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    W tym roku wypadła 60 rocznica bitwy jaką stoczył pod Krasnobrodem 
25 Pułk Ułanów Wielkopolskich z kawalerią niemiecką. Była to jedna z ostat-
nich bitew w wojnie obronnej Polski 1939 r. 
     Nie bez znaczenia jest fakt ogromnego honoru i zaszczytu dla krasnobrodz-
kiej szkoły podstawowej, która od 1987 roku nosi imię dzielnych ułanów. Dzień 
23 września każdego roku dla upamiętnienia bitwy 25 Pułku Ułanów ustano-
wiony został Świętem Szkoły. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Tegoroczne Święto Szkoły miało szczególnie odświętne znaczenie, a więc 
i program tych uroczystości był wyjątkowo bogaty. 
     Z tej też to okazji do naszej szkoły przybyła liczna rzesza żyjących bohate-
rów tej jakże znaczącej bitwy w historii naszego miasteczka. 

ciąg dalszy na str. 4. 
 

Podziękowanie 
 

     Dyrekcja Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopol-
skich w Krasnobrodzie składa gorące podziękowania: 
- Ułanom i ich rodzinom, 
- Władzom naszego miasta, zaproszonym gościom z Zamościa, Tomaszowa Lub. i 

Krasnobrodu 
- Księdzu Prałatowi i księżom wikariuszom,  
- Nauczycielom emerytom,  
- Delegacjom zakładów pracy, 
- Orkiestrze Strażackiej z Krasnobrodu, 
- Domowi Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie 
- Policji, 
- Kombatantom z pocztami sztandarowymi, 
- Dyrektorom szkół podstawowych, 
- Dyrektorom, nauczycielom i młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kra-

snobrodzie,  
- Gospodarzom Pensjonatu „U Buzuna”, 
- Komitetowi Rodzicielskiemu przy Zespole Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie 
- Rodzicom uczniów kl. I 
- Mieszkańcom naszego miasta i okolic, 
- Uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom Zespołu Szkół Podstawowych w 

Krasnobrodzie 
Za organizację i udział w Święcie Patrona Szkoły w dniu 23 września 1999 r.  
 

 

OD REDAKCJI  
 
   Drogi Czytelniku chcielibyśmy 
przeprosić za to, że nie udało się nam 
dotrzymać słowa i zachować mie-
sięczny cyklu wydawania „Gazety 
Krasnobrodzkiej”.  
Mamy jednak nadzieję, że po gorą-
cym okresie wakacji i zakończonym 
letnim sezonie turystycznym uda się 
nam dotrzymać obietnicy i przeka-
zywać informacje z życia miasta 
i gminy Krasnobród regularnie co 
miesiąc.  
    Wspomnieć by tu należało o ostat-
nim, lipcowym wydaniu naszej gaze-
ty, które przygotowane było w formie 
informatora-przewodnika, z myślą o 
odwiedzających Krasnobród tury-
stach. I tutaj małe sprostowanie. Ga-
zeta ta ukazała się z numerem 4/35, a 
powinno być 4/34, stąd też obecne 
wydanie „G.K.” ma nadany numer 
5/35, co oznacza, że jest to piąte wy-
danie gazety w tym roku kalenda-
rzowym a 35 od początku istnienia. 
Po raz pierwszy lipcowa gazeta uka-
zała się jakże w odmiennej kolorowej 
szacie. Może w przyszłości będzie 
tak zawsze, jak na razie jednak po-
wracamy do dawnego sposobu wy-
dawania naszej Gazety. 
     Ciekawi jesteśmy opinii Państwa 
na temat letniego wydania „G.K.” 
oraz wskazówek, rad i sugestii co do 
kolejnych wydań. Czekamy na in-
formacje. 
     Informujemy zainteresowanych, 
że istnieje możliwość umieszczania 
reklam i ogłoszeń w naszym mie-
sięczniku.  
     Zapraszamy do współredagowania 
„Gazety Krasnobrodzkiej”. 

 
Redakcja 
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***** 

W Sanatorium Rehabilitacyjnym 
im. Janusza Korczaka w Krasno-
brodzie w dniu 30 września br. od-
było się spotkanie robocze przed-
stawicieli Starostwa Powiatowego 
w Zamościu, Władz Miasta i Gminy 
Krasnobród, radnych i zaproszo-
nych gości oraz pracowników. 
W spotkaniu uczestniczyła też Dy-
rektor Departamentu ds. Uzdrowisk 
Janina Sobczak-Kowalak, która 
udzielała informacji na temat moż-
liwości uzyskania statusu miejsco-
wości  uzdrowiskowej  dla Krasno-
brodu. Po drażliwej i wyczerpującej 
dyskusji zebrani postanowili powo-
łać zespół, którego zadaniem będzie 
nawiązanie szerszej współpracy 
oraz zebranie wszelkich materiałów 
mogących wyjaśnić wątpliwości 
Radnych Miasta i Gminy Kra-
snobród, celem podjęcia stosownej 
uchwały. 

