż. gminy Krasnobród.  
 

***** 
Została opracowana i przekazana do 
uzgodnienia dokumentacja pozwalająca na 
przeprowadzenie prac przebudowy linii 
napowietrznej na linię kablową części posesji 
znajdujących się przy ul. Tomaszowskiej i 
Al.NMP. W ramach przeprowadzonych prac 
budowlanych zostanie wykonane również 
oświetlenie uliczne przy Kościele, część ul. 
Tomaszowskiej i Al. NMP. 

***** 
           oprac. Sławomir Umiński 

 

 
 

Nowa Wczasowa 
 
Na miesiące maj-czerwiec zaplanowana została realizacja inwestycji pod nazwą: 
„Modernizacja drogi gminnej Gp 019 (ul. Wczasowa) w Krasnobrodzie – etap IV. 
Pracami modernizacyjnymi zostanie objęty 300 metrowy odcinek drogi 
począwszy od ośrodka wypoczynkowego PGKiM do ośrodka TP.S.A. Zadanie 
zostanie zrealizowane przy udziale środków pochodzących aż w 80% z dotacji. 
Poszerzeniu ulegnie jezdnia ulicy z aktualnych 3,50metra do 5,50metra. Odcinek 
drogi otrzyma nową nawierzchnię oraz okrawężnikowanie.  Nawierzchnia jezdni z 
kostki brukowej zostanie ułożona w większości na nowej betonowej podbudowie. 
Zgodnie z tradycją nowy ciąg pieszo-jezdny wykonany będzie z zaakceptowanej 
przez mieszkańców Krasnobrodu oraz turystów kostki brukowej typu 
STAROBRUK. Ponieważ ulica Wczasowa na osiedlu domków Pszczeliniec 
przebiega dość krętą trasą, przy modernizowanym odcinku drogi zamontowane 
zostanie również nowe odblaskowe oznakowanie drogowe. Między innymi na 
łukach drogi ustawione zostaną poprawiające bezpieczeństwo ruchu w terenie 
górzystym tablice typu „sierżant”. Planuje się, że największy ruch turystyczny w 
sezonie letnim odbywał się będzie już po zmodernizowanej ulicy. Wstępnym 
etapem modernizacji ulicy Wczasowej na Pszczelińcu była przeprowadzona w 
ubiegłym roku modernizacja oświetlenia ulicznego w tym rejonie (zamontowano 
nowe lampy typu parkowego) jak również przebudowano  kolidujące z 
projektowaną drogą  podziemne linie energetyczne.  
Ulica po modernizacji swym charakterem ma nawiązywać do zmodernizowanej w 
2001r. ulicy Partyzantów. 
 

Nowe parkingi 
 
Na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Krasnobrodzie zostały opracowane dwie 
nowe dokumentacje na budowę dwóch parkingów przy ulicach Kościuszki i 
Partyzantów. Planuje się, że budowa parkingów zostanie sfinansowana w 75% ze 
środków finansowych pochodzących z programu SAPARD. Obecnie Urząd 
Miasta i Gminy wystąpił z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę w/w 
inwestycji. Nawierzchnia parkingów została zaprojektowana z kostki betonowej 
typu STAROBRUK, a płyty parkingów będą miały zapewnione odwadnianie do 
miejskiej kanalizacji deszczowej. Ze względu na to, że Krasnobród posiada status 
uzdrowiska, na parkingach nie może zabraknąć zieleni jako elementów 
związanych z uzdrowiskowym charakterem Krasnobrodu. Wraz z układaniem 
kostki brukowej pasy postojowe na parkingu zostaną oddzielone bardzo modnymi 
ostatnimi czasy donicami typu kombiflor.  
Parking przy ulicy Partyzantów będzie posiadał 19, a przy ulicy Kościuszki 17 
pełnowymiarowych miejsc parkingowych. 
Ze względu na opóźnienie w programie SAPARD uruchomienie działania 4 – 
infrastruktura turystyczna na obszarach wiejskich, najprawdopodobniej realizacja 
parkingów rozpocznie się wczesną wiosną 2004r. 
 

Sylwester Lizut 
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liczba domów uległa dalszemu 
zmniejszeniu: żydowskich o 12 czyli 
prawie 40%, chrześcijańskich o 5 czyli 
około 9%. Związane jest to niewątpliwie 
z pożarem z 1739 roku, po którym 
prawdopodobnie części domów już nie 
odbudowano. Trudno powiedzieć czy 
liczba mieszkańców zmniejszyła się 
proporcjonalnie do liczby domów czy 
też w pozostałych domach zwiększyła 
się liczba rodzin.  
      W połowie XVIII wieku, sytuacja 
mieszczan krasnobrodzkich jest już 
zupełnie odmienna niż u jego 
początków. Pierwotnie, zgodnie z 
zasadami prawa magdeburskiego, 
podstawową ich powinnością był czynsz 
płacony z domów, placów i ogrodów, 
ewentualnie daniny w naturze jako 
forma renty gruntowej i posługi czyli 
dawanie podwód, szarwarki itp. Później 
pojawił się kolejny obowiązek, jakim 
było odrabianie pańszczyzny przez 
mieszczan na rzecz dworu.  

 
„ten budynek drewniany wszystek 
niedobry, popodpierany, stary, zły, 
gliną oblepiony, był z wapnem”. 
Prawdopodobnie ta część drewniana 
składała się z czterech pokoi na piętrze, 
wokół których był ganek, pięciu 
pomieszczeń mieszkalnych, murowa-
nego skarbca, sionki i spiżarni na dole. 
Od strony wschodniej Tarnowscy 
dobudowali nowy murowany. Nowy 
dwór wybudowano z dużym 
rozmachem. Był to budynek piętrowy z 
szeroką sklepioną sienią pośrodku, 
kaplicą, licznymi pokojami, jadalnią, 
kuchnią itd. Dwór ogrodzony był 
parkanem z „dylów” łączonych w 
słupy. Również nowy dwór nosi już w 
tym czasie ślady upadku w postaci 
przeciekającego dachu i powybijanych 
okien. Może to świadczyć o tym, że 
właściciele nie przebywali tu na stałe. 
W skład budynków folwarcznych 
wchodziły: oficyna, trzy stajnie, obora,  

 

Z  kart  historii 
Krasnobrodu (2) 

 

 
      Właściciele dóbr zakładając Kra-
snobród widzieli go prawdopodobnie 
jako ośrodek rzemieślniczo-handlowy 
dla okolicznych wsi i taką też rolę mia-
steczko pełniło w pierwszym okresie. 
Likwidacja zboru kalwińskiego, działal-
ność dominikanów w klasztorze, w któ-
rym znajdował się obraz Matki Boskiej 
uznawany za cudowny, źródło wytry-
skające w miejscu objawienia się Matki 
Boskiej i postawienie nad źródłem w le-
sie zwanym Zagórą około połowy XVII 
wieku kapliczki z obrazem św. Rocha, 
rozsławiły Krasnobród jako ośrodek 
pielgrzymkowy. Rozwój kultu Matki 
Boskiej uczynił z niego ośrodek o 
znacznie szerszym promieniu oddziały-
wania zwiększając klientelę kupców i 
rzemieślników, karczmarzy oraz zyski z 
targów i jarmarków. Być może dzięki 
temu, pomimo częstych najazdów, poża-
rów i epidemii, Krasnobród funkcjono-
wał stosunkowo nieźle w porównaniu z 
innymi miasteczkami tego regionu. 
      Według źródeł, w 1685 roku w mia-
steczku było: „domów żydowskich 
wielkich 4, domów mniejszych 4, do-
mów miernych miejskich 26, różnych 
chałup, chałupek 60, na przedmieściu na 
zagrodach chałupek 2 oraz na przedmie-
ściu pana Żłobickiego zagród 2”. Jak 
wynika z powyższych danych, pod ko-
niec XVII wieku, w sto kilkanaście lat 
po założeniu, w Krasnobrodzie było 98 
domów, które wliczono do podatku po-
dymnego jako 66 dymów. W ciągu na-
stępnych trzydziestu lat Krasnobród mu-
siała dosięgnąć jakaś kolejna klęska. Z 
danych z 1716 roku wynika, że było już 
tylko 46 domów w tym 24 chrześcijań-
skie i 22 żydowskie, oznacza to również 
zmniejszenie się dymów o ponad 30. Jak 
widać z powyższych danych, już na po-
czątku XVIII wieku liczba ludności ży-
dowskiej zbliżała się do 50%. Może to 
wskazywać na dość dużą rolę handlu i 
rzemiosła, którymi przede wszystkim 
parali się Żydzi. Większość chrześcijan 
trudniło się prawdopodobnie rolnictwem 
i w niewielkim procencie rzemiosłem.  
3 IV 1739 roku Krasnobród po raz 
kolejny dosięgła klęska pożaru, który 
zniszczył 25 domów żydowskich. 
Ocalały tylko 4 chałupki żydowskie oraz 
47 chałup katolickich i 5 pańskich 
„domów wjezdnych”. Pożar strawił 
prawdopodobnie większość zabudowy 
przyrynkowej zamieszkałej przez 
Żydów. Ocalały natomiast domy 
chrześcijańskie, które znajdowały się 
poza pierzejami rynku i były bardziej 
rozproszone, co utrudniało przenoszenie 
się ognia. W tym czasie w 
Krasnobrodzie istniało aż 5 domów 
wjezdnych (zajazdów), świadczy to o 
tym, że miasto w dalszym ciągu pełniło 
rolę istotnego punktu na szlaku komuni-
kacyjnym. W ciągu następnych 14 lat  

W 1753 roku w Krasnobrodzie było 35 
mieszczan odrabiających pańszczyznę i 
płacących równocześnie czynsz. Byli to 
ci mieszczanie, którzy posiadali ziemię 
lub ogrody. Poza nimi było 7 
chałupników mieszkających na 
„zatyłkach”. Ci nie posiadali ziemi więc 
płacili tylko czynsz. Chałupnicy trudnili 
się rzemiosłem, wśród nich było: 2 
czapników,  
2 piekarzy, 2 cyrulików i 1 krawiec. 
Wśród Żydów większość trudniła się 
ważeniem piwa oraz wódki i ci płacili 
poza czynszem tak zwane kotłowe. 
Żydzi krasnobrodzcy w tym czasie 
dzielili się na tych, którzy mieszkali we 
własnych domach i mieszkających w 
domach dworskich. 
      Częste przemarsze wojsk, pożary, 
epidemie na przełomie XVII i XVIII 
wieku niekorzystnie wpływały na 
rozwój wszystkich miast Lubelszczyzny, 
w tym również i Krasnobrodu, 
powodując zmniejszenie liczby domów i 
mieszkańców. Nakładanie coraz nowych 
ciężarów feudalnych aż do pańszczyzny 
włącznie, przyczyniło się do ubożenia 
mieszczan co z kolei powodowało 
upadek rzemiosła i handlu. Ogólny 
regres gospodarczy dotknął również 
sporą część dworów, których pola po 
części leżały odłogiem, domy popadały 
w ruinę. 

