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***** 
 
Od 2 kwietnia br. została zatrudniona 
kolejna, tym razem 12-osobowa grupa 
pracowników interwencyjnych (3 kobiety 
i 9 mężczyzn). W sumie przez UMiG 
zatrudnionych jest obecnie 18 
pracowników interwencyjnych. Oprócz 
prac porządkowych i utrzymania zieleni 
pracownicy ci będą wykonywać bardziej 
fachowe prace, m.in. przy remontach 
chodników, modernizacji łazienek w 
Szkole Podstawowej w Zielonym itp. 
 

*****  
Jeszcze w kwietniu br. rozpoczną się 
prace modernizacyjne przy budynku 
Centrum Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie. Planowana jest wymiana 
dachu na dach dwuspadowy kryty blachą 
nad częścią kinową, wymiana okien na 
okna antywłamaniowe oraz wykonanie 
części elewacji wraz z ociepleniem. 
Wymianę dachu przeprowadzi wyłoniona 
w przetargu firma „TORFEX” z 
Krasnobrodu, zaś pozostałe prace 
prowadzone będą we własnym zakresie. 
 

*****  
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska w Lublinie pozytywnie zaopiniował 
wnioski złożone przez Urząd Miasta i 
Gminy w Krasnobrodzie na 2001 rok. 
Dzięki temu otrzymamy następujące 
dotacje: 3000zł. - na zasadzenie drzew i 
krzewów przy zespole szkół w 
Krasnobrodzie, 4000zł. – na przedłużenie 
Ścieżki Przyrodniczo-Dydaktycznej Św. 
Roch-Hutki, 5000zł. – na modernizację 
parku miejskiego w centrum 
Krasnobrodu, 2000zł. - dotacja na 
wydawnictwo związane z edukacją 
ekologiczną. 

 
 

***** 
W dniu 19 kwietnia 2001r. o godz. 14 
odbędzie się kolejna XXIII sesja Rady 
Miasta i Gminy Krasnobród. Tym razem, 
zgodnie z propozycją radnych będzie to sesja 
wyjazdowa i odbędzie się w Szkole 
Podstawowej w Kaczórkach. W programie 
sesji zaplanowano podjęcie uchwał w 
następujących sprawach: 
1. przekształcenia Szkoły Podstawowej w 

Starej Hucie w Szkołę Filialną Szkoły 
Podstawowej w Kaczórkach, 

2. przekształcenia Szkoły Podstawowej w 
Hutkowie w Szkołę Filialną Szkoły 
Podstawowej w Majdanie Wielkim, 

3. przekształcenia Szkoły Podstawowej w 
Zielonem w Szkołę Filialną Zespołu 
Szkół Podstawowych im. 25 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich w 
Krasnobrodzie, 

4. przejęcia zadań z zakresu administracji 
rządowej, 

5. nadania nazwy ulicy w mieście 
Krasnobród, 

6. ustalenia Programu Pomocy Społecznej 
na rok 2001, 

7. zmiany uchwały Nr XIV/126/2000 
Rady MiG w Krasnobrodzie z dnia 
18.02.2000r w sprawie przyjęcia do 
realizacji Gminnego Programu na 
Rzecz Integracji Osób Niepełno-
sprawnych i Starszych, 

8. zmian w budżecie gminy na 2001 r. 
9. przyjęcia sprawozdania z działalności 

finansowej gminy za 2000 rok oraz 
udzielenia absolutorium Zarządowi 
Miasta i Gminy. 

 
*****  

W miesiącu kwietniu została odebrana 
inwestycja Miasta i Gminy Krasnobród pod 
nazwą Budowa kanalizacji deszczowej w 
ulicy Partyzantów w Krasnobrodzie. Zadanie 
zostało wykonane przez firmę Lubelskie 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie. W 
zakres robót wchodziło ułożenie kanałów z 
rur PCV 254mb, wykonanie przykanalików 
52mb oraz montaż 16 krat ściekowych i 5 
studni betonowych. Koszt zadania zamknął 
się w kwocie 59441,71zł. Wybudowana 
kanalizacja będzie odwadniała przyszły 
deptak nawiązujący stylem do wykonanego 
w roku ubiegłym w 
 

 
 

końcówce ulicy Sikorskiego a który 
wykonany będzie z kostki brukowej 
betonowej STAROBRUK. Do czasu 
wykonania nowej nawierzchni ulicy kraty 
kanalizacji zostaną zabezpieczone folią w 
celu uniknięcia zanieczyszczenia 
kanałów. Celem umożliwienia 
swobodnego odpływu wody z kanalizacji 
deszczowej jeszcze w roku ubiegłym 
zostały oczyszczone oraz pogłębione 
rowy melioracyjne na tzw. wygonie przy 
rzece Wieprz. 
 

*****  
 

W związku ze zbliżającą się odbudową 
ulicy Partyzantów w Krasnobrodzie jak 
również licznymi monitami mieszkańców 
ulic Targowej i Partyzantów  staraniem 
Urzędu Miasta i  Gminy w Krasnobrodzie 
została opracowana oraz zatwierdzona 
przez Wydział Komunikacji, Transportu i 
Dróg Publicznych Starostwa 
Powiatowego w Zamościu docelowa 
organizacja ruchu  przywracająca ruch na 
w/w ulicach. 
Na całej długości ulic będzie 
obowiązywał  zakaz postoju po obu 
stronach. Wprowadzenie zakazu ma 
zapobiec blokowaniu wyjazdów z bram 
mieszkańcom Krasnobrodu latem przez 
zmotoryzowanych turystów. Ze względu 
na bezpieczeństwo wczasowiczów oraz 
najmłodszych (ulica będzie miała 
charakter ciągu pieszo-jezdnego) na  w/w 
ulicach obowiązywać będzie ograniczenie 
prędkości do 20km/h.   
 

***** 
 
W maju br. będą remontowane chodniki 
przy drodze powiatowej w centrum 
Krasnobrodu i na Podkalsztorze (w 
sąsiedztwie klasztoru i parku). Powyższa 
inwestycja realizowana będzie wspólnie 
przez Powiat Zamojski i Miasto i Gminę 
Krasnobród. Powiat przeznaczył materiał 
w postaci kostki brukowej, krawężników i 
obrzeży na kwotę 17 tys. zł. natomiast 
gmina swój udział wniesie w postaci 
robocizny. Zaplanowano wykonanie 
około 250 mb chodnika. Większość prac 
zostanie wykonana przez pracowników 
interwencyjnych pod nadzorem Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w 
Krasnobrodzie. 
 

*****  

  
W najbliższym czasie Urząd Miasta i 
Gminy w Krasnobrodzie planuje wykona-
nie kilku przystanków autobusowych, 
które usytuowane będą wzdłuż drogi 
Zamość - Tomaszów Lub. Przystanki te 
będą wykonane z bali drewnianych i 
swoim wyglądem będą nawiązywać do 
wykonanych w ubiegłym roku „witaczy”.  
 
                                Informacje zebrała: 
                                  Mariola Czapla 
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Stypendium  
dla najlepszych 

 
29 grudnia 2000 roku została podjęta Uchwała Rady Miasta  

i Gminy w Krasnobrodzie w sprawie utworzenia Funduszu 
Stypendialnego, którego zadaniem i celem jest pomoc 
finansowa i promocja najzdolniejszych uczniów szkół 
podstawowych i średnich oraz studentów studiów 
stacjonarnych – stałych mieszkańców Miasta i Gminy 
Krasnobród, którzy pochodzą z rodzin ubogich lub niepełnych. 
      W obecnej dobie jest coraz więcej rodzin, których nie stać 
na kształcenie dzieci, co tym samym zamyka im drogę do 
zdobycia zawodu. 
      Uchwała powyższa wyraża chęć pomocy tym rodzinom, 
szczególnie uzdolnionym uczniom i studentom, którzy osiągają 
wysokie wyniki w nauce, są laureatami olimpiad i konkursów 
przedmiotowych lub legitymują się osiągnięciami z wybranej 
dziedziny. 
       Rada Miasta i Gminy pod koniec ubiegłego roku 
zobowiązała Zarząd do opracowania regulaminu przyznawania 
stypendium. 
      Poniżej przedstawiamy uchwalone przez Zarząd Miasta  
i Gminy zasady przyznawania stypendium Burmistrza Miasta  
i Gminy Krasnobród za wybitne osiągnięcia w  nauce.  
 

Zasady przyznawania  
stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Krasnobród 

za wybitne osiągnięcia w nauce  
dla uczniów szkół podstawowych i średnich  

oraz studentów studiów stacjonarnych – stałych 
mieszkańców Miasta i Gminy Krasnobród 

 
Do celów stypendium  należy w szczególności : 
- pomoc finansowa i promocja najzdolniejszych uczniów 

szkół podstawowych i średnich oraz studentów studiów 
stacjonarnych – stałych mieszkańców Miasta i Gminy 
Krasnobród, 

- pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym, pochodzącym 
z rodzin kwalifikujących się do świadczeń z pomocy 
społecznej lub z rodzin niepełnych,  

- motywowanie uczniów do nauki, 
- pobudzanie uczniów do twórczego rozwoju, 
- budzenie poczucia wartości u młodzieży, 
- umacnianie więzi pomiędzy szkołami a społecznością 

gminy, 
- zachęcanie uczniów do działania na rzecz miasta i gminy 

w przyszłości. 
 

§ 1 
O stypendia za wyniki w nauce mogą ubiegać się stali 
mieszkańcy Miasta i Gminy Krasnobród będący: 
1. uczniami szkół podstawowych publicznych i 

niepublicznych, 
2. uczniami szkół średnich  publicznych i niepublicznych, 
3. studentami wyższych szkół publicznych i niepublicznych, 
 

§ 2. 
Ustanawia się następujące kryteria przyznawania 
stypendium dla uczniów szkół podstawowych i średnich 
(gimnazjalnych i licealnych): 
Główne: 
- szczególnie uzdolnionym, pochodzącym z rodzin 
kwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej lub z 
rodzin 

 

niepełnych, uzyskującym wysokie wyniki w nauce (średnia 
ocen w semestrze :dla ucznia szkoły podstawowej -–
minimum 5,2 /5,4; dla ucznia szkoły średniej – minimum 5,0 
/5,2), 
Uzupełniające: 
− laureatom bądź finalistom olimpiad i konkursów 

przedmiotowych ogólnopolskich, 
− laureatom bądź finalistom olimpiad i konkursów 

przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego  
i gminnego. 

− młodzieży osiągającej wysokie wyniki w nauce  
i legitymującej się sprawowaniem minimum 
wyróżniającym, 

− młodzieży osiągającej wysokie wyniki w nauce  
i legitymującej się osiągnięciami z wybranej dziedziny, 
ujawniającej szczególne uzdolnienia, bądź aktywnie 
działającej na rzecz środowiska rówieśniczego oraz na 
rzecz Miasta i Gminy Krasnobród. 

 
§ 3 

Ustanawia się następujące kryteria przydziału stypendium 
dla studentów: 
Główne: 
- szczególnie uzdolnionym, pochodzącym z rodzin 
kwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej lub z 
rodzin nie pełnych, 
Uzupełniające:  
- posiadającym znaczące osiągnięcia naukowe, potwierdzone 
przez dziekanat wydziału, 
- osiągającym średnią ocen ze wszystkich egzaminów w 
danym semestrze nie niższą niż 4,5. 
 

§ 4 
Wnioski o stypendia mogą składać: 
- rodzice lub prawni opiekunowie ucznia, 
- rady pedagogiczne bądź rady szkół, 
- dyrekcje szkół, 
- organizacje samorządowe i społeczne. 
1. W przypadku studenta – sami zainteresowani. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, winien być złożony w 
terminie 14 dni od zakończenia klasyfikacji uczniów/semestru 
i przekazany do Urzędu Miasta i Gminy Krasnobród. 
 

§ 5 
Do każdego wniosku powinny być dołączone dokumenty 
potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w 
regulaminie. 

 
§ 6 

Tryb przyznawania stypendiów i ich wysokość 
zagwarantowaną w budżecie gminy określa Komisja 
Stypendialna powołana przez Burmistrza, w oparciu o 
Regulamin pracy Komisji.  
Od decyzji Komisji Stypendialnej nie ma prawa 
odwoławczego. 
 

§ 7 
Skład Komisji Stypendialnej tworzą: 
1. Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Krasnobrodzie 

– zajmujący się koordynacją spraw oświatowych, 
2. Przedstawiciel Centrum Oświaty, Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie, 
3. Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Krasnobrodzie, 
4. Przedstawiciel Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

Rady Miasta i Gminy w Krasnobrodzie,  
 

Ciąg dalszy na str. 7 
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Tradycje wielkanocne 

 

 
        Święta Wielkanocne 
przypadają w tym samym czasie 
co pradawne obchody 
wiosennego przesilenia. Wiele 
obyczajów wywodzi się z 
wcześniejszych rytuałów 
pogańskich. Podobnie jak kiedyś 
czci się ogień, wodę i nowe 

życie, symbolizowane przez jajko i młode rośliny. 
       W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę woda 
miała moc magiczną. Potwierdzało to święcenie w Wielką 
Sobotę wody przynoszonej przez wiernych i kropienie nią potem 
domowników, zwierząt, domu oraz zabudowań gospodarskich. 
Wiara w moc wody święconej w Wielką Sobotę była i jest nadal 
bardzo silna. Przywracała zdrowie chorym, była konieczna przy 
błogosławieństwie nowożeńców i noworodków, a nawet do 
pokropienia zbóż i ziemniaków przed siewem i sadzeniem. 
      Wierzono do niedawna, że w Wielki Czwartek po zmroku 
lub w Wielki Piątek o świcie koniecznie należy wykąpać się w 
rzece lub w jeziorze, nawet jeśli jest jeszcze bardzo zimno, gdyż 
taka kąpiel zapewni urodę i gładkość skóry, a także ochronę 
przed złem.  
      W Wielki Czwartek do domu przychodziły ubożęta - dobre 
duszki sprzyjające gospodarzom. Jako że przybywały też i dusze 
zmarłych, w Wielki Czwartek i Wielki Piątek nie wolno było 
rozpalać ognia w piecu. Jedzono więc postne potrawy 
przygotowane wcześniej. 
      Ogień był niezbędny nie tylko do ogrzania się i ugotowania 
jadła, lecz także do oczyszczenia od złych mocy. W Wielką 
Środę na granicy wsi rozpalano siedem ognisk, by ogień 
symbolicznie ochronił domostwa od pożaru. Zanim dogasły, 
zabierano z nich szczapy i przenoszono nimi zarzewie do 
domów, gdzie rozpalano na nowo wygaszone wcześniej 
paleniska, odradzając w ten sposób ochronną moc domowego 
ogniska. 
       W Wielką Sobotę niesiono do kościoła święconkę. Były to 
nie jak dziś małe koszyczki, ale kosze, w których mieścił się 
m.in. bochen chleba. Gdy gospodynie wyłożyły bochny do 
święcenia, liczono, ile wśród nich jest przypalonych. Jeżeli było 
takich więcej niż 24, wróżyło to skwarne lato. 
       Święcone jadło miało wielką moc, nie wyrzucano nawet 
kości. Dane psu chroniły go przed wścieklizną. 
 

 

Jajko 
  
      Uroczyste śniadanie wielkanocne poprzedza ceremonia 
dzielenia się poświęconym jajkiem oraz serdeczne życzenia 
radości, zdrowia i szczęścia w życiu rodzinnym, które 
składają sobie nawzajem uczestnicy święconego. Dzielenie 
się jajkiem przypomina przełamywanie opłatka na początku 
wieczerzy wigilijnej i wyraża — podobnie jak obrzęd 
bożonarodzeniowy — przyjaźń, miłość i życzliwość 
uczestników wielkanocnej biesiady, a ponadto rzadko kiedy 
świadomie wypowiadane życzenia płodności. 
       Bogata, różnorodna, czasem wewnętrznie sprzeczna jest 
symbolika jajka. W wielu kulturach uważano, że ma ono 
wspólny rytm ze światem i wszechświatem, ze Słońcem, 
Ziemią, siłą życiową, płodnością, odrodzeniem, 
zmartwychwstaniem, kojarzono je z powrotem wiosny, 
poczuciem bezpieczeństwa, domem, gniazdem, ale także 
uważano za więzienie, z którego pisklę uwalnia się rozbijając 
dziobem skorupkę. U wielu ludów na różnych kontynentach 
jajka używano w magii leczniczej i oczyszczającej, często 
wykorzystywano do rozmaitych zabiegów służących ochronie 
człowieka przed szeroko rozumianym złem oraz występowało 
we wszelkich rytuałach mających na celu wyzwolenie lub 
wzmocnienie sił witalnych. 
 

Jajeczne wróżby miłosne 
 
        Gdy na stole znajdzie się parzysta liczba jajek 
święconych, pannie wróży to rychłe zamążpójście. 
       Obdarowywanie się święconym jajkiem przez 
zakochanych wróżyło im udany związek, pomyślność, 
potomstwo. 
        Panna pragnąca zachwycić ukochanego pocierała 
jajkiem pomalowanym na czerwono części ciała, którymi 
chciała go oczarować najsilniej. Potem tłukła skorupkę i jajko 
przelewała przez ułożone na krzyż patyczki, najlepiej 
brzozowe. Skorupkę z pisanki należało teraz utrzeć na 
proszek, który - dosypany do potrawy - działał cuda i 
wzbudzał płomienne uczucie chłopaka. 
       Na Wołyniu istniał zwyczaj, wedle którego w 
wielkanocną niedzielę kawaler mógł ofiarować pannie 
pisankę, mówiąc: „Chrystus zmartwychwstał", i trzykrotnie ją 
pocałować. 
 

Pisanki 
szczęście zamknięte w skorupkach 

 
       Zdobione świąteczne jajka to tradycja starsza niż 
chrześcijaństwo. Pojawiały się u Persów, Chińczyków i 

Fenicjan. Najwcześniejsze znale-
zione na terenie Polski pochodzą 
z X w., ale prawdopodobnie 
Słowianie wcześniej znali kult 
jajka jako symbolu 
odradzającego się życia. Choć z 
jajkiem wiąże się wiele 

przesądów i zwyczajów, w których nie zawsze pełni ono rolę 
pozytywną, jajka święcone przynoszą samo dobro, a odkąd 
znajdą się w domu, sprowadzają pod dach szczęście. 
       Podzielenie się święconym jajkiem z bliskimi umacnia 
więzi i broni rodzinę przed złymi wpływami z zewnątrz, 
zapewnia jej też nowe siły witalne i zdrowie. 
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   Dotykanie zwierząt gospodarskich święconym jajkiem chroni 
je przed chorobami i urokami. Moc święconego jajka jest tak 
silna i dobroczynna, że nawet skorupki pełnią ważną rolę w 
świątecznych rytuałach domowych. Jeżeli kury dostaną do 
zjedzenia skorupki po święconych jajkach, dobrze się niosą i nie 
gubią jajek. Zgniecione skorupki rozsypywano wokół domu, by 
zapewnić mu ochronę, zakopywano w narożnikach pól, żeby 
zwiększyć urodzaj, a nawet przyczepiano do drzwi wejściowych, 
aby przyczyniały się do spokoju domowników. 
       Woda po gotowaniu jaj na pisanki to także substancja o 
dobroczynnym działaniu - umycie się nią zapewniało urodę 
dziewczętom, a chorym przywracało zdrowie. Woda z 
pokruszonymi skorupkami święconego jajka była uważana za lek 
na ból zębów. 

 

Palmy wielkanocne 
 
      Palma wielkanocna to nie tylko akcent zdobniczy kojarzący 
się ze świętami - przypisywano jej bowiem ogromną moc 
magiczną, a dzięki swemu działaniu była „dobra na wszystko". 
       Najkorzystniejsze było działanie palm wykonanych z 
gałązek młodej wierzby, ustrojonych kwiatami, ziołami, kłosami. 
Wierzbę nazywano rośliną „miłuj ąca życie", jej żywotność i siła 
napawały optymizmem, więc w symboliczny sposób starano się 
przekazać jej energię ludziom i zwierzętom. Wierzba jako 
pierwsza wypuszcza wiosną pączki, rośnie szybciej niż inne 
krzewy, a w dodatku potrafi się rozwijać nawet w złych 
warunkach. Zapędzano więc pod nią zwierzęta, by przejęły choć 
trochę jej płodności. 
      Po poświęceniu palmy w kościele wracano z nią uroczyście 
do domu, a tam uderzano lub dotykano się palmą, by przekazać 
sobie nawzajem jej moc. Dziewczętom palmowe smagnięcia 
miały dodawać urody, chłopcom - dzielności i siły. Wymawiano 
przy tym formułkę: „Nie ja biję, wierzba bije", aby przypadkiem 
ktoś nie zechciał odpłacić smagającemu za zbyt bolesne 
„życzenia". Gospodarz uderzał palmą trzy razy w każdy węgieł 
domu - miało go to uchronić od biedy. 
       Aby uchronić się przed bólami gardła, połykano bazie;  
chroniło to też od uroku i wzmacniało ciało. 