 
***** 

 
***** 

W dniu 4 października 1999r. o godz. 
1100 w lokalu Centrum Oświaty Kultury 
i Sportu w Krasnobrodzie Odbędzie się 
XI Sesja Rady Miasta i Gminy Kra-
snobród. 
Tematem obrad będzie podjęcie uchwał 
w sprawach: 
1. prac nad projektem uchwały budże-
towej oraz rodzaju i szczegółowości 
materiałów informacyjnych, wymaga-
nych do opracowania projektu budżetu 
gminy 
2. zmian w budżecie gminy na 1999r. 
3. zmiany uchwały Nr IV/52/99 Rady 
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie z dnia 
24 lutego 1999r (dot. zmian w statucie 
COKiS), 
4. wyboru członków Kolegium do 
spraw Wykroczeń Sadu Rejonowego 
w Zamościu. 

***** 
 
Zebrała: 
Mariola Czapla 

 
 

***** 
Wysiłkiem Zarządu Miasta i Gminy Kra-
snobród wykonano 600-metrowy odcinek 
drogi w miejscowości Stara Huta. Wyko-
rzystując obecność sprzętu ciężkiego 
w tamtym regionie i przy dużym zaanga-
żowaniu mieszkańców miejscowości Po-
tok Senderki wykonano poszerzenie prze-
pustu oraz wyrównano i utwardzono 
znaczny odcinek drogi do tej wioski. 
 

***** 
W związku z planowanym na przełom 
września i października dalszym remon-
tem ulic Sikorskiego i Wczasowej, który 
obejmował będzie wbudowanie nowych 
krawężników i położenie warstwy ście-
ralnej asfaltu, będą  wykonywane przyłą-
cza kanalizacyjne w ramach istniejącego 
kolektora w ulicy Sikorskiego. 
 

***** 
 
Drzewa rosnące przy drogach powiato-
wych w centrum Krasnobrodu doczekały 
się wreszcie tak potrzebnej „kosmetyki”. 
Na zlecenie Zarządu Miasta i Gminy Kra-
snobród zostały poprzecinane gałęzie 
zwisające zbyt nisko ulicy, które utrudnia-
ły przejazd  dużym samochodom 
i stwarzały zagrożenie dla pieszych. 

 
***** 

Trwają prace związane z przygotowaniem 
długoletniego planu inwestycyjnego gmi-
ny. Zakończenie tych prac planowane jest 
na 15 października br. i pozwoli to na 
uporządkowanie inwestycji gminnych 
w powiązaniu z budżetem gminy. 

 
*****  

OGŁOSZENIE 
Urząd Miasta i Gminy Krasnobród informuje, że 

wywóz nieczystości stałych z pojemników w Krasnobrodzie 
 do końca 1999 r. zaplanowano na: 

2 października 
6 listopada 
4 grudnia 

    Wywóz w każdą z wymienionych sobót będzie rozpoczynał się od go-
dziny 630, począwszy od osiedla Podzamek w kolejności ulic: Wiśniowa, 
Kalinowa, Różana, Jaśminowa, Liliowa, Fiołkowa, Kwiatowa, Sanato-
ryjna, Zamojska, Nowowiejska, Partyzantów, Targowa, Sikorskiego, 
Wczasowa, Zapiasek, Kościuszki, Leśna, Sosnowa, Świerkowa, Mo-
drzewiowa,, Lelewela, Kilińskiego, Szkolna, Wolności, Gietki, Mickie-
wicza, Cicha, 3-go Maja, Młyńska, Mostowa, Nadrzeczna, Cmentarna, 
Tomaszowska, Konopnickiej, Sobieskiego, Królowej Marysieńki, Al. 
NMP, Łąkowa, Turzyniec. 
    W związku ze zmianą organizacji usuwania odpadów komunalnych w 
Krasnobrodzie, przypominamy mieszkańcom o potrzebie zawarcia umo-
wy z odpowiednimi jednostkami odnośnie wywozu tych odpadów. 
    Zarząd Miasta ze swej strony zorganizuje przetarg i wskaże najko-
rzystniejszą ofertę przetargową. 

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie 
Wydawca: Centrum Upowszechniania Kultury  w Krasnobrodzie 
Skład redakcji Andrzej Czapla, Mariola Czapla, Anna Czapla (skład 

komputerowy)  
Współpracownicy: Adam Kałuża, Maria Mierzwa 
Adres redakcji: COKiS, ul. 3-go Maja 18, 22-440 Krasnobród, tel. 75-23 
Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.   
Nie zwracamy materiałów nie zamówionych. Przedruk dozwolony za podaniem źródła. 

Przewodniczący  
Rady Miasta  i Gminy 

Krasnobród  
przyjmuje interesantów  

we wtorki  
w godz. 1200-1400. 
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   Liczbę uczniów w poszczególnych szkołach prezentuje tabela:    
 

Miejscowość Przedszkole (w 
tym oddziały„0” )  

Szkoły 
Podstawowe 

LO 
i Gimnazjum 

Krasnobród 76 526 226 

Hutki – Kaczórki 13 161 - 

Majdan Wielki 13 120 - 

Hutków 6 26 - 

Wólka Husińska 5 26 - 

Stara Huta 10 32 - 

Zielone 7 26 - 

Razem 130 917 226 

     Nowy rok szkolny, który roz-
począł się 1 września 1999 roku 
jest szczególny dla wszystkich 
osób związanych z systemem edu-
kacyjnym. Jest to rok rozpoczyna-
jący wprowadzanie wielkiej re-
formy oświaty, której potrzebę od 
wielu lat zgłaszano i której ko-
nieczność właściwie nikt nie kwe-
stionuje. Oczywiście wiele wąt-
pliwości budzą zaproponowane  
rozwiązania  ale cel jest spójny dla 
wszystkich – stworzenie lepszych 
warunków kształcenia oraz wpro-
wadzenie nowych systemów edu-
kacyjnych i wychowawczych. 
W roku szkolnym 1999/2000 
wprowadzony został nowy ustrój 
szkolny, w  ramach którego na te-
renie Miasta i Gminy Krasnobród 
działają następujące placówki 
oświatowo - wychowawcze: 
 
1. Zespół Szkół Podstawowych 

w Krasnobrodzie dyr. Roland 
Wrostkiewicz 
-Szkoła Fililna w Wólce Hu-
sińskiej  

2. Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych w Krasnobrodzie dyr. 
Marek Pawluk 

3. Szkoła Podstawowa w Hukach 
– Kaczorkach dyr. Krzysztof 
Szkałuba 

4. Szkoła Podstawowa w Majda-
nie Wielkim dyr. Małgorzata 
Kawałek 

5. Szkoła Podstawowa w Hut-
kowie dyr. Barbara Sawicka 

6. Szkoła Podstawowa w Starej 
Hucie dyr. Jadwiga Bodys 

7. Szkoła Podstawowa w Zielo-
nem dyr. Barbara Bielecka 

 
We wszystkich szkołach na terenie 
Miasta i Gminy opieką dydaktycz-
no-wychowawczą objętych jest 
1273 uczniów.  

Zgodnie z założeniami reformy 
oświaty wprowadzony został nowy 
system nauczania w klasach I-III jest 
to nauczanie zintegrowane (bez po-
działu na przedmioty), klasy IV na-
uczane są systemem blokowym zaś 
klasy V, VI i VIII podobnie jak 
uczniowie gimnazjum zdobywają 
wiedzę na lekcjach z  zachowanym 
podziałem na przedmioty. W Szko-
łach Podstawowych w Zielonem, 
Starej Hucie, Majdanie Wielkim, 
Hutkowie i Hutkach- Kaczórkach 
obniżony został stopień organizacyj-
ny i ustalone zostały nowe obwody 
szkolne. Szkoły podstawowe sze-
ścioletnie funkcjonują w Krasnobro-
dzie, Hutkach-Kaczórkach i Majda-
nie Wielkim. W Zielonem, Hutko-
wie i Starej Hucie pozostały szkoły 
z klasami I-III. W Krasnobrodzie 
w ramach Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących od dnia 1 września 
1999 roku oprócz Liceum  Ogólno-
kształcącego działa także Gimna-
zjum. 
Zmiany te mają na celu podniesienie 
poziomu usług dydaktyczno-
wychowawczych oferowanych przez 
placówki oświatowe na terenie Mia-
sta i Gminy Krasnobród. Oferta ta 
została wzbogacona o dwie świetlice 
szkolne (ZSO w Krasnobrodzie i SP 
w Majdanie Wielkim), zakupiono  

wyposażenie i uruchomiono dwie 
pracownie informatyczne w szko-
łach w Majdanie Wielkim i Hut-
kach-Kaczórkach. Z dniem 1 paź-
dziernika 1999 roku na terenie szkół, 
dzięki środkom finansowym pozy-
skanym w ramach funduszu zwal-
czania problemów alkoholowych, 
realizowane będą zajęcia kulturalno 
– oświatowe.  Zajęcia te prowadzone 
będą przez instruktorów wyłonio-
nych w konkursie zorganizowanym 
przez Centrum Oświaty Kultury 
i Sportu w Krasnobrodzie. Treści za-
jęć są związane z realizacją zadań 
statutowych COKiS  z zakresu dzia-
łalności kulturalnej. 
      W obiektach szkolnych na tere-
nie  Miasta i Gminy Krasnobród zo-
stały przeprowadzone remonty bie-
żące. W Krasnobrodzie wykonane 
zostały prace mające na celu wy-
dzielenie pomieszczeń dla ZSP i dla 
ZSO. W Szkole Podstawowej 
w Hutkach–Kaczórkach dobiega 
końca remont łazienek oraz ruszyła 
budowa kotłowni gazowej, w Maj-
danie Wielkim prowadzone są prace 
związane ze zmianą dachu. Wszyst-
kie te działania prowadzone są 
w miarę posiadanych środków fi-
nansowych i  mają na celu stworze-
nie jak najlepszych warunków do 
nauki dla naszych dzieci.  

Andrzej Czapla 

CZYTELNIKU!!! 
Masz ciekawy pomysł, interesujący temat, nurtujący Cię problem - NAPISZ.  

Postaramy się wydać Twój artykuł na łamach „Gazety Krasnobrodzkiej” 
Zapraszamy do dyskusji. 

                                 Redakcja 
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ciąg dalszy ze str. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Wśród gości po raz pierwszy znalazła się, przybyła z USA 
córka dowódcy pułku, pani Krystyna Stachlewska wraz z mał-
żonkiem. Swoją obecnością święto ułańskie uświetnił uczest-
nik kawalerskiej bitwy por. Jan Błasiński oraz Stefan Malaw-
ski, Maria Radzinn, Halina Donoth, Maria Korczak, Andrzej 
Cendro, Andrzej Sadowski i Witold Pilnikiewicz wraz z mał-
żonkami, a także kombatanci z Tomaszowa Lub., Krasnobro-
du i okolic. 
    O godzinie 800 przemarszem ok. 800 osób na czele z Rozto-
czańską Konną Strażą Ochrony Przyrody z jej opiekunem 
Mirmiłem Bieleckim, pocztami sztandarowymi szkoły, kom-
batantami AK, Dzieci Zamojszczyzny rozpoczęły  się uroczy-
stości Święta Szkoły. 
     Po uroczystej mszy św. w miejscowym Sanktuarium, cele-
browanej przez ks. prałata Romana Marszalca, uczestnicy 
przemaszerowali na cmentarz, gdzie odbył się apel poległych, 
prowadzony przez por. Jana Błasińskiego oraz złożenie wień-
ców na grobach poległych Bohaterów Września. 
     Kolejnym punktem programu była uroczysta akademia, 
podczas, której Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowych mgr 
Roland Wyrostkiewicz powitał serdecznie przybyłych gości: 
przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego na czele z Kazimie-
rzem Pastuszakiem, Delegatury  Kuratorium Oświaty w Za-
mościu w osobie mgr Stanisława Jachimczuka, Urzędu Miasta 
i Gminy – burmistrza Marka Pasiecznego wraz z Wiceburmi-
strzem Januszem Osiem, a także Dyrektora Centrum Oświaty 
Kultury i Sportu mgr Andrzeja Czaplę i innych zaproszonych 
gości. 
     Swoistym akcentem święta była uroczystość pasowania 
i ślubowania najmłodszych „ułanów” naszej braci szkolnej. 
Aktu pasowania, aż 65 uczniów klas pierwszych dokonała 
Wicedyrektor ZSP mgr Joanna Szykuła w obecności 
i z udziałem bohaterów walki por. Jana Błasińskiego oraz pani 
Marii Radzinn. 
     Uroczystość uświetniła przygotowana na wysokim pozio-
mie część artystyczna w wykonaniu uczniów klas trzecich. 
 

 
Podczas tej części programu głos zabrali por. Jan Błasiń-ski, 
pani Krystyna Stachlewska-Rudczyńska oraz Burmistrz Mia-
sta i Gminy Krasnobród Marek Pasieczny. 
Następnie dyrektor szkoły w imieniu nieobecnego przyjaciela 
naszej szkoły pana Karola Mikołajewskiego wręczył pamiąt-
kowe etui w dowód wiecznej pamiątki za ogromny wkład w 
dzieło rozsławiania oręża polskiej kawalerii wiernym jej kom-
panom: 
- księdzu prałatowi Romanowi Marszalcowi 
- byłemu dyrektorowi szkoły mgr Adamowi Kałuży 
- panu dr. Janowi Gębce 
- pani Zofii Bąkowskiej 
- pani Feliksie Lewandowskiej 
- panu Waldemarowi Radziwiłko 
oraz Zespołowi Szkół Podstawowych i Roztoczańskiej Straży 
Konnej noszących imię bohatera. 
     Zaszczytnym akcentem święta było odczytanie listów gra-
tulacyjnych, otrzymanych dla szkoły na ręce dyrektora z tej 
okazji  od wojewody wielkopolskiego oraz Dyrektora delega-
tury w Zamościu mgr Wojciecha Żukowskiego. 
    W ramach przygotowań do uroczystości w naszej szkole 
odbywał się konkurs plastyczny wokół Patrona Szkoły. Pod-
czas Akademii nastąpiło jego rozstrzygnięcie. No cóż niełatwe 
zadanie miało jury konkursowe, w skład którego weszli ułani, 
gdyż prace były niezwykle piękne. 
Ostatecznie zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce Agata 
Okoń, dwa drugorzędne miejsca zajęły: Karolina Maruszak, 
Anna Cios, trzecie miejsce zdobyła praca Piotra Truszkow-
skiego, wyróżnioną zaś pracą została praca Grzegorza Borka.  
W nagrodę uczniowie ci otrzymali dyplomy oraz pluszowe 
zabawki. Gratulujemy! 
     Po zakończonych uroczystościach wszyscy zaproszeni uda-
li się na wspólny obiad. Później chętni goście oraz młodzież 
szkolna mogła obejrzeć występ zespołu tańca ludowego ze 
Zwierzyńca. Stałym elementem cieszącym się ogromną popu-
larnością była możliwość jazdy konnej. 
     Podsumowując tegoroczne Święto Szkoły, należy podkre-
ślić, że była to uroczystość na bardzo wysokim poziomie, co 
w ogromnej mierze było zasługą młodzieży, całego grona pe-
dagogicznego na czele z Dyrektorem ZSP mgr Rolandem Wy-
rostkiewiczem. 

 
Maria Mierzwa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

n i e c z y n n e 
    Zarówno stali klienci, jak i ci, którzy odwiedzali kolekturę 
LOTTO 10/174 w Krasnobrodzie od przypadku do przypadku, 
byli bardzo zawiedzeni, kiedy przychodząc 1 września do ko-
lektury, mieszczącej się w budynku CUK stwierdzili, że jest 
nieczynna. 
    Były różne domysły i przypuszczenia dlaczego tak się stało. 
Chciałabym to wyjaśnić. 

 
    Otóż od początku istnienia kolektury LOTTO w Krasno-
brodzie obsługą kolektury zajmowało się Centrum Upo-
wszechniania Kultury w Krasnobrodzie. Jednak w wyniku re-
organizacji z dniem 31 sierpnia 1999 r. Centrum Upowszech-
niania Kultury w Krasnobrodzie zostało zlikwidowane, a za-
dania z zakresu działalności kulturalnej przejęło Centrum 
Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 
    Centrum Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie istnieje 
od 1 kwietnia br. i powstało w wyniku połączenia Miejsko-
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administarcyjnego Oświaty 
i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnobrodzie i jest jednostką  
budżetową i jako, taka nie może prowadzić działalności go-
spodarczej. W związku z powyższym nie mogła być podpisa-
na umowa pomiędzy COKiS-em a Totalizatorem Sportowym 
na prowadzenie kolektury. Poza tym trzeba chyba dodać, ze 
prowadzenie kolektury LOTTO ma raczej niewiele wspólnego 
z działalnością kulturalną. 
    Pragnę jednak poinformować i uspokoić sympatyków gier 
liczbowych, że czynione są starania zmierzające do przywró-
cenia działalności kolektury LOTTO w Krasnobrodzie, choć 
może zmienić się jej lokalizacja. Mamy nadzieję, że stanie się 
to już wkrótce. 

Mariola Czapla 
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Przebieg bitwy w okolicach Kaplicy Świętego 
Rocha stoczonej przez Powstańców Stycznio-
wych dowodzonych przez Marcina Lelewela 
Borelowskiego w dniu 24 marca 1864 r. 
 
    Jak wiadomo okolice św. Rocha to bardzo piękny 
krajobrazowo zakątek Krasnobrodu, licznie odwiedzany 
przez turystów i wczasowiczów z bliższych i dalszych 
okolic. Jest też miejscem, na którym wokół umiejsco-
wionej tam kaplicy, od szeregu lat w każdą pierwszą 
niedzielę po 15 sierpnia odbywają się odpusty związane 
z kultem św. Rocha. Uczestniczą w nich nieprzebrane 
tłumy wiernych. 
    Najbliższe okolice św. Rocha to też miejsce uświęco-
ne krwią poległych powstańców z 1863 r. walczących 
z zaborcą rosyjskim o wyzwolenie Polski z więzów za-
borców. Tutaj bowiem dnia 24 marca 1863 r. bitwę 
z Moskalami stoczył oddział powstańczy dowodzony 
przez Marcina Lelewela Borelowskiego. Przebieg tej bi-
twy najlepiej odda relacja jej naocznego świadka. Oto 
ona: 
    „Dnia 23 marca o godz. 6 wieczorem stanął Lelewel  
ze swym oddziałem na pagórkach porosłych lasem 
o wiorstę od Krasnobrodu i rozkazał całemu oddziałowi 
zatrzymać się, a swemu zastępcy rotmistrzowi  Bucho-
wieckiemu poruczył, aby ten, wziąwszy pół plutonu ka-
walerii udał się do Krasnobrodu dla dowiedzenia się  
o bliskości Moskali, a zarazem aby przyaresztował 
dwóch znanych szpiegów, których ofiary, jedne już po-
ginęły, a drugie  jeszcze jęczą  w kazamatach Zamościa. 
W/w oficer udał się do miasta lecz zadania nie wykonał, 
gdyż szpiedzy przeczuli grożące im niebezpieczeństwo 
i zdołali się ukryć. Wysłany rekonesans opuścił miasto 
i udał się do pobliskiego folwarku, gdzie znajdował się 
już cały oddział, aby trochę wypocząć i posilić się. 
O godz. 10-tej dano znać z miast, iż jeden ze szpiegów 
ukrył się we młynie. Natychmiast więc został aresztowa-
ny. O godz. 11-tej cały obóz wyruszył drogą na południe 
od Krasnobrodu wiodącą. Ciemna noc, zła nie do opi-
sania droga utrudniały  pochód. Po dwugodzinnym 
marszu oddział zatrzymał się dla wypoczynku. O godz. 7 
rano cały oddział, pomimo ogromnego zmęczenia, po-
rwał się do broni i stanął w porządku, zbudzony strza-
łem, danym przez nieostrożność ze środka obozu. Wy-
padek ten może posłużył na lepsze, gdyż mająca się za-
cząć bitwa we dwie godziny potem, zastała nas  najzu-
pełniej przygotowanych.  
W godzinę po owym wypadku dała nam znać konna pi-
kieta, że Moskale zbliżają się  do Krasnobrodu w nastę-
pującej sile: siedem kompanii piechoty, szwadron uła-
nów i półtorej sotni Kozaków.  
     

 
Oddział Lelewela liczył 80-ciu uzbrojonych  w broń 
palną myśliwską pomiędzy którą był jeden sztucer i dwa 
karabiny. Stu było uzbrojonych w kosy i piki, dwudziestu 
zaś konnych,  w pałasze i antagory. Kilkudziesięciu zaś 
było bezbronnych. Po otrzymaniu wiadomości o tak 
wielkiej liczbie Moskali, Lelewel znalazł się w dość za-
gadkowym położeniu. Dalej postępować ta drogą było 
niepodobieństwem, las kończył się, a zaczynało pole, 
które trzeba było przejść, aby usunąć się do większego 
lasu. Byłoby to okropne ryzyko. Postanowił więc przyjąć 
bitwę w miejscu odpoczynku. Obecny ksiądz dał znak, 
wszyscy przyklęknęli, zaczął odmawiać głośno poranną 
modlitwę, a gdy skończył wszyscyśmy powstali weseli na 
duchu, pełni miłości ojczyzny, której dowody mieliśmy 
dać  za chwilę. Następnie Lelewel rozkazał, aby furgony 
posunęły drożyny w głąb lasu w asekuracji kawalerii, co 
jednak trudne było do wykonania z uwagi na gęstość la-
su. Strzelcom kazał się rozsypać pod tą samą drogą nie 
dalej jak sześć kroków d niej. Gęsty i zarosły las zakry-
wał ich tak, iż z drogi nie byli widoczni. Kosynierzy oto-
czyli w drugiej linii o kilkadziesiąt kroków. Tak rozłoże-
ni czekaliśmy nie więcej niż kwadrans, po upływie któ-
rego pokazali się najpierw dońscy Kozacy, których pro-
wadziło dwóch chłopców, synów szpiega, który był jesz-
cze w obozie i czekał stryczka. 
Kozacy nie spostrzegli, że  są tak blisko od powstańców 
i postępowali dalej przed naszą linią tyraliery. Gdy 
pierwsi  z nich doszli do lewego skrzydła tejże linii 
wówczas jeden z Kozaków dostrzegł stojącego naszego 
oficera i dał do niego ognia. Po tym wystrzale jak na 
komendę cała nasza linia tyralierska zagrzmiała do ko-
zactwa, przeciągającego o kilka kroków. Po takim 
przywitaniu z naszej strony, wszczęło się ogromne za-
mieszanie pomiędzy Dońcami. Na drodze uformował się 
wał, z którego  wywodził się pisk, jęk i rżenie koni. 
Ośmieleni nasi strzelcy i kosynierzy z okrzykiem rzucili 
się naprzód, lecz idąca tuż za kozakami piechota przy-
witała nas również skutecznym ogniem. Wnet zaczęła się 
walka trudna do opisania. Każdy z powstańców miał 
przeciwko sobie dziesięciu Moskali. Przytaczam tu dwa 
fakty, które świadczą z jaką walecznością nasi się bili.  
Jeden kosynier będąc doskoczony przez kilku Moskali, 
kładzie trupem sześciu, dostaje pałaszem cięcie w tył 
głowy, pada na ziemię, jeszcze się zrywa, jeszcze chwyta 
za kosę i do liczby sześciu zabitych dodaje jednego i pa-
da w końcu przebity bagnetami. Ksiądz kapucyn z War-
szawy, będąc także okrążony, zabija dwóch z pistoletu, 
dwóch rani pałaszem i ginie również jak poprzedni. Na-
czelnik widząc nierówność walki i złe z niej skutki, na-
kazał odwrót.  

 
dokończenie na str. 7 
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    Letni sezon turystyczny 1999 ro-
ku w Krasnobrodzie należy uznać 
za bardzo udany. Większość miejsc 
noclegowych (ok.1700), które są 
w Krasnobrodzie były wykorzysta-
ne. Oprócz osób przebywających na 
dłuższym wypoczynku w Krasno-
brodzie, dużym powodzeniem cie-
szyła się nasza miejscowość pod-
czas dni wolnych od pracy, a więc 
w weekendy, kiedy to nad krasno-
brodzkim zalewem przebywało ok. 
5-6 tys. osób. 
    Trudno jest określić dokładnie ile 
osób odwiedziło Krasnobród i wy-
poczywało w naszej miejscowości, 
gdyż nie prowadzimy takiej ewi-
dencji.  
     O udanym sezonie turystycznym 
i dużym zainteresowaniem Krasno-
brodem, może świadczyć też duża 
liczba osób odwiedzających kra-
snobrodzki punkt informacji tury-
stycznej mieszczący się w Centrum 
Upowszechniania Kultury oraz du-
ża ilość telefonów, które odbierali-
śmy od osób z różnych zakątków 
Polski zainteresowanych wypo-
czynkiem w naszej miejscowości. 
    Tak duże zainteresowanie Kra-
snobrodem jest spowodowane 
atrakcyjnością naszej miejscowości 
o czym informujemy poprzez od-
powiednie wydawnictwa, obecność 
na targach turystycznych oraz sze-
roko rozumianą promocję naszej 
gminy. Władze gminy starają się 
poszerzać ofertę turystyczną Kra-
snobrodu. W tym roku pod koniec 
czerwca została otwarta „Ścieżka 
Przyrodniczo - Dydaktycza Św. 
Roch – Hutki”. 
    Z myślą o turystach ukazało się 
specjalne, turystyczne, kolorowe 
wydanie „Gazety Krasnobrodzkiej” 
zawierające informacje o miej-
scach, które warto zobaczyć, o for-
mach spędzania wolnego czasu, 
miejscach noclegowych itp.  
    Aby uprzyjemnić czas wypo-
czynku w Krasnobrodzie organizo-
wane są też różnego rodzaju  im-
prezy kulturalno-rekreacyjno-sport-
owe. 
     Dużą popularnością cieszą się 
organizowane co roku w lipcu „Dni 
Krasnobrodu”.  

 
W tym roku wzbudziły one bardzo 
duże zainteresowanie turystów. 
Myślę, iż spowodowane to było 
również atrakcyjnością programu, 
który był przygotowany z okazji 
dni miejscowości. Oprócz stałych 
punktów, takich jak Gminny Prze-
gląd Zespołów Śpiewaczych, Prze-
gląd Orkiestr Dętych, otwarcie wy-
stawy plastycznej były też nowe 
formy. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się występy Zespołu Cy-
gańskiego „Zaczarowana Karta” 
z Opola Lubelskiego, pokazy tań-
ców standartowych i latynoamery-
kański w wykonaniu klubu tańca 
towarzyskiego z Lublina, występ 
Kapeli „Rzemyki z Józefowa” oraz 
program dla dzieci z wyborami 
„Małej Miss Lata”. Podobnie jak 
i w latach ubiegłych organizowane 
były też letnie, niedzielne koncerty 
kapel i zespołów ludowych na 
skwerku w centrum Krasnobrodu. 
W każde niedzielne popołudnie wy-
stępował inny zespół i tylko jeden 
koncert z powodu deszczu musiał 
odbyć się w sali widowiskowej 
CUK. Warto też wspomnieć o or-
ganizowanych od wielu lat, słyn-
nych letnich koncertach organo-
wych w Krasnobrodzkim Sanktu-
arium. 
   Po raz pierwszy w tym roku zo-
stał zorganizowany w Krasnobro-
dzie festyn „Pożegnanie wakacji”. 
W programie tej imprezy były wy-
ścigi rowerów górskich, rozgrywki 
w piłce plażowej, gry, konkursy i 
zabawy, występy zespołów mu-
zycznych oraz zorganizowana po 
raz pierwszy plenerowa projekcja 
filmu zorganizowana nad zalewem. 
Mamy nadzieję, że impreza ta wpi-
sze się na stałe do kalendarza im-
prez sportowo-kulturalnych organi-
zowanych w Krasnobrodzie i bę-
dzie się cieszyła tak dużym powo-
dzeniem jak „Dni Krasnobrodu”. 
    Pożegnaliśmy wakacje, letni se-
zon turystyczny dobiegł końca, 
mamy więc czas aby dobrze przy-
gotować się letniego sezonu tury-
stycznego w 2000 roku. A więc że-
gnaj lato za rok. 

 
Mariola Czapla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    W Majdanie Wielkim nie ma od-
powiedniej bazy lokalowej do orga-
nizowania innego rodzaju zawodówa 
teren wokół szkoły daje możliwość 
do organizowania biegów przełajo-
wych stąd też w 1993 roku ówcze-
sny Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Majdanie Wielkim mgr Wojciech 
Żukowski chcąc zintegrować środo-
wiska uczniów i nauczycieli  z tere-
nu miasta i gminy Krasnobród zor-
ganizował I Biegi Przełajowe o Pu-
char Szkoły. Organizowanie biegów 
przełajowych stało się tradycją. 
Obecny Dyrektor mgr Małgorzata 
Kawałek od 1996 roku kontynuuje tą 
formę sportu.  
 W bieżącym roku szkol-
nym, w dniu 28 września odbyły się 
VII Biegi Przełajowe. W biegach 
wzięło udział 168 uczniów ze szkół 
podstawowych  z Krasnobrodu, 
Kaczórek i Majdanu Wielkiego. 
Zawodnicy startowali w 6 katego-
riach. W kategorii uczniów klas I-III 
startowało 33 zawodników (dziew-
cząt i chłopców). 
 
Kl. IV-VI dziewcz ęta 600 m 
I miejsce – Żaneta Kłyż - SP Kra-
snobród 
II miejsce – Marlena Zaśko – SP 
Hutki-Kaczórki 
III miejsce – Cisek Joanna – SP Kra-
snobród 
 
Kl. IV-VI chłopcy 800 m 
I miejsce – Konrad Grela – SP Maj-
dan Wielki 
II miejsce – Rafał Osuch – SP Kra-
snobród 
III miejsce – Sławomir Borek – SP 
Majdan Wielki 
 
Kl. VIII dziewcz ęta 
I miejsce – Anna Dulska – SP Kra-
snobród 
II miejsce – Donata Gontarz - SP 
Krasnobród 
III miejsce – Małgorzata Piskor – SP 
Majdan Wielki 

ciąg dalszy na str. 7. 
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W czasie odwrotu nie ustawała walka, powiększała się bardziej 
jeszcze, gdyśmy wyszli w pole. Tutaj więcej naszych padło, aniżeli 
w pierwszej chwili walki. Bój trwał dwie godziny, był okropny i za-
cięty. Z liczby 14-tu oficerów przeżyło 7-miu. Łącznie zabitych 
mieliśmy 42, rannych 14. O liczbie zabitych Moskali wieści niosą 
z Zamościa, iż na drugi dzień po bitwie pod Krasnobrodem cho-
wano 3 oficerów i 96 Kozaków, stosunkowo mniej musiało być 
piechoty. Lecz są to tylko wieści, ja zaś za pewnik podaję, iż Mo-
skale nie tylko swoje furgony, lecz i pięć które nam zabrali  a były 
puste, napakowali  zabitymi i rannymi, tak dalece, iż dla sześciu 
Kozaków nie było już miejsca, bo odarłszy ich do naga porzucili 
na polu bitwy. 
W  godzinę wróciliśmy na pole bitwy i zbieraliśmy swoich rannych 
i zabitych”. 
    Tyle o przebiegu bitwy powiedział naoczny jej świadek 
i uczestnik. 
    65 lat później, czyli w 1928 roku w Urzędzie Gminnym w Kra-
snobrodzie opowiadał o niej naoczny świadek Kazimierz Winiar-
ski, mieszkaniec Podklasztoru, który w chwili toczącej się bitwy 
miał 13 lat. Oto jego zeznanie:  
„Krwawą bitwę z Moskalami doskonale pamiętam. Bitwa była 
w lesie pod św. Rochem dnia 24 marca 1863 r. i trwała kilka go-
dzin z dużymi siłami Moskali, przeważnie kozakami. Po skończonej 
bitwie udałem się wraz z innymi na pole bitwy, gdzie naocznie wi-
działem zabitych powstańców, którzy byli wszyscy pokłóci pikami, 
zupełnie do naga obdarci przez Moskali. Dokładnie pamiętam, że 
poległych powstańców było 42. Po upływie kilku dni na prośbę 
księdza przeora Turzynieckiego zakonu OO Dominikanów w Kra-
snobrodzie Moskale pozwolili powstańców pochować na miejsco-
wym cmentarzu. Przy chowaniu powstańców przez miejscową lud-
ność byłem obecny. Do grobu, zupełnie obnażone i pokłute pikami 
trupy kładziono na stos do okrągłej mogiły głowami do środka. 
Następnie przykryto ziemią bez żadnego nasypu, by zatrzeć ślad. 
Po kilku latach w tym miejscu wyrósł krzak bzu, widocznie przez 
kogoś posadzony. Na miejsce to, gdzie byli pochowani powstańcy 
nikt nie zwracał uwagi, dopiero w czasie I wojny światowej w 
1916 roku postawiono duży dębowy krzyż i ogrodzono drutem kol-
czastym”. Tyle relacji naocznego świadka. 
W 1937 roku społeczeństwo Krasnobrodu wystawiło nad mogiłą 
poległych powstańców istniejący do dzisiaj pomnik. Jest on kuty 
w kamieniu, przedstawia orła trzymającego w dziobie rozerwane 
kajdany. Jest on niewątpliwie bardzo wymowny i jakże patriotycz-
ny. 
    Po upadku Powstania Styczniowego za patriotyczną postawę 
mieszkańców Krasnobrodu, władze carskie odebrały mu prawa 
miejskie i zlikwidowały zakon OO Dominikanów, a na jego miej-
sce wprowadzono księży diecezjalnych. 
    Warto dodać, że pamiątką tej powstańczej bitwy jest w Krasno-
brodzie ulica Lelewela -pseudonim dowódcy oddziału po-
wstańczego, a nie jak niektórzy twierdzą Joachima Lelewela, wy-
bitnego polskiego historyka.     
 

   Adam Kałuża 

 
ciąg dalszy ze str. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kl. VIII chłopcy  
I miejsce – Kamil Rawiak - SP Krasnobród 
II miejsce – Andrzej Grela - SP Majdan 
Wielki 
III miejsce – Kamil Kołtun - SP Kra-
snobród 
     W VII Biegach Przełajowych drużyno-
wo zwyciