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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

***** 
Na zlecenie Urzędu Miejskiego w 
Krasnobrodzie zostało wykonane 
opracowanie geologiczne otworu 
poszukiwawczo-badawczego  ujęcia wody 
dla miejscowosci Hutków i 
Dominikanówka. Wykonane prace są 
pierwszym etapem inwestycji mającej na 
celu zapewnienie czystej wody dla w/w 
miejscowości. Kolejne etapy tej inwestycji 
to budowa ujęcia wraz ze zbiornikami 
wyrównawczymi i doprowadzenie złącza 
do istniejącego już wodociagu. Odwiert ten 
zabezpieczy wodę dla planowanej dzielicy 
przemysłowej na gruntach miejscowości 
Hutków. 

*****  
W dniu 22 lutego 2005r. o godz. 14.00 w 
Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 
odbędzie się  XXI sesja Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie. W programie sesji 
omawiane będą m.in. projekty uchwał w 
nastepujących sprawach:  
1) ws. wysokości stawek i szczegółowych 
warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz 
szczegółowych warunków obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia zasadniczego 
oraz szczegółowych warunków obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw nauczycieli, dodatku 
mieszkaniowego oraz innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy, 
2) ws. zamiaru likwidacji Szkoły 
Filialnej w Starej Hucie, 
3) ws. zamiaru likwidacji Szkoły 
Filialnej w Wólce Husińskiej, 
4) ws. wyrażenia zgody na zbycie w 
trybie bezprzetargowym zabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność MiG 
Krasnobród na rzecz użytkownika 
wieczystego, 

 
5) ws. udzielenia bonifikaty przy 
sprzedaży nieruchomości stanowiącej 
własność MiG Krasnobród, 
6) ws. ustalenia dla sołtysów oraz 
Przewodniczących Zarządów osiedli diet 
oraz zwrotu kosztów podróży służbowej, 
7) ws. przyjęcia „Planu Rozwoju 
Miejscowości Krasnobród”. 
8) ws. zmian w budżecie gminy na 2005 
rok. 

***** 
W dniu 6 lutego w Centrum Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie odbyło się Walne 
Zebranie członków Polskiego Związku 
Wędkarskiego „Olender” Koło w 
Krasnobrodzie.  Podczas zebrania 
podsumowano czteroletnią kadencję władz 
koła oraz dokonano wyborów  na nowa 
kadencję. W skład nowych władz Koła 
Wędkarskiego „Olender” w Krasnobrodzie 
weszli: 

Zbigniew Wnuk – prezes 
Tadeusz Gradziuk – v-ce prezes 
Jan Lalik – skarbnik 
Tomasz Cybulski – sekretarz 
Kazimierz Grela – gospodarz 

Uczestnicy zebrania wybrali też komisję 
rewizyjną i sąd koleżeński oraz 
zatwierdzili plany i dokumenty 
programowe na 2005 rok. 

***** 
Trwają prace mające na celu przystąpienie 
do modernizacji budynku Centrum Kultury 
i Sportu w Krasnobrodzie. Modernizacja 
będzie polegała na budowie klatki 
schodowej łączącej dwie kondygnacje 
budynku CKiS – parter z piwnicą. 
Planowana klatka schodowa ułatwi 
komunikację wewnątrz budynku CKiS. 
Dotychczas, aby zejść z górnej części 
budynku do sali położonej w piwnicach 
CKiS trzeba było wyjść na zewnątrz. 
Klatka schodowa będzie też spełniała 
funkcję wyjścia ewakuacyjnego z sali 
kinowej. 
W obecnej chwili w Urzędzie Miejskim w 
Krasnobrodzie przygotowywany jest 
wniosek o pozyskanie środków 
finansowych na realizację tej inwestycji.  
 

***** 
W dniu 08.01.2005r. zmarł Stanisław 
Kawalec - radny w dwumandatowym 
okręgu wyborczym Nr 8 w Majdanie 
Wielkim. W  
 

 

 
związku z powyższym podczas ostatniej 
sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie w 
dniu 1 lutego 2005 Rada Miejska 
stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego. 
W ciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia 
przez Radę wygaśnięcia mandatu 
Wojewoda zarządzi wybory uzupełniające 
w okręgu wyborczym Nr 8 w Majdanie 
Wielkim. O terminie wyborów 
uzupełniających poinformujemy w 
kolejnym wydaniu „G.K.” 
 

***** 
Prowadzone są rozmowy pomiędzy 
Wojewodą Lubelskim A. Kurowskim, 
Rektorem UMCS w Lublinie prof. dr hab. 
M. Harasimiukiem, Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków H. Lendecką 
oraz dyrektorem, Instytutu Archeologii 
UMCS prof. A Kokowskim w sprawie 
utworzenia zagospodarowania  budynku 
dawnego Urzędu Gminy w Podklasztorze. 
Planowane jest, aby obiekt włączony był 
do realizacji projektów i programów 
badawczych związanych z Roztoczem, 
głównie archeologicznych i 
geograficznych.  
 

***** 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie w dniu  23 
lutego 2005 roku o godzinie 1000 w sali 
konferencyjnej Centrum Szkolenia i 
Rekreacji „Energetyk” organizuje  
spotkanie w sprawie wypracowania 
założeń i kierunków zagospodarowania 
terenów rekreacyjnych  oraz modernizacji 
zbiorników w Krasnobrodzie.  
Do wspólnej dyskusji zaproszona została 
firma projektowa zajmująca się 
opracowaniem koncepcji modernizacji 
zbiorników oraz zagospodarowania terenu, 
przedstawiciele Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska, 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska, 
Roztoczańskiego Parku Narodowego, 
Zespołu Zamojskich Parków 
Krajobrazowych, Radni Krasnobrodu, 
Kwaterodawcy oraz wszystkie osoby 
zainteresowane rozwojem naszego miasta. 

***** 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie informuje 
mieszkańców Krasnobrodu, że  w miesiącu 
marcu organizowana będzie zbiórka 
posegregowanych surowców wtórnych 
takich jak: plastik, makulatura i szkło z 
miejscowości: 

 - Grabnik, Hutków, Hutki, Kaczórki w 
poniedziałek 07.03.2005 

 - Stara Huta, Hucisko, Malewszczyzna, 
Potok Senderki, Lasowe we wtorek 
08.03.2005 

 - Wólka Husińska, Husiny, Szur, Borki, 
Figarnia, Zielone w środę 09.03.2005 

 Majdan Mały, Majdan Wielki, 
Dominikanówka w czwartek 10.03.2005 
Posegregowane odpady należy wystawić w 
danym dniu przed posesję do godz. 9.00. 
Prosimy mieszkańców o czynne włączenie 
się do organizowanej selektywnej zbiórki 
odpadów. 

Informacje zebrała: M. Czapla 
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Nareszcie się udało 
czyli Family Cup 2005 w Krasnobrodzie 

 
 Do trzech razy sztuka, często tak 
mówimy, gdy za pierwszym razem coś 
się nam nie uda. Tak też było i w 
przypadku organizowania w 
Krasnobrodzie X Amatorskich 
Mistrzostw Województwa w 
Lubelskiego w Narciarstwie Alpejskim 
i Snowboardzie. Trzykrotnie bowiem 
ustalano termin tej sportowej imprezy. 
W pierwszym terminie, tj. 23 stycznia 
2005r. nie udało się przeprowadzić 
zawodów ze względu na 
niewystarczającą ilość śniegu. Potem 
Biuro Family Cup zaproponowało nam 
termin 13 lutego. Ostatecznie zawody 
odbyły się trochę wcześniej bo w 
sobotę 29 stycznia. I jak się okazało 
był to bardzo dobry termin. Po 
pierwsze mieliśmy czas na 
przygotowanie się do tej imprezy, a po 
drugie dopisała pogoda – był niewielki 
mróz, wystarczająca ilość śniegu i 
świeciło słońce. Idealne warunki do 
uprawiania sportów zimowych.  
 Zawody rozpoczęły się o godz. 11 i 
odbyły się na Chełmowej Górze, na 
której usytuowany jest wyciąg 
narciarski. Do zwodów zgłosiło się 52 
zawodników z następujących miejsco-
wości: Zamość, Lublin, Biłgoraj, 
Tomaszów Lubelski, Bełżec, Łukowa, 
Józefów, Świdnik, a także z Warszawy 
(ci ostatni uczestniczyli w zawodach 
poza konkurencją gdyż nie mieszkają 
na terenie województwa lubelskiego). 
Cieszy fakt, że w zawodach nie 
zabrakło też zawodników reprezentują-
cych gospodarzy, czyli mieszkańców 
Krasnobrodu. 
 Zawody rozegrano w dwóch 
konkurencjach sportowych, czyli w 
narciarstwie alpejskim i snowboardzie. 
Każda z tych konkurencji podzielona 
była kilka kategorii wiekowych. 
Snowboard – 3 kategorie wiekowe z 
podziałem na „kobiety”, „mężczyźni”. 
Narciarstwo alpejskie – 9 kategorii 
wiekowych również z podziałem na 
„kobiety”, „mężczyźni”. Była też 
kategoria „Rodzina”. 
 Popularniejszą dyscypliną okazało 
się narciarstwo, wystartowało w nim 
41 zawodników. W snowboardzie tylko 
8 zawodników. W klasyfikacji 
rodzinnej wystartowała tylko jedna 
rodzina. Byli to: Mirosław i Filip 
Drzewosz  z Tomaszowa Lubelskiego. 
 Po rozegraniu zwodów odbyło się 
wręczenie dyplomów i pucharów. 
Dyplomy za udział otrzymał każdy 

  
uczestnik zawodów. Ponadto za zajęcie 
od I do VI miejsca w każdej kategorii 
wiekowej zawodnicy otrzymywali 
dyplomy z oznaczeniem zajmowanego 
miejsca. Natomiast zawodnicy, którzy 
uplasowali się w pierwszej trójce 
otrzymali kryształowe puchary 
FAMILY CUP. Wręczono też puchary 
Burmistrza Krasnobrodu. Otrzymali je: 
Kamila Rutkowska z Warszawy - 
najmłodsza zawodniczka,  Mateusz 
Ceniuk z Lublina – najmłodszy 
zawodnik oraz Waldemar Żywot, 
któremu puchar wręczył redaktor 
„Kuriera Lubelskiego” Janusz 
Kawałko. Po wręczeniu dyplomów i 
pucharów, którego dokonywali: Józef 
Poterucha – dyrektor Departamentu 
Kultury i Sztuki Urzędu 
Marszałkowskiego w Lublinie, Janusz 
Oś - z-ca burmistrza Krasnobrodu i 
Kazimierz Gęśla - sekretarz Urzędu 
Miejskiego w Krasnobrodzie odbyło 
się losowanie atrakcyjnych nagród 
rzeczowych.   
 Oprócz atrakcji sportowych dla 
uczestników zawodów przygotowano 
ognisko, pieczenie kiełbasek, dania 
kuchni regionalnej serwowane przez 
członków Krasnobrodzkiego 
Stowarzyszenia Turystycznego. Była 
też możliwość przejażdżki na saniach 
oraz wysłuchania piosenek ludowych 
w wykonaniu zespołu 
folklorystycznego „Wójtowianie” z 
Krasnobrodu. 
 Family Cup w Krasnobrodzie 
mamy już za sobą, natomiast przed 
nami Finał X Amatorskich Mistrzostw  
Polski w Narciarstwie Alpejskim i 
Snowboardzie, który odbędzie się w 
dniach 11-13 marca 2005r. w 
miejscowości Zawoja. W finale tym po 
raz pierwszy będą uczestniczyć 
zwycięzcy Mistrzostw Województwa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lubelskiego, a więc zawodnicy, którzy 
zajęli czołowe miejsca w Krasnobrodzie. 
 Kończąc relację z tej szczególnej 
imprezy, bo pierwszej  w Krasnobrodzie i 
pierwszej w Województwie Lubelskim, 
dziękuję wszystkim, którzy mieli swój 
wkład w jej organizację. Dziękuję przede 
wszystkim głównym organizatorom, tj.  
Wydawnictwu „Family Cup” i 
Stowarzyszeniu Family Cup z Krakowa 
za obdarzenie nas zaufaniem i wybranie 
właśnie Krasnobrodu jako organizatora 
Mistrzostw Województwa Lubelskiego. 
Dziękuję redaktorowi „Kuriera 
Lubelskiego” Januszowi Kawałko, który 
był pomysłodawcą i inicjatorem 
organizacji Family Cup w Krasnobrodzie. 
Dziękuję p. Piotrowi Zielonackiemu i 
Jarosławowi Rajchelowi z Krakowa za 
współpracę w dniu zawodów, 
Naczelnikowi Stanisławowi Łubiarzowi i 
strażakom z jednostki OSP w 
Krasnobrodzie za pomoc techniczną i 
pilnowanie porządku podczas imprezy, 
Marianowi Zacharczukowi za oprawę 
spikerską, Augustynowi Zaśko – 
właścicielowi wyciągu za użyczenie 
terenu na organizację Mistrzostw.     
Dziękuję także sędziom: Mirosławowi 
Drzewiszowi i Tomaszowi Kulczyń-
skiemu, zespołowi „Wójtowianie”, 
osobom przygotowującym dania 
regionalne, pracownikom ZGK, 
pracownikom CKiS i Biblioteki 
Publicznej w Krasnobrodzie.  
 Mamy nadzieję, że Family Cup 
wpisało się na stałe do kalendarza imprez 
sportowych organizowanych w 
Krasnobrodzie i odbędzie się również w 
przyszłym roku. Dlatego też już teraz 
zapraszam wszystkich do współpracy 
przy organizacji Family Cup 2006 w 
Krasnobrodzie, a sympatyków białego 
szaleństwa do udziału w Mistrzostwach. 
Do zobaczenia za rok. 