      Pierwszy dwór w Krasnobrodzie 
datowany jest na wiek XVI. Inwentarz z 
1722 roku opisuje dwór składający się z 
dwóch części: murowanej i drewnianej 

dwa kurniki, chlewik, pięć szop, 
spichlerz, sernik, mleczarnia i 
piwniczka. Ponad to nad rzeką 
znajdowała się „winnica”. 
Prawdopodobnie pod koniec XVIII 
wieku (a nie jak sugerują niektóre 
źródła na przełomie XVII i XVIII 
wieku) zespół dworski uległ 
przebudowie. W jej wyniku dawny 
dwór otrzymał od wschodu 
klasycystyczny fronton oraz został 
połączony z nową oficyną za pomocą 
ćwierć kolistej galerii. W tym czasie 
rozebrano starą drewnianą część 
dworu. Wraz z przebudową pałacu 
nastąpiło uporządkowanie jego 
otoczenia i założenie parku, co nadało 
charakter okazałej rezydencji 
ziemiańskiej. 
       XVII i XVIII wiek to również 
okres pewnych zmian w architekturze 
miasteczka. W 1680 roku wybudowano 
w Krasnobrodzie synagogę, nie 
wykluczone, że była to już druga 
synagoga. Koniec XVII wieku to czas 
opuszczenia przez dominikanów 
drewnianego kościoła w miasteczku. 
Na działce sąsiadującej z kościołem 
około 1779 roku wybudowano 
drewnianą cerkiew greko-katolicką pod 
wezwaniem Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny. Obok cerkwi znajdował 
się cmentarz. Początkowo cerkiew w 
Krasnobrodzie była siedzibą parafii, ale 
ze względu na  
 

                 Ciąg dalszy na str. 4 
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Kilka refleksji  
o cierpieniu 

 
 
     Okres Wielkiego Postu jest czasem 
szczególnej refleksji o cierpieniu. 
     Kontemplując cierpiącego Chrystusa, 
który przeżywa  swoje osamotnienie, 
lęki i trwogę, fizyczny ból dźwigania 
krzyża i ten wewnętrzny wywołany 
zdradą, niezrozumieniem i 
opuszczeniem – zastanawiamy się nad 
ludzkim cierpieniem, jego sensem i 
celem. 
     Tak jak pisała Łucja (G.K. z 
25.02.2003r.) – ja również uważam, że 
doświadczającym ogromnego bólu 
fizycznego i cierpienia psychicznego 
jest niewątpliwie Ojciec Święty Jan 
Paweł II. Jak Chrystus niezrozumiany 
przez wielu, zdradzany również przez 
tych, którzy owszem słuchają Go, ale 
nie żyją  według Jego Nauki, nie trwają 
przy modlitwie razem z Nim (nawet w 
tym wyjątkowym Papieskim dniu jakim 
jest 16 dzień miesiąca). Dlatego tak 
cieszy ta grupa naszej młodzieży, która 
pamięta o Ojcu Świętym i modli się za 
Niego i razem z Nim. Dobrze, że 
chociaż oni...  i nieliczni wierni. Rodzi 
się refleksja, że może dzięki tym 
modlitwom Bóg zachowuje Go dla nas.  
      Podczas swojego drugiego pobytu w 
rzymskim szpitalu, Ojciec Święty został 
zakażony cytomegalowirusem podczas 
transfuzji krwi. Wirus wyniszczył i 
osłabił Jego organizm do tego stopnia, 
że przez tydzień był bliski śmierci... 

 
Wierzę, że ocaliła Go miłość i modlitwa 
tych, którzy Go naprawdę kochają nie 
tylko deklarowaną, ale i ofiarną 
miłością. Jak wiadomo walka dobra ze 
złem trwa nieustannie. 
      W lipcu 1992 roku choroba znowu 
atakuje. Ojciec Święty chory na raka, 
przed operacją przyjmuje ostatni 
sakrament...  
Operacja udaje się. Guz, który nabierał 
już cech złośliwych, zostaje szczęśliwie 
usunięty. 
      Ojciec Święty cierpienie znosi bez 
słowa skargi. Modli się. Swoje życie 
zawierza Bogu i Matce Najświętszej. To 
Ona otacza Go płaszczem swojej opieki. 
I choć jeszcze kilkakrotnie jako pacjent 
powraca do Polikliniki Gemelli – za 
każdym razem przezwycięża chorobę i 
wychodzi bogatszy. 
      Bo jak sam mówi: „cierpienie jest 
tajemnicą nieprzeniknioną i dlatego 
jakże często trudną do zniesienia. 
Człowiek dotknięty chorobą, dotknięty 
jakimkolwiek cierpieniem pyta samego 
siebie, dlaczego ja muszę znosić ból i 
jaki jest 
 

 
sens mojego cierpienia.” A przecież 
„przeżywający chorobę wierzący – jak 
określił ks. bp. Zbigniew Kiernikowski 
– są skarbem Kościoła, gdyż  
przeżywają misterium Jezusa.”  
Ojciec Święty nie poddał się chorobie, 
słabości i bólowi ale jak mówi ks. bp. 
Kazimierz Nycz z Krakowa – w swoim 
cierpieniu i starości prowadzi Kościół 
Chrystusowy równie owocnie, a może 
jeszcze głębiej. 
      Sam Ojciec Święty poucza nas, że: 
„Ewangelia i wiara nie uśmierzają bólu, 
ale czynią go łatwiejszym do zniesienia. 
Otwiera nam drogę do zrozumienia 
głębszego sensu i cierpienia.” 
       Jeśli nie masz już sił, aby dźwignąć 
swój ból – ofiaruj go Bogu. I pamiętaj, 
że jest Ktoś, Kto czuwa nad Tobą w 
każdym momencie i w każdej sytuacji i 
trzyma Cię mocno w swoich czułych 
ramionach. 
 

Zofia Kończewska-Murdzek 

 

Z  kart  historii 

Krasnobrodu (2) 
 
Ciąg dalszy ze str. 3 
znikomą ilość greko-katolików w miasteczku, parafię 
przeniesiono do Suchowoli. Jeszcze w 1860 roku była w 
Krasnobrodzie cerkiew chociaż prawdopodobnie nieczynna i 
zrujnowana. W 1870 roku na miejscu  cerkwi greko-
katolickiej wybudowano nową ,murowaną cerkiew 
prawosławną będącą fili ą parafii w Suchowoli, która 
dotrwała do lat trzydziestych XX wieku.  
       Na początku XVIII wieku w miasteczku urzędował 
wójt, burmistrz i jego zastępca oraz sługa miejski. Były dwie 
szkoły, a także szpital (dom dla ubogich). Oddzielne 
instytucje i obiekty użyteczności publicznej mieli również 
Żydzi. Należały do nich: synagoga, szkoła żydowska, łaźnia 
i cmentarz. 
      Pod koniec XVIII wieku następuje przełamanie recesji w 
rozwoju miasta i systematyczne zwiększenie liczby jego 
mieszkańców. W 1810 roku Krasnobród liczył 780 
mieszkańców, a w 1890 liczba ta wzrasta do 2109. 
Apogeum demograficzne osiągnęło miasteczko w 1910 
roku, kiedy liczba jego mieszkańców wynosiła 3370 osób. 
We wzroście tym znaczny udział posiada ludność żydowska, 
w 1905 roku Żydzi stanowili około 65% ogółu ludności. 
     Druga połowa XIX wieku obfituje w ważne wydarzenia 
dla ludności całego Królestwa Polskiego, wydarzenia te nie 
ominęły również Krasnobrodu. 

J. Kurantowicz  M. Sawulska 

 

Ogłoszenie 
 
Zarząd Wspólnoty Gruntowej Krasnobrodu ogłasza przetarg na 
dzierżawę działki nr 1231 położonej w Krasnobrodzie przy ul. 
Partyzantów z przeznaczeniem na usługi parkingowe w okresie 
od 01.06.2003 do 30.09.2003r. 
Istotne warunki przetargu: 
1. W przetargu mogą brać udział tylko członkowie Wspólnoty 

Gruntowej Krasnobrodu 
2. Minimalna stawka dzierżawy za 1 miesiąc wynosi 200zł. 

(słownie: dwieście złotych). 
3. Minimalne postąpienie w trakcie licytacji wynosi 10% ceny 

podstawowej. 
4. Podpisanie umowy z Oferentem nastąpi po wpłacie przez 

Oferenta całości wylicytowanej kwoty za okres dzierżawy 
na dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia dzierżawy. 

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 200zł. u skarbnika Wspólnoty Pana Gabriela 
Umińskiego na godzinę przed przetargiem. 

6. W przypadku rezygnacji Oferenta z podpisania umowy na 
dzierżawę przedmiotowej nieruchomości następuje utrata 
wadium, a umowa będzie podpisana z oferentem następnym 
w kolejności co do wylicytowanej kwoty. 

7. Przetarg odbędzie się dnia 18.05.2003r. o godz. 1600 w 
Lokalu Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 

8. Zarząd Wspólnoty zastrzega sobie prawo unieważnienia 
przetargu bez podania przyczyn. 

9. Dodatkowych informacji o przetargu udziela Pan Andrzej 
Dziura, zam. Krasnobród ul. Targowa 7, tel. 660-74-42. 

 

       Przewodniczący Zarządu Wspólnoty 
                 Kazimierz Roczkowski 
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Wychowanie do wartości 
 

Uczyć się wzlatywać ku niebu 
 
 

Umiarkowanie 
 

O ile potrafimy wymagać od siebie i 
opanowywać siebie, możemy też nauczyć 
się cnoty umiarkowania. Kościół 
przestrzega przed nieumiarkowaniem w 
jedzeniu i piciu, a w liście świętego 
Jakuba odnajdujemy przestrogę przed 
nieopanowaniem języka, mowy. Aby być 
umiarkowanym w życiu, trzeba nauczyć 
się siebie, swoich słabości i wielkości; 
umieć wymagać od siebie - wszystko to 
prowadzi nas w ramiona wolności, ku 
której wyswobodził nas Chrystus.  
      Pewnego razu kobieta ze wsi poszła 
na targ. Chciała tam sprzedać swoje 
masło i kupić ryż. 
Wkrótce znalazła handlarza ryżem i ubili 
interes. Jednak po dwóch godzinach 
wróciła oburzona do handlarza: 
- Niech no pan posłucha! Pańskie kilo 
ryżu waży o 50 g za mało. 
- Czy to możliwe? - zdziwił się handlarz. - 
Odważyłem kilo ryżu za pomocą 
kilograma masła, które mi pani 
przyniosła.                                   

(Źródło jak wyżej) 
 

      Gdybyśmy spróbowali porównać 
nasze życie do samolotu, to te cztery 
cnoty są koniecznością do pełni naszego 
człowieczeństwa. Oto sprawiedliwość jest 
siłą napędową, motorem naszego życia. 
Lecz sama siła nie wystarczy. Potrzebne 
są jeszcze skrzydła. Ich rolę odgrywają 
męstwo i umiarkowanie. Roztropność zaś 
jawi się jako pilot, który prowadzi nas po 
niebezpiecznych zakrętach naszego 
ludzkiego losu. 

x. Jacek Rak 
 
 

 
 
      Człowiek, aby w pełni mógł rozwijać swoje człowieczeństwo, winien budować 
siebie ku wartościom, ku dobru. W dzisiejszym, poplątanym moralnie świecie trudno 
jest odnaleźć prawdziwy sens tego co dobre i szlachetne. Warto więc sięgnąć do 
tradycji Kościoła, który przez wieki budował system kształtowania i wychowania 
człowieka w oparciu o Objawienie Boże. W teologii mówimy więc o cnotach, czyli 
usposobieniu człowieka ku dobru, które zakorzenione jest w samym Bogu, "który 
jedynie jest Dobry". Wyróżniamy cnoty Boskie: wiarę, nadzieję i miłość; i cnoty 
główne - są to roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo.  

 
Sprawiedliwość 

 

Często słyszymy, a i nieraz sami wykrzykujemy - "Jakie to niesprawiedliwe!" Jakże 
wielu ludzi jest przeciw niesprawiedliwości. Często chcemy być sprawiedliwie 
traktowani. Lecz to nie koniec sprawiedliwości. To my musimy być sprawiedliwi, a 
to znaczy, że musimy być gotowi oddać każdemu, co mu się należy. Oznacza to, że 
musimy żyć według prawdy ( sprawiedliwość wypływa z prawdy), musimy być 
wrażliwi i mieć szacunek dla bliźniego. I tu jest chyba cały klucz do 
sprawiedliwości. Bo tak często dominują w nas, w naszym życiu społecznym 
chciwość, żądza czy pragnienie zemsty.  
 

Roztropność 
 

Można by powiedzieć, że roztropność jest umiejętnością dobrania odpowiednich 
środków do sprawiedliwości. O ile cnota sprawiedliwości mówi nam - co; 
roztropność mówi nam - jak. Jak wypełnić w życiu nasze poczucie sprawiedliwości. 
Aby tak było, człowiek musi wyposażyć swe serce w pokorę, przezorność, rozsądek 
i znajomość ludzkich charakterów. Do tego dołożyć odrobinę doświadczenia i 
umiejętność przemyślenia posunięć, planów i słów wypowiadanych pod adresem 
drugiego człowieka. Przeciwieństwem jest brak zastanowienia, lekkomyślność, 
pycha lub brak zdecydowania. 

Do św. Wincentego Ferreriusza przyszła kiedyś pewna kobieta i poczęła się 
skarżyć w gorzkich słowach na swego męża. 
-On jest tak gderliwy i złośliwy, że nie sposób z nim już po prostu dłużej wytrzymać. 
Mistrz Wincenty postanowił zatem dać jej środek, który miał sprawić, że do ich domu 
wróci spokój. 
- Idź do naszego klasztoru - powiedziała Święty - i powiedz furtianowi, żeby ci dał 
trochę wody z klasztornej studni. A kiedy twój mąż przyjdzie do domu, wypij trochę 
tej wody. Ale trzymaj ją ostroznie w ustach, nie połykaj od razu. Wtedy przeżyjesz 
cud! 
   Kobieta wiernie wykonała polecenie Ferreriusza. Kiedy mąż wieczorem przyszedł 
do domu i zaczął dawać upust swemu złemu humorowi i niecierpliwości, żona szybko 
sięgnęła po cudowną wodę, zacisnęła wargi, aby nie uronić ani kropli z ust. I 
rzeczywiście! Wkrótce mąż zamilknął. Burza tego wieczora minęła nad wyraz szybko. 
Jeszcze kilka razy kobieta użyła tajemniczego środka: zawsze z tym samym 
cudownym skutkiem. Mąż od tej pory był jak odmieniony. Obsypywał ją znowu 
słowami pełnymi miłości, a nawet wychwalał jej łagodność i cierpliwość.  
   Uszczęśliwiona kobieta pospieszyła do Świętego i poinformowała go o cudownym 
działaniu lekarstwa.  
- Woda z klasztornej studni - powiedział z uśmiechem Wincenty - nie sprawiła 
żadnego cudu. Zawdzięczasz go milczeniu. Wcześniej swymi odpowiedziami 
doprowadzałaś męża do pasji: twoje milczenie go wyciszyło. 
 Jeszcze do dzisiaj w Hiszpanii istnieje przysłowie: "Napij się wody św. Wincentego". 

(Zaczerpnięte z książki P. Lefevre "Jak zmienić swoje życie?")  
 

Męstwo 
 

Zdajemy sobie sprawę, że trudno zachować sprawiedliwość, a jeszcze trudniej być 
sprawiedliwym w codziennym życiu. Tyle w nas i wokół nas pokus i zagrożeń. Aby 
przeciwstawić się tym niebezpieczeństwom, potrzeba nam męstwa. Męstwa, które 
jest trwaniem przy dobrym, które jest wytrwałością i cierpliwością. Często musi być 
połączone z wyrozumiałością i rozwagą. Grzechami przeciwko męstwu są pycha, 
fałszywa odwaga podszyta tchórzostwem czy zarozumiałość.  
 

 

Od  
Redkacji 

 
      Informujemy, że od października 
2002r. korekta „Gazety Krasnobrodzkiej” 
prowadzona jest przez członków 
Redakcji, bądź współpracowników 
„G.K.”, a nie jak omyłkowo podawaliśmy 
przez p. Mariannę Olszewską. 
      Za zaistniałą pomyłkę przepraszam  
p. Mariannę Olszewską. 
 

       Red. nacz. 
   Mariola Czapla 
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rolnych w Polsce otrzyma dopłaty ze 
względu na trudne warunki gospodaro-
wania (160 zł na hektar). Do 800 zł na 
hektar przysługiwać będzie rolnikowi 
tytułem zwrotu wydatków na dostoso-
wanie jego gospodarstwa do standardów 
unijnych. Ponadto gospodarstwa nisko-
towarowe, które przedstawią wiarygodny 
plan rozwoju będą otrzymywały przez 
trzy albo pięć lat po 5000 zł rocznie. 
Limity produkcji i wielkości referen-
cyjne na poszczególne  płody rolne:  
       Wynegocjowano łączną kwotę 
mleczną w wysokości 9 380 tys. ton, w 
tym kwotę hurtową wynoszącą 8 500 
tys. ton, kwotę sprzedaży bezpośredniej 
w wysokości 464 tys. ton i rezerwę re-
strukturyzacyjną na poziomie 416 tys. 
ton (pozwalającą uwzględnić wzrost po-
pytu rynkowego na mleko w wyniku  

 

Unijne 
spotkanie 

 

 
      W dniu 5 marca br. w CKiS odbyło 
się spotkanie informacyjne dotyczące 
integracji z Unią Europejską. Pracow-
nicy Biura Integracji Europejskiej prze-
prowadzili wykład o unijnej polityce 
rolnej. Dosyć szczegółowo został omó-
wiony temat dopłat bezpośrednich dla 
rolników, dostosowanie gospodarstw do 
standardów unijnych oraz wynegocjo-
wane przez Polskę limity produkcyjne.  
     Oto niektóre informacje, które zo-
stały przekazane przez prowadzących 
spotkanie. 
     W pierwszych latach członkostwa 
polscy rolnicy otrzymywać będą dopłaty 
bezpośrednie w systemie uproszczonym. 
System ten, w którym wysokość dopłat 
bezpośrednich zależy tylko od po-
wierzchni użytków rolnych w gospodar-
stwie, a w pewnym zakresie także od ro-
dzaju upraw, będzie funkcjonował przez 
pierwsze trzy lata członkostwa, z moż-
liwością przedłużenia o kolejne dwa. 
Każdy rolnik, niezależnie od rodzaju 
produkcji w jego gospodarstwie, 
otrzyma w pierwszym roku po przystą-
pieniu Polski do Unii 161 zł na każdy 
hektar powierzchni swego gospodar-
stwa, 199 zł w 2005 r. i 238 zł w 2006 r. 
Rolnicy uprawiający rośliny, których 
produkcja jest w Unii dotowana (np. 
zboże, kukurydzę, rośliny oleiste, wyso-
kobiałkowe, len i konopie, tytoń i nie-
które inne) otrzymają w 2004 r. dodat-
kowe 282 zł do hektara, w 2005 r. – do-
datkowe 285 zł, a 284 zł w następnym, 
2006 roku. Dodatkowe dopłaty dla rol-
ników specjalizujących się w produkcji 
zwierzęcej będą nieco niższe niż w 
przypadku produkcji roślinnej. W 2004 
r. na każdy hektar łąk i pastwisk w da-
nym gospodarstwie przypadnie dodat-
kowych 181 zł, 225 zł w 2005 r. i 279 zł 
w 2006 r. 
      Oprócz dopłat bezpośrednich rolnicy 
mogą liczyć na inne formy unijnego 
wsparcia. Niemal połowa gospodarstw  

ograniczania podaży mleka z gospo-
darstw produkujących mleko na samoza-
opatrzenie). Wielkości te zapewniają 
możliwości rozwoju sektora mleczar-
skiego w najbliższych latach. Wynego-
cjowana kwota sprzedaży hurtowej 
łącznie z rezerwą restrukturyzacyjną 
przekracza o około 1,5 mln ton obecny 
przerób mleka w mleczarniach. 
     Plon referencyjny na uprawy polowe 
został ustalony na poziomie 3,0 t/ha, co 
wynika ze średniego plonu zbóż w 
Polsce w latach 1994/95-1998/99 (przy 
wyłączeniu dwóch lat skrajnych). 
Powierzchnia bazowa została 
powiększona o powierzchnię uprawy 
kukurydzy na kiszonkę (146 tys. ha) i 
wynosi 9 454 671 ha. 
 

 

 
      Premie zwierzęce: 
Specjalna premia wołowa - 926 000 
sztuk. 
Premia ubojowa dla cieląt – 839 518 
sztuk. 
Premia ubojowa dla bydła dorosłego - 1 
815 430 sztuk. 
Premia dla krów mamek - 325 581 sztuk. 
Premia za owce maciorki - 335 880 
sztuk. 
      Dodatkowo Polska uzyskała kwotę 
27,3 mln EURO na zwiększenie premii 
dla bydła i 355 tys. EURO na 
zwiększenie premii dla owiec. 
      Cukier. Wynegocjowano kwotę A na 
poziomie 1 580 000 ton, co odpowiada 
zapotrzebowaniu rynku krajowego, oraz 
kwotę B (na eksport poza UE z dotacją) 
w wysokości 91 926 ton. 
      Izoglukoza. Wynegocjowano kwotę 
A w wysokości 24 911 ton i kwotę B na 
poziomie 1 870 ton. 
     Pozostałe: 
Skrobia ziemniaczana - kwota na 
poziomie 144 985 ton. 
Tytoń - kwota na poziomie 37 933 ton. 
Susz paszowy - kwota w wysokości 13 
538 t. 
Len i konopie na włókno - kwota na 
poziomie 1 386 ton. 
Pomidory do przetwórstwa - kwota na 
poziomie 194 639 ton. 
       Spore zainteresowanie zebranych 
wywołał temat rent strukturalnych dla 
rolników i dopłat za zalesianie gruntów.  
Warunkiem ubiegania się rentę jest także 
przekazanie gospodarstwa rolnego 
osobie prawnej lub jednostce 
organizacyjnej, nie posiadającej 
osobowości prawnej jedynie w sposób 
trwały, tj. poprzez przekazanie własności 
aktem notarialnym lub w przypadku 
Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa, w drodze decyzji 
administracyjnej. Natomiast przekazanie 
gospodarstwa osobie fizycznej może 
nastąpić zarówno w sposób trwały (w 
pewnych wypadkach jest to konieczne), 
jak również poprzez zawarcie pisemnej 
umowy dzierżawy na co najmniej 10 lat 
oraz zarejestrowanie w ewidencji 
gruntów budynków. Renta strukturalna 
będzie wypłacana co miesiąc w terminie 
określonym w decyzji, ale nie dłużej niż 
przez okres 10 lat. 
       Po zakończeniu wykładu zebrani 
ożywili się wyraźnie, pojawiły się 
pytania do prowadzących. Największe 
kontrowersje wzbudził temat rent 
strukturalnych, pytano jakie warunki 
musi spełnić rolnik aby taką rentę 
otrzymać, jak długo renty strukturalne 
będą funkcjonować w Unii oraz komu 
rolnik może przekazać gospodarstwo 
rolne. Pozostałe pytania dotyczyły 
zalesiania gruntów, zmiany cen 
żywności po wejściu do Unii oraz 
nabywania ziemi przez obcokrajowców. 

Tomasz Maruszak 
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Myśli kilka o poezji  
p. Marii Domańskiej i o... poezji 

Felieton na okoliczność promocji tomiku „Och, ty życie moje...” 
 
      Co najmniej od stu lat słyszy się 
opinie, że poezja umiera, że nie ma nic 
do powiedzenia. Można by w to łatwo 
uwierzyć sugerując się hasłami 
współczesnej filozofii postmodernistycz-
nej głoszącej zupełne wyczerpanie się 
kultury, która od tej pory ma być tylko 
powielaniem starych wzorów. Na 
szczęście jednak dzień, choćby taki jak 8 
marca b.r.(dobry dzień na promocje 
poezji kobiecej) udowadnia nam, że 
poezja żyje i ma się zupełnie dobrze. W 
kwestii dalszej egzystencji poezji 
pociesza nas również ksiądz Jan 
Twardowski. Posłuchajmy wypowiedzi 
księdza-poety Jana Twardowskiego. 
 

„Czym jest dla księdza poezja? Po co 
jest? Czemu służy?. Zdawałoby się, że w 
dzisiejszym zmaterializowanym świecie 
nie powinno być dla niej miejsca, a 
jednak – jak ktoś wyliczył - ponad 
sześćset tysięcy ludzi pisze wiersze.” 
 

„Ludzie zawsze mieli potrzebę pisania. 
Pisali listy, pamiętniki, dzienniki. 
Wyrażało się tym pragnienie kontaktu z 
drugim człowiekiem. Są rzeczy, których 
nie umiemy wypowiedzieć wprost, 
łatwiej nam wyrazić je na piśmie, bo 
wtedy mamy dystans. U człowieka w 
średnim wieku ta potrzeba pisania 
słabnie. Piszą ludzie młodzi i starzy. 
Dobrze, że piszą. Lepsze to niż na 
przykład upijanie się. W pisaniu jest 
próba działalności kulturalnej. Poza 
tym, pisząc, człowiek dojrzewa, kształci 
swoją wrażliwość, z czasem uczy się 
śmiać z samego siebie. Dziwię się, że 
tylu ludzi wydaje własnym sumptem 
swoje wiersze, bo to drogo kosztuje.(...)
  
Pisanie to praca. Nie tylko kwestia 
ambicji. Piszący musi czytać, poszerzać 
swoja wiedzę doskonalić warsztat.(...) 
Żeby pisać, a zwłaszcza publikować, 
trzeba przezwyciężyć wstyd.(...) 
Poza tym pisanie jest poznawaniem 
siebie. Często po latach nawet 
najsłabsze wiersze nabierają wartości, 
stają się ciekawsze niż kiedyś, bo są 
świadectwem innej, minionej już 
epoki.” 
(Magazyn Literacki. nr 4/99(31), s29-32. 
 

A jaka jest poezja  
p. Marii Domańskiej? 

„Kocham przyrodę. Życie w zgodzie z 
naturą pozwala na zrozumienie siebie i 
swoich potrzeb” – to słowa p. Marii. Na-
tura jest wszechobecna w jej wierszach, 

 
w których pojawia się panorama pór 
roku, świąt, miejsc związanych z 
dzieciństwem. 

Wiosnę najbardziej 
Widać na wsi. 

W ogródkach wychylają 
Swe głowy 

Pierwsze kwiaty 
Na drzewach otwierają się 

Zielone pąki. 
 (Wiosna na wsi, s.49) 

 
      Jakie były początki twórczości pani  
Marii? Poetka zdradziła nam, że 
pierwsze wiersze napisała w wieku 17 
lat wtedy, gdy budzą się wielkie uczucia 
a biała kartka papieru jest najlepszym 
powiernikiem nastolatki. 
     Tematyka miłosna zajmuje sporą 
część dotychczasowego dorobku 
twórczego pani Domańskiej. Miłość 
nabiera różnorodnych odcieni i 
charakteryzuje ją bogactwo uczuć i 
nastrojów od euforii, radości do smutku, 
żalu, tęsknoty i oczekiwania. Są tu 
bezpośrednie wyznania, są krótkie 
historyjki i żarty poetyckie; znaleźć 
można również subtelne i finezyjne 
erotyki. 
       Poetka stwierdziła, że nie utożsamia 
się z żadnym twórcą, nie chce się z 
nikim identyfikować, pragnie kreować 
siebie i ma w tym zupełną rację, ale 
prawdą jest również to, że czytając jej 
wiersze nasuwa się myśl, że pani Maria 
swoją twórczością kontynuuje dobrą i 
bogatą tradycję poezji kobiecej – Marii 
Konopnickiej, Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej czy wreszcie noblistki - 
Wisławy Szymborskiej. 

Ty jesteś dla mnie 
Jak śpiew ptaków 

Rozpoczynający cudny koncert 
(Ty jesteś dla mnie, s.7) 

 
„W swych wierszach wyrażam moje 
emocje”- wyznała p. Maria, a emocje te 
mają swe źródło w egzystencjalnych 
lękach i  niepokojach współczesnego 
człowieka- kobiety, matki, żony. Widać 
w tych utworach żal za dzieciństwem, 
obawę przed przyszłością, niepewność w 
teraźniejszości; pojawia się pytanie o 
sens rzeczy elementarnych: miłości, 
rodziny, świąt, codziennych zmagań z 
obowiązkami, niech jednak wiersze 
mówią same za siebie. 

Powołano mnie do życia 
Lecz do końca 
Nie wyjaśniono 

 
Jaka rolę pełnić mam 

Być człowiekiem 
Kobietą 
Matką 

Czy żoną 
Być u boku mężczyzny 

Czy z mężczyzna u boku 
(***Powołano mnie s.42) 

 
W świecie pełnym niepokojów i pytań 
bez odpowiedzi jest taka jedna kraina 
zawsze dobra i piękna – KRAINA LAT 
DZIECINYCH! 

Tęsknię do tej wsi rodzinnej 
Do tej chaty pod lasem 
Do dzieci z sąsiedztwa 

I wspólnych zabaw czasem 
(...) 

Tęsknię do zapachu wiejskiego chleba 
Do chodzenia po piachu boso 

Do majówek pod figurą... 
(Tęsknię s. 37) 

 
Kiedy ojciec odszedł 

Drzewa w sadzie płakały 
Stały w zimowej szacie 
Wystrojone na biało 

Aż w oczach pobielało 
Pamiętały dotyk jego dłoni 

Gdy przycinał je wiosną 
Podziwiał je latem 

Zrywał owoce jesienią 
Zimą okręcał słomą. 
Co wiosnę stroją się 
W całej swej krasie 

W białe suknie 
Jak na bal 

Gdy patrzę na nie 
Ogarnia mnie 
Tęsknota i żal. 

 (Pamięci mojego Ojca, s.40) 
 

      Jakie są więc wiersze p. Marii?- są 
jak życie: różnorodne, bogate w uczucia 
i niełatwe, ale zawsze z nadzieją. 

Wierzyć musimy w to 
Że wszystko jakiś ma sens 

I trzeba nadzieję mieć. 
(Musimy wierzyć, s.51) 

 
     Fragmenty wierszy pochodzą z 
tomiku: M. Domańska, „Och ty życie 
moje”, Krasnobród 2002. 

  Oprac. Danuta Korzeniowska 
 
Relacja ze „Spotkania z Poezją Marii 
Domańskiej” – patrz  str. 8.  
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„Och ty  
życie moje...” 

 
 

      W sobotnie popołudnie 8 marca 
2003r. o w Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie odbyło się „Spotkanie z 
poezją Marii Domańskiej”. Spotkanie 
zostało zorganizowane przy współpracy 
Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie i Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie - 
instytucji, która od 1 stycznia 2003r. 
funkcjonuje jako odrębna jednostka . 
      Spotkanie to połączone było z 
promocją tomiku poezji p. Marii 
Domańskiej pt. „Och ty życie moje...”. 
      Wszystkich przybyłych na to 
spotkanie w imieniu organizatorów 
powitała pisząca te słowa – Mariola 
Czapla. Wśród gości obecnych na 
spotkaniu był p. Jarosław Dąbrowski – 
projektant okładki i koordynator prac 
związanych z wydaniem tomiku.  
      Po powitaniu głos oddano młodzieży 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. 
Jana Pawła II w Krasnobrodzie, która w 
swoim programie przedstawiła życiorys 
p. Marii Domańskiej przeplatany 
recytacjami wierszy ze wspomnianego 
wyżej tomiku. Program został 
przygotowany pod kierunkiem polonistki 
p. Danuty Korzeniowskiej. 
      Po wysłuchaniu tego programu głos 
zabrała poetka Maria Domańska, która 
opowiedziała o swojej twórczości i 
zaprezentowała kilka wierszy z 
promowanego tomiku oraz kilka wierszy 
jeszcze nie publikowanych.  
      Następnie, kończąc oficjalną część 
spotkania, organizatorzy i goście biorący 
udział w spotkaniu składali życzenia i 
wręczali kwiaty p. Marii Domańskiej. 
Był również czas na wpisywanie 
dedykacji  do otrzymanych, czy też 
kupionych tomików. Potem wszyscy 
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, 
podczas którego przy kawie i herbacie 
była okazja do wspólnych rozmów o 
poezji i nie tylko. Relację z sobotniego 
spotkania zakończę wierszem 
zatytułowanym tak jak cały tomik: „Och 
ty życie moje...” 
 

Och ty życie moje... 
Czemuś tak okrutne jest? 
Pełne bólu i cierpienia 
Zmartwień, trosk i łez. 
Och ty życie moje... 
 Czemu skąpisz mi? 
Chwil radosnych, ciepłych 
I spokojnych dni. 
Och, ty życie moje... 
Ja tak bardzo proszę cię. 
Odwróć los okrutny 
I uśmiechnij do mnie się. 

 
      Zainteresowanych twórczością 
poetycką informuję, że tomik poezji p. 
Marii Domańskiej można nabyć w 
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Krasnobrodzie. 

M. Czapla 
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Golgota wschodu 
Wspomnienia zesłańca na Sybir 

Rok 1937-1940-1946 rodzina Olszewskich 
 

Związek Sybiraków i Byłych 
Więźniów Politycznych w ZSRR 

 
      Urodziłem się 23 listopad 1926r. w 
Krasnobrodzie, powiat Zamość, 
województwo lubelskie, w rodzinie 
robotniczej, w skład której wchodziło 
jeszcze trzech braci: Antoni, Jan i 
Stanisław. Ja, Marian byłem 
najmłodszy. Mieszkaliśmy razem w 
Krasnobrodzie do 1937r. W tym to roku 
brat Jan otrzymał posadę gajowego w 
lasach państwowych w gajówce 
Filewicze, powiat Szczuczyn, koło Lidy, 
województwo nowogródzkie, dyrekcja 
lasów państwowych Wilno. Dlatego też 
do tej miejscowości wyjechaliśmy całą 
rodziną oprócz brata Antoniego, który 
pozostał w Krasnobrodzie, bo założył 
już własną rodzinę. Brat Jan wraz z 
ojcem pełnili służbę w lesie. Znajomość 
ojca z zawodem leśnika wiąże się z 
wcześniejszą pracą w lasach ordynacji 
zamojskiej. Mieszkając w gajówce, 
pomagałem w prowadzeniu gospodar-
stwa domowego oraz uczęszczałem do 

 
 szkoły powszechnej, gdzie byłem 
członkiem Harcerstwa Polskiego.  Do 17 
września teren Nowogrodczyzny  zajęła 
Armia Czerwona, w wyniku zawartego 
wcześniej i tragicznego w skutkach dla 
Polski traktatu Libentrop-Mołotow. 
     W pierwszych miesiącach okupacji 
sowieckiej, zaczęło się prześladowanie 
Polaków okrutnymi i perfidnymi 
metodami. Patrioci Polscy władzom 
NKWD wydawani byli przez część 
Ukraińców, Żydów i wszelką szumo-
winę sowiecką, którzy mieli założone 
czerwone opaski na rękawach. Areszto-
wano, przesłuchiwano i zadawano 
bolesne ciosy, aby wymusić winy z 
danej ofiary. Więziono nauczycieli, 
wojskowych, policjantów, lekarzy, 
księży, pracowników sądownictwa, a 
także służby leśne i wszystkich 
związanych z pracą w państwie polskim. 
Za wrogi element przeciw państwu 
radzieckiemu uznano również naszą 
rodzinę. Aresztowanie   przebiegało  w  
 

 
 
bardzo okrutny, perfidny sposób. 
Niespodziewanie NKWD otaczało daną 
posesję, tłucząc kolbami karabinu 
zmuszano do otwarcia domów, 
natychmiast przeprowadzano rewizję i 
brutalne 
 

         Ciąg dalszy na str. 10 

 

Ciekawe spotkanie w szkole 
       
       22 lutego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Klub 
Odkrywców „Ścieżkami pamięci” zorganizował dla uczniów spotkanie z panem 
Janem Sitkiem. Pan Sitek to znany regionalista, miłośnik historii, współautor książki 
„Z pradziejów Roztocza ziemi zamojskiej” wydanej przez Instytut Archeologii i 
Etnologii PAN w Krakowie, który zgromadził kolekcję zabytków pradziejowych i 
wczesnośredniowiecznych oraz geologicznych z naszych okolic. Pan Jan Sitek jest 
twórcą i kustoszem Muzeum AK w Bondyrzu. Spotkanie z panem Sitkiem to żywa 
lekcja historii. Młodzież z zaciekawieniem słuchała opowieści o Zamościu z czasów 
międzywojennych. Miała okazję obejrzeć unikalne eksponaty z kolekcji pana Sitka. 
A oto niektóre wypowiedzi uczestników spotkania: 

 
„Pan Jan Sitek opowiadał o historii 
przedwojennej Polski, wspominał swoje 
szkolne lata, udział w harcerstwie, 
pracę zawodową oraz swój wkład w 
dzieło obrony Polski poprzez udział w 
Szarych Szeregach, a potem Armii 
Krajowej. Opowiadał o prehistorii 
naszych ziem,  
 

Ciąg dalszy na str. 11 
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Golgota wschodu 

 
Ciąg dalszy ze str. 9 
 
 przesłuchania w celu znalezienia broni. 
Całym schronieniem walczących był 
las, tam tworzyło się podziemie. 
Walczącym do ostatniej chwili 
pomagali harcerze i cywile. Pomoc tą 
okazywali przez dostarczanie żywności, 
cywilnych ubrań, pomagali w 
wywiadzie i w chowaniu broni. Każdy 
chciał uratować swe życie w walce z 
Armią Czerwoną. 
       Noc 10 lutego 1940r. była ostatnią 
naszego pobytu i zamieszkania w 
gajówce Filewicze. Wtedy to została 
ona otoczona przez sowietów. Z całą 
rodziną, pod bagnetami NKWD, 
czekaliśmy do rana, bez ruchu pod 
ścianą. Następnie około godziny piątej 
rano zapakowano nas na przybyłe sanie. 
Można było wziąć z sobą w rękę coś do 
zjedzenia. Reszta, cały nasz wieloletni 
dorobek, zostaje na miejscu „tam 
pouczycie wsio”. Mróz 300C, sanie 
ruszyły.  Konwój na koniach pod 
bagnetem na broni, uprzedzają  „udierat 
nie nada budiem strelat”. Po kilku 
godzinach jazdy dojechaliśmy do stacji 
kolejowej Mołodeczno. Tam krzyk i 
płacz. Do wagonów towarowych 
wpędzają nas jak świnie, popędzają 
kolbami, żeby jak najwięcej weszło. Nie 
przeszkadzało im to wcale, że 
rozłączono rodzinę, wagon zamykano 
od zewnątrz i następny. Ogrzewanie 
było własnym ciałem. Nary piętrowe po 
obu stronach wagonu. Leżeli tak 
wszyscy przy kupie stuleni jak śledzie. 
Ubikacją była wyrąbana dziura w 
podłodze, krępujący się zasłaniali jedno 
drugiego, wiele dziewcząt pochorowało 
się ze wstydu. Tragedie nie do 
zniesienia przy 400C mrozie. Na 
większej stacji kolejowej, gdy pociąg 
stał na bocznicy kolejowej, rozdawano 
gorący kipiatok i odrobinę chleba, to był 
jedyny posiłek. Podróż  ta przez Omsk, 
Tomsk aż za Ural trwała trzy tygodnie. 
Dalsza część drogi do Tajgi 
Syberyjskiej odbywała się saniami lub 
samochodami. Noclegi organizowane 
były w opuszczonych zabałaganionych 
obozach. W czasie podróży zostałem 
pobity kolbą karabinu, zrzucony na tory 
kolejowe, w wyniku czego doznałem 
odbicia lewego biodra, chciano 
pozbawić mnie życia. Doznany uraz nie 
leczony w łagrze dokucza mi do dzisiaj. 
Tak z całą rodziną dodarliśmy do 
miejsca przeznaczenia w 
Nowosybirskiej Obłości, Suzunski 
Rejon, Himleshos kwartał 78. 

 
      W tym  ośrodku było 5-6 domków 
długich na  trzydzieści metrów, po obu 
jego stronach kwatery. W jednym 
małym pomieszczeniu, w okropnych 
warunkach, mieszkały po 2 rodziny. 
Baraki zbudowane były z okrąglaków i 
uszczelniane mchem, w 
pomieszczeniach tych roiło się od 
tarakanów, pluskiew i wszy. Nie do 
zniesienia była plaga wszy. Co pewien 
czas specjalnym samochodem 
przybywała ekipa odwszawiająca baraki 
i ubrania. Po tym zabiegu można było 
zasnąć, ale trwało to krótkie dni. 
Dzienne wyżywienie stanowiło 500 
gram chleba podobnego do kitu i zupa z 
gruździ albo kapusty na oleju. 
Niepracujący otrzymywali zaledwie 200 
gram chleba, dlatego większość chciała 
pracować, bo ”kto nie rabotajet ten nie 
kuszajet”.  
      Pracowaliśmy przy wydobywaniu 
żywicy i wyrębie lasu, osiem godzin 
dziennie często nawet w niedziele. Pod 
wartą brygadzisty pilnującego dziesięć 
osób pracujących, każdego dnia rano i 
wieczorem sprawdzano listę obecności. 
Pracując w lesie, można było zdobyć 
nie reglamentowane jedzenie tzn. 
grzyby, jagody, pokrzywę, psy,koty i 
wszystko to, co nadawało się do 
jedzenia. Takie warunki były powodem 
dużej śmiertelności, ludzie puchli i 
umierali z braku witamin i żywności. 
Zmarłych chowano pod sosnami,nie 
używano trumien. Sam w Tajdze 
utraciłem ojca, który przeżył 
pięćdziesiąt lat, do tej pory leżą tam 
jego kości. Bracia, za ukradzione z łaźni 
deski na trumnę, za karę otrzymali 
karcer.  
      Sybiracy, jak mogli, ratowali swoje 
życie, ojciec ostatnie ubranie oddał 
kołchoźnikowi odwiedzającemu nasz 
uczastek za kawałek chleba i wiadro 
kartofli, ponieważ pieniądze nie miały 
wartości, chcieli oni zdobyć coś 
wartościowego. Okropna sytuacja części 
Sybiraków zmieniła się po napaści 
Niemiec na Związek Radziecki, a 
konkretnie po 30 lipca 1941 roku po 
zawarciu układu Sikorski-Majski. Na 
jego mocy w ZSRR ogłoszono 
amnestię, chociaż nie wszyscy mogli z 
niej skorzystać.  
       Natychmiast też mój brat Stanisław 
udał się do tworzonej Armii gen. 
Andersa. Wraz z nią przeszedł na Bliski 
Wschód. Nie mógł być przeznaczony do 
walki z uwagi na choroby, 
przeznaczono go do konwojowania 
jeńców niemieckich na roboty z Afryki 
do Stanów Zjednoczonych. Stamtąd 

 
 
przybył do Anglii i wstąpił do tworzącej 
się Dywizji Pancernej gen. Maczka. 
Wraz z nią przeszedł cały szlak bojowy 
przez Francję, Belgię, Holandię aż do 
Niemiec, gdzie zastał go koniec wojny. 
Do Polski wrócił w 1953r. Był 
szykanowany przez władze komuni-
styczne, a nawet więziony. Mieszkał w 
zbudowanym przez siebie domu, który 
stoi dzisiaj przy ulicy nazwanej od jego 
pseudonimu - ulicy „Andersa”. Zamarł 
w 1993,  pochowano go w jego 
mundurze na miejscowym cmentarzu w 
asyście pocztów sztandarowych. 
      Brat Jan, który pozostał ze mną i 
matką na Syberii, został powołany do 
tworzonej Dywizji Kościuszkowskiej 
generała Berlinga w ZSRR. Z tą 
dywizją przebył cały szlak bojowy od 
Lenino do Berlina. Do Krasnobrodu 
wrócił po zakończeniu wojny w 1945r. 
Zmarł w latach sześćdziesiątych. 
      Na Syberii zostałem sam, 
kilkunastoletni chłopak wraz z chorą 
matką cierpiącą na zapalenie stawów i 
gościec stawowy. Sam, z powodu 
odebrania mi zdrowia przez NKWD, nie 
podlegałem służbie. W 1946r., w czasie 
powrotu do Polski transportem 
skierowanym na ziemie odzyskane, 
umiera matka. Zostałem odłączony od 
transportu. Matka została  pochowana 
przez Państwowy Urząd Repatryjacyjny 
na cmentarzu głównym w Poznaniu.  
      Po pogrzebie matki wróciłem w 
rodzinne strony do Krasnobrodu, gdzie 
przebywali moi bracia.  
Byłem schorowany skutkiem pobicia w 
drodze na Sybir, musiałem podjąć 
leczenie w Lublinie, Chełmie i 
Włodawie. Po kuracji i częściowej 
poprawie stanu mojego zdrowia, w 
1950r. ukończyłem w Lublinie kurs 
kierowcy samochodowego. Rozpoczą-
łem pracę wraz z bratem Stanisławem w 
tym zawodzie w Państwowych 
Gospodarstwach Rolnych w Bystrzycy 
Dolnej. Po kilku miesiącach wróciłem 
do Krasnobrodu i rozpocząłem 
samodzielną pracę w PKS Zamość, 
Spółdzielni Inwalidów Rozwój, a 
ostatnio w Państwowym Gospodarstwie 
Rybackim w Krasnobrodzie, obecnie 
Topornica. 
      Po kilku latach pracy założyłem 
rodzinne gniazdo. Z małżonką 
wychowaliśmy trzy córki, które obecnie 
mają własne rodziny, a ja sześcioro 
wnucząt. W 1996 zmarła moja żona. 
Dzisiaj minęło mi już 76 lat. Lata 
spędzone na Syberii, ciężka praca, 
utracone zdrowie, stały się przyczyną 
mojego kalectwa. Obecnie jestem na 
emeryturze w swoim własnym domu.  
      Dziękuję Bogu za przebycie 
cierpienia i dotychczasową opiekę nade 
mną i moją rodziną. 
                               Marian Olszewski 
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Kirkut 

 
      Nareszcie przychodzi wiosna. 
Wszystko, stałym rytmem natury, budzi 
się do życia. Zaczynają się wiosenne 
porządki. Widać to nie tylko we 
wzmożonych ruchach na podwórzach, 
ale świadczą o tym pojawiające się 
worki ze śmieciami w różnych 
miejscach. Takim właśnie miejscem stał 
się ostatnio cmentarz żydowski. Czy to 
nie jest dla nas wstydliwy problem? Czy 
nie świadczy o naszej społeczności? 
     Od zawsze miejsce pochówku 
zmarłych, w każdej religii i kulturze, 
otoczone było szczególną czcią. I tak jest 
zresztą nadal.  
      Żydów do Krasnobrodu sprowadził 
Jan Lipski, nadając im przywilej na 
osiedlanie. Mieli tu swoja synagogę, ale 
dokładna data założenia cmentarza 
grzebalnego nie jest znana. Można 
przypuszczać, że powstał w XVII w. 
Czynny był do1942r., a całkowitej 
dewastacji uległ po II wojnie światowej. 
W latach sześćdziesiątych, jak mówią 
świadkowie, 

cmentarz był ogrodzony drewnianym 
płotem, a jeszcze kilka lat temu, na 
skraju lasu, stała tablica informująca o 
kirkucie. Pierwotne granice cmentarza 
trudne są do określania. Można doliczyć 
się  tylko kilku macew, a poza tym… 
wiele głębokich dołów, miejsca po 
ogniskach, dookoła butelki po alkoholu, 
worki pełne śmieci. Można wnioskować, 
że cmentarz profanuje nie tylko 
młodzież. 
      Z jednej strony jesteśmy oburzeni, że 
polskie cmentarze na Kresach po II 
wojnie światowej stały się przedmiotem 
szczególnie brutalnej dewastacji, a 
tymczasem nasza postawa nie różni się 
niczym od zachowań niektórych 
Ukraińców. 

 
Nie chcę w tym miejscu podejmować 
próby oceny stosunków polsko-
żydowskich panujących w 
Krasnobrodzie w okresie 
międzywojennym. Bez względu na to, 
jakie one były, nie zwalnia nas to z 
obowiązku uszanowania tego świętego 
miejsca dla Żydów. 
       Jan Paweł II, wielki przyjaciel „ 
naszych starszych braci w wierze”, 
pierwszy papież, który przekroczył próg 
synagogi, daje nam najlepszy przykład 
postawy wobec wyznawców innych 
religii.  
       Mając takiego Patrona musimy 
uwrażliwi ć naszą młodzież, my 
nauczyciele, rodzice, na godne 
zachowanie w takich miejscach jak 
cmentarze.  
      Mam też nadzieję, że właściwą 
postawę przyjmą rodzice i młodzież 
niechodząca do naszej szkoły, a wraz z 
wiosną nie zapłoną kolejne ogniska na 
cmentarzu. 

 
  Marzena Gęśla 
 
 

Dziękuję 
 
Bardzo serdecznie dziękuję: 

Pani Sabinie Zdonek – dyrektor MGBP 
Pani Marioli Czapla – Dyrektor CKiS 

Pani Danucie Korzeniowskiej 
Pani Halinie Gontarz 

za pomoc w organizacji Spotkania z 
poezją”, które odbyło się w dniu 8 marca 
2002r. w CKiS. 
    Dziękuję młodzieży: 

Monice Dudzińskiej 
Katarzynie Dziura 

Monice Szpyra 
Agnieszce Rembisz 

Katarzynie Zawadzkiej 
Judycie Cisek 

Beacie Korzeniowskiej 
za przygotowanie i prezentację 
programu poetyckiego. 
    Dziękuję wszystkim, którzy wzięli 
udział w tym bardzo ważnym dla mnie 
spotkaniu. 

Maria Domańska 
 

 

Ciekawe spotkanie w 
szkole 

Ciąg dalszy ze str. 9 
 
odkryciach archeologicznych oraz prezentował niektóre ze swoich eksponatów, takie 
jak: skamieniałe drewno, sierp z krzemienia, kolczyki z brązu, zapinkę i wiele innych. 
To spotkanie na długo pozostanie w mojej pamięci” 

     Paweł Kukuryka kl. Id 
 

„Pan Sitek opowiadał bardzo ciekawie i interesująco. W pierwszej części spotkania 
członkowie mogli wysłuchać historię przeżyć ludzi podczas II wojny światowej, a w 
drugiej części informacje o skamieniałościach. Miłym akcentem spotkania była 
możliwość obejrzenia i dotknięcia skamieniałości znalezionych w okolicach 
Krasnobrodu. Po nastroju panującym wśród klubowiczów można było wnioskować, że 
uczestnikom spodobało się spotkanie, i że w przyszłości znów zechcą poznawać 
„tajemnice Roztocza”. 
      Tomasz Pakuła kl. IIe 
 
„ ...opowiadał nam również jak rozpoznawać przedmioty, które mogą być śladami 
przeszłości. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnie takie spotkanie.” 
      Mariusz Ruczkowski kl. Id 
 
„ ...szczególnie podobała mi się niezwykła zdolność pana Sitka zainteresowania 
słuchacza swym wykładem. Mówił w taki sposób, że słuchacz wręcz widział ludzi czy 
też zdarzenia, o których mówił szacowny gość. Uwagę moją zwróciło to, jak pan 
opowiadał, że w naszej pięknej roztoczańskiej krainie znajdują się nie tylko bogactwa 
przyrodnicze, ale też bogactwa istniejące pod ziemią. Jednym słowem, uważam, że 
pan Sitek to nie tylko wielki historyk, archeolog, ale także wielki przyjaciel historii 
naszych ziem.” 
      Krystian Szpyra kl. Id 
 

      Na zakończenie spotkania członkowie klubu wręczyli panu Janowi Sitkowi 
dyplom honorowego członka Klubu Odkrywców „Ścieżkami pamięci”.  
      Klubowicze wraz z opiekunkami dziękują panu Janowi Sitkowi za spotkanie oraz 
wielokrotne, bardzo życzliwe przyjmowanie naszej młodzieży w Muzeum AK w 
Bondyrzu. 

J. Kurantowicz  M. Sawulska 
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III sesja  
Rady Miejskiej  

w Krasnobrodzie 
 
       W dniu 5 marca 2003r.  odbyła się III 
sesja Rady Miejskiej Krasnobród. 
      Na początku sesji Przewodniczący 
Rady K. Adamczuk poinformował radnych 
o piśmie radnego z Majdanu Wielkiego  
p. Jana Rembisza o zrzeczeniu się z dniem 
27 lutego 2003r. mandatu radnego. 
Następnie Przewodniczący wyjaśnił, że 
zgodnie z Ordynacją wyborczą wygaśnię-
cie mandatu radnego stwierdza Rada w 
drodze uchwały w terminie do 3 miesięcy 
od przyczyny wygaśnięcia mandatu. 
Wybory uzupełniające zarządza wojewoda, 
przeprowadzając je w trybie przepisów 
Ordynacji wyborczej w ciągu trzech 
miesięcy od daty stwierdzenia przez Radę 
wygaśnięcia mandatu. W związku z tym do 
zaplanowanego wcześniej porządku sesji 
został wprowadzony punkt dotyczący 
podjęcia uchwały ws. wygaśnięcia 
mandatu radnego. 
      Uchwała w sprawie wygaśnięcia 
mandatu radnego była pierwszą uchwałą 
nad którą głosowali radni (14 radnych).  
      Kolejne uchwały, które podjęli radni 
podczas III sesji Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie to uchwały w sprawach:  
1) Zmian w budżecie gminy na rok 2003 
Komentarza do projektu uchwały udzieliła 
Skarbnik MiG Jadwiga Kusiak. Zmiany 
dotyczyły między innymi wprowadzenia 
do budżetu gminy otrzymanych dotacji.  
2) Ustalenia dla sołtysów diet oraz 
zwrotów kosztów podróży służbowej 
Komentarza do projektu uchwały udzieliła 
p. E. Borek – prac. UMiG, która 
poinformowała, że według dotychczas 
obowiązującej uchwały, za udział w 
sesjach rady sołtysom przysługuje dieta w 
wysokości 2 diet pracowniczych, tj. w 
wysokości 40 zł. W projekcie uchwały 
proponuje się podwyższenie diety do 
kwoty 60 zł. Dla porównania Pani E. Borek 
poformowała radnych, że w sąsiednich 
gminach wysokość diet dla sołtysów 
kształtuje się w granicach od 30 do 120 zł.  
3) Wyboru wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie 
Według Statutu Urzędu MiG w 
Krasnobrodzie w skład Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie  wchodzi 3 wiceprzewodni-
czących. Kandydatami do pełnienia tej 
funkcji zostali: Kostrubiec Józef, Kulczy-
cki Bogdan, Zub Jadwiga, Skrzyński 
Robert. W wyniku głosowania tajnego w/w 
kandydaci otrzymali następującą ilość 
głosów: Kostrubiec Józef – 10, Kulczycki 
Bogdan - 9, Zub Jadwiga – 7, Skrzyński 
Robert – 12. Na wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie wybrani 
zostali: Skrzyński Robert, Kostrubiec 
Józef, Kulczycki Bogdan. Wyniki 
wyborów były podstawą do podjęcia 
uchwały o wyborze wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 

 
4) powołania Komisji Rewizyjnej 
Radni zdecydowali, że Komisja Rewizyjna 
będzie się składała z 3 radnych. W skład 
Komisji Rewizyjnej weszli: Kostrubiec 
Jan, Tyrka Ryszard, Kula Kazimierz. Radni 
przedstawili dwóch kandydatów na 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i 
byli to: Kostrubiec Jan i Kula Kazimierz. 
W wyniku glosowania przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej został Jan Kostrubiec. 
5) powołania Komisji Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie 
Zgodnie ze statutem MiG Rada powołała 
następujące komisje: 
-Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
w składzie: Kostrubiec Jan, Skrzyński 
Robert, Gancarz Mirosław, Kula 
Kazimierz, Lizut Jan.  
- Komisję Zdrowia, Oświaty i Spraw 
Społecznych – Paszkowska Elżbieta, Zub 
Jadwiga, Kostrubiec Jan,  Tyrka Ryszard, 
Serafin Andrzej. 
- Komisję Rozwoju Gospodarczego, 
Budżetu  i Finansów – Kostrubiec Józef, 
Serafin Andrzej, Lalik Krzysztof, 
Skrzyński Robert, Gromek Mirosław. 
6) Ustalenia Miejsko-Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
Komentarza do projektu tej uchwały 
udzielił sekretarz MiG K. Gęśla, który 
poinformował radnych, że ustawa o 
wychowaniu w trzeźwości na przestrzeni 
kilku lat była kilkakrotnie nowelizowana i 
zmiany te szły  w kierunku przekazania 
dosyć poważnych kompetencji radom gmin 
i miast, których zadaniem jest kształto-
wanie polityki w zakresie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Jednym z podstawowych zadań rady jest 
uchwalanie Miejsko-Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Ustawa o wychowaniu w 
trzeźwości określa, jakie zadania powinny 
znaleźć się w tym programie.  
K. Gęśla wyjaśnił, że nazwy zadań w 
omawianej uchwale to powtórzenie zapisu 
z ustawy artykuł nr 4 z  tym, że punkt 
numer 5 jest rozszerzony o kontrolę zasad 
sprzedaży alkoholu. Środki na realizacje 
programu zgodnie ustawą pochodzą z 
zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. W bieżącym roku planuje 
się pozyskać kwotę około 78 tys. zł. 
Pieniądze te mogą być przeznaczone tylko 
na realizację tego programu, na inne cele 
przeznaczyć ich nie można. W programie 
są też zawarte zasady wynagradzania 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Omawiany program to 
powtórzenie zasad, które funkcjonują w 
naszej gminie od szeregu lat. Realizacja 
programu jest w kompetencji burmistrza. 
W miarę wpływania wniosków są one 
realizowane, po  wcześniejszym wydaniu 

 
pozytywnej opinii przez Komisję Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych. 
7) Ustalenia liczby punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych, zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa), przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży jak i w miejscu 
sprzedaży. 
Komentarza  do projektu uchwały udzielił 
Sekretarz MiG Kazimierz Gęśla. 
Poinformował, że konieczność zmiany 
uchwały wynika z nowelizacji ustawy o  
wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałania alkoholizmowi. Dotychczas 
rada ustalała liczbę punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży, o czym mówi 
uchwała Rady Gminy z 1994 roku.  
Według znowelizowanej ustawy Rada, 
ustala również limity punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych do spożycia w 
miejscu sprzedaży. 
Sekretarz poinformował, że przedstawiony 
projekt uchwały został przygotowany przez 
Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Komisja 
proponuje ustalenie na terenie MiG Kr-ód 
45 punktów sprzedaży napojów alkoho-
lowych zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczo-
nych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
(bez zmian w stosunku do dotychczas 
obowiązującej uchwały z 1994r) oraz 32 
punkty sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z 
wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży.  
Proponowane limity punktów sprzedaży na 
dzień dzisiejszy są wystarczające. 
8) Wystąpienia ze Związku Gmin Powiatu 
Zamojskiego pod nazwą „Zamojsko-
Roztoczański Związek Gmin”.  
9) Wystąpienia ze stowarzyszenia o nazwie 
„Zwi ązek Gmin Lubelszczyzny”. 
Komentarza do obu uchwał udzielił Bur-
mistrz Marek Pasieczny. Poinformował, że 
ogólnie ideą przystąpienia do obu zwią-
zków było to, że związki będą wykonywać 
te zadania, które dla gmin indywidualnie są 
niemożliwe do wykonania. 
      Do Zamojsko-Roztoczańskiego Zwią-
zku Gmin gmina Krasnobród wstąpiła w 
listopadzie 1999r. Argumentacją przystą-
pienia do związku było przygotowanie się 
do pozyskiwania środków przedakcje-
syjnych bądź unijnych. 
      Celem związku jest między innymi 
realizacja gospodarki odpadami na terenie 
Powiatu Zamojskiego, a w szczególności 
budowy składowisk odpadów oraz inne 
zadania wynikające ze statutu związku, jak 
np. podejmowanie działań w zakresie 
ochrony środowiska (współpraca w gazy-
fikacji gmin, utylizacja odpadów, budowa 
kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni 
ścieków). 
     Z uwagi na istniejące pewne progi, 
związek nie może spełniać swych zadań by 
uzyskać środki unijne np. dla gospodarki 
odpadami potrzeba 10 mln EURO i 100 
tyś. mieszkańców. Dlatego też,  bez 
większych miast jak Zamość, Tomaszów 
czy Biłgoraj, nie ma szans na prowadzenie 

      Ciąg dalszy na str. 13. 
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właściwej gospodarki. Burmistrz zwrócił również uwagę, że nie koniecznie 
trzeba należeć do związku, by ubiegać się o środki przedakcesyjne. Jako 
przykład podał , że we współpracy z innymi instytucjami nasza gmina 
złożyła wniosek na zagospodarowanie wód górnego biegu rzeki Wieprz. 
Wniosek został przyjęty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Po spełnieniu określonych zadań, jak przygotowanie 
dokumentacji i zabezpieczenie 25% środków własnych, możemy uzyskać 
środki na budowę kanalizacji, budowę zbiorników retencyjnych czy 
budowę wodociągów.   
       Do Związku Gmin Lubelszczyzny gmina Krasnobród przystąpiła 
również w  1999r. Podstawowym celem statutowym związku jest 
wspieranie idei samorządu gminnego poprzez artykułowanie potrzeb i 
uwarunkowań gmin Lubelszczyzny, występowanie o ich uznanie oraz 
uzyskanie wpływu na tworzenie prawa w dziedzinach będących żywotnym 
interesem gmin. Zadania statutowe związku dotyczą m.in. inicjowania i 
opiniowania aktów prawnych a głównie dotyczących funkcjonowania 
samorządu, organizowania szkoleń pracowników samorządowych, 
prowadzenia działalności wydawniczej i informacyjnej, czy zajmowanie 
stanowiska w kwestiach dotyczących ustroju, gospodarki i zasad 
organizacji gmin, a więc są to zadania dość ogólne. Związek zrzesza ponad 
100 gmin, których potrzeby i zadania priorytetowe są bardzo różnorodne. 
Natomiast zasadnym jest zrzeszanie się gmin w celu realizacji 
konkretnych, wspólnych zadań zabezpieczających żywotne potrzeby 
mieszkańców, których realizacja przekracza możliwości finansowe jednej 
gminy. We wspomnianych wyżej związkach nasze członkostwo w zasadzie 
opierało się na płaceniu składek. 
10) Wyboru przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 
Zgodnie ze statutem komisje wytypowały kandydatury na 
przewodniczących i zastępców przewodniczących poszczególnych komisji. 
Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych została 
wybrana – Pani Elżbieta Paszkowska, a zastępcą Pan Ryszard Tyrka. 
Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 
został wybrany -  Pan Andrzej Serafin, zastępcą Pan Mirosław Gromek. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Pan Kula 
Kazimierz, zastępca  – Pan Lizut Jan 
11) Zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i 
leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i 
wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
Komentarza do projektu uchwały udzieliła Skarbnik MiG Jadwiga Kusiak. 
Poinformowała, że pobór podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od 
osób fizycznych zarządza się w drodze inkasa. Na inkasentów wyznacza 
się sołtysów z terenu poszczególnych sołectw za wyjątkiem sołectwa w 
Starej Hucie. Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym  z radnym nie może być nawiązana umowa cywilno-prawna, z 
uwagi, że Pan Krzysztof Lalik jest radnym jak również pełni funkcje 
sołtysa wsi Stara Huta nie może być inkasentem. Na inkasenta w Starej 
Hucie zgłosiła się jedna osoba p. Bogusława Lalik, którą proponuje się na 
inkasenta. Wynagrodzenie inkasentów nie uległo  zmianie i  stanowi 8 % 
zainkasowanych należności podatkowych.  
12) zmiany Uchwały Nr II/16/2002 Rady Miasta i Gminy w 
Krasnobrodzie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za korzystanie z przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół 
Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie. 
 Komentarza do projektu uchwały udzielił Sekretarz MiG Kazimierz Gęśla, 
który poinformował, że Dyrektor ZSP w Krasnobrodzie wystąpił z 
wnioskiem o unormowanie kwestii dotyczącej korzystania z przedszkola 
dla dzieci, które po zakończeniu zajęć w „zerówce” w godz. od 13 do 16 
pozostają w  przedszkolu oczekując na rodziców. Aby była podstawa 
prawna do pobierania opłat za opiekę nad tą grupą dzieci, konieczna jest 
uchwała Rady ustalająca wysokość opłat. Opłata wynosić będzie 30 zł. 
miesięcznie za dziecko korzystające z przedszkola w wymiarze 3 godzin 
plus koszty wyżywienia. 
       W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady odczytał wniosek 
P.W.Piwko zam. Majdan Wielki w sprawie  możliwości zmiany uchwały 
Rady MiG w Krasnobrodzie Nr XXII/183/2001 z dnia 15.02.2001r ws. 
zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów. Temat wywołał 
burzliwą dyskusję. Zdania radnych były podzielone, jednak w wyniku 
przeprowadzonego głosowania rada postanowiła nie zmieniać 
przedmiotowej uchwały. 

oprac. M. Czapla 

 
 
Wielki Post w mojej młodości 
to był czas 
wzmożonej pobożności, 
środa – popiołem posypana  
                                      głowa, 
znak – że do postu i modlitwy 
już była gotowa. 
A śpiewać można było 
tylko pieśni wielkopostne 
a jadać można to, 
co naprawdę posne. 
Kiszona kapucha, 
ziemniaki w mundurkach 
i co pamiętam, często 
sołoducha 
z żytniej mąki z żaren 
i jeszcze tam czegoś 
do dziś pamiętam 
jak coś niezbyt smakowitego. 
A klusek ze skwarkami! 
ani się marzyło, 
bo przecież wstydem 
i grzechem by to było. 
Kiedy Chrystus tak cierpi 
za nasze przewinienia 
myśleć o przyjemnościach 
swego podniebienia. 
A te wymarzone 
ciasteczka, kiełbaski  
musiały poczekać 
do święcenia „paski”. 
Na Wielki Post 
każdy wyrzekał się czegoś 
żeby Chrystus cierpiący 
za nasze przewinienia 
dostrzegł drobne ofiary 
małe wyrzeczenia, 
dzieci – cukierków, 
których i tak była 
ilość zawsze mała, 
a do których ślinka 
tak bardzo leciała. 
Wyrzeczenie się piwa 
czy też papierosa 
było całkiem możliwe 
nawet dla młokosa. 
A pięknych chustek, tarnówek 
tych w kwiaty czerwone, 
nie nosiły dziewczyny, 
to niedozwolone. 
Rodzice wstrzemięźliwi 
zawsze pilnowali 
by wszyscy i wszystko 
dobrze wypełniali. 
Do kościoła przez lasek, 
dalej polna droga 
tam szliśmy wszyscy razem 
wielbić Pana Boga. 
A w niedziele i środy 
śpiewać Gorzkie Żale 
i mówić Chrystusowi, 
że tak zawsze, stale 
mamy przed oczyma 
Jego Droge Krzyżowe 
rozważając 14 stacji 
w popołudnia piątkowe. 

 
 
No i rekolekcje 
dla serca i ducha 
ze drżeniem serca słuchała 
nauk, każda dziewucha. 
Rzecz dla niej najważniejsza 
to zachować wianek 
nawet w myślach nie budzić 
żadnych tam zachcianek. 
A chłopcy zrozumieć musieli 
rozważyć w swym sercu, 
że wianek ten dostaną  
dopiero na ślubnym kobiercu. 
A wspaniały duszpasterz 
głośno grzmiał z ambony 
wołając nawet opornych  
biły głośno dzwony 
głosząc czas pokuty 
z grzechów oczyszczenie 
po spowiedzi, komunii 
z Bogiem pojednanie, 
i jak w Bożej harmonii 
jest Niedziela Palmowa 
i hosanna Chrystusowi 
śpiewamy od nowa. 
A potem Wielki Tydzień 
powaga i skupienie, 
ciche „któryś za nas...” 
i drobne umartwienie. 
Od czwartku – jak dziś 
wszyscy do kościoła 
modlić się, rozważać 
przecież Chrystus woła. 
W sobotę koszyczek 
niosą dzieci zadowolone 
święconka w nim bogata, 
pięknie wystrojone. 
Wszyscy prawdziwie  
                               przeżywali  
Mękę Zbawiciela 
by wreszcie nastąpiła 
z radosnym Alleluja 
Zmartwychwstania Pańskiego- 
Wielka Niedziela. 
  Miriam 
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Co słychać  
w kulturze? 

 

Konkurs 
Wielkanocny 
 
      W związku ze zbliżającymi się 
Świętami Wielkanocnymi Centrum 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 
organizuje „Konkurs na 
najładniejszą palmę i pisankę”. 
Zapraszamy wszystkich do udziału w 
tym konkursie. Prace – palmy i pisanki 
wykonane dowolną techniką - należy 
dostarczyć do Centrum Kultury i Sportu 
w Krasnobrodzie w terminie do 15 
kwietnia 2003r. Przewidujemy jedną 
kategorię wykonawców palm i pisanek – 
wykonawców indywidualnych. 
Rozstrzygnięcie konkursu - 17 kwietnia 
2003r. Najlepsze prace zostaną 
nagrodzone. O wynikach konkursu 
poinformujemy poprzez      ogłoszenia i 
w majowym wydaniu „G.K.” 

Organizatorzy 
 

 
***** 

Od 1 marca 2003r. Orkiestra Dęta w 
Krasnobrodzie rozpoczęła systematycz-
ną spotkania, podczas których pracuje 
nad swoim repertuarem. Próby odbywają 
się 2 razy w miesiącu w niedziele. 
Orkiestrą opiekuje się pracujący w CKiS 
od 1 lutego 2003r. instruktor p. Marek 
Molenda. 
 

*****  
W marcu rozpoczęło działalność kółko 
modelarskie. Zajęcia polegają na budo-
wie kartonowych modeli: samolotów, 
okrętów i pojazdów oraz latających 
modeli samolotów i szybowców. Zajęcia 
prowadzi p. Marek Molenda. Spotkania 
odbywają się we czwartki o godz. 1500. 
Zapraszamy. 
 

 

Kalendarium szkolne  
marzec 2003 

Zespół Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 
w Krasnobrodzie 

 
1. 4 marca – udział w konkursie humanistycznym (eliminacje okręgowe) – odp. 

mgr R. Nowosielecka 
2. 4 marca – eliminacje klasowe do Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. B. Leśmiana 

(SF w W. Husińskiej) 
3. 6 marca – szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej – „Udzielanie pierwszej 

pomocy przedlekarskiej oraz obsługa apteczek” - dyrektor 
4. 6 marca – eliminacje okręgowe Konkursu Wiedzy o Biblii i Historii Kościoła – 

mgr R. Gancarz 
5. 7 marca – uroczystości szkolne i klasowe związane z Dniem Kobiet 
6. 8 marca – eliminacje okręgowe konkursu matematycznego „Szpak” (eliminacje 

okręgowe) – odp. mgr R. Koperwas 
7. 10 marca – zespół metodyczny dla nauczycieli i rodziców dzieci 5 i 6-letnich 

„Gotowość dziecka do podjęcia nauki szkolnej”  
8. 11 marca – szkolenie dla nauczycieli SF w W. Husińskiej „Dokumentowanie 

dorobku zawodowego w ramach awansu” 
9. 11 marca – zajęcia otwarte „Powroty ptaków” – odp. mgr J. Borek 
10. 17 marca – zespół metodyczny dla nauczycieli realizujących program szkoły 

specjalnej, prowadzący mgr I. Szelezin (ODN Zamość) 
11. 18,19,20 marca – sesja zdjęciowa w szkole – „MAVI” – dyrekcja 
12. 19 marca – szkolenie związane ze sprawdzianem w kl. VI – odp. dyrektor 
13. 19-21 marca – blok zajęć edukacyjnych - pożegnanie zimy, szukanie odznak 

wiosny i jej powitanie odp. – nauczyciele ZSP 
14. 20 marca – organizacja konkursu matematycznego „Kangur” – odp. mgr R. 

Rżany, mgr R. Koperwas 
15. 20 marca – konkurs w SF w W. Husińskiej „Najsympatyczniejszy uczeń szkoły” 
16.  27 marca – apel LOP „Ochrona płazów” – odp. mgr inż. J. Burda 
17. 27 marca – posiedzenie Rady Pedagogicznej – odp. dyrekcja 
18. 28 marca – apel dla kl. I-III „Krasnobród – moje miasto” – odp. mgr B. 

Twardowska 
19.  28 marca – wystawa „Pamiątki naszej przeszłości” – odp. mgr B. Twardowska 

                                                                                         Dyrektor ZSP 
                                                                            mgr Roland Wyrostkiewicz 

 
*****  

W poniedziałek 3 marca br. w CKiS 
odbyło się spotkanie organizacyjne 
związane z rozpoczęciem działalności 
kółka tanecznego. Na spotkanie to 
przybyło 20 osób, same dziewczyny 
głównie 12-16-latki, ale było też kilka 
młodszych 6-9-latków. Podczas 
spotkania p. Tadeusz Luterek – 
instruktor tańca omówił podstawowe 
zasady działalności „Klubu Tańca 
Nowoczesnego” rozpoczynającego 
działalność w CKiS.  
Zgodnie z ustaleniami kolejne spotkanie, 
na którym rozpoczęły się już zajęcia 
odbyło się w następny poniedziałek. Ku 
zaskoczeniu organizatorów tej nowej 
formy pracy z dziećmi i młodzieżą na 
zajęcia przyszło około 50 osób. Ze 
względu na zbyt liczną grupę i dużą 
rozbieżność wiekową uczestników zajęć 
zaistniała konieczność stworzenia dwóch 
grup tanecznych. Miejmy nadzieję, że 
zapał do tańca nie okaże się słomianym 
zapałem i za jakiś czas będziemy mogli 
podziwiać naszych tancerzy podczas 
imprez organizowanych przez CKiS. 
 

*****  
Przypominamy, że od października 
2002r. w CKiS działa „Klub Szachowy”. 
Spotkania odbywają się we wtorki od 
godz. 1500 do 1700. Jak na razie na 
spotkania przychodzą przede wszystkim 
dzieci i młodzież, ale zapraszamy też i 
osoby dorosłe, które lubią grać w 
szachy. Działalność „Klubu 
Szachowego” to nie tylko spotkania w 
CKiS, ale także wyjazdy na turnieje 
szachowe do sąsiednich miast. 
Członkowie naszego klubu, brali już 
udział w turniejach w Zamościu, 
Zwierzyńcu i Szczebrzeszynie. Jak na 
razie nie odnoszą większych sukcesów, 
ale mamy nadzieję, że i na to przyjdzie 
czas. 
 

*****  
12 marca br. w CKiS gościliśmy 
aktorów Śląskiego Teatru Muzycznego z 
Katowic. Przedstawienie pt. „To co 
najważniejsze”, w którym wystąpili 
Anna Rybska i Dominik Nabożny, 
obejrzeli młodzi widzowie ze szkół 
podstawowych w: Majdanie Wielkim, 
Kaczórkach, Jacni i Bondyrzu. 
 

*****  
Informacje zebrała: 
        M. Czapla 
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    Żegnamy zimę i ...  
          zbędne kilogramy 

 
      Zima to dla wielu z nas okres ruchowego lenistwa. Jego skutki widać doskonale: 
spódnica ledwo się dopina, spodnie jakoś dziwnie się skurczyły, a łazienkowa waga 
najwyraźniej się popsuła, skoro pokazuje o kilka kilogramów więcej niż normalnie ... 
      W mocnym postanowieniu pozbycia się tych kilogramów  najczęściej fundujemy sobie 
odchudzającą dietę. Aby jednak była skuteczna, trzeba jednocześnie zażywać więcej ruchu. 
Mogą to być codzienne dłuższe spacery lub też gimnastyka kondycyjno-wyszczuplająca, a 
najlepiej i jedno i drugie. 
      Ćwiczyć należy codziennie lub co drugi dzień. Żeby zanadto nie sforsować mięśni, 
zaczynamy od kilku powtórzeń każdego ćwiczenia i stopniowo zwiększamy ich liczbę.  
     Oto kilka propozycji: 

  
Stoimy wyprostowani, z 
rękami uniesionymi do przodu. 
Stawiamy lewą nogę w bok i 
jednocześnie mocno skręcamy 
tułów w tym samym kierunku. 
Wracamy do pozycji 
wyjściowej i powtarzamy 
ćwiczenie prawą nogą. 
Ćwiczymy 20-30 razy. 

 

 
 
 
 
 
Stoimy  
wyprostowani, 
nogi złączone, 
ręce w bok.  
Podnosimy ugiętą  
prawą  
nogę w przód  
i lewym łokciem  
dotykamy kolana.  
Ćwiczymy w dość  
szybkim tempie  
20-30 razy,  
najpierw jedną,  
potem drugą nogą. 

 
Siedzimy na podłodze z 

wyprostowanymi nogami, 
ręce trzymamy z tyłu, nie 

opierając się na nich. 
Kładziemy się na boku, nie 

pomagając sobie rękami, 
 i z powrotem siadamy. 
Ćwiczymy 10-20 razy, 

kładąc się raz na prawym 
raz na lewym boku.  

 
 
 
Leżymy na plecach z ramionami wyciągniętymi  
w bok i dłońmi dociśniętymi do podłogi.  
Unosimy do pionu wyprostowane nogi.  
Złączonymi nogami zataczamy dość obszerne  
koła przez 30-45 sekund.  
Po krótkim odpoczynku powtarzamy 
 ćwiczenie zataczając koła w 
druga stronę. 
 

 
  

 Leżymy na lewym boku 
 z ugiętymi nogami.  

Podnosimy wyprostowaną 
 prawą nogę i wracamy  
do pozycji wyjściowej.  

Ćwiczymy po 
 15-20 razy 
 na każdym  

boku. 

 
 
Siedzimy na podłodze ze złączonymi, wyprostowanymi nogami.  
Uginając jednocześnie obie nogi w stawach kolanowych i biodrowych, staramy 
się ułożyć je tak, by  stopy znalazły się jak najbliżej pośladków.  
Ćwiczenie powtarzamy 10-20 razy, kładąc nogi raz z prawej, raz z lewej strony. 

 

 

Tych, którzy nie chcą ćwiczyć sami zapraszam na wspólne ćwiczenia (aerobik) 
 i zajęcia na siłowni, które odbywają się w każdą środę o godz. 1900 w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących  im. Jana Pawła II  w Krasnobrodzie. 

    Marta Mielniczek 
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