       
 

       

Poświęconą palmę zatykano za święty obraz, gdzie czuwała nad 
domem aż do następnej Wielkanocy. Chroniła gospodarstwo od 
pioruna i pożaru, osłaniała zasiewy przed złą pogodą, a ludzi i 
zwierzęta przed chorobami. Ustawiona w czasie burzy przy 
kominie zagradzała błyskawicom drogę do domu. 
         Krowy wypędzane po raz pierwszy wiosną na pastwisko 
gładzono palmami po karkach, błogosławiąc je w ten sposób i 
„czarując", by się dobrze chowały. 
        Z gałązek wyciągniętych z palm wykonywano malutkie    

 
 

 
 
krzyżyki, które wtykano w pierwszą bruzdę podczas orki. 
Gałązka z palmy włożona do ula chroniła pszczoły i 
pomagała im zebrać dużo miodu oraz zdrowo się rozmnażać. 
Rybacy wplatali wierzbową gałązkę z palmy w swoje sieci, 
aby czarownice nie zabierały im połowu. 
       Jeżeli udało się wykonać długą palmę (u Kurpiów sięgały 
nawet do siedmiu metrów), wróżyło to długie i szczęśliwe 
życie temu, kto ją zrobił, a jego dzieciom przynosiło wysoki 
wzrost i dobre zdrowie. Im piękniej przystrojona była palma, 
tym dzieci miały być ładniejsze. 
      Wierzono też, że w Niedzielę Palmową ziemia otwiera się 
i ukazuje zakopane skarby. Niestety, na zbyt krótko, by ludzie 
zdołali je wydobyć. 
 

Smigus-dyngus, 
czyli pomyślność na mokro 

 

       Oblewanie się nawzajem wodą w poniedziałek 
wielkanocny (nazywany z tej okazji Świętym Lejkiem) to 
również zwyczaj stary i wywodzący się najprawdopodobniej 
z obrzędów związanych z wiarą w dobroczynne właściwości 
wody. Był przy tym i jest doskonalą zabawą dla całej rodziny, 
a także okazją dla psotników, by płatać figle... w zgodzie z 
ludową tradycją. 
       Polewano się różnie, na dworach paroma kropelkami 
wody perfumowanej, na wsiach wiadrami i konewkami. 
Niejedna panna została nawet wepchnięta do rzeki czy koryta 
z wodą. Mimo pisków i wrzasków dziewczęta nie narzekały, 
że je oblewano. Wierzono bowiem powszechnie, że woda w 
Wielkanocny Poniedziałek „przyda licu gładkości i 
rumieńca". Ponadto liczba kawalerów, uganiających się za 
dziewczyną z wiadrami, świadczyła o jej atrakcyjności. 
Gospodarze również nie zabraniali oblewania swoich córek, 
bo dla ojca przemoczenie córki do suchej nitki wróżyło 
urodzaj i pożytek z gospodarskich zwierząt. Znacznie 
wzrastały też szanse panienki na korzystne zamążpójście. Nie 
trzeba było się wstydzić mokrego ubrania; wstydziły się te 
panny, których nikt nie chciał oblewać! 
       Chłopcy starali się polać wodą jak najwięcej dziewcząt, 
by zapewnić sobie pomyślny rok, a ten, który nie zdołał oblać 
żadnej, był uważany za pechowca. Przez cały rok robota 
miała mu się nie darzyć, zostawał też złośliwie okrzyknięty 
„babskim królem". 
       Wiara w dobroczynną moc polewania wodą była tak 
silna, że dziewczyny same polewały skrzynie ze swoją ślubną 
wyprawą, żeby dobytku przybywało. 
 
     Z tradycją oblewania się wodą wiążą się ściśle 
przyśpiewki ludowe, które chłopcy śpiewali pod oknem 
wybranej panny. Oto przykłady: 

Śpiewamy, śpiewamy,  
Leci głos po lesie,  
Zaraz nam Marysia 
Dyngusik wyniesie. 
 
Na Rybnie, na bagnie, 
Żaba wody pragnie,  
Nie dasz Maryś jajek, 
Będzie ci nieładnie. 
 
albo: 
Przyszliśmy tu po śmigusie, 
Ale nas też nie opuśćcie, 
Placków, jajek nie żałujcie,  
Bo jak nic nie dostaniemy,  
Wszystkie garnki potłuczemy. 

oprac. M. Czapla 
 
na podstawie książek: Józefa Smosarskiego „Świętowanie doroczne w 
Polsce”, Warszawa 1996: Doroty Strukowskiej „Wróżby na trzecie 
tysiąclecie”, Wrocław 2001 i Marii Ziółkowskiej „Szczodry wieczór 
szczodry dzień”, Warszawa 1989. 
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Udana zbiórka 
 
        W poprzednim numerze „Gazety Krasnobrodzkiej” 
informowaliśmy o planowanej zbiórce stłuczki szklanej. 
Zbiórka ta odbyła się w dniach 3-6 kwietnia br. i przyniosła 
oczekiwane rezultaty. Z terenu naszej gminy zebrano około 20 
ton szkła, które zostało przesortowanie i dostarczone do Huty 
Szkła w Jarosławiu. 
     Organizatorzy akcji dziękują społeczeństwu Miasta i 
Gminy Krasnobród za czynny udział w organizowanej akcji 
zbiorki szkła. Akcja ta pozwoliła uporządkować nasze posesje 
ze zbędnych opakowań szklanych, a tym samym opakowania 
te nie trafią na obrzeża krasnobrodzkich lasów lecz po 
przetworzeniu zostaną ponownie wykorzystane. 
 

      

Tworzy się system 
informacji miejskiej 

 

       W miesiącu kwietniu przy trasie prowadzącej od centrum 
Krasnobrodu  do Pszczelińca   zostaną ustawione metalowe 
konstrukcje, na których będą zamontowane panele 
drogowskazów z informacją komercyjną wskazujące kierunek 
dojazdu do ośrodków wypoczynkowych i zalewu. Pomysł 
umieszczenia drogowskazów na wspólnej konstrukcji został 
podjęty w celu podniesienia estetyki dojazdu do Pszczelińca. 
Na apel UMiG w Krasnobrodzie w tej kwestii odpowiedziały 
Ośrodki: Społem PSS Robotnik, Karczma Gwarek oraz 
Telekomunikacja Polska S.A.  
      Tablice drogowskazów o wymiarach 1,5 X 0,3m zostały 
zlecone do wykonania WIMEDOWI TUCHÓW S.A. - 
najlepszej wytwórni znaków drogowych w kraju posiadającej 
certyfikaty jakości ISO. Odblaskowe lica paneli będą miały za 
zadanie „ożywić” miasto również nocą oraz nie będą 
wykazywały zmniejszania się współczynnika odblaskowości 
przez okres siedmiu lat. W związku z faktem, że na 
metalowych konstrukcjach pozostanie jeszcze sporo wolnego 
miejsca do wykorzystania UMiG w Krasnobrodzie liczy, że 
pomysł się spodoba i do w/w ośrodków dołączą z czasem  
również i inni, którym nie jest obojętna estetyka miasta.  
Warunkiem umieszczenia swojego panelu jest konieczność 
jego wykonania wg obowiązujących norm i standardów ISO. 
      Przetarg na wykonanie czterech konstrukcji pod montaż 
paneli wygrała Spółdzielnia Produkcji Rolnej w 
Krasnobrodzie. 
 

S. Lizut 
 

 

Podziękowanie 
Burmistrz Miasta i Gminy Krasnobród 

Marek Pasieczny 
 

dziękuje  
 

Młodzieży licealnej i gimnazjalnej  
 

za czynny udział w sprzątaniu naszej miejscowości 
i otoczenia dróg dojazdowych do Krasnobrodu. 
Akcja ta przyczyniła się do poprawy estetyki 

naszej miejscowości. 
 

 

 

Wielkanoc  
w poezji 

 
      Święta Wielkanocne i tradycje z nimi związane 
są tematem wielu utworów poetyckich. Poniżej 
prezentujemy dwa wybrane wiersze: 
  

Pisanki 
 

Kraszanki, pisanki 
W jodełkę, w szkarłaty, 
A wszystkie jak z baśni,  
Bo z baź mają szaty. 
 
Tu kreska, tam rzucik, 
Złotawy wiatraczek,  
Liliowe czapeczki 
I zielony szlaczek. 
 
Pisanki, kraszanki, 
Jajeczka barwione. 
Wiosennym słoneczkiem 
Przecudnie kraszone. 
 
I tyle w nich szczęścia 
Jak tęczy w błękicie, 
Z barankiem na łące 
O wiosennym świcie. 
 
Babcia je barwiła 
Woskowym pisakiem, 
Żeby pozostały 
Wielkanocnym znakiem. 

Władysław Sitkowski 
 

Wielkanocny stół 
 

Nasz stół wielkanocny 
haftowany w kwiaty. 
W borówkowej zieleni 
listeczków skrzydlatych 
lukrowana baba 
rozpycha się na nim, 
a przy babie –  
mazurek w owoce przybrany. 
 
Palmy – pachną jak łąka 
w samym środku lata 
Siada mama przy stole, 
a przy mamie – tata. 
I my. 
Wiosna na nas 
zza firanek zerka, 
a pstrokate pisanki  
chcą tańczyć oberka. 
 
Wpuśćmy wiosnę. 
Niech słońcem  
zabłyśnie nad stołem 
w wielkanocne świętowanie 
jak wiosna wesołe! 

 
  Ewa Skarżyńska 
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Pejzaż 
widziany z góry 

 

 
 
Niestety tą górę wykorzystali Niemcy, 
wybudowali wysoką wieżę 
obserwacyjną, z której dawali znaki 
rozpoznawcze na znaczne odległości. 
       Nie przypadkowo ta góra 
otrzymała nazwę Wał Roztoczański, bo 
właśnie  od tej góry zależy, jaka jest 
pogoda w tej części Roztocza. Podczas 
długotrwałej suszy bardzo często daje 
się zauważyć straszną chmurę burzową 
nadciągającą z zachodu, niestety z 
chwilą zbliżania się do tej góry dzieli 
się na dwie części omijając ten teren, 
aby potem połączyć się na wschodzie; 
widać to gołym okiem. 
      Podobnie ciekawie dzieje się w 
zimie. Bardzo rzadko zdarza się, aby 
śnieg, który spadnie w połowie 
listopada, zginał wcześniej jak pod 
koniec marca. Nie dalej jak dziesięć 
kilometrów naokoło nie ma śniegu, 
tutaj na północnym stoku góry jeszcze 
przez kilkanaście dni są doskonałe 
warunki narciarskie. Z tego powodu 
jest opóźniona wegetacja roślin na 
wiosnę. Ciekawe jest to, że na 
najwyższym szczycie tej góry znajduje 
się kilkuarowa działka, skąd pod 
wielkim ciśnieniem wydostaje się woda 
na powierzchnię ziemi. 
 

Antoni Gancarz 

 
W ostatnich latach ubiegłego stulecia 
nasilił się ruch turystyczny. Zorganizo-
wane grupy młodzieży szkolnej 
zwiedzają to, co było zaplanowane przez 
organizatorów rajdu czy wycieczki i nie 
zawsze są zadowoleni z tego, co 
zobaczyli, traktując to jako kolejną 
przygodę. W przeciwieństwie do tych, 
którzy dysponują wolnym czasem, 
podczas urlopu, a życie w dużych 
aglomeracjach miejskich staje się coraz 
bardziej nieznośne, wyruszają na 
oznakowane trasy turystyczne, aby 
zobaczyć najciekawsze tereny naszego 
kraju. 
       Do najciekawszych tras 
turystycznych należy zaliczyć 
oznakowany szlak, który prowadzi od 
stacji kolejowej Józefów Roztoczański 
do wsi Senderki i dalej przez wysoką 
górę (Wał Roztoczański – 340 m.n.p.m.) 
do Starej Huty, skąd tą samą trasą 
skręcając w lewo można dojść przez 
Roztoczański Park Narodowy do 
Zwierzyńca. 
       Niewielu jednak turystów po 
dojściu na szczyt góry - najwyższej na 
tym terenie - decyduje się od razu na 
dalszą podróż, zauroczeni pięknym 
widokiem naokoło, jak tylko wzrok 
ludzki na to pozwala. 
       Na południe, 300 metrów od 
wierzchołka góry, znajduje się mała 
wieś Senderki, niegdyś zaścianek 
szlachecki. Obok mniejsza góra zwana 
hałdą, gdzie na przełomie XIX i XX 
wieku na skalę przemysłową wyrabiano 
kamienie młyńskie, które wydobywano 
z kopalni głębinowych. Kopalnie te, 
choć od wielu lat są nieczynne, nie 
uległy zniszczeniu. Kilka kilometrów 
dalej za lasem widać błyszczące dachy 
domów – miasteczko Józefów. Jeszcze 
dalej, aż po sam widnokrąg, widać 
ciemną plamę na ziemi - to Puszcza 
Solska. 
       Na południowy wschód kilka 
kilometrów od Senderek widoczna jest 
mała wieś Górniki Stare. Jak głosi 
legenda, w średniowieczu rozwijał się 
tam prężny przemysł. We wsi obok 
zabudowań górniczych znajdował się 
kościół. Po którejś tam z kolei wojnie na 
skutek „morowego powietrza” wieś 
prawie całkiem się wyludniła. 
Właściciel tych włości, aby zapobiec 
rozszerzeniu się zarazy, kazał spalić całą 
wieś nie wyłączając kościoła. 
Pozostałych przy życiu ludzi osiedlił 
kilka kilometrów dalej, gdzie powstała 
wieś Górniki Nowe. 
 

 
W miejscu gdzie stał kościół, 
wybudowano kapliczkę, która stoi do 
chwili obecnej. 
      Kilka kilometrów na wschód od 
wierzchołka góry, powyżej lasu, widać 
pola dawnej niwy zwanej „Koziwoda”. 
Był to wielki majątek ziemski, do 
którego należeli poddani z wielu wsi, 
między innymi ze Starej Huty, Huciska i 
Malewszczyzny. Za ziemię, którą 
uprawiali, musieli płacić pańszczyzną. 
Po zniesieniu pańszczyzny, po 
powstaniu styczniowym, na skutek 
prowadzenia życia ponad stan przez 
ówczesnego właściciela majątek popadł 
w ruinę. Wierzyciele rozparcelowali 
niwę i sprzedali chłopom okolicznych 
wsi. 
       Kierując wzrok na północ, kilkaset 
metrów poniżej ujrzymy zabudowania 
wsi Stara Huta z widoczną wieżą w 
remizie strażackiej, a na pograniczu z 
wsią Hucisko wybudowany kilkanaście 
lat temu filialny kościół, który należy do 
parafii Bondyrz. 
       Kilkaset metrów dalej, gdzie kończą 
się górzyste pola wsi Stara Huta, widać 
ciemną ścianę lasu, tzw. „Debry” – 
niegdyś własność dziedzica z Adamowa. 
Kierując wzrok na północny zachód 
powyżej lasu zwanego „Dąbrowa” 
widać górzyste pola Korzyniec. W 
przeszłości był tu zaścianek szlachecki. 
W głębi między wzgórzami leżą 
Lasowce – mały przysiółek, gdzie 
podczas II wojny światowej Niemcy 
zaskoczyli i rozbili kompanię Armii 
Krajowej. W miejscu tym stoi pomnik, 
na którym widnieją nazwiska poległych 
partyzantów i mieszkańców przysiółka. 
      Dalej na zachód aż po kamienną 
górę widać lasy Roztoczańskiego Parku 
Narodowego. Kierując powoli wzrok na 
południowy zachód widzimy kilkanaście 
kilometrów od miejsca obserwacji pola 
wsi Tereszpol. Nieco dalej Górecko 
Stare. Bardziej na południe widzimy 
wschodnią część równiny biłgorajskiej. 
Choć od tej góry dzieli 
kilkunastokilometrowa odległość, w 
słoneczne dni doskonale widać 
błyszczące dachy najdłuższej wsi w 
Polsce – Aleksandrów. 
       Podczas II wojny światowej szczyt 
tej góry nie był miejscem do 
podziwiania pięknych widoków robienia 
zdjęć i rysowania pejzaży. 
Wykorzystywano to szczególne miejsce 
do innych celów. Partyzanci z różnych 
ugrupowań otrzymywali zrzuty broni i 
innego zaopatrzenia z samolotów od 
swoich sojuszników. 

 

 

Stypendium 
dla 

najlepszych 
 
Ciąg dalszy na str. 3 
 

5. Przedstawiciel Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w 
Krasnobrodzie, 

6. Przedstawiciel Zespołu Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie, 

7. Przedstawiciel  Szkoły 
Podstawowej w Majdanie 
Wielkim, 

8. Przedstawiciel  Szkoły 
Podstawowej w Kaczórkach. 

 

§ 8. 
Stypendium będzie wypłacane comie-
sięcznie w danym roku szkolnym, 
semestrze przez okres 5 miesięcy przez 
Centrum Oświaty, Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie. W przypadku ucznia 
kończącego naukę, stypendium jest 
wypłacane za miesiąc, w którym 
ukończył naukę. 
 

§ 9. 
Wypłata stypendium ulega zawieszeniu 
w przypadku rażącego naruszenia obo-
wiązków szkolnych przez stypendystę 
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II Przegląd 
Twórczości i Obrzędowości 

Wielkanocnej Osób 
Niepełnosprawnych 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zdjęcia: 
1 i 2 – inscenizacja w wykonaniu uczestników WTZ przy  
         Parafii Św. Michała z Zamościa 
3 i 4 – prezentacje prac plastycznych – WTZ Werbkowice 
          i WTZ Biłgoraj 

 

 
 
       W słoneczny sobotni poranek 31 marca 2001r. przed 
budynek COKiS w Krasnobrodzie zaczęły zjeżdżać się różne 
marki i kolory mikrobusów, posiadających jedną wspólną 
cechę – charakterystyczny symbol oznaczający, że jest to 
pojazd przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych. 
      To ożywienie spowodowane było odbywającym się w 
tym dniu w COKiS, organizowanym wspólnie z Warsztatem 
Terapii Zajęciowej w Dominikanówce II Przeglądem 
Twórczości i Obrzędowości Wielkanocnej Osób 
Niepełnosprawnych, w którym wzięli udział uczestnicy i 
opiekunowie z 10 warsztatów terapii zajęciowej dla osób 
niepełnosprawnych z terenu województwa lubelskiego, z 
następujących miejscowości: Chełm, Włodawa, Oszczów, 
Werbkowice, Jozefów, Biłgoraj, Krasnystaw, Zamość i 
Dominikanówka. 
      Przegląd zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego w Zamościu: V-ce Starosta Adam 
Bąk  
i pani Anna Haber z Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz przedstawiciele władz samorządu gminnego: 
Burmistrz Marek Pasieczny i Z-ca Burmistrza Janusz Oś.       
Na początku spotkania głos zabrał Dyrektor COKiS Andrzej 
Czapla, który powitał wszystkich zebranych. Następnie 
powołał komisję, której zadaniem była ocena prac 
plastycznych związanych z tradycją wielkanocną 
wykonanych przez uczestników poszczególnych WTZ i 
zaprezentowanych podczas przeglądu. Komisja w składzie: 
Marzena Kuniec, Halina Gontarz i Anna Haber przystąpiła 
do pracy, a zebrani na sali obejrzeli inscenizację związaną z 
tradycjami wielkanocnymi. Aktorzy, którymi byli uczestnicy 
WTZ przy Parafii Św. Michała z Zamościa, w swoim 
przedstawieniu mówili o wielkim poście, porządkowaniu 
mieszkania, malowaniu pisanek, robieniu stroików 
wielkanocnych, Niedzieli Palmowej i Niedzieli 
Wielkanocnej i lanym poniedziałku. 
         Po obejrzeniu przedstawienia był czas na zapoznanie 
się z wspaniałymi ekspozycjami poszczególnych warsztatów. 
Czegoż tam nie było: pisanki wykonywane bardzo wieloma 
technikami i różnej wielkości, stroiki, kurczątka, baranki, 
serwetki ręcznie haftowane, palmy, kolorowe kwiaty, 
koszyczki. Wśród tych plastycznych wspaniałości były też  
wyroby kulinarne: okazałe baby wielkanocne i mazurki. 
Każda z tych ekspozycji miała swój charakter i styl, każda 
była na swój sposób ciekawa. Wszystkie zaś były bardzo 
kolorowe, wiosenne i świąteczne. Komisja, której zadaniem 
było wybranie najciekawszych prac i ekspozycji, miała 
bardzo trudne zadanie. Ciężko było się zdecydować, który 
WTZ nagrodzić, który wyróżnić. 
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   Po raz pierwszy wspólnie z Przeglądem Twórczości i 
Obrzędowości Wielkanocnej Osób Niepełnosprawnych 
zorganizowany został I Turniej Warcabowy. Sędzią głównym 
zawodów był Piotr Misiarz – opiekun WTZ w Dominikanówce. 
Natomiast poszczególne pojedynki sędziowali uczniowie kl. III 
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, którzy pełnili też 
funkcję wolontariuszy. 
       W turnieju wzięło udział 43 zawodników: 20 dziewcząt i 23 
chłopców. Rozgrywki prowadzone były systemem pucharowym 
i dostarczyły wielu emocji zarówno grającym jak i kibicującym 
im kolegom i opiekunom. Szczególnie interesujący przebieg 
miała rywalizacja w kategorii dziewcząt, w której  od początku 
faworytkami były siostry Sylwia i Agata Kania z WTZ w 
Dominikanówce, które okazały się bezkonkurencyjne. W wyniku 
rywalizacji czołowe miejsca zajęli: 
Dziewczęta 

I miejsce 
SYLWIA KANIA  – WTZ Dominikanówka 

II miejsce 
AGATA KANIA –  WTZ Dominikanówka 

III miejsce 
BARBARA CZUK  – WTZ Zamość przy Parafii Św. Michała 

Chłopcy 
I miejsce 

JAN BEDNARCZYK  – WTZ Krasnystaw 
II miejsce 

MIROSŁAW GRABOWSKI  – WTZ Zamość 
III miejsce 

MAREK GAŁAN  – WTZ Chełm 
        Zwycięzcy turnieju otrzymali puchary i okolicznościowe 
dyplomy, natomiast pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy 

za udział w I Turnieju Warcabowym, które wręczył 
Burmistrz MiG Krasnobród Marek Pasieczny.  
       W dalszej części spotkania ogłoszono wyniki konkursu 
plastycznego. Komisja konkursowa po długiej naradzie 
postanowiła przyznać:  

I miejsce – WTZ Biłgoraj 
II miejsce – WTZ Zamość 

III miejsce – WTZ Oszczów 
       Tutaj również zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane przez organizatorów, które wręczył burmistrz 
Marek Pasieczny. 
       Na uczestników przeglądu oprócz wrażeń estetycznych 
związanych ze wspaniałymi pracami plastycznymi i emocji 
wywołanych rywalizacją w turnieju warcabowym czekał także 
smaczny poczęstunek. Było ciasto, owoce  i bigos. 
       II Przegląd Twórczości i Obrzędowości Wielkanocnej Osób 
Niepełnosprawnych zakończył się występem Kapeli „Echo 
Roztocza” z Krasnobrodu. 
      Niektóre prace plastyczne prezentowane podczas Przeglądu 
można było zakupić w Centrum Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie podczas zorganizowanego przez WTZ w 
Dominikanówce kiermaszu ozdób i stroików wielkanocnych, 
który odbył się w dniach 9-13 kwietnia br. 

M. Czapla 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Na zdjęciach: 
5 - pojedynek warcabowy w kategorii dziewcząt 
6– siostry Sylwia i Agata Kania z pamiątkowymi 
pucharami 
7-8 – wręczenie nagród i dyplomów 
9 – występ kapeli „Echo Roztocza”  
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Uwaga! Alkohol! 
 

 
    Alkohol zajmuje szczególne miejsce 
wśród substancji spożywczych przez 
człowieka. Wynika to z faktu, że bardzo 
szybko –  ze względu na niewielki rozmiar  
cząsteczek –  jest wchłaniany przez 
organizm, wywołując zmiany w samopo-
czuciu i nastroju, co przez większość 
konsumentów odbierane jest  jako przy-
jemne.   Działalność alkoholu na odśrod-
kowy układ nerwowy jest dwukierun-
kowy: wywołuje on stopniowe uśpienie a 
także znieczulenie. Później ujawnia się 
pełna natura alkoholu prowadząca do 
uśpienia i zatrzymania kolejnych czyn-
ności mózgu aż do stanu utraty równowagi 
i kondycji psychicznej i fizycznej, 
śpiączki, a w końcu do zatrzymania pro-
cesów niezbędnych do życia. Spożywanie 
alkoholu wiąże się jednak z ryzykiem 
wystąpienia szkód zdrowotnych, zarówno 
somatycznych, jak i psychologicznych. 
Wśród szkód zdrowotnych na plan 
pierwszy wysuwa się zespół uzależnienia 
od alkoholu. Do niewłaściwych 
okoliczności spożywania alkoholu nale-
żałoby zaliczyć przede wszystkim: zbyt 
młody wiek konsumenta, okres ciąży, 
stany chorobowe, przyjmowanie więk-
szości leków. Uzależnienie od alkoholu 
jest chorobą chroniczną, postępującą i 
potencjalnie śmiertelną. Nie jest możliwe 
całkowite jej wyleczenie, a jedynie za-
hamowanie narastania jej objawów i 
szkód zdrowotnych z nią związanych. 
       Uzależnienie od alkoholu jest chorobą 
wieloczynnikową, bio–psychospołeczną, 
uszkadzającą człowieka w sferze soma-
tycznej, psychologicznej, społecznej i du-
chowej. Model leczenia tego schorzenia 
musi być dostosowany do takiego sposobu 
postrzegania tej choroby. Wśród drama-
tycznych zjawisk i zdarzeń w życiu osoby 
uzależnionej, należy zwrócić uwagę na 
kilka istotnych faktów, które domagają się 
wyjaśnienia. Są to w szczególności: postę-
pujące samozniszczenie alkoholika, wska-
zujące na poważne uszkodzenie instynktu 
samozachowawczego; występowanie tzw. 
głodu alkoholowego o dużym nasileniu, 
dającego poczucie przymusu wewnętrz-
nego; brak zdolności do skutecznej 
samokontroli powstrzymującej picie i 
powtarzające się niepowodzenia prób 
zaprzestania picia; głębokie uszkodzenie 
podstaw kontaktów społecznych; 
gotowość do naruszania norm społecznych 
i wartości, gdy znajdują się one w 
konflikcie z dążeniem do picia. Leczenie 
koncentruje się bardziej na 
psychologicznym opisie uzależnienia, 
oddziaływanie psychospołeczne stanowi 
podstawę leczenia tej choroby, a 
oddziaływania farmakologiczne mogą być 
tylko uzupełnieniem psychoterapii. 
Uzależnienie musi być poprzedzone 
jakimś okresem picia, nie jest  
 

 

 
to choroba genetyczna, chociaż u części 
uzależnionych czynniki biologiczne odgry-
wają tzw. ryzyko uzależnienia od alkoholu. W 
niektórych przypadkach u przyszłych 
alkoholików można zauważyć specyficzne 
reakcje na alkohol, które przyśpieszają proces 
uzależnienia i zwiększają siłę wpływu 
alkoholu na psychikę i organizm tych osób, 
czyli tzw. „mocną głowę”, chęci picia, 
nieodczuwania wstrętu do alkoholu, odrazy 
czy obrzydzenia, pozornego dobrego 
samopoczucia, radosnego nastroju, nie-
naturalnie wzmożonej aktywności fizycznej i 
umysłowej. Jednak reakcje takie występują i u 
osób, które, mimo iż nadal piją, nie dochodzą 
do stanu uzależnienia. Ponadto u części osób, 
u których powstaje uzależnienie, nie 
obserwuje się tego typu reakcji. 
       Różne są powody do częstego i inten-
sywnego picia alkoholu w tym okresie życia, 
które poprzedza powstanie uzależnienia. Nie 
oznacza to, że nie działają wtedy tzw. 
normalne powody do picia, tylko ich rola jest 
już mało istotna z punktu widzenia całego 
życia tej osoby, które jest w coraz większym 
stopniu skoncentrowane wokół picia. Osoba 
uzależniona ma silną tendencję do reagowania 
na stres poczuciem zagrożenia, któremu 
często towarzyszą: lęk, złość, smutek i ból 
oraz gotowość do radzenia sobie ze stresem 
przy pomocy prób bezpośredniego łagodzenia 
przykrych emocji, zamiast prób zmiany 
okoliczności tworzących stres, a w 
szczególności przez negatywne konsekwencje 
picia alkoholu. Niski poziom odporności na 
cierpienie nasila dążenie do szybkiego jego 
uśmierzenia przy pomocy alkoholu.  
      U osoby uzależnionej powstaje cało-
ściowy i zwarty system przekonań, który 
określa własną wizje życia i świata, 
odizolowaną od rzeczywistości i podporząd-
kowana pragnieniu picia. Obowiązuje 
specyficzna „nałogowa logika” obejmująca 
zbiór reguł: To nie ja, To nie dlatego, To nie 
tak było, Tym razem na pewno się uda, Od 
jutra będzie zupełnie inaczej, Oni są do mnie 
uprzedzeni, Co by nie było, to jakoś to będzie, 
Wystarczy mocno chcieć, aby to mieć, Co się 
stało to się nie odstanie. 
       Niewygodne fakty znikają, gdy się o nich 
nie myśli. Jest to mechanizm iluzji i 
zaprzeczenia, który jest źródłem specyficznej 
wiary w istnienie mocy nie dających się 
racjonalnie uzasadnić. System nałogowego 
regulowania uczuć powoduje, że uśmierzanie 
stanów przykrych przy pomocy alkoholu oraz 
bezpośrednie manipulowanie własnymi 
stanami, stają się najmocniejszymi dążeniami 
emocjonalnymi. Ponadto system iluzji i 
zaprzeczania usuwa ze świadomości 
informacje o konkretach tych zagrożeń i 
podtrzymuje złudzenia o możliwości 
uniknięcia tak wielkiej straty, jaką byłoby 

 

 
zrezygnowanie z alkoholu. Należy 
podkreślić, że w większości przypadków 
występuje jeszcze kilka ważnych 
czynników związanych z sytuacją życiową 
i środowiskiem, takich jak: 
a. poważne uszkodzenia środowiska 

rodzinnego, związane z 
zaniedbaniami i przemocą domową; 

b. utrata stałych związków osobistych i 
zawodowych, związane z 
samotnością, brakiem wsparcia i 
motywacji do zmian życiowych; 

c. utrwalenie formy kontaktowania się 
ze środowiskiem, związane z piciem 
alkoholu, tworzące stałe źródło 
pokus i sytuacji o podwyższonym 
ryzyku; 

d. trudności bytowe oraz prawno – 
administracyjne sankcje, związane z 
okresem picia. 

      Pomaganie osobie uzależnionej wy-
maga oddziaływań psychoterapeutycznych 
skierowanych zarówno na powstrzymanie 
funkcjonowania mechanizmów specyficz-
nych dla uzależnienia, rozwiązywanie 
problemów osobistych stanowiących stałe 
źródła cierpienia i aktywizujących te 
mechanizmy oraz na zwiększenie 
zdolności do wprowadzania pozytywnych 
zmian do osobistej sytuacji życiowej. 
Połączone działania trzech opisanych 
mechanizmów włączane jest do programu 
profesjonalnej terapii osoby uzależnionej. 
Nie należy lekceważyć tzw. sygnałów 
ostrzegawczych. Należą do nich: picie w 
samotności, „mocna głowa”, koncentracja 
życia wokół picia, brak innych 
alternatywnych poza alkoholem sposobów 
radzenia sobie ze stresem, narastające 
konflikty w domu i w pracy, drażliwość w 
rozmowach na temat picia i ilości 
wypitego alkoholu, luki pamięciowe po 
wypiciu alkoholu, postępująca utrata 
kontroli nad piciem. W realizacji planu 
terapii osoby uzależnionej określa się 
również współpracę z 
nieprofesjonalistycznymi metodami 
poprzez uczestnictwo w spotkaniach 
Wspólnoty Anonimowych Alkoholików 
oraz w działaniu klubów abstynenckich. 
       Czy alkoholik to osoba o słabej woli - 
gdyby chciał, mógłby przestać pić ? 

TO NIEPRAWDA !!! 
      Uzależnienie od alkoholu jest chorobą. 
Choroba ta nie jest zależna od woli, chęci 
czy charakteru alkoholika. Alkoholik pije, 
nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że czuje 
wewnętrzny przymus picia. Natomiast 
osoba nadmiernie pijąca jest w stanie 
kontrolować swoje kontakty z alkoholem, 
odmówić picia  i przerwać je w dowolnym 
momencie.          
                                                                             

Stanisław Cieplak 
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 Wielkanocne potrawy 
 
Już wkrótce Święta Wielkanocne, czas odwiedzin u 
rodziny i znajomych i czas przyjmowania gości. Dla 
tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co przygotować na 
świąteczny stół przedstawiamy kilka propozycji 
kulinarnych: 
 
Babka z białek 
 
� 3 szklanki mąki 
� 7-8 białek 
� 2 niepełne szklanki 

cukru 
� szklanka stopionego 

masła 
� ¾ szklanki ciepłego mleka 
� łyżeczka proszku do pieczenia 
� cukier waniliowy 
� skórka otarta z cytryny 
� bakalie 

 
Z białek ubić sztywną pianę, wyłożyć do miski, wsypać cukier 
i ucierać pół godziny. Wlać roztopiony tłuszcz, ciepłe mleko, 
wsypać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia, dodać 
zapach, cukier waniliowy, bakalie, wyrobić i piec około 30 
min. w temperaturze 170o. Gdy babka wystygnie, oblać ją 
dowolnym lukrem lub polewą. 
 
Mazurek 
bakaliowy 
 
� 6 jaj 
� 25 dag cukru pudru 
� po 25 dag daktyli i 

migdałów 
� wanilia 
� sok z polowy cytryny 
� 4 dag mielonych biszkoptów 
� tłuszcz do posmarowania i bułka tarta do 

posypania formy 
Do dekoracji:  
� polewa czekoladowa 
� polewa biała 
� migdały i skórka pomarańczowa 
 

Jaja ubić z cukrem na parze na pulchną masę, mieszając z 
pokrojonymi daktylami, zmielonymi migdałami, sokiem z 
cytryny, wanilią i z utartymi, przesianymi biszkoptami. 
Włożyć masę do prostokątnej formy natłuszczonej i posypanej 
tartą bulką, wyrównać. Upiec w średnio gorącym piekarniku, 
wyjąć, ostudzić. Ozdobić mazurek polewami i bakaliami. 
 

Mazurek makowy 
 
� 25 dag mąki pszennej 
� 2 szklanki maku 
� 25 dag masła 
� 20 dag cukru 
� 1 łyżka miodu 
� 2 jaja 
� płaska łyżeczka proszku do pieczenia 

 

 
� po szczypcie utłuczonych przypraw: gałki 

muszkatołowej, cynamonu i goździków 
� 5 dag posiekanych orzechów włoskich 

 
Mak zalać wrzątkiem, zagotować, osączyć na sicie i 
dwukrotnie zemleć. Masło utrzeć z cukrem, dodać jajka, 
mąkę, mak i przyprawy. Zagnieść ciasto, rozwałkować na 
prostokątny placek wielkości blachy. Ułożyć ciasto w formie, 
posypać orzechami. Upiec w średnio nagrzanym piekarniku. 
Ostudzony mazurek dowolnie udekorować. 
 
 
Jajka w sosie 
 wiosennym 
 
� 5 jaj,  
� 2 surowe żółtka 
� 2 łyżki musztardy 
� 3 łyżki gęstej śmietany 
� 2 łyżki jogurtu naturalnego 
� nieduży surowy ogórek 
� rzodkiewka, szczypiorek 
� odrobina cukru, sól 

 
Jaja ugotować na twardo, obrać, przekroić wzdłuż na połówki 
i ułożyć na półmisku. Surowe żółtka rozetrzeć z musztardą i 
łyżką śmietany, a następnie rozprowadzić resztę śmietany i 
doprawić. Ogórek pokroić w drobną kostkę, rzodkiewkę w 
cienkie plasterki, szczypiorek jak najdrobniej posiekać. 
Wszystkie składniki sosu wymieszać, posolić do smaku, 
polać jaja. 
 
 
Sałatka z szynką  
i kurczakiem 
 
� upieczona pierś 

kurczaka 
� 2 łyżki szynki 

pokrojonej w 
kostkę 

� szklanka ryżu 
� 2 –3 papryki konserwowe 
� po łyżce rodzynków i ciemnych oliwek, 
� mała cebula, ogórek konserwowy 
� 3 łyżki kukurydzy z puszki 
� łyżka posiekanej natki pietruszki 
Sos: 
� 5 łyżek oleju,  
� sok z cytryny,  
� łyżeczka oregano, sól, pieprz 

 
Ryż ugotować na sypko. Paprykę, oliwki pokroić w paseczki, 
cebulę i ogórek w drobną kostkę, a pierś kurczaka na małe 
kawałki. Pokrojone składniki: ryż, rodzynki, kukurydzę i 
natkę wymieszać i włożyć do salaterki. Do słoika wlać olej, 
sok z cytryny, dodać oregano, sól i pieprz do smaku, słoik 
zakręcić i wstrząsnąć nim kilkakrotnie, aby wszystkie 
składniki sosu się połączyły. Polać sałatkę sosem. 
 

Życzymy smacznego!!!      
Redakcja 
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Test wiosenny 
z przymrużeniem oka 

 

 
 
Chcesz się na jakiś czas zrelaksować, poddaj 
się testowi wiosennemu. To dobrze wpłynie 
na twoje samopoczucie. Odpowiedz na 
następujące pytania: 
 
1. Wyobraź sobie, że jedziesz samochodem 
przez wieś, zagapiłeś się na przelatującego 
bociana i pech. Potrącasz kaczkę, która 
wtargnęła na jezdnię. Co robisz? 
a) zabierasz ją z myślą o dobrej kolacji 
b) odwozisz ją do weterynarza 
c) chcesz wyrównać rachunek z wła-

ścicielem 
d) zalewasz się łzami 
 
2. Na przyjęciu zostajesz oblany 
czerwonym barszczem. Twoja kolacja (jasna 
suknia lub jasny garnitur) nie wygląda  
najlepiej. Jak się zachowujesz? 
a) udajesz się do toalety 
b) uzupełniasz "kompozycję stroju" resztką 

barszczu 
c) okazujesz wściekłość 
d) pocieszasz sprawcę, że nic się nie stało 
 
3. Wybierasz się na zakupy do 
"Marketu". Co na ogół czynisz? 
a) kupujesz zawsze dużo 
b) starasz się być wierny liście zakupów 
c) czasem masz polot na coś "super" 
d) może niech zakupami zajmie się inna 

osoba 
 
4. Dostajesz w prezencie książkę. Jaki jest 
twój sposób czytania? 
a) przeglądasz interesuje cię tylko 

zakończenie 
b) czytasz od deski do deski 
c) wolisz inne zajęcia 
użalasz się nad postaciami z książk 

 
5. Wykonujesz ważną pracę. Dzwoni 
telefon.... Odbierasz i słyszysz, że chce 
złożyć ci wizytę daleka rodzina. Co 
robisz? 
a) udajesz, że to pomyłka 
b) rzucasz się w wir sprzątania 

mieszkania 
c) prosisz, aby po drodze kupili coś 

pysznego 
d) umawiasz się z nimi za 3 godziny 
 
6. Jesteś w salonie samochodowym. 
Wybierasz samochód. Jaka jest twoja 
strategia działania? 
a) wybierasz długo i dokładnie 
b) wszystko jedno byle był czerwony 
c) wybierasz taki, który "mało pali" 
d) wypatrujesz samochodu 

osobowego z kołami od ciągnika 
 
7. Na ulicy zatrzymuje cię policjant. 
Jaka jest twoja reakcja? 
a) sięgasz po dowód osobisty 
b) denerwujesz się 
c) prostujesz się i uśmiechasz 
d) szybko wymyślasz nowe imię i 

nazwisko 
 
8. Czujesz niewielki, ale dokuczliwy 
ból w klatce piersiowej. Co robisz? 
a) zaczynasz się bardzo martwić 
b) zaglądasz do encyklopedii zdrowia 
 

 
c) rozpoczynasz serię ćwiczeń 

oddechowych 
d) udajesz się do lekarza 
 
9. Ktoś robi ci niespodziewane 
zdjęcie na ulicy. Jak reagujesz? 
a) stroisz głupie miny 
b) poprawiasz swój wygląd 
c) sprawdzasz zamiary 

fotografowania ciebie 
d) zaczynasz się denerwować 
 
10. Znalazłeś się na  bezludnej 
wyspie. Czego najbardziej by ci 
brakowało? 
a) telefonu, mapy, kompasu 
b) twoich ulubionych kapci 
c) możliwości wysłania 

pocztówek do przyjaciół 
d) supermarketu 
 
11. Wybierz kolor 
a) fioletowy 
b) brązowy 
c) granatowy 
d) czerwony 
 
      Odpowiedzi, które wybrałeś 
zaznacz odpowiednio w 
zamieszczonej poniżej tabeli. 
 

 

oprac. A. Słota 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

a P P E K K O O E K O P 

b K K O O E E E O P E E 

c O E K P P P P K O K O 

d E O P E O K K P E P K 

 

Przewaga E - Typ Emocjonalny 
       W życiu przeważnie kierujesz się emocjami. Bardzo wszystko przezywasz. Nie przepadasz za sytuacjami nowymi. Dużą wagę 
przykładasz do życia zawodowego i osobistego. 
Przewaga P - Typ Praktyczny 
      Wolisz, aby życie pisało ci scenariusz dominujący w sytuacje proste, jasne, rzeczy wygodne, sprawy nieskomplikowane. 
Uznajesz w swoim życiu tylko osoby kompetentne. Nieczęsto korzystasz ze swoich pomysłów. 
Przewaga K - Typ Kreatywny 
      Jesteś trochę szalony. Masz różne pomysły. Lubisz wywoływać śmiech i być w centrum uwagi. Czasem nie wiadomo, jaki 
pomysł wpadnie ci do głowy, dlatego też można wyczuć obawę ze strony innych osób. 
Przewaga O - Typ Odpowiedzialny 
       Inni darzą cię ogromnym zaufaniem. Odpowiedzialność za wszystko czyni cię osobą czasem sztywna, Chyba masz ochotę 
czasami trochę odpocząć. 
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Panu Januszowi Oś 

Zastępcy Burmistrza MiG 
Krasnobród 

wyrazy współczucia 
z powodu  śmierci 

 

Ojca 
 

Składa Redakcja 
„Gazety Krasnob 

rodzkiej”  

 

 

Sportowe sukcesy 
uczniów 

ZSP Krasnobród    
 
       Ostatnie dwa miesiące zimy 
upłynęły na rywalizacji sportowej w 
wielu dziedzinach. I tak:  
       01.02.2001 odbył się już II Turniej 
Unihoca drużyn 3-osobowych 
mieszanych o mistrzostwo ZSP na rok 
szkolny 2000/2001. Wzięło w nim 
udział 9 trzyosobowych drużyn. W 
wyniku ostatecznej rywalizacji czołowe 
miejsca zajęli: 

I miejsce 
Zub Mateusz IV B 
Nowak Szymon V B 
Zub Krzysztof VI B 
 

II miejsce 
Szopa Jakub IV A 
Pawluk Wojciech V D 
Gornik Mateusz VI B 
 

III miejsce 
Nawój Wojciech IV B 
Galant Anna V C 
Pawluk Kuba IV A 

 
      Zwycięskie drużyny otrzymały 
dyplomy i słodkie nagrody ufundowane 
przez Dyrektora ZSP. 
 

**** 
13.02.2001r. odbyły się Gminne 
Zawody w Mini-Koszykówkę 
dziewcząt, gdzie nasze dziewczęta 
zajęły I miejsce i dwa dni później 
wyjechały na zawody powiatowe do 
Szczebrzeszyna, gdzie zajęły III 
punktowane miejsce uznając wyższość 
gospodarzy turnieju i SP Jarosławiec. 
Taki sam turniej dla chłopców odbył się 
16 lutego, gdzie reprezentacja ZSP 
zajęła II miejsce. 

 
 
 

 
      **** 

Miło nam obwieścić, ze w niedzielę 4 
marca 2001r. trzech uczniów ZSP 
rocznik 1989 zostało powołanych do 
Kadry Okręgu Zamojskiego 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej i 
brało udział w halowym Turnieju Piłki 
Nożnej w Zamościu na obiektach 
sportowych Zespołu Szkół Rolniczych. 
Byli to: Tomasz Margol, Mateusz 
Kołtun oraz Jarosław Dobek. 

 
**** 

14 marca 2001 odbyły się Gminne 
Zawody w Mini-Siatkówce dziewcząt i 
chłopców. I miejsce wśród dziewcząt 
zajęła reprezentacja ZSP, chłopcy – II 
miejsce. I już następnego dnia nasze 
dziewczęta wyjechały do Szczebrze-
szyna na turniej powiatowy, gdzie zajęły 
I miejsce z prawem reprezentowania 
powiatu zamojskiego na zawodach 
rejonowych (międzypowiatowych). 
Zawody te odbyły się 20 marca w 
Tomaszowie Lub., gdzie na 6 
startujących mistrzów poszczególnych 
powiatów naszego regionu nasze 
dziewczęta w składzie: Margol Ewa, 
Dobek Katarzyna, Roczkowska 
Katarzyna, Bergieł Karolina, Czekirda 
Dorota, Tabor Diana, Roczkowska 
Magdalena oraz Kudyk Agnieszka 
zajęły V miejsce, co należy podkreślić 
jest największym sukcesem sportowym 
ZSP w grach zespołowych w bieżącym 
roku szkolnym. 
 

**** 
Tradycyjnie również w ostatnią sobotę 
zimy odbył się już II Gminny Turniej 
Tenisa Stołowego dla Szkół 
Podstawowych z terenu Miasta i Gminy 
Krasnobród o Puchar Dyrektora COKiS 
Krasnobród i Dyrektora ZSP 
Krasnobród. W sobotę 17 marca do 
rywalizacji tenisowej przystąpiły 
reprezentacje ZSP i SP Majdan Wielki, 
nie dotarła bowiem reprezentacja SP w 
Kaczórkach. W wyniku gier systemem 
pucharowym do ścisłego finału w grupie 
dziewcząt dotarły 2 zawodniczki ZSP 
Krasnobród i 2 ze SP Majdan Wielki, a 
w grupie chłopców 1 zawodnik ZSP i 3 
zawodników SP Majdan Wielki. Po 
grach finałowych systemem „każdy z 
każdym” ostateczna kolejność 
indywidualna był następująca: 
DZIEWCZĘTA 

I miejsce  
Margol Ewa ZSP Krasnobród 

II miejsce 
Piskor Ewelina – SP Majdan W 

 

 
III miejsce 

Dobek Katarzyna – ZSP 
CHŁOPCY 

I miejsce 
Margol Tomasz ZSP 

II miejsce 
Gontarz Marcin SP Majdan W. 

III miejsce 
Gęśla Łukasz SP Majdan W. 

 
      Zgodnie z regulaminem turnieju w 
klasyfikacji drużynowej w grupie 
dziewcząt I miejsce – ZSP, II miejsce – 
SP Majdan Wielki, w grupie chłopców 
natomiast sytuacja była odwrotna. 
Dyplomy dla drużyn, indywidualne oraz 
nagrody rzeczowe dla zawodników a 
także puchar w kategorii dziewcząt 
ufundował Dyrektor ZSP Krasnobród, 
puchar oraz nagrody rzeczowe w 
kategorii chłopców ufundował Dyrektor 
Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie – współorganizator w/w 
imprezy. 
 

**** 
Początek kwietnia uczniowie naszej 
szkoły rozpoczęli od udziału w 
Powiatowym Turnieju Wiedzy o 
Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Po 
eliminacjach gminnych, które odbyły się 
29 marca reprezentacja naszej szkoły w 
składzie: Borek Grzegorz, Bondyra 
Szymon oraz Piela Łukasz (wszyscy kl. V 
B) po zajęciu I miejsca wyjechała w 
sobotę 7 kwietnia do Zamościa, gdzie na 
16 startujących szkół podstawowych nasi 
zawodnicy zajęli wysoką VI pozycję. 
Miło nam również donieść, że 
reprezentant naszej szkoły Grzegorz 
Borek był bezkonkurencyjny w testach 
zajmując I miejsce i wrócił do domu z 
okolicznościowymi nagrodami 
ufundowanymi przez organizatora 
turnieju i gospodarza czyli Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego. 
Gratulujemy. 
 

****  
Także przed samymi świętami, tj. 9 
kwietnia odbył się Gminny Turniej Mini-
Piłki Ręcznej dziewcząt i chłopców. 
Zarówno w grupie dziewcząt, w której 
odbył się jeden mecz ZSP Krasnobród – 
SP Kaczórki (19:2) oraz w grupie 
chłopców, w której odbyły się trzy 
mecze: SP Kaczórki – ZSP Krasnobród 
(4:12), ZSP Krasnobród – SP Majdan W. 
(12:8), SP Majdan W. – SP Kaczórki 
(11:8) reprezentanci naszej szkoły będą 
nas reprezentować na turniejach 
powiatowych. Dziewczęta wyjadą 10 
kwietnia do Komarowa, a chłopcy 11 
kwietnia do Zwierzyńca. Trzymamy 
kciuki, a wyniki obiecujemy podać w 
wydaniu poświątecznym „G.K.” 
 

Informacje przekazał  
 Sławomir Radliński 
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Co słychać 
w COKiS-sie? 

 
W dniu 1 maja  br. o godz. 1800 w Centrum Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie odbędzie się "Wieczór Poezji Marianny Olszewskiej" połączony z 
promocją wydanego przez COKiS tomiku poezji pt. "Pamiętnik sercem pisany". 
Tomik zawiera 33 utwory. W programie wieczoru zaplanowano także występ Zespołu 
"Wójtowianie", dla którego p. Marianna Olszewska pisze teksty piosenek. Serdecznie 
zapraszamy do udziału  w tym poetycko-muzycznym spotkaniu. 
 

>>><><<< 
 

W dniu 27.04.2001r. (piątek) o godz. 10 odbędą się w  COKiS Eliminacje Gminne 
XXV Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. Bolesława Leśmiana. W eliminacjach, 
tradycyjnie już wezmą udział najlepsi recytatorzy w poszczególnych szkołach 
wyłonieni podczas eliminacji szkolnych. Recytatorzy wystąpią w czterech kategoriach 
wiekowych. Najlepsi trzej recytatorzy wyłonieni  podczas eliminacji gminnych będą 
reprezentowali gminę Krasnobród na eliminacjach rejonowych w Zamościu. 

>>><><<< 
 

W dniu 3 maja 2001r. roku będziemy obchodzili 210 rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. W programie obchodów planuje się uroczystą Mszę św., przemarsz pod 
Pomnik Konstytucji i złożenie wiązanek oraz blok imprez kulturalno-rekreacyjno-
sportowych. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tych uroczystościach. 
Szczegóły programu będą podane na plakatach informacyjnych. 

 
           oprac. Mariola Czapla 

 
 

 
 

Kącik 

Poetycki 
 

       Zapraszam do lektury wiersza 
napisanego „na gorąco” w związku z 
organizowanym w dniu 17 marca br. II 
Gminnym Turniejem Tenisa Stołowego 
dla Szkół Podstawowych z terenu Miasta 
i Gminy Krasnobród. Wiersz napisała 
opiekunka młodzieży z Majdanu 
Wielkiego.  
 

G ram y w  tenisaG ram y w  tenisaG ram y w  tenisaG ram y w  tenisa     
 

Wielka radość wśród młodzieży 
Na Krasnobród „żuczek” bieży 
„Pożegnać Zimę” dziś jedziemy 
Bardzo w tenisa pograć chcemy. 
 
Najlepiej grają nasi chłopcy 
Z nimi nie wygra żaden obcy 
Wystarczy gdy masz dobrą kondycję 
Na pewno osiągniesz dobra pozycję. 
 
Wszyscy sportowcy kibicują 
A sponsorzy puchary obiecują 
Trzeba wykazać wiele ambicji 
By na czołowej znaleźć się pozycji 
 
Na koniec radość wśród zawodników 
„Komputer” wyświetla tabelę wyników 
Wszyscy już wiedzą co wyniki te znaczą 
Jedni się cieszą, a drudzy płaczą. 
 
W sporcie jak w życiu różnie bywa 
Jeden wygrywa, a drugi przegrywa. 
Komisja pilnie notuje wyniki 
Słychać już z sali radosne okrzyki. 
 
Widać, że sport w szkole króluje 
I wielu w sporcie się dobrze czuje 
Będzie figura – każdy to powie 
Więc krzyczymy stanowczo 

SPORT TO ZDROWIE! 
 
                                      Danuta Kargol 

 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej 

 

w Dominikanówce 
 

tel. (0-84) 660 75 14 
 

w ramach zaj ęć terapeutycznych 
w grupie poligraficznej 

 
oferuje usługi w zakresie  

 

� laminowania, 
� bindowania, 
� przepisywania prac 
� ksero 

 

 

Serdeczne podziękowania wszystkim Znajomym, 
Przyjaciołom, Sąsiadom, Koleżankom i Kolegom z pracy, 

którzy okazali nam współczucie oraz wzięli udział 
w ostatniej drodzie kochanego Męża, Tatusia i Dziadzia 

 
śp. 

Ksawerego Osia 

 
składa  

pogrążona w smutku Rodzina 
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                                    Piłkarski  

       Poradnik c.d. 
 
      Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego wydania „G.K.” 
kontynuujemy poradnik piłkarski, w którym przedstawimy 
czytelnikom informacje o karach za niedozwoloną grę i 
niesportowe zachowanie się podczas gry w piłkę nożną. 

 

Czerwone i żółte kartki 
     Otrzymanie przez zawodnika napomnienia równoważne jest z 
otrzymaniem kartki żółtej, otrzymanie kartki czerwonej 
równoważne jest z wykluczeniem zawodnika z gry. 
I. Zawodnik musi być wykluczony przez sędziego z gry, jeżeli: 
� po otrzymaniu napomnienia (żółtej kartki) ponownie 

dopuści się przewinienia podlegającego karze 
napomnienia, 

� samowolnie bez decyzji sędziego, zejdzie z boiska 
demonstrując tym swoje niezadowolenie z decyzji 
sędziego, 

� gwałtownie protestuje przeciwko decyzji sędziego lub 
sygnalizacji asystenta, używając przy tym wulgarnych lub 
obelżywych słów, 

� rozmyślnie kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika lub 
współpartnera, 

� rozmyślnie uderzy lub usiłuje uderzyć przeciwnika lub 
współpartnera, 

� będąc zawodnikiem z pola zatrzymuje ręką piłkę 
zmierzającą nieuchronnie do bramki, 

� pozbawia drużynę przeciwnika atakującego szansy 
zdobycia bramki używając niedozwolonych środków, 

� będąc bramkarzem zatrzymuje piłę rękami poza polem 
karnym uniemożliwiając tym samym przeciwnikowi 
zdobycie bramki, 

� będąc bramkarzem trzymaną piłką uderzy gwałtownie 
przeciwnika lub rzuci mu piłkę w twarz, 

� znieważy działaczy lub inne osoby lżąc je lub opluwając, 
� popełni innego rodzaju czyn kwalifikujący się i uznany 

przez sędziego za zachowanie wybitne niesportowe – 
grubiańskie. 

� za rozmyślne uderzenie, kopnięcie lub inne wybitnie 
niesportowe zachowanie w stosunku do współpartnera. 

 
     Otrzymanie napomnienia (żółtej kartki) przez zawodnika jest 
możliwe w tak wielu przypadkach, że przekracza to ramy 
naszego miejsca. Ograniczymy się więc do kilku przykładów i 
ogólnych zasad, jakimi powinni kierować się sędziowie. 
 
II. Żółtą kartką powinien być ukarany zawodnik jeżeli: 
� uporczywie narusza przepisy prowadząc grę brutalną lub 

niebezpieczną, 
� głośno krytykuje orzeczenia sędziego, 
� symuluje kontuzje lub faule, 
� gwałtownie protestuje przeciwko decyzjom sędziego lub 

asystenta, 
� wprowadza w błąd przeciwnika przez okrzyki typu: „ 

puść”, „moja,” 
� przerywa akcjię przeciwnika w sytuacji dla niego 

korzystnej w sposób sprzeczny z przepisami, 
� atakuje z tyłu nogi przeciwnika 
� gra na czas, 
� utrudnia wykonywanie rzutu wolnego nie zachowując 

odpowiedniej  odległości, 
� utrudnia wykonywanie rzutu z rogu i wrzutu, 
� w wielu innych sytuacjach, które sędzia oceni jako 

zachowanie nie sportowe.                                                               
giek   

 

WWiioosseennnnee  

rroozzggrryywwkkii  

„IGROS-u” 
 
      Rozpoczęła się wiosenna runda rozgrywek piłkarskich. 
Odbyły się już dwa mecze. 
 
     Pierwszy z nich rozegrano na wyjeździe 1 kwietnia z drużyną 
„Orlęta” Janki. Mecz zakończył się remisem 2:2. Autorem obu 
bramek dla „IGROSU” Krasnobród był Sylwester Kłyż. 
    „IGROS” grał w składzie: Mizerski Piotr, Bucior Jarosław, 
Ożarowski Jarosław, Nowosad Marcin, Nizioł Janusz, Łepik Jan 
(Roczkowski Tomasz), Lis Jerzy, Gałan Andrzej, Wyszyński Piotr 
(Lizut Grzegorz), Mielniczek Kazimierz, Kłyż Sylwester. 
Rezerwa: Szewczuk Wojciech. 
      W trakcie meczu kontuzji stopy (pęknięcie kości śródstopia) 
doznał Ożarowski Jarosław, który będzie pauzował około 1 
miesiąca. 
 
       Drugi mecz z drużyną „Kresy” Dołhobyczów odbył się na 
miejscowym stadionie i zakończył się zwycięstwem naszej 
drużyny wynikiem 5:2. 
       Bramki dla „IGROSU” zdobyli: Nowosad Marcin – 1, 
Mielniczek Kazimierz – 1 Lis Jerzy – 3. 
     W tym meczu w naszej drużynie grali: Mizerski Piotr, 
Nowosad Marcin, Mielniczek Tomasz, Bucior Jarosław, 
Szewczuk Wojciech, Łepik Jan, (Mieliniczek Kazimierz), Lis 
Jerzy, Roczkowski Tomasz (Gradziuk Rafał) Nizioł Janusz, 
Wyszyński Piotr (Działa Paweł) Kłyż Sylwester. 
 
       W drużynie „IGROSU” nastąpiły pewne zmiany kadrowe. Z 
kadry odszedł bramkarz – Bugała Lech, natomiast przybyli: 
bramkarz – Mizerski Piotr („Cosmos” Jozefów) i pomocnik – 
Nizioł Janusz (były zawodnik „Igrosu”. 
 
     Sympatyków i kibiców drużyny „IGROSU” zapraszamy na 
kolejne mecze, które będą rozegrane na krasnobrodzkim stadionie 
w niżej podanych terminach: 
 

28.04.2001r. (sobota) 
MGKS „IGROS” – LKS „ORION-STIHL” Jacnia 

godz. 1500 – juniorzy, 1700 – seniorzy 
 

12.05.2001r. (sobota) 
MGKS „IGROS” – GLKS „GRANICA II” Lubycza  

Królewska 
godz. 1500 – juniorzy, 1700 – seniorzy 

 
26.05.2001r. (sobota) 

MGKS „IGROS” – LZS „GRAF” Chodywańce 
godz. 1500 – juniorzy, 1700 – seniorzy 

 
17.06.2001r. (niedziela) 

MGKS „IGROS” – GKS „ANDORIA” Mircze 
godz. 1500 – juniorzy, 1700 – seniorzy 

 
     Zarząd MGKS „IGROS” Krasnobród zwraca się z prośbą do 
Policji w Krasnobrodzie o pomoc w zabezpieczeniu porządku na 
zawodach w w/w terminach. 
 

oprac. Kazimierz Mielniczek 



16                             Gazeta Krasnobrodzka 

 

 

 
 

 
Litery z pionowej żółtej kolumny utworzą rozwiązanie Krzyżówki  Nr 16, które 

wraz z naklejonym na karcie pocztowej kuponem prosimy przesłać na adres 
Redakcji w terminie do 10 maja 2001r. 

Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę rzeczową. 
Rozwiązanie Krzyżówki Nr 15: 

„NIKT PASTUCHA NIE SŁUCHA” 
Za prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki Nr 15 nagrodę otrzymuje: 

Monika Chmielowiec  zam. Majdan Wielki 30 
Gratulujemy. 

Nagroda do odebrania w Redakcji. 
 

 
 

 
 
 
 
 

O kurach i jajkach 
 
- Co to jest pisanka? 
- Jest to jajko, któremu Święta Wielkanocne przeszkodziły w 
zostaniu kurą. 
 

****** 
Przychodzi baba do lekarza i mówi: 
- Panie doktorze, mam straszną chrypkę. 
- Musi pani codziennie wypijać dwa surowe jajka. 
- Ja nie znoszę jajek! 
- A kto je pani każe znosić? 
 

****** 
Kogut idzie ulicą. Nagle dostrzega na wystawie sklepowej 
rożen i piekące się w nim kury. Woła: 
-Hej, dziewczyny! Ja was po całej wsi szukałem,  
a wy się tu opalacie? 
 

****** 
- Jest pan bardzo przemęczony – mówi lekarz. – Radziłbym 
panu chodzić spać razem z kurami. 
- Już próbowałem, panie doktorze, ale za żadne skarby nie 
mogę utrzymać równowagi na tym drążku. 
 

****** 
Fąfarowa mówi do męża: 
- Józek, dzisiaj mija 30 lat od naszego ślubu. Może zarżnąć 
koguta? 
- A cóż on temu winny? 
 

****** 
Kogut wpadł przez okno do chałupy i zobaczył na stole 
upieczonego kurczaka, obficie polanego czerwonym winem. 
Wraca roztrzęsiony do kurnika i mówi: stole upieczonego 
kurczaka, obficie polanego czerwonym winem. Wraca 
roztrzęsiony do kurnika i mówi: 
- A więc to prawda, co mówią! Alkohol zabija! 
 

****** 
Na podwórku rozmawiają dwa koguty: 
- Ty z tą białą kurą chodzisz poważnie, czy tylko dla jaj? 
 

****** 
- Dlaczego Kogut dziobie kurę po łbie? 
- Żeby jej wybić z głowy alimenty. 
 

   
 

 
 

 

Objaśnienia do krzyżówki: 
 
Poziomo: 
1) zamiast kości u ryby, 2) jednoślad, 3) przewaga rozchodów nad 
przychodami, 4) przyniesione z kościoła w koszyczku, 5) pierwiastek 
chemiczny l. at. 78, 6) zwane też kraszankami, 7) przeprowadzenie 
substancji w stan aktywny, 8) skala, 9) Helena - słynna aktorka, 10) 
wybuchowa reakcja chemiczna, 11) w tym roku 15 i 16 kwietnia, 12) 
dzieło Lucjana Boruty z Drohiczyna, 13) sposób łowienia ryb,14) jest od 
21 marca, 15) historyk rzymski, 16) córka Kraka, 17)  prawo po łacinie. 
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