M. Czapla 
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Jasełka 
Osób Niepełnosprawnych 

 
 Już od trzech lat kalendarz imprez 
kulturalnych organizowanych w 
Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie otwiera organizowany w 
połowie stycznia Przegląd Twórczości i 
Obrzędowości Bożonarodzeniowej Osób 
Niepełnosprawnych, krótko nazywany 
Jasełkami Osób Niepełnosprawnych. 
 W tym roku przegląd odbył się w 
dniu 14 stycznia 2005r. i podobnie jak 
poprzednie organizowany był przy 
współpracy Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie i Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Dominikanówce. 
 Do udziału w Przeglądzie zaproszeni 
zostali uczestnicy  warsztatów terapii 
zajęciowej z dziewięciu następujących  
 

 
miejscowości: Zwierzyniec, Oszczów, 
Józefów, Muratyn, Tomaszów Lubelski, 
Rozłopy, Wolica Brzozowa, Chełm i 
Dominikanówka. 
 Każda z grup artystycznych 
zaprezentowała program jasełkowy. 
Były to naprawdę interesujące 
przedstawienia i pięknie śpiewane 
kolędy. Artyści występowali w 
barwnych i pomysłowo wykonanych 
strojach. 
 Po obejrzeniu wszystkich grup 
artystycznych Jury, które składało się z 
przedstawicieli poszczególnych WTZ-
ów przyznało trzy równorzędne 
wyróżnienia. Wyróżnienia otrzymały: 
WTZ z Tomaszowa Lubelskiego, WTZ z 
Oszczowa oraz działający dopiero od  
 

 
 
grudnia 2004r. WTZ z miejscowości 
Rozłopy (gm. Sułów). 
 Wyróżnione warsztaty otrzymały 
nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Dominikanówce i Centrum Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie. 
 Wszyscy uczestnicy przeglądu bez 
względu na to czy zostali wyróżnieni, 
czy też nie otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i słodycze ufundowane przez 
CKiS w Krasnobrodzie i WTZ w 
Dominikanówce. Nagrody, dyplomy i 
słodycze wręczali obecni na przeglądzie: 
Starosta Powiatu Zamojskiego Henryk 
Matej i z-ca burmistrza Krasnobrodu 
Janusz Oś.  
 Po oficjalnej części przeglądu 
wszyscy zostali zaproszeni na obiad i 
poczęstunek przygotowany przez WTZ 
w Dominikanówce. 

M. Czapla 
Fotoreportaż – str. ...... 

 

OGŁOSZENIE  
 
Burmistrz Krasnobrodu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości 
stanowiących własność Miasta i Gminy Krasnobród położonych w Krasnobrodzie przy ul. Sikorskieg: 
 

- część działki nr 1281/1 o pow.150 mkw. (parcela nr 2 zabudowana) z przeznaczeniem na prowadzenie usług 
gastronomiczno-handlowych – czynsz wywoławczy brutto w wysokości 4 026,00zł, 

- część działki nr 1281/1 o pow.150 mkw. (parcela nr 3 zabudowana) z przeznaczeniem na prowadzenie usług  
gastronomiczno-handlowych – czynsz wywoławczy brutto w wysokości 4 026,00zł, 

- część działki nr 1281/1 o pow.150 mkw. (parcela nr 4 zabudowana) z przeznaczeniem na prowadzenie usług 
gastronomiczno-handlowych – czynsz wywoławczy brutto w wysokości 4 026,00zł, 

- część działki nr 1281/1 o pow.150 mkw. (parcela nr 5 zabudowana) z przeznaczeniem na prowadzenie usług 
gastronomiczno – handlowych-  czynsz wywoławczy brutto w wysokości 4 026,00zł, 

- część działki nr 1281/1 o pow.150 mkw. (parcela nr 6 zabudowana) z przeznaczeniem na prowadzenie usług 
gastronomiczno – handlowych  - czynsz wywoławczy brutto w wysokości 4 026,00zł, 

- część działki nr 1282/1 o pow.150 mkw. (parcela nr 7 zabudowana) z przeznaczeniem na prowadzenie usług 
gastronomiczno – handlowych - czynsz wywoławczy brutto w wysokości 4 026,00zł, 

- część działki nr 1282/1 o pow.150 mkw. (parcela nr 8 zabudowana) z przeznaczeniem na prowadzenie usług 
gastronomiczno – handlowych  - czynsz wywoławczy brutto w wysokości 4 026,00zł, 

- część działki nr 1282/8 o pow.150 mkw. (parcela nr 10 zabudowana) z przeznaczeniem na prowadzenie usług 
gastronomiczno - handlowych  - czynsz wywoławczy brutto w wysokości 4 026,00zł, 

- część działki nr 1267/2 o pow.150 mkw. (parcela nr 12 zabudowana) z przeznaczeniem na prowadzenie usług 
gastronomiczno - handlowych - czynsz wywoławczy brutto w wysokości 4 026,00zł, 

- część działki nr 1267/2 o pow.150 mkw. (parcela nr 13 zabudowana) z przeznaczeniem na prowadzenie usług 
gastronomiczno – handlowych - czynsz wywoławczy brutto w wysokości 4 026,00zł, 

- część działki nr 1267/2 o pow.150 mkw. (parcela nr 14 zabudowana) z przeznaczeniem na prowadzenie usług 
gastronomiczno – handlowych  - czynsz wywoławczy brutto  w wysokości 4 026,00zł, 

- część działki nr 1267/2 o pow.150 mkw. (parcela nr 15 zabudowana) z przeznaczeniem na prowadzenie usług 
gastronomiczno – handlowych - czynsz wywoławczy w wysokości 4 026,00zł. 

  
 Ustalona wysokość czynszu w wyniku licytacji płatna jednorazowo w terminie do 15 lipca 2005r. 
 Dzierżawa obejmuje okres od 01 kwietnia 2005r. do 30 października 2005r. Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 
2005r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie przy ul.3-go Maja 36. Wadium w wysokości 10% 
czynszu wywoławczego należy wpłacić nie później niż trzy dni przed przetargiem na konto Urzędu Miejskiego  
nr 08 1500 1807 1218 0001 6744 0000 w Kredyt Bank O/Zamość. 
 Osobie która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy  wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. 
 Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu. 
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Studniówka 2005  
 Od kiedy prawdziwy uczeń zaczyna 
naprawdę, mocno i solidnie przykładać 
się do nauki? Kiedy dla każdego 
maturzysty następuje okres ciężkiej i 
systematycznej pracy? Zatwardziały 
nauczyciel, konserwatysta powie w tym 
momencie, że uczeń powinien pracować 
na najwyższych obrotach przez cały rok. 
W życiu człowieka zawsze jest pewien 
moment, w którym zdaje sobie sprawę, 
że już jakiś ważny, życiowy egzamin 
jest blisko. Ale najpierw musi ostatni 
raz zaszaleć. Studniówka maturzystów 
jest (przynajmniej powinna być) ostatnią 
okazją do tego.  
 Liceum w Krasnobrodzie jest 
stosunkowo nową szkołą i w swoim 
życiu miała tylko 5 tego typu imprez. 
My, maturzyści z rocznika 2005, 
daliśmy sobie za punkt honoru, aby 
nasza studniówka była najlepsza, 
największa i najbardziej naj. Przed 
studniówką maturzysta dzisiejszej 
generacji ma nie mały problem. Bo oto 
trzeba kupić garnitur/suknię, zrobić 
odpowiednią, szałową fryzurę (najlepiej 
taką, która u innych wywoła nagły 
przypływ zazdrości i niekontrolowane 
drganie lewej powieki), kupić kwiaty, 
pluszaka i wynająć, załatwić samochód. 
Do tego dochodzą: solarium, 
kosmetyczka, odpowiednie perfumy... 
Urwanie głowy, ale wieczór studniówki 
ma to wszystko wynagrodzić.   
 Zaczęło się o godzinie 19.00, jak 
zwykle od przemówień. Pierwszymi 
osobami, które zabrały głos byli rodzice, 
dziękując gronu pedagogicznemu za 
trud (według mnie przesadzone słowo, 
bo uczyć nas to czysta przyjemność) 
włożony w nasze wychowanie. 
Następnie przemawiał dyrektor szkoły 
mgr Marek Pawluk, który nawiązał do 

osiągnięć jednego z naszych klasowych 
prymusów. Były to bardzo ciepłe i miłe 
słowa. Potem głos zabrał 
przewodniczący klasy III LO, Andrzej 
Kawalec wygłaszając pełne pasji i uczuć 
przemówienie. Patetycznie nawiązał do 
tych wszystkich wspólnie spędzonych 
lat, czyniąc jednocześnie z naszej 
wychowawczyni p. Jolanty 
Kurantowicz, bohaterkę na miarę 
Joanny od Aniołów. Potem właśnie to 
ona zabrała  głos, wyraźnie wzruszona. 
Następnie, jak zwykle odbył się 
polonez. Napisałem „jak zwykle” z 
czystej przekory, gdyż był to  naszym 
skromnym zdaniem, najlepszy polonez 
jaki widziała ta szkoła. Ja niewiele 
pamiętam z tego poloneza, gdyż cały 
czas miałem szumienie w  uszach 
spowodowane podnieceniem, ale i 
strachem, że coś nie wyjdzie. Potem 
osoby, które czuły się na siłach, wzięły 
udział w tańczeniu walca, co także było 
przyjemnością dla oka.  
 Następnie każdy zasiadł do stołu. 
Dania były jedną z najlepszych części 
tej studniówki, ponieważ, zwykle 
słyszałem narzekania, że w innych 
szkołach dania studniówkowe, były 
skromniejsze niż u nas (celowy 
eufemizm, bo nie chcę powiedzieć 
całkiem skromne). Potem była już tylko 
zabawa, przy popularnych, nowszych i 
starszych kawałkach. Zabawa, która z 
godziny na godzinę rosła w coraz 
większą siłę. Mogę bez żadnego 
zahamowania powiedzieć, że NIGDY 
tak dobrze się nie bawiłem. A autor tego 
artykułu nie jedną imprezkę przeżył. 
Chronologia była standardowa - zabawa, 
jedzenie, zabawa, zabawa, zabawa, 
jedzenie, zabawa... Przyjemnie było 
patrzeć jak nauczyciele 
 

 
 
 (na co dzień będący dla nas osobami z 
innego świata) bawią się z nami, tańcząc 
i śmiejąc się. 
 Godzina 12.00 to czas kabaretu, 
który był w wykonaniu, znanych i 
lubianych klasowych clownów - moim i 
Bartosza Nieśpiała. Kabaret był tak 
śmieszny, że niektórzy nie mogli 
wytrzymać. Aktorzy bawili się bardzo 
dobrze, mimo tego, że mieli ogromną 
tremę przed wyjściem na scenę.  
 Potem już tylko i wyłącznie zabawa 
do rana. Nikt nie wyglądał na 
„zmęczonego” cało wieczornym tańcem 
i wydawać się mogło, że można się 
bawić w nieskończoność. Mięśnie nóg 
dostawały raz na jakiś czas wysoko 
pożywne dania, które „ładowały” w 
nasz organizm coraz to nowe zapasy 
energii. Koniec studniówki przyszedł o 
godzinie 4.00.  
 Podsumowując cały ten magiczny 
wieczór, noc można powiedzieć, że 
wiele osób uważa, że studniówka w 
Krasnobrodzie była najlepszą w ich 
życiu. Opis tego wieczoru  jest 
idylliczny, ale prawda jest też taka, że 
pomiędzy zabawą były też chwile 
zadumy. Wiele osób wspominało to, że 
niedługo będzie trzeba się pożegnać z 
kolegami, nauczycielami i szkołą. 
Niestety, taka jest kolejność. Wszystko 
kiedyś się kończy, a studniówka jest 
imprezą, którą pamięta się do końca 
życia. Poprawiny następnego dnia były 
już bardzo przyjemną formalnością (tak 
przyjemną, że słyszałem nawet pomysł 
urządzenia drugiego dnia poprawin!). 
Można by rzec - piękny, magiczny 
wieczór. Można by rzec, bardzo dobra 
zabawa, coś wystrzałowo, jedynego w 
swoim rodzaju. Ale po co? Wystarczy 
powiedzieć trzy słowa, 
STUDNIÓWKA, KRASNOBRÓD, 
2005. 

Jakub Koisz 
 klasa III LO 

Zdjęcia ze studniówki – str. 20 

 

   Krwiodawcy w akcji 
 
 W dniu 25 stycznia 2004r. odbyła się w Krasnobrodzie kolejna, 
czternasta już akcja Honorowego Oddawania Krwi. Jej 
organizatorami byli: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Tomaszowie Lub. i Stowarzyszenie 
Honorowych Dawców Krwi w Krasnobrodzie. 
 Bezinteresownie krew oddali: Magdalena Antoniak, Ryszard 
Bełz, Krzysztof Czapla, Kazimierz Dziuba, Sławomir Gałan, 
Sławomir Grabowski, Przemysław Kozłowski, Krzysztof 
Kuczmaszewski, Anna Lis, ks. Krzysztof Maj, Piotr Rajtak, Diana 
Serafin, Mirosław Skrzyński, Sylwester Skrzyński, Antoni Szpyra, 
Franciszek Szpyra, Marta Szpyra, Krzysztof Wyszyński. W sumie 
oddano 8100 mililitrów krwi. 

 
 Dziękuję wszystkim, którzy oddali krew oraz księdzu 
dziekanowi Romanowi Marszalcowi i księżom 
wikariuszom za propagowanie idei honorowego 
oddawania. Pani Marili Czapla, dyrektor CKiS dziękuję 
za udostępnienie sali na organizację akcji.  
Jak bezcennym lekiem jest krew nikogo nie trzeba 
przekonywać dlatego na łamach „Gazety 
Krasnobrodzkiej” apeluje do wszystkich mieszkańców 
gminy, a w szczególności do młodzieży o aktywne 
włączenie się do akcji honorowego oddawania krwi. 

 
Adam Żuk 
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Koncert kol ędowo -jasełkowy 
 Zawsze pod koniec stycznia na 
scenie w sali widowiskowej Centrum 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 
gromadzą się uczestnicy 
organizowanego co roku koncertu 
kolęd. 
 W 2005 roku koncert nazwany 
„Koncertem kolędowo-jasełkowym” 
odbył się w niedzielne popołudnie 30 
stycznia.  
 Koncert rozpoczęła Orkiestra Dęta z 
Krasnobrodu prezentując instrumentalne 
wersje znanych i popularnych kolęd. 
Orkiestrą dyrygował i wspomagał grą 
na klarnecie kapelmistrz i instruktor 
Marek Molenda. 
 Po prezentacji kolęd w wykonaniu 
Orkiestry Dętej na scenę wkroczyły 
dzieci ze świetlicy działającej przy 
Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie. Zebrana na sali 
publiczność obejrzała przedstawienie 
jasełkowe w ich wykonaniu. Mali 
aktorzy wcielili się w różne postacie z 
popularnych bajek dla dzieci. Każda z 
tych postaci, np. Czerwony Kapturek, 
Rybak, Kopciuszek i inne składały hołd 
i dary Świętej Rodzinie i nowo 
narodzonemu Małemu Dzieciątku Jezus. 
Recytacje przeplatano kolędami. Jasełka 
zostały przygotowane pod kierunkiem 
p. Marioli Kaweckiej. 
 Kolejnym wykonawcą koncertu 
kolędowo-jasełkowego był Chór 
Parafialny z Krasnobrodu. Chór pod 
kierunkiem p. Józefa Bąka 
zaprezentował kilka kolęd, które 
przeplatane były krótkim komentarzem 
w wykonaniu chórzystki p. Alicji 
Parkitny. 
 

 Po wokalnym, w wykonaniu chóru, 
przyszedł czas na wysłuchanie kolęd w 
wykonaniu instrumentalnym. Na scenie 
pojawił się bowiem Zespół Kameralny 
działający przy CKiS pod kierunkiem p. 
Marka Molendy. Zespół w składzie: 
Magdalena Nieśpiał - flet, Urszula 
Kowalczuk – flet, Karolina Maruszak – 
gitara, Jakub Pawluk – gitara i Marek 
Molenda – kontrabas, zagrał kilka kolęd 
w niecodziennym jak na krasnobrodzkie 
warunki brzmieniu.  
 Do tegorocznego koncertu włączyła 
się również młodzież z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, 
która pod kierunkiem nauczycielki j. 
angielskiego p. Marzeny Kałuża 
zaprezentowała fragment koncertu pt. 
„Kol ędy w różnych językach 
europejskich”. Młodzież śpiewała znane 
nam z radia i telewizji i popularne 
kolędy w następujących językach: 
angielskim, włoskim, niemieckim, 
francuskim i hiszpańskim. Każda z 
prezentowanych kolęd była pokrótce 
scharakteryzowana przez p. Marzenę 
Kałuża. Oprawę muzyczną koncertu 
kolęd w różnych językach przygotował 
p. Marek Molenda. 
 W spotkaniu kolędowym w CKiS 
nie mogło zabraknąć zespołu 
folklorystycznego „Wójtowianie” z 
Krasnobrodu. Wójtowianie na ludową 
nutę zaśpiewali i zagrali kilka kolęd i 
pastorałek. 
 Jako ostatni wykonawca koncertu 
kolędowo-jasełkowego w CKiS 
wystąpiła młodzież z Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży działającego  

przy Parafii Krasnobród pod kierunkiem 
ks. Krzysztofa Maja. Jasełka w 
wykonaniu młodzieży były bardzo 
intereujące. Na taką ocene miały wpływ 
ciekawe i pomysłowe stroje oraz 
rekwizyty, artystyczna charkteryczacja, 
a także wspaniała gra aktorska. 
Wspominając o grze aktorskiej należy 
wspomnieć m.in. postacie: Żyda, 
śmierci, diabła, Świętej Maryji, Józefa 
oraz groźnego króla Heroda, w którą 
wcielił się opiekun grupy ks. Krzysztof 
Maj. Niektóre scenki zawierały 
elementy humorystyczne, które 
wywoływały gromki śmiech 
publicznosci. Na zakończenie 
przedstwienia aktorzy wspólnie ze 
zgromadzoną publicznoscią zaśpiewali 
dwie kolędy. To wspólne kolędowanie 
zakończyło tegoroczny koncert 
kolędowo-jasełkowy w Centrum 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 
 Kończąc relację z tego koncertu 
warto dodać, że był on wydarzeniem 
kulturalnym bardzo dokładnie 
uwiecznionym w formie nagrań i dużej 
ilości wykonanych zdjęć. Stało się tak 
dzięki obecności na koncercie ks. Józefa 
Węcławika ze Skierbieszowa – 
kanclerza Biskupa Mazura w Ełku, 
który gromadzi materiały do swojej 
pracy doktorskiej, której temat dotyczy 
ludowości w religii.   
 

M. Czapla 
 

Fotoreportaż z koncertu 
str. .... 

 

Nowy 
Naczelnik 

 
 W związku z odejściem na 
emeryturę dotychczasowego 
Naczelnika Urzędu Pocztowego 
w Krasnobrodzie p. Janiny Lizut od 14 stycznia 2005r. 
funkcję Naczelnika sprawuje p. Piotr Gnap. 
 Nowy Naczelnik pochodzi z Jarczowa i dojeżdża 
do pracy w Krasnobrodzie. Ma 33 lata, posiada 
wykształcenie wyższe. 
 Pan Piotr Gnap pracę na poczcie rozpoczął 3 lata 
temu jako listonosz w Jarczowie. Potem pracował  jako 
asystent w Łaszczowie, a następnie pełnił funkcję 
naczelnika poczty w Jarczowie i Ulhówku. 
 

Panie Naczelniku! 
Wielu sukcesów w pracy zawodowej 

na nowo objętym stanowisku 
życzy Redakcja G.K. 

 
Podziękowania 

 
Składamy serdeczne podziękowania 

 

Księdzu Jackowi Rakowi 
 

za dotychczasową współpracę w redagowaniu 
„Gazety Krasnobrodzkiej”. 

Wyrażamy również nadzieję, 
że pomimo nowych i licznych obowiązków, 

jak również dzielącej nas odległości 
współpraca ta będzie nadal kontynuowana. 

Zaś z racji objęcia  
funkcji proboszcza w Parafii Terebiń 
życzymy Księdzu opieki Matki Bożej,  

dostąpienia wszelkich łask i błogosławieństwa Bożego 
oraz spotkania na swojej drodze samych życzliwych ludzi. 

 

Redakcja 
„Gazety Krasnobrodzkiej” 



                                                                                           Luty2005                                                                                 7                                 
 

 

Troch ę  
statystyki  

 
 
 Rok 2004 przeszedł już do historii. Jaki był? Różnie możemy 
go oceniać i podsumowywać. Ocena i podsumowania uzależnione 
są od tego kto ocenia i  podsumowuje oraz od tego co jest oceniane 
i podsumowywanie. 
 W poniższym artykule postaram się podsumować miniony rok 
w Gminie Krasnobród pod względem demograficznym. Odpowiem 
na pytania ile dzieci się urodziło, ile osób zmarło, ile zawarto 
małżeństw.  
 

Urodzenia 
 

       W 2004 roku odnotowano znaczne zwiększenie liczby urodzeń 
na terenie Miasta i Gminy Krasnobród w stosunku do roku  2003. 
W 2004 roku urodziło się bowiem 95 dzieci, tj. 31 dzieci więcej niż 
w roku poprzednim. Liczba urodzeń w 2004 roku zbliżona jest do 
liczby urodzeń w roku 2002 – urodziło się wówczas 96 dzieci. 
      Spośród 95 urodzeń 33 to dzieci urodzone  się w 
Krasnobrodzie, a 62 w pozostałych miejscowościach naszej gminy.  
      Biorąc pod uwagę płeć dziecka, to w przeciwieństwie do roku 
2003, w roku 2004 urodziło się więcej chłopców (50), niż 
dziewczynek (45). Omówione dane ilustruje tabela Nr 1. Natomiast 
w tabeli Nr 2 przedstawiamy informację o liczbie urodzeń z 
podziałem na poszczególne miejscowości. 
      Wybór imion dla dzieci urodzonych w 2004 roku był jak 
zwykle zróżnicowany, ale były też imiona, które cieszyły się dużą 
popularnością. Spośród imion męskich dla 50 chłopców rodzice 
wybrali w sumie 31 różnych imion. Spośród tych imion 
zdecydowanie najpopularniejsze imię męskie to Mateusz. 
Otrzymało je 5 chłopców. Na drugim miejscu, biorąc pod uwagę 
popularność imion znalazły się imiona Michał i Łukasz – 
otrzymało je po 4 chłopców. Trzykrotnie wybierano imiona: Paweł 
i Jakub, dwukrotnie: Dawid, Bartłomiej, Adrian i Karol. 
Chłopcy  urodzeni w 2004 roku otrzymywali także mniej popularne 
imiona takie jak: Oskar, Oliwier, Eryk, Alan, Norbert, Filip. 
 Natomiast z analizy imion żeńskich wynika, że dla 45 
dziewczynek urodzonych w 2004 roku wybrano w sumie 22 
imiona. Spośród nich najpopularniejsze imię to Julia – rodzice 
wybrali je dla 6 dziewczynek. Wiktoria i Katarzyna -każde z tych 
imion wybrano 5-krotnie. Cztery  dziewczynki otrzymały imię 
Monika, trzy razy wybrano imię Dominika. Po dwie dziewczynki 
otrzymały imiona: Magdalena, Klaudia, Oliwia, Weronika, 
Roksana, Aleksandra. Mało popularne imiona nadawane 
dziewczynkom w 2004 roku to: Maja, Emilia. 
 
Tabela Nr 1 
 

Lata 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

100 75 66 96 64 95 
Urodzenia  

ogółem w 
tym: 

w 
tym: 

w 
tym: 

w 
tym: 

w 
tym: 

w 
tym: 

Krasnobród 42 18 22 38 20 33 

Pozostałe  
miejscowości 58 57 43 58 44 62 

Dziewczynki 56 30 27 42 33 45 

Chłopcy 44 45 39 54 31 50 
 

 
Tabela Nr 2 

Urodzenia 
Miejscowość 

2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 
Dominikanówka 5 6 5 3 6 

Grabnik 2 1 2 1 1 
Hucisko 1 1 1 2 2 
Hutki 1 8 4 2 3 
Hutków 3 5 8 5 9 
Kaczórki 3 - 1 2 6 
Krasnobród 18 22 38 20 33 
Majdan Mały 5 1 3 1 3 
Majdan Wielki 15 9 19 11 7 

Majdan Wielki  
ul. Borki 

- - - 2 2 

Malewszczyzna 1 2 1 1 2 
Nowa Wieś 1 - 2 2 1 
Podklasztor     1 
Potok Senderki 1 - - 1 3 
Stara Huta 4 3 2 5 2 
Szur 1 1 1 - 1 
Wólka Husińska 6 4 5 2 7 
Zielone 7 3 4 4 6 
Razem: 75 66 96 64 95 

 
Zgony 

       W 2004 roku zmniejszyła się nieco liczba zgonów w 
stosunku do roku 2003. W 2004r. zmarło 105 mieszkańców 
naszej gminy, tj. 8 mniej niż w roku 2003. Spośród 105 osób, 
które odeszły  z naszej społeczności lokalnej w 2004 roku - 
26 to mieszkańcy domów pomocy społecznej (tyle samo 
zgonów odnotowano w 2003r.), a 79 to mieszkańcy 
poszczególnych miejscowości naszej gminy.  
 Tabela Nr 3 przedstawia dane dotyczące zgonów z 
podziałem na poszczególne miejscowości naszej gminy.  
      Biorąc pod uwagę płeć osób, które odeszły z naszej 
społeczności, to podobnie jak w roku 2003 zmarło więcej 
mężczyzn (62) niż kobiet (43).  Najmłodsza osoba, która 
odeszła z naszej społeczności lokalnej miała 2 lata, natomiast 
najstarsza 100 lat. 
 
Tabela Nr 3 

Zgony Miejscowość 
2000r. 2002r. 2003r. 2004r. 

Dominikanówka 3 6 4 2 
Grabnik 1 2 - 1 
Hucisko 4 2 3 7 
Hutki 1 5 2 3 
Hutków 5 14 12 4 
Kaczórki 3 3 6 3 

Krasnobród 
16  

(bez DPS) 
22 

 (bez DPS) 
20 

(bez DPS) 
31 

(bez DPS) 

Majdan Mały 3 3 4 4 

Majdan Wielki 
7 

(bez DPS) 
7 

(bez DPS) 
21 

(bez DPS) 
6 

(bez DPS) 

Malewszczyzna 5 4 - 3 
Nowa Wieś 1 1 1 1 
Potok Senderki 4 3 - 1 
Stara Huta 4 1 3 3 
Szur - - 1 2 
Wólka Husińska 2 2 4 5 
Zielone 9 8 6 3 
Domy Pomocy 
Społecznej   

28 41 26 26 

Razem: 96 124 113 105  
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Ferie, ferie i po feriach ... 
 
 Dla Każdego Coś Miłego – pod takim 
właśnie hasłem Centrum Kultury i Sportu  
przygotowało program zajęć dla dzieci i 
młodzieży z miasta i gminy Krasnobród, 
na tegoroczną przerwę zimową.  
  Jak sama nazwa mówi każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie, w zależności od 
własnych zainteresowań i indywidualnych 
zdolności. Były zajęcia plastyczne, 
muzyczne, kulinarne, gry i zabawy 
ruchowe oraz zajęcia, w których trzeba 
było uruchomić i pobudzić do pracy swoje 
szare komórki.  
 Niewątpliwie do takich należały 
spotkania szachowe i różnego rodzaju 
zagadki i konkursy. Jeśli chodzi o relaks i 
odpoczynek od wszelkiego rodzaju pytań, 
to najlepszym rozwiązaniem okazały się 
Warsztaty Modelarskie podczas, których 
wszyscy uczestnicy mogli odpocząć od 
intelektualnych zajęć i beztrosko się bawić 
w budowniczych wielkich, żelaznych 
ptaków. Zajęcia odbywały się codziennie 
oprócz niedziel, w godzinach 10.00 – 
14.00. 
 Oprócz wymienionych wyżej 
propozycji spędzania wolnego czasu 
organizowane były także dyskoteki, które 
cieszyły się najwyższą frekwencją. 
Wszyscy miłośnicy tańca i dobrej muzyki 
ci duzi i ci troszkę mniejsi mogli spędzić 
te ostatnie tygodnie karnawału na dobrej 
zabawie. 
 

 
Ale zatrzymajmy się jeszcze przez 
chwilę na zajęciach, które odbywały się 
w godzinach przedpołudniowych.  
Trzeba zaznaczyć, że cieszyły się one 
sporym zainteresowaniem. Świadczyć o 
tym może fakt, że skupiały one każdego 
dnia kilkanaście osób w różnym wieku. 
W tym miejscu należy podkreślić, że 
dzieci i młodzież biorąca w nich udział 
wykazywała się dużą aktywnością i 
współpracowała zarówno ze sobą jak i z 
opiekunami prowadzącymi zajęcia. 
Miało to ogromne znaczenie, ponieważ 
wspólnie spędzany czas mijał w miłej i 
sympatycznej atmosferze.  
Ponadto trzeba zaznaczyć, że wszyscy 
uczestnicy zajęć podczas wspólnej 
zabawy uczyli się pracy w grupie, 
zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa 
oraz koleżeństwa.  
Ale nie tylko przyjemne tematy były 
poruszane podczas tych feryjnych 
spotkań. Kilkakrotnie zajęcia przybrały 
poważniejszy charakter i świetlica 
zamieniła się w forum dyskusyjne. 
Poprzedzone to było zazwyczaj 
projekcją filmu na poważne tematy 
życia codziennego. Rozmawiano między 
innymi o alkoholizmie, narkomanii i 
zdrowym trybie życia. Zaskakujące w 
tych dyskusjach było to, że rozmówcy 
mimo młodego wieku wykazali się dużą 
spontanicznością, a ich 
 

 
 
uwagi i spostrzeżenia na poszczególne 
tematy były bardzo dojrzałe. I właśnie 
dlatego warto pracować z młodymi 
ludźmi, przebywać z nimi, rozmawiać, 
bo potrafią oni nas jeszcze pozytywnie 
zaskoczyć co w dzisiejszych czasach 
coraz rzadziej się zdarza.  
 Tak więc cieszmy się, my rodzice, 
że nasze dzieci mimo tego, że na co 
dzień patrzą na niezbyt ciekawą 
rzeczywistość i przyszło im żyć w 
czasach, gdzie wszędzie czają się jakieś 
niebezpieczne pokusy potrafią odróżnić 
dobro od zła , bo to naprawdę dobry 
fundament do budowania swojego 
przyszłego życia. 
 Ferie już za nami pozostaje mieć 
tylko nadzieję , że wszystkie nasze 
pociechy wypoczęły i należycie wezmą 
się do pracy w szkole, bo wiosna tuż, 
tuż. 
 Na zakończenie, w imieniu dzieci i 
młodzieży uczestniczących w zajęciach 
oraz wszystkich organizatorów „Ferii 
w CKiS”, składam serdeczne 
podziękowania Miejsko-Gminnej 
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w 
Krasnobrodzie za pomoc finansową w 
organizacji tegorocznych ferii.  
 

      
    M.K. 

 

 

Trochę statystyki 
 
Ciąg dalszy ze str. 7 

Śluby  
 W 2004 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krasnobrodzie sporządzono 53 aktów 
małżeństwa, o 14 mniej niż w roku 2003. W większości, bo aż 49 były to śluby 
konkordatowe, a tylko 3 śluby cywilne. Wśród 53 aktów małżeństwa jeden był aktem 
nietypowym - była to transkrypcja, tj. wpisanie do księgi USC treści aktu małżeństwa 
zawartego poza granicami naszego kraju.  
      Biorąc pod uwagę wiek osób zawierających związek małżeński, to najmłodsza 
„pani młoda” urodziła się w 1986 roku, a najstarsza w 1945. Natomiast najmłodszy 
„pan młody” urodził się w 1985 roku, a najstarszy w 1943 roku.  
 Na 53 akty małżeństwa sporządzone w krasnobrodzkim USC jedynie w czterech 
przypadkach panie zdecydowały się na nazwisko dwuczłonowe, tj. do swojego 
nazwiska dołączyły nazwisko męża. Natomiast dwie panie pozostały przy swoim 
nazwisku, Pozostałe przybrały nazwisko męża. 
      Spośród wszystkich ślubów zawartych w Krasnobrodzie w 2004 roku, aż 18 
małżeństw to tzw. małżeństwa obce, w których obydwoje małżonków  nie pochodzi z 
gminy Krasnobród. Spośród tych 18 małżeństw w 11 przypadkach małżeństwa 
zawierali mieszkańcy parafii Krasnobród, ale nie będący mieszkańcami gminy 
Krasnobród. Natomiast w przypadku 7 ślubów małżonkowie pochodzili z różnych 
miejscowości spoza naszej gminy i parafii, ale właśnie nasze miasto wybrali sobie jako 
miejsce ślubu. 
 Jeden z tych ślubów, który odbył się w październiku 2004r., wywołał duże 
zainteresowanie mieszkańców Krasnobrodu, gdyż zgromadził gości znanych nam z 
ekranów telewizyjnych.  

oprac. M. Czapla 

 
 

GMINNE 

CENTRUM 

INFORMACJI 
(Internet) 

w Krasnobrodzie  
ul. 3 Maja 26,  

tel./fax. 660-70-46 
  

SERDECZNIE  
ZAPRASZA 

 

od poniedziałku do piątku  

w godz. 10.00 – 18.00 

oraz w soboty 

w godz. 8.00 – 16.00 
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Wybrano władze  
Osiedla Krasnobród Centrum  

 
 W dniu 13 lutego 2005r. w Centrum 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 
odbyło się spotkanie mieszkańców 
Osiedla Krasnobród Centrum.  Do tego 
osiedla należą nastepujace ulice: 
Partyzantów, Andersa, 3-go Maja, 
Handlowa, Nadrzeczna, Mostowa, 
Mickiewicza, Szkolna, Wolnosci, 
Lelewela, Sikorskiego, Wczasowa, 
Kościuszki, Sosnowa, Modrzewiowa, 
Leśna, Gietki, Plac Siekluckiego, Cicha, 
Rynek, Targowa, Zamojska, Zagóra, 
Świerkowa, Zapiasek, Młyńska i część 
ulicy Spokojnej – dawna ulica 
Kili ńskiego. 
 Celem zebrania było dokonanie 
wyboru Prezesa Zarządu i Zarządu 
Osiedla Krasnobród Centrum i przyjęcie 
„Planu rozwoju miejscowości 
Krasnobród”.  
 Podczas zebrania Urząd Miejski w 
Krasnobrodzie reprezentowany był 
przez: z-cę burmistrza Janusza Osia – 
prowadzącego zebranie oraz Katarzynę 
Kostrubiec i Elżbietę Nowak. 
 

 
 Na początku zebrania zastępca 
burmistrza Krasnobrodu Janusz Oś 
zapoznał zebranych ze Statutem Osiedla 
Krasnobród Centrum. W dalszej części 
powołano komisję skrutacyjną, której 
zadaniem było przygotowanie i 
przeprowadzenie wyborów prezesa 
Zarządu Osiedla Krasnobród Centrum 
oraz 4-osobowego zarządu. W skład 
komisji skrutacyjnej weszli: Anna Ożga 
– przewodnicząca oraz Kazimierz 
Adamczuk, Kazimierz Kula, Stefan 
Nowak, Jakub Kurantowicz – 
członkowie. 
 O stanowisko Przewodniczącego 
Zarządu Osiedla Krasnobród Centrum 
ubiegali się Stanisław Cieplak, Stanisław 
Kawka, Krzysztof Kowalczuk., Tadeusz 
Kurantowicz, Krzysztof Olszewski i 
Kazimierz Roczkowski. 
 W wyniku głosowania tajnego 
największą liczbę głosów otrzymał i 
Przewodniczącym został p. Stanisław 
Cieplak. Nowo wybrany 
Przewodniczący podziękował za 
obdarzenie go 

 
zaufaniem i wybranie do pełnienia 
funkcji przewodniczącego. 
 W dalszej części spotkania 
przystąpiono do wyborów czterech 
członków zarządu. Kandydatami na 
członków zarządu byli: Roman Cios, 
Stanisław Kawka, Krzysztof 
Kowalczuk., Tadeusz Kurantowicz, 
Krzysztof Olszewski i Kazimierz 
Roczkowski, Krzysztof Sawulski i 
Gabriel Umiński. 
 W wyniku tajnego głosowania 
członkami Zarządu Osiedla Krasnobród 
Centrum zostali Tadeusz Kurantowicz, 
Kazimierz Roczkowksi, Krzysztof 
Sawulski, Gabriel Umiński. 
 Niedzielne zebranie mieszkańców 
Krasnobrodu było również okazją do 
pozyskania informacji dotyczących 
rozwoju naszego miasta. Zebrani zostali 
zapoznani z „Planem rozwoju 
miejscowości Krasnobród”.  Potem było 
wiele szczegółowych  pytań, na które 
odpowiedzi udzielał z-ca burmistrza 
Janusz Oś.  
 Ostatnim punktem zebrania było 
przyjęcie przez zebranych „Planu 
rozwoju miejscowości Krasnobród”.  
Uchwała w sprawie przyjęcie planu 
została przyjęta jednogłośnie. 

M. Czapla 

 

Medal za zasługi 
 

Kącik  

Smakosza 

 
Ziemniaki  

nadziewane grzybami 
 

Składniki: 
 1 kg ziemniaków, 20 dag grzybów,  
cebula, łyżka masła, 2 jaja, pieprz, sól, 
natka pietruszki, koper 
 
Sposób przygotowania: 
Ziemniaki obrać, wypłukać, z jednej 
strony ściąć im czubki i  nożem lub 
łyżeczką wydrążyć trochę miąższu. 
Grzyby i cebulę posiekać, udusić w 
maśle, przyprawić pieprzem, solą, dodać 
posiekaną zieleninę i koper, jajka i 
wymieszać. Farszem napełnić ziemniaki, 
przykryć odkrojonymi częściami posolić 
z wierzchu. Ułożyć na blasze i piec 
godzinę w gorącym piekarniku, często 
podlewając masłem (tak przygotowane 
ziemniaki nie będą się rozpadały i 
szybciej się upieką, jeśli każdy 
owiniemy w folię). Można też najpierw 
ziemniaki upiec w piekarniku, przekroić 
je, wydrążyć, napełnić takim samym 
farszem wymieszanym z wyjętym 
miąższem ziemniaków i z łyżką 
śmietany, posypać tartą bułką, polać 
masłem i krótko zapiec w piekarniku. 
Podawać posypane zieleniną.   

 
 W dniu 1 lutego 2005r. w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie przed 
rozpoczęciem XX sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie p. Genowefa Olszewska 
emerytowana pielęgniarka została odznaczona Medalem .................... 
Medal i kwiaty wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie Kazimierz 
Adamczuk.  
 Życzenia i gratulacje Pani Genowefie Olszewskiej złożyli także z-ca Burmistrza 
Krasnobrodu Janusz Oś oraz przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów w 
Krasnobrodzie p. Jadwiga Pawelec. Odznaczona medalem p. Genowefa Olszewska 
podziękowała za odznaczenie oraz otrzymane życzenia i gratulacje. 

M. Czapla 
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Długo oczekiwany  
 
 Od dłuższego czasu, władze 
samorządowe, osoby zajmujące się 
turystyką, a także odwiedzający 
Krasnobród turyści, dostrzegali potrzebę 
opracowania i wydania publikacji 
zawierającej podstawowe informacje o 
Krasnobrodzie i atrakcjach turystycznych. 
Trudno było jednak zmobilizować siły i 
zgromadzić środki finansowe niezbędne na 
realizację tego zadania.  
 Udało się jednak. W styczniu 2005 
roku ukazał się wydany przez Urząd 
Miejski w Krasnobrodzie przewodnik 
turystyczny pt. „Krasnobród serce 
Roztocza”. Przewodnik ma niewielki 
kieszonkowy format. Liczy sobie 96 stron, 
a zawarty w nim tekst jest przeplatany 
kolorowymi zdjęciami. Na okładkach 
zamieszczone są mapki z zaznaczonymi 
trasami rowerowymi i ścieżkami 
spacerowymi oraz plan Krasnobrodu. 
 Przewodnik został podzielony na 10 
rozdziałów: 1) Wstęp, 2) Położenie, 3) 
Dzieje Krasnobrodu, 4) Roztoczańska 
Częstochowa, 5) Piękno i bogactwo 
przyrody, 6) Turystyka i Wypoczynek, 7) 
Uzdrowisko, 8) Opisy ścieżek 
spacerowych i tras rowerowych, 9) 
Informacje praktyczne, 10) Reklamy. 
 Przewodnik zawiera opisy 6 ścieżek 
spacerowych, z czego 3 są to nowo 
utworzone ścieżki spacerowe oraz opisy 
 

 
3 tras rowerowych, w tym dwóch nowo 
utworzonych. 
 Opracowanie przewodnika zajmował 
się wieloosobowy skład redakcyjny. Teksty 
pisali: Beata Bodys, Mariola Czapla, 
Kazimeirz Gęśla, Adam Kałuża, Janusz Oś, 
ks. Jacek Rak. Zdjecia zamieszczone w 
przewodniku wykonali: ks. Jacek Rak, 
Janusz Dziurawiec, Andrzej Czapla, 
Mariola Czapla, Halina Gontarz, Krzysztof 
Kowalczuk, Marek Molenda, Krzysztof 
Szkałuba. 
 Opracowaniem ścieżek spacerowych i 
tras rowerowych zajmowali się: Andrzej 
Czapla, Marzena Gęśla, Jarosław Jabłoński 
(Śieżka „Krasnobrodzkie Wąwozy”), 
Roland Wyrostkiewicz (Ścieżka „Ułańskim 
Szlakiem”), Eugeniusz Komisarczuk, Irena 
Kozłowska, Krzysztof Szkałuba (Śieżka 
„Kaczórki-Uroczysko Belfont”), Sylwester 
Lizut, Sławomir Umiński (trasy rowerowe 
„Na Figarnię” i „Pętla Jakubowicka”), 
Edward Słoniewski (Ścieżki „Do Szuru”, 
„Przez rezerwat Św. Roch” oraz trasa 
rowerowa „Sztolnie na Wzgórzu Hołda”), 
Krzysztof Kowalczuk, Małgorzata Ciuryło 
(Ścieżka „Wókół Krasnobrodu”). 
 Mapy zawarte w przewodniku 
opracował Edward Słoniewski, a 
opracowaniem reklam zajął się Marcin 
Molenda. Skład całości przewodnika 
wykonał Tomasz Nizioła. Druk 
  

 
 
przewodnika wykonała Drukarnia w 
Zamościu, ul. Kościuszki 2a. 
 Zainteresowanych informujemy, że 
przewodnik można nabyć w Punkcie 
Informacji Turystycznej, który mieści się w 
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Krasnobrodzie. 

M. Czapla 

 

15 lat Gazety  
Krasnobrodzkiej 

 
 Niedawno, bo w grudniu 2004 roku ukazał się 100 numer „Gazety 
Krasnobrodzkiej”. Pisaliśmy wówczas o powstaniu i historii naszego 
pisma. Dwa miesiące później, czyli w lutym 2005 roku „G.K.” 
obchodzi swój kolejny jubileusz, tj. 15-lecie swojego istnienia. 
 „G.K.” powstała w 1990r., ale dopiero w 1992r. stała się Pismem 
Samorządu Terytorialnego, którego głównym celem jest pełnienie 
funkcji informatora i kronikarza życia gminy. 
 W ciągu 15 lat istnienia „G.K.” przechodziła różne koleje losu. 
Ukazywała się nieregularnie, była miesięcznikiem, kwartalnikiem, a 
ostatnio ukazuje się w cyklu miesięcznym. Były też okresy dłuższych 
przerw w jej ukazywaniu się. Najważniejsze jednak, że przetrwała 
trudne chwile i w dalszym ciągu dociera do swoich Czytelników i 
ciągle się rozwija. 
 Redaktorami naczelnymi „Gazety Krasnobrodzkiej” byli: Robert 
Gmyz, Sabina Zdonek, Janusz Oś, a ostatnio funkcję tą pełni pisząca te 
słowa Mariola Czapla. 
 Z „G.K.” współpracowało i współpracuje wiele osób. Obecnie 
redakcję „G.K.” tworzą: Mariola Czapla (red. nacz.), Marcin Molenda 
(red. graf.), Mariola Kawecka, Marek Molenda (foto) i ks. Jacek Rak. 
 Obecnie „G.K.” ukazuje się w nakładzie 400 egzemplarzy, z 
czego część nakładu przeznaczona jest do sprzedaży w cenie 2 zł., 
część nakładu to egzemplarze bezpłatne przeznaczone na promocję. 
 Mamy nadzieję, że „G.K.” będzie ukazywała się przez kolejne 
lata, zapraszamy więc Czytelników do współpracy w redagowaniu 
„G.K.” Prosimy o nadsyłanie opinii, listów oraz gotowych artykułów 
na różne tematy dotyczące naszej lokalnej społeczność, które pomogą 
nam tworzyć interesującą gazetę. 

Red. nacz. „G.K.” Mariola Czapla 

Strona tytułowa pierwszego numeru 
„Gazety Krasnobrodzkiej” 
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XX sesja Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie  

 
 W dniu 1 lutego 2005 roku w 
Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie odbyła się XX sesja Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie. Podczas tej 
sesji radni omawiali uchwały w niżej 
wymienionych sprawach: 
 
1. Uchwała ws. wyrażenia zgody na 
nabycie niezabudowanych 
nieruchomości gruntowych na 
własność MiG Krasnobród położonych 
w miejscowości Hutków.  
Uzasadniając projekt uchwały, Antoni 
Margol - inspektora ds. gospodarki 
mieniem Urzędu Miejskiego w 
Krasnobrodzie poinformował, że 
omawiane działki zostały zajęte pod 
drogę gminną oznaczoną nr 464 w latach 
90-tych w czasie gdy było urządzane 
(budowane) wysypisko śmieci i 
wylewisko nieczystości płynnych. 
Właściciel nie korzysta  
z tego terenu i jest zainteresowany 
zbyciem działek na rzecz MiG za 
odpłatnością. Nabycie tych działek jest 
zasadne, gdyż doprowadzi to  do 
uregulowania stanu prawnego. Uchwała 
została podjęta. 
 
2. Uchwała ws. wyrażenia zgody na 
oddanie w dzierżawę na okres 10 lat 
części zabudowanej nieruchomości 
oznaczonej nr 1281/1 stanowiącej 
własność MiG Krasnobród położonej w 
Krasnobrodzie przy ul. Sikorskiego nad 
zalewem.  
W uzasadnieniu projektu uchwały p. 
Antoni Margol poinformował radnych, 
że budynek będący przedmiotem najmu 
stanowi własność MiG Krasnobród. 
Proponuje się oddanie na 10 lat w 
dzierżawę części nieruchomości 
oznaczonej nr 1281/1 zabudowanej 
budynkiem piętrowym o pow.80m 2 z 
przeznaczeniem pod działalność 
gastronomiczno-handlową w trybie 
ustnego przetargu nieograniczonego. 
Wskazany okres dzierżawy wydaje się 
właściwym, ponieważ krótkoterminowa 
umowa najmu nie zachęci najemcy do 
ponoszenia nakładów inwestycyjnych. 
Ponadto przy takim okresie najmu 
najemca może ubiegać się o pozwolenie 
na dokonywanie napraw, remontów czy 
też modernizacji obiektu. Uchwała 
została podjęta. 
 
3. Uchwała ws. wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność MiG 
Krasnobród. 
Jak poinformował p. Antoni Margol 
pracownik UM, działki proponowane do  

 
sprzedaży oznaczone nr 492, 499, 502 
położone są w Kaczórkach na tzw. 
Uroczysku – Przymiarki. Działka o nr 
499 położona jest w terenach zabudowy 
letniskowej natomiast pozostałe 
przeznaczone są na dolesienie. Z 
wnioskiem o ich nabycie zwróciła się 
osoba fizyczna. Radni wyrazili zgodę na 
zbycie nieruchomości w drodze 
przetargu. 
 
4. Uchwała ws. wyrażenia zgody na 
zbycie niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność MiG 
Krasnobród. 
Omawiana działka przeznaczona do 
sprzedaży oznaczona nr 299/1 położona 
jest w miejscowości Hutki Namule i 
stanowi użytek zielony - łąkę. W planie 
zagospodarowania przestrzennego 
położona jest poza terenami 
budowlanymi, a ponadto oddalona jest 
od szosy o około 80 mb. Uchwała 
została podjęta. (Nieruchomości będzie 
zbyta w drodze przetargu). 
 
5. Uchwała ws. przejęcia zadań z 
zakresu administracji rządowej. 
Komisja odczytała uzasadnienie do 
uchwały przygotowane przez p. 
Sławomira Umińskiego pracownika 
urzędu, według uzasadnienia Wojewoda 
Lubelski przyznał dla gminy Krasnobród 
dotację w wysokości 3000zł z 
przeznaczeniem na utrzymanie grobów i 
cmentarzy wojennych. Do podpisania 
porozumienia niezbędne jest podjęcie 
przedmiotowej uchwały. Uchwała 
została podjęta. 
 
6. Uchwała ws. zarządzenia wyborów do 
samorządu mieszkańców osiedla 
Krasnobród Centrum. 
Komisja odczytała uzasadnienie do 
uchwały według, którego zgodnie z § 27 
statutu osiedla Krasnobród Centrum, 
zarządzenie wyborów organów osiedla 
należy do kompetencji Rady. 
Przeprowadzenie wyborów planuje się 
na 13 lutego br. Natomiast szczegóły 
dotyczące zebrania zostaną podane do 
wiadomości mieszkańcom w ogłoszeniu. 
Uchwała została podjęta. 
 
7. Uchwała ws. stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego p. 
Stanisława Kawalca wskutek śmierci w 
dwumandatowym okręgu wyborczym 
Nr 8. 
Uzasadniając projekt uchwały 
poinformowano radnych, iż wygaśnięcie 
mandatu radnego stwierdza Rada w 
drodze uchwały, najpóźniej w terminie 3 
miesięcy od wystąpienia przyczyny 

 
wygaśnięcia mandatu,  w tym przypadku 
śmierci radnego p. Stanisława Kawalca. 
Wybory uzupełniające zarządzi 
Wojewoda w ciągu 3 miesięcy od daty 
stwierdzenia przez Radę wygaśnięcia 
mandatu. Uchwała została podjęta. 
 
8. Uchwała ws. wprowadzenia zwolnień 
od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu 
do ewidencji działalności gospodarczej 
przez osoby bezrobotne. 
W uzasadnieniu do uchwały wyjaśniono 
radnym, że zmiana uchwały związana 
jest ze zmianą ustawy, której poprzednie 
brzmienie to ustawa o zatrudnieniu i 
przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14 
grudnia 1994r. Ustawa ta zawierała 
oddzielne oznaczenie dla osoby 
bezrobotnej i dla absolwenta. Aktualnie 
obowiązująca ustawa z dnia 20 kwietnia 
2004r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy zawiera jedno 
oznaczenie osoby bezrobotnej. Uchwała 
została podjęta. 
 
9. Uchwała ws. ustalenia najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wartości jednego punktu stanowiących 
podstawę ustalenia wynagrodzeń 
pracowników samorządowych, 
zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych Miasta i Gminy 
Krasnobród. 
Komentarza do uchwały udzielił p. 
Kazimierz Gęśla Sekretarz MiG. 
Poinformował, że uchwała dotyczy 
pracowników jednostek organizacyjnych 
gminy za wyjątkiem nauczycieli, 
pracowników bibliotek i pracowników 
urzędu gminy w tym również i 
wynagrodzenia burmistrza ponieważ ich 
wynagrodzenia regulują odrębne 
przepisy. Poinformował też, że 
dyrektorzy i kierownicy jednostek 
wystąpili z propozycjami ustalenia 
wartości jednego punktu. W 
porozumieniu z dyrektorami i 
kierownikami jednostek organizacyjnych 
proponuje się ustalenie wartości jednego 
punktu dla wszystkich jednostek w 
wysokości tj. 3,50 zł oraz ustalenie 
najniższego wynagrodzenia w I kategorii 
zaszeregowania w wysokości 660 zł. 
Uchwała została podjęta. 
 
10. Uchwała ws. ustalenia 
wynagrodzenia Burmistrza. 
Komentarza do uchwały udzielił z-ca 
burmistrza p. Janusz Oś. Przypomniał, 
że w budżecie gminy uchwalonym na 
2005 rok planowana jest 3% 
rewaloryzacja płac dla wszystkich 
pracowników. Dlatego też uważa, że i 
burmistrz powinien być objęty tą 3% 
waloryzacją. Poinformował, że w 
porównaniu z wynagrodzeniami wójtów 
czy burmistrzów 
 

Ciąg dalszy na str. 14 
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Walentynki 
kilka słów o historii tego święta 

 
 Pochodzenie Święta Zakochanych 
nie jest do końca wyjaśnione. Patronem 
Walentynek jest Święty Walenty.  
 Źródła historyczne mówią 
przynajmniej o dwóch Walentych 
związanych z 14 lutego. Pierwszy był 
biskupem lub diakonem miasta Terni 
(obecnie miejscowość we Włoszech), 
drugi biskupem Rzymu. Obaj żyli ok. III 
wieku n.e. Bardzo możliwe, że obie 
postacie były tą samą, powieloną przez 
historię osobą. 
 Legenda mówi, że Walenty wbrew 
rozkazom cesarza rzymskiego dawał 
tajemne śluby.  
 W czasie prześladowań uzdrowił ze 
ślepoty córkę jednego ze sług cesarskich, 
by ta mogła wyjść za mąż. Rodzina 
owego sługi uznała to za cud i przyjęła 
wiarę katolicką. Wywołało to gniew 
cesarza, który kazał Walentego 
torturować i ściąć. Zginął więc jako 
męczennik. Przez kościół został uznany 
za świętego, a w miejscu jego pochówku 
wybudowano bazylikę. Jako uzdrowiciel 
stał się patronem chorych.  
Zaś patronem zakochanych stał się 
dopiero w Średniowieczu. Tego też 
okresu sięgają początki Walentynek. 

 
 Na początku zaczęto je obchodzić w 
Anglii, następnie zwyczaj przeniósł się 
do Francji, Włoch, aż w końcu trafił za 
ocean do Ameryki i tam właśnie 
Walentynki obchodzone są najzabawniej 
i najhuczniej. Podobnie dzieje się w 
Anglii.      
Polacy także coraz chętniej obchodzą 
Walentynki. W tym szczególnym dniu 
zarówno osoby młode jak i nieco starsze 
okazują uczucia swoim ukochanym.  
I nie ważne czy to kobieta wręcza 
upominek mężczyźnie czy mężczyzna 
kobiecie. 
    Walentynki to również dobra okazja 
do okazania uczuć przez osoby nieśmiałe 
- można wysłać lub podrzucić 
sympatyczną kartkę z serduszkami... i 
czekać na reakcję obdarowanej osoby.   
Właśnie tego dnia zakochani z 
wzajemnością bądź bez wzajemności 
wysyłają sobie serduszka, karteczki z 
życzeniami i obdarowują się drobnymi 
prezentami. Tradycja mówi, że kartki i 
życzenia powinny być anonimowe, 
podpisane "Twój Walenty" lub "Twoja 
Walentynka. 
 
   Wiadomości zebrała:  M.K 
 
 

 

XX sesja Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie 

 
Ciąg dalszy ze str. 13 
 
z ościennych gmin wynagrodzenie 
burmistrza Krasnobrodu jest najniższe. 
Uchwała została podjęta. 
 
11. Uchwała ws. utworzenia rachunku 
dochodów własnych w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej w Dominikanówce. 
Projekt uchwały został przygotowany w 
związku ze zmianą z dniem 01.01.2005r 
ustawy  o finansach publicznych. Na 
podstawie obwiązującej ustawy należy 
dokonać likwidacji środków 
specjalnych, a utworzyć rachunek 
dochodów własnych. Uchwała została 
podjęta. 
 
12. Uchwała ws. zmiany załącznika do 
uchwały Nr XIV/125/2000 Rady 
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie 
z dnia 18 lutego 2000r. w sprawie 
utworzenia jednostki budżetowej pod 
nazwą „Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Dominikanówce”. 

 
Komentarza do projektu uchwały 
udzieliła p. Urszula Czapla Kierownik 
WTZ w Dominikanówce, która 
poinformowała, że statut WTZ 
uchwalony był jeszcze w 2000r. a od tego 
czasu zmieniły się przepisy prawne, 
dlatego też proponuje się zmiany 
przedstawione  
w projekcie uchwały. Uchwała została 
podjęta. 
 
13. Uchwała ws. zmian w budżecie 
gminy na 2005rok. 
Komentarza do projektu uchwały 
udzieliła p. Jadwiga Kusiak Skarbnik 
MiG, która poinformowała, że zmiana 
polega na wprowadzeniu do budżetu 
gminy otrzymanych z PFRON środków 
finansowych w wysokości 170 000 zł z 
przeznaczeniem na zakup samochodu dla 
WTZ do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Uchwała została 
podjęta. 
                                    oprac. M. Czapla 

D zień  

K obiet 
 
 „Dzień Kobiet” to święto, które 
swoją historią sięga 1909 roku. 
Wówczas bowiem obchodzono go po raz 
pierwszy w Stanach Zjednoczonych. 
 W Austrii, Danii, Niemczech i 
Szwajcarii po raz pierwszy święto kobiet 
obchodzono 19 marca 1911 roku, 
organizując w tym dniu demonstracje i 
zebrania. 8 marca 1913 roku 
zastrajkowały kobiety w Rosji, później 
w dniu 8 marca 1917 roku w Sankt 
Petersburgu rozpoczęły się masowe 
strajki kobiet. Dzień 8 marca 
świętowany jest w imię uczczenia ofiar 
krwawo stłumionego strajku robotnic. 
 W Polsce Święto Kobiet dostrzeżono 
dopiero po II wojnie. Było hucznie 
obchodzone szczególnie w zakładach 
pracy. Kobiety otrzymywały 
obowiązkowo kwiaty, a raczej jeden 
kwiatek, tulipan albo goździk. Niektóre 
zakłady fundowały drobne upominki. 
Popularne były też centralne obchody 
tego święta.   
 Wraz z początkiem lat 90-tych ranga 
tego święta jakby zmalała. Jest mniej 
popularne. Ci, którzy go nie uznającą 
tłumaczą się tym, że święto jest 
wymyślone przez komunistów. 
 Zdania pań na ten temat są 
podzielone. Niektóre z nich uznają to 
święto, a  inne nie. Dzień Kobiet 
popularny jest szczególnie wśród 
młodych ludzi. W szkołach dzieci 
wręczają kwiaty i upominki swoim 
paniom. Młodzi chłopcy obdarowują 
swoje sympatie różnymi prezencikami.  
Osoby starsze podchodzą do tego 
bardziej sceptycznie, może dlatego, że 
pamiętają obchody tego święta z nieco 
dawniejszych czasów.  
 Każda kobieta, niezależnie od wieku, 
wykształcenia, poglądów lubi być 
adorowana, obdarowywana prezentami i 
obsypywana kwiatami.  
 Panowie pamiętajcie o tym, bo już 
wkrótce „Dzień Kobiet” i kolejna, po 
Walnetykach, okazja by obdarować swe 
panie, te dorosłe i całkiem malutkie. 
  
 Chociaż wierszyk mówi, że: 
Raz do roku jest taki dzień,  
Który przemija jak piękny sen.  
Wszystkie kobiety panie i matki,  
W dniu tym dostają pachnące kwiatki.  
 
to życzę Paniom, aby Dzień Kobiet nie 
przemijał, a panowi byli dla nas mili  
każdego dnia przez 365 dni w roku. 

 
M. Czapla 

 



                                                                                           Luty2005                                                                                 15                                 
 
 

 

Oto  
człowiek!  

 

 
dniach miał być ukrzyżowany. Według 
zwyczaju święta jednego z nich mogłem 
uwolnić. Ale oni nawet nie chcieli 
słyszeć o tym niewinnym człowieku. 
Chcieli tamtego, aresztowanego za 
rozruchy w mieście i za zabójstwo, 
chcieli wolności dla przestępcy.  
 

*** 
 W ten pamiętny piątek wydałem im 
Galilejczyka na ukrzyżowanie. Dlaczego 
to zrobiłem? Przecież ten człowiek był 
niewinny, powiedziałem im to pięć razy. 
„Ja nie znajduję w nim żadnej winy”. A 
jednak w końcu uległem. O, bogowie, 
jakże nieobliczalny jest człowiek, jak 
zawiłe są tajniki jego umysłu. Mojej 
decyzji już nic nie odwróci, ale czy dziś 
byłaby ona inna? Nie sądzę. Jestem nad 
wyraz uwikłany w jakiś przedziwny 
system, w jakiś ustrój, który 
podświadomie kieruje moim życiem 
i moimi czynami. Uśmierciłem go, choć 
był niewinny. W walce o moją duszę 
wygrał konformizm, strach przed utratą 
stanowiska, uległość przed 
arcykapłanami... Zapach olejku różanego 
i ten przeraźliwy ból głowy...  
Gdybym się sprzeciwił, cezar wydałby 
na mnie wyrok śmierci. Umarłbym 
zamiast niego. Ale czy teraz nie byłoby 
to lepsze niż dręczące wyrzuty 
sumienia? Stchórzyłem! A cóż to jest 
tchórzostwo? Przejaw zniewolenia? 
Konformizm? Zgoda na wszystko, nawet 
na zło, bez możliwości wyboru? Forma 
skrytobójstwa? Na pewno. Ale przede 
wszystkim tchórzostwo to zdrada 
samego siebie. Zabrakło we mnie wiary 
w to, że istnieją wartości cenniejsze niż 
życie. Zabrakło we mnie prawdy. To był 
niewinny człowiek... A ja umyłem ręce... 

   maleńka 
 

 
 
 Była szósta rano. Przerażający ból 
ostrym wiertłem świdrował mi głowę na 
wylot, do tego dochodziła bezsenna noc, 
a nisko pochylone słońce dawało już o 
sobie znać. Oto wschodzący dzień 
kłaniał się światu w całej swej 
okazałości. W pałacu, od samego ranka, 
każdy najdrobniejszy szczegół 
przesiąknięty był zapachem olejku 
różanego, którego tak nienawidziłem; 
jego aromat rozchodził się wszędzie. 
Czułem to, kiedy unosił się nad ogrodem 
pełnym kwiatów, kiedy dotarła do mnie 
woń gotowanego obiadu, kiedy weszli 
spoceni żołnierze – miałem wrażenie, że 
ze wszystkim zmieszany był różany 
zapach. To nie wróżyło niczego dobrego. 
 Niebawem wszedłem powolnym 
krokiem, z grymasem bólu na twarzy do 
ogromnej, przejrzystej sali, której okna 
wychodziły na wschodnią część 
Jerozolimy. Tędy wpadały pierwsze 
promienie słońca; raziło mnie 
niemiłosiernie, a do tego jeszcze ta 
głowa. Miałem go osądzić.  
– Wprowadźcie go! 
 Ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, 
ten człowiek wyglądał jak setki innych 
na ulicach tego miasta. Na jasną tunikę 
narzucony miał stary płaszcz z frędzlami 
i kapturem, na stopach – znoszone 
brązowe sandały przewiązane 
rzemykami. Długie włosy spływały mu 
na ramiona, twarz – zwyczajna, 
nieogolona, niebieskie oczy; miał ponad 
trzydzieści lat. Prosty włóczęga. I tylko 
te oczy... Patrzył na mnie, niemalże 
przeszywał mnie wzrokiem, jakby znał 
moje myśli. Przestraszyłem się, nie 
zdążyłem opanować bólu, co było 
widoczne na mojej twarzy. Zauważył to, 
ale się nie odezwał.  
 Na podanym kawałku pergaminu 
niedbale przejrzałem tekst i natknąłem 
się na ważną informację – ten człowiek 
pochodził z Galilei.  
– Odeślijcie go do tetrarchy Heroda, 
który w tych dniach również przebywa 
w mieście. To jego sprawa – chciałem 
się go jak najszybciej pozbyć. 

 
*** 

 Po godzinie ten człowiek znów stał 
przede mną. Herod wzgardził nim, 
ponieważ ten włóczęga nie chcąc 
odpowiadać na jego pytania, milczał; 
tetrarcha kazał go ubrać w lśniący 
płaszcz i odesłał z powrotem do mnie. 
Nie miałem wyjścia, musiałem podjąć w 
tej sprawie jakąś konkretną decyzję. Ale 
żeby to zrobić musiałem się czegoś 
dowiedzieć o tym człowieku. 
 Wyszedłem na zewnątrz do 
arcykapłanów – oni nie mogli wejść do 
pretorium w dniu święta, żeby się nie 
skalać i móc spożyć Paschę. Paradoks, 
nie chcieli wejść do pretorium, bo to 
było niezgodne z prawem, a z drugiej 
strony 

 
zażądali wyroku śmierci na człowieka. 
Wtedy nie zdążyłem się nad tym 
zastanowić.  
 Wchodząc, zobaczyłem go po lewej 
stronie, miał związane ręce, przy nim 
dwóch uzbrojonych żołnierzy. Stał 
przede mną i czekał na wyrok. Nie 
bronił się, nie krzyczał, nie szlochał – 
milczał. Milczał, pomimo tego, że 
wszyscy z rady starszych poczęli go 
oskarżać. Ich powody były błahe i nic 
nieznaczące: że podburza naród, 
odwodzi od płacenia podatków 
cezarowi, podaje się za Mesjasza-Króla 
– przecież tak mógłby twierdzić każdy 
wariat.  
– Czy ty jesteś Królem żydowskim? – 
zapytałem go w końcu. 
– Tak, ja nim jestem – to była pierwsza 
odpowiedź na moje pytania. 
 Rozpatrzyłem jego sprawę i nie 
dopatrzyłem się w niej żadnego 
przestępstwa. Dlaczego więc oni chcieli 
go zabić? Ten wędrowiec okazał się 
tylko obłąkanym i dlatego nie mogłem, 
nie chciałem zatwierdzić wyroku śmierci 
wydanego przez sanhedryn.  

– Przesłuchałem go wobec was 
i nie znalazłem w nim żadnej winy w 
sprawach, o które go oskarżacie. Każę 
go więc wychłostać i uwolnię – 
zwróciłem się tymi słowy do 
arcykapłanów, nieznacznie poruszając 
głową płonącą z piekielnego bólu.  

– Ale on nazywa siebie 
Mesjaszem, Synem Bożym! – 
wykrzyknął ktoś z tyłu. – To jest 
bluźnierstwo! A poza tym, każdy, kto 
czyni się królem, sprzeciwia się 
cezarowi. Jeśli go uwolnisz nie jesteś 
przyjacielem Cezara!  
Nie mogłem uwierzyć własnym uszom. 
Oni kryli się za władzą cezara. Ci, którzy 
nie uznawali cezara, powoływali się na 
niego, szantażowali moją osobę. Och, 
jaka zawiść musiała w nich panować. 
Żydzi nie mieli prawa go zabić, taki 
wyrok mogłem wydać tylko ja – 
namiestnik rzymski. Zależało im na tym 
niezmiernie... A ja nie znajdowałem w 
nim żadnej winy. 
 Wydałem go na ubiczowanie. Tym 
samym miałem nadzieję, że widok 
wychłostanego człowieka wpłynie na 
lud, że pozwolą mu odejść. Niestety! O 
jak bardzo się wtedy przeliczyłem! 
Niewrażliwy, przekupiony przez 
sanhedryn tłum jeszcze bardziej pragnął 
ukrzyżowania tego człowieka. 
 W tym samym czasie, w więzieniu 
przebywał rozbójnik, który w tych 

 

Zaproszenie  
na spotkanie 

 
 W niedzielę 20 lutego 2005r. o godz. 
14.00 w Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie odbędzie się zebranie 
członków Miejsko-Gminnego Klubu 
Stowarzyszenia Honorowych Dawców 
Krwi w Krasnobrodzie. 
 Przedmiotem spotkania będzie 
podsumowanie czteroletniej działalności 
klubu oraz dokonanie wyboru nowych 
władz klubu. 
 Serdecznie zapraszamy wszystkich 
dotychczasowy członków klubu oraz 
osoby chętne do zrzeszenia się i 
działania w ramach klubu. 
 

Adam Żuk 
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Młodzie żowy Klub Sportowy „ROCH” 
przy ZSO w Krasnobrodzie 

 

Zdrowie * Fitness * Kulturystyka * Sport  
 
 
dobrym źródłem energii oraz błonnika, 
który przedłuża uczucie sytości, obniża 
poziom cholesterolu, usprawnia pracę 
jelit. Pamiętajmy też o odpowiedniej 
ilości żelaza – pierwiastek ten bierze 
udział w produkcji hemoglobiny, chroni 
wiec przed anemia, zwiększa odporność, 
wzmacnia siły. Spożywając mięso, 
warzywa strączkowe, w tym soczewicę, 
oraz różne kasze, zapewniamy sobie 
odpowiednią dawkę żelaza. Gdy 
dokucza nam nadmierny apetyt należy 
skorygować naszą dietę. Magnez wapń i 
chrom, zawarte w określonych 
proporcjach w codziennych posiłkach, 
zminimalizują nasze problemy, 
przyśpieszą przemianę materii, 
pohamują łaknienie, pomogą schudnąć 
bez ryzyka efektu jo – jo i dodadzą 
energii. 
 Chrom (hamuje apetyt na słodycze) 
znajduje się w rybach, drobiu, jajach, 
brokułach, kukurydzy, zielonym 
groszku. Magnez (przyśpiesza reakcje 
metaboliczne) występuje w: nasionach 
strączkowych, soi, siemieniu lnianym, 
nasionach sezamu, produktach 
razowych, rybach, orzechach, pestkach, 
brokułach. Wapnia (daje uczucie 
sytości) dostarczamy organizmowi 
spożywając mleko i jego przetwory, 
jedząc kasze, rośliny strączkowe, soję, 
ryby (z ośćmi). 
 Pamiętajmy zatem: im mniej tych 
minerałów zawiera nasza dieta  

 
 
(szczególnie zimowa), tym więcej tkanki 
tłuszczowej gromadzi nasz organizm. 

 
SPOSÓB NA ŻYCIE:  

TRENING SIŁOWY  
 Trening siłowy: zwiększa siłę 
mięśni, wytrzymałość mięśni, kości i 
wiązadeł, grubość chrząstek i gęstość 
unaczynienia mięśni. Poprawia giętkość, 
szybkość i wydolność mięśni. Jest 
niezrównanym sposobem kształtowania 
sylwetki. Poprawia stan zdrowia i 
sprawność fizyczną. Wpływa na 
poprawę osiągnięć sportowych. Pomaga 
przezwyciężać stresy i napięcia 
związane z codziennym życiem. 
Wpływa pozytywnie na samopoczucie. 
Uczy zdyscyplinowania i motywacji, 
które przenoszą się na inne dziedziny 
życia. Pomaga w regulacji wagi ciała i 
redukcji tkanki tłuszczowej. Wzmacnia 
serce, podnosi wydajność przemian 
metabolicznych i wpływa stabilizująco 
na ciśnienie krwi. Może korzystnie 
wpłynąć na długość życia. Poprawia 
jakość życia. Oddziałuje korzystnie w 
zapobieganiu różnym schorzeniom, 
takim jak np. osteoporoza. Podwyższa 
poziom hemoglobiny oraz liczbę 
czerwonych ciałek krwi. Jest 
odpowiedni dla kobiet i mężczyzn w 
każdym wieku i może być cenną formą 
aktywności fizycznej dla małżeństw i 
całych rodzin. 
 

 
 
BĄDŹMY ZDROWI ZIM Ą 
 Dlaczego zimą czujesz się zmęczony 
i senny, bardziej podatny na choroby? 
To nieprawidłowa dieta i mała 
aktywność ruchowa działają tak na 
organizm. Staraj się więc nie dobierać 
produktów spożywczych przypadkiem. 
Twój organizm sam powinien 
podpowiedzieć Ci, co zrobić, aby 
wzmocnić odporność, ustrzec się 
infekcji oraz nie dopuścić do 
zgromadzenia niepotrzebnego balastu w 
postaci tkanki tłuszczowej. Dzięki 
prawidłowemu odżywianiu organizm 
sam może wytwarzać hormony 
antystresowe (adrenalinę) i hormony 
szczęścia (serotoninę), zwiększać 
wydolność, przyśpieszać przemianę 
materii. Można zatem uznać pokarm za 
najsilniejszy, naturalny bodziec 
stymulujący wszystkie nasze funkcje 
życiowe. Zatem co jeść, aby nie 
dopuścić do niedoborów witamin i 
minerałów? Tym razem, drogi 
Czytelniku, proponuję, byś spróbował 
sprostać wyzwaniom, jakie niesie 
zimowe przesilenie. 
 Do każdego posiłku należy dodawać 
warzywa i owoce: pomidory, paprykę, 
brokuły, brukselkę, sałatę, seler 
naciowy, pomarańcze, grejpfruty, 
melony, kiwi. Zawierają one witaminy 
A, C i E, które pomagają wykorzystać 
energię z pożywienia i pobudzają system 
odpornościowy. Zimą potrzebujemy też 
więcej witamin z grupy B, istotnych ze 
względu na odporność i działanie 
przeciwdepresyjne. Witaminy te są 
obecne np.: w nabiale, drobiu, rybach, 
wołowinie, fasoli, ziarnach, kiełkach, 
orzechach. 
 Jedząc ryby morskie (tuńczyka, 
łososia, makrelę, dorsza), orzechy 
włoskie, siemię lniane, spowodujemy, że 
nasz organizm będzie skutecznie bronił 
się przed infekcjami. Spożywanie tych 
produktów poprawi też przemianę 
materii. 
 W zimowym menu powinno znaleźć 
się więcej białka (dobre gatunkowo 
mięsa, ryby oraz rośliny strączkowe, 
nabiał) i tłuszczów (roślinnych i 
pochodzących z ryb). Powinno się 
natomiast ograniczyć węglowodany 
proste, czyli słodycze, białe pieczywo i 
ciasteczka, a zwiększyć nieco ilość 
dobrego gatunkowo pieczywa 
pełnoziarnistego, żytniego, brązowego 
ryżu. Produkty te są   
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SPORT  
 
Dnia 04.02.2005r. w Szczebrzeszynie 
odbyły się drużynowe zawody w Tenisie 
Stołowym na szczeblu Powiatu Zamość. 
W zawodach brali udział nasi uczniowie 
gimnazjum z MKS „ROCH”. Dziewczęta 
zajęły III miejsce w turnieju uznając 
wyższość tylko zawodniczek ze 
Zwierzyńca i Szczebrzeszyna. Chłopcy 
zagrali znakomicie i odnieśli znaczący 
sukces, zajęli II miejsce uznając wyższość 
tylko drużyny z Gorajca. W drodze do 
finału nasi zawodnicy wygrali mecze z 
bardzo silnymi drużynami ze Zwierzyńca 
(3:0) i Szczebrzeszyna (3:2). Drugie 
miejsce w turnieju zapewniło naszej 
drużynie awans do zawodów rejonowych, 
które odbędą się także w Szczebrzeszynie. 
 Drużynę dziewcząt stanowiły: Edyta 
Kapłan i Urszula Kowalczuk, natomiast 
chłopców: Łukasz Sikora i Adrian 
Jędruszko. 
Drużynami opiekował się: Andrzej Gałan. 

Wyniki gier naszych drużyn: 
Dziewczęta: 
Krasnobród – Zwierzyniec     0:3 
Krasnobród – Zawada           3:0 
Krasnobród – Gorajec           3:0 
Krasnobród – Szczebrzeszyn 0:3 
 
Końcowa tabela dziewcząt: 
I  Zwierzyniec 
II Szczebrzeszyn 
III Krasnobród 
IV Gorajec 
V Zawada 
 
Chłopcy: 
Krasnobród – Zwierzyniec     3:0 
Krasnobród – Bodaczów       3:0 
Krasnobród – Gorajec           2:3 
Krasnobród – Szczebrzeszyn 3:2 
 

 
Końcowa tabela chłopców: 

I   Gorajec 
II  Krasnobród 
III Szczebzreszyn 
IV Zwierzyniec 
V  Bodaczów 

Materiał opracował mgr Andrzej Gałan 
 
Dnia 08.02.2005r. w Szczebrzeszynie 
odbyły się Halowe Mistrzostwa w Piłce 
Nożnej Szkół Średnich. 
Wyniki gier: 
1. LO Szczebrzeszyn – Leśnik 

Zwierzyniec 11:3 
2. LO Krasnobród  – LO Zwierzyniec      

6:0 
 
Finał  

LO Szczebrzeszyn – LO Krasnobród 4:4 
W karnych 1:0 dla Szczebrzeszyna 

 
MKS „ROCH” reprezentowali: 

1. Nieborak Krzysztof 
2. Łubiarz Paweł 
3. Kołtun Marcin 
4. Margol Marek 
5. Kostrubiec Adam 
6. Kurantowicz Artur 
7. Gielmuda Łukasz 
8. Kawka Tomasz 
9. Kościński Tomasz 
10. Skiba Piotr 

 
Tabela końcowa: 

1. LO Szczebrzeszyn 
2. LO Krasnobród 
3. Leśnik Zwierzyniec 
4. LO Zwierzyniec 

Opiekun: Kazimierz Mielniczek 
 
     Informacje zebrał i opracował:      
            Kazimierz Mielniczek. 

  

Co słychać w Kulturze? 

 
 

 

CZYM JEST FITNESS ? 
 

 Fitness wywodzi się z kulturystyki 
kobiecej. Narodził się naturalnie, gdy 
pojawiła się tendencja do łączenia pięknej 
sylwetki z tańcem i akrobatyką. 
Fitness  to też sposób na życie, który 
poprzez stymulację naszego ciała 
ćwiczeniami, wpływa także na nasze 
zdrowie psychiczne. Ćwiczenia fizyczne 
są zatem niezbędne. Kłamstwem 
marketingowym jest więc tabletka na 
odchudzanie lub różne elektryczne 
przyrządy, które mają ukształtować naszą 
sylwetkę. Niektóre firmy sprzedające tego 
rodzaju sprzęty, często reklamują je pod 
nazwą fitness. Jest to jak wspomniałem 
kłamstwo marketingowe bowiem każdy, 
kto działa w branży fitness wie, że tylko 
ćwiczenia fizyczne i dieta, są podstawą do 
wyrzeźbienia ciała. Leżąc w łóżku i 
biernie czekając na efekty proporcjonalnej 
i ładnie zbudowanej sylwetki, dzięki 
różnym urządzeniom, można czekać i sto 
lat. Podstawą w fitness są ćwiczenia 
fizyczne i warto to sobie wreszcie raz na 
zawsze uzmysłowić. 

 
 
 

Szkolna siłownia zaprasza 
we wtorki, piątki i soboty 

w godz. 17.00 – 19.00. 
 

Opiekun: instruktor kulturystyki 
Kazimierz Mielniczek 

 

 
Nowa Pani Instruktor 

W związku z rezygnacją z pracy w CKiS dotychczasowego instruktora ds. tańca p. 
Tadeusza Luterka, od 1 lutego 2005r. zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w CKiS 
prowadzi p. Anna Antoszczak. Zajęcia odbywają się w soboty w dwóch grupach: o godz. 
14.00 grupa młodsza , o godz. 15.30 grupa starsza. Zarówno Pani Instruktor jak i jej 
podopiecznym życzymy tanecznych sukcesów. 
 

Moja mała Ojczyzna 
Na wystawie w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie  można obejrzeć prace 
plastyczne nagrodzone i wyróżnione w Konkursie Plastycznym pt. „Moja mała Ojczyzna” 
zorganizowanym w ZSP w Krasnobrodzie. Wystawa jest czynna w godzinach pracy 
CKiS w terminie od 15-28 luty 2005r. 
 

15 lat „Gazety Krasnobrodzkiej” 
Z okazji jubileuszu 15-lecia „Gazety Krasnobrodzkiej” w dniu ............. o godz. ... w 
Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbędzie się uroczyste spotkanie twórców i 
współpracowników naszego lokalnego pisma. Również tej okazji zostanie przygotowana 
okolicznościowa wystawa prezentują 15 letni dorobek wydawniczy. 
 

Leśmian 
Zamojski Dom Kultury ogłosił kolejną, XXIX edycję Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. 
Bolesława Leśmiana. Eliminacje Gminne odbędą się w CKiS w Krasnobrodzie w dniu 5 
kwietnia 2005r. 

Informacje zebrała:  
     M. Czapla 
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W następnym 
numerze G.K. 
Mro źno i sportowo 

Relacja z Festynu Zimowego z Radiem 
Lublin, który odbył się w dniu 6 lutego 
2005r. na Górze Chełmowej w Krasno-
brodzie. 

Święto patriotyczne 
Relacja z uroczystości patriotycznych 
związanych z 62 rocznicą bitwy 
stoczonej 4 lutego 1943r. przez oddziały 
Armii Krajowej z Niemcami pod 
Lasowcami. Uroczystości odbyły się 4 
lutego 2005r. w Lasowcach. 

Co uchwalono? 
Informacja z przebiegu XXI sesji Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie, która odbę-
dzie się w dniu 22 lutego 2005r. 

Informacje zebrała: 
M. Czapla 

 

 

Kącik 

Humoru 
***** 

W sądzie: 

- Dlaczego uderzył pan teściowa nogą od 
stołu kuchennego? 
- Wysoki sądzie, nie miałem siły żeby 
podnieść cały stół. 
 

***** 
Profesor pyta studenta: 
- Co to jest egzamin? 
- Egzamin, to wymiana poglądów między 
dwoma inteligentnymi osobami. 
- Dobrze. A jeśli jedna z tych osób jest 
nieinteligentna? 
- Trudno, to druga bierze indeks i wy-
chodzi. 
 

***** 
Policjanci jadą z dużą prędkością na 
wypadek i niestety wjeżdżają w drzewo. 
 

 
 
Jeden policjant wychodzi i mówi: 
- Tak szybko na miejscu zdarzenia to 
jeszcze nie byliśmy! 
 

***** 
Przychodzi zdenerwowany facet do 
baru. 
- Panie barmanie, czy ja tu bytem 
wczoraj w nocy? 
- Był pan. 
- Czy przepiłem sto złotych? 
-Przepił pan. 
- No to chwała Bogu, bo już myślałem, 
że zgubiłem. 
 

***** 
Na egzaminie. Po kilku zadanych 
pytaniach profesor mówi do studenta: 
- Leje pan wodę. 
- Panie profesorze, cóż zrobić, skoro 
temat jak rzeka... 
 

***** 
Strażnik więzienny mówi do więźnia: 

- Co ty sobie myślisz, że jak chodzisz, 
to nie siedzisz? 
 

 

 
Krzy żówka Nr 60 

 
Litery z kratek ponumerowanych 
od 1 do 25 utworzą rozwiązanie 

Krzyżówki  Nr 60, które wraz 
z naklejonym na karcie pocztowej 

kuponem prosimy przesłać na adres 
Redakcji w terminie do 10.03.2005r. 

Wśród osób, które nadeślą prawidłowe 
odpowiedzi rozlosujemy nagrodę 
rzeczową TALON NA 2 PIZZE  

ufundowane przez: 
BAR POD BASZTĄ 

ul Plac Sienkiewicza 8 
w Krasnobrodzie 

 
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 59: 

„BABA SKRZY CHŁOP DRŻY 
Za rozwiązane krzyżówki Nr 59 

nagrodę rzeczową – 
Zestaw do kawy 
ufundowany przez 

CENTRUM KULTURY I SPORTU 
w Krasnobrodzie 

otrzymuje: 
 

Pan 
Bolesław Nędzyński 
zam. Kaczorki 131 

 
Gratulujemy. 

Nagroda do odebrania 
w Redakcji 
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Moja mała Ojczyzna 
konkurs plastyczno-literacki 

 
 „Moja mała Ojczyzna” to nazwa konkursu plastyczno-literackiego 
organizowanego w Zespole Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie. Konkurs 
przeznaczony dla uczniów klas I-III ZSP w Krasnobrodzie miał na celu: budzenie 
uczuć lokalnego patriotyzmu oraz dostrzeganie i propagowanie piękna i znaczenia 
naszego miasta. 
 Konkurs przebiegał dwóch etapach: 1) etap literacki, to napisanie wiersza o 
Krasnobrodzie, 2) etap plastyczny, to wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej 
na kartonie formatu A3, ukazującej niezwykłe i ciekawe miejsca z naszego miasta.  
 Uczniowie klas I brali udział tylko w części plastycznej, natomiast uczniowie klas 
II i III w dwóch etapach konkursu. 
 Na konkurs wpłynęło 47 prac plastycznych i 7 prac literackich.  Komisja 
konkursowa w składzie: Marzena Kuniec, Romana Rżany, Zdzisława Laik dokonała 
oceny i wyboru najlepszych prac plastycznych.  
 
W kategorii klas I komisja przyznała następujące miejsca: 

I miejsce - Przemysław Gancarz -klasa I b z ZSP w Krasnobrodzie; 
II miejsce - Joanna Konopka -klasa I a z ZSP w Krasnobrodzie; 
III miejsce - Patrycja Kowalik  - klasa I b z ZSP w Krasnobrodzie. 
 

W kategorii klas II komisja przyznała następujące miejsca: 
I miejsce - Maciej Kalinowski  - klasa II a z ZSP w Krasnobrodzie; 
II miejsce - Natalia Dziedzic - klasa II b z ZSP w Krasnobrodzie; 
III miejsce - Jakub Cisło - klasa II b z ZSP w Krasnobrodzie. 

 
W kategorii klas III komisja przyznała następujące miejsca: 

I miejsce - Marta Kawka  - klasa III b z ZSP w Krasnobrodzie; 
II  miejsce - Martyna Le śniak -klasa III b z ZSP w Krasnobrodzie; 
III  miejsce - Anna Czapla - Szkoła Filialna w Wólce Husińskiej. 

 
Wyróżnienia otrzymali: 

• Justyna Lalik  - SP w Kaczórkach; 
• Aleksandra Powroźnik  - klasa III b z ZSP w Krasnobrodzie 
• Nikola Nowosad - klasa II b z ZSP w Krasnobrodzie; 
• Maciek Misztal - klasa I b z ZSP w Krasnobrodzie; 
• Patryk Ożga - klasa I b z ZSP w Krasnobrodzie; 
• Agata Kwika - SP w Kaczórkach; 
• Kamila Wyszyńska - klasa III ZSP w Krasnobrodzie; 
• Klaudia Stepniewska - klasa II b z ZSP w Krasnobrodzie; 
• Patrycja Czapla klasa -III ZSP w Krasnobrodzie; 
• Ala Kowalczuk - SP w Kaczórkach; 
• Amanda Ostapińska - klasa I b z ZSP w Krasnobrodzie; 
• Marta Adamowicz - SP w Kaczórkach. 

 
Do konkursu literackiego zakwalifikowanych zostało 7 prac. Komisja konkursowa w 
składzie: Renata Nowosielecka, Maria Domańska i Barbara Chmiel przyznała 
następujące miejsca i wyróżnienia: 

I miejsce - Anna Jędruszko -klasa III a z ZSP w Krasnobrodzie; 
II miejsce - Wojtek Marczak  z SP w Kaczórkach; 
III miejsce - Agnieszka Gomułka ze Szkoły Filialnej w Wólce Husińskiej. 

 
Wyróżnienia otrzymali: 

• Karolina Trze śniowska - klasa III a z ZSP w Krasnobrodzie; 
• Anna Kuczmaszewska - klasa III b z ZSP w Krasnobrodzie; 
• Arkadiusz Kostrubiec - klasa III b z ZSP w Krasnobrodzie; 
• Karolina Berdzik  – kl. III  Szkoła Filialna w Wólce Husińskiej. 

 
Obok publikujemy wiersze laureatów konkursu literackiego. Natomiast nagrodzone i 
wyróżnione w konkursie prace plastyczne można obejrzeć na wystawie 
zorganizowanej w Centrum Kultury i Sportu  w Krasnobrodzie. Wystawa jest czynna 
w godzinach pracy CKiS w terminie od 15-28 luty 2005r. 

 
Organizator konkursu: 
   Barbara Chmiel  

 
 

MOJE MIASTO 
 

Zielona dolina 
Pięknie położona przez 
lasy dookoła otoczona. 

 

Przez jej środek 
rzeka płynie dodając 

uroku dolinie. 
 

Tu słychać łabędzi szum, 
a nad zalewem ludzi tłum. 

 

To miasto piękne  
jak dawny gród 

nadano mu nazwę Krasnobród. 
 

I miejsce 
Anna Jędruszko  

kl. III a 
 
KRASNOBRÓD 
 

Piękny jest Krasnobród 
- bo to piękna kraina. 

Przepiękne są tam miejsca 
i źródło bić zaczyna. 

Jest tam dużo ptaków, 
lasów i parków. 

Jest tam mała łąka 
i dużo polskich maków. 
Są tam piękne kaplice, 

baszty i klasztory, 
a w ostatnich latach nowe 

przybyły szkoły. 
A daleko 

Gdzieś wśród drzew, 
Słychać świerszczy cichy śpiew. 

 

II miejsce 
Wojciech Marczak 
kl. III SP Kaczórki 

 
UROKI KRASNOBRODU 
 

Nasze miasteczko Krasnobród 
Z wielu skarbów słynie. 

Jest tu Kaplica na wodzie 
Wyjątkowa dzięki cudom i urodzie. 

 

Jest tu kościół zabytkowy 
I pałac w zieleni tonący, 

Do Krasnobrodu także należący. 
Są tu szkoły, sklepy, banki i lotek. 

Gdzie można wygrać wielką kwotę. 
 

Przyjeżdżają tu odetchnąć 
Leśnym powietrzem nie tylko 

Goście z kraju. 
Bardzo aktywnie tu odpoczywają 
I uroki Krasnobrodu podziwiają. 

 

Jestem dumna z tego miasteczka 
Zachwycam się jego urokiem, 

Gdy spaceruję w ciepłe dni 
Tutaj krok za krokiem. 

 

Wyróżnienie 
Karolina Berdzik 

k. III Szokła Filialna 
w Wólce Husińskiej 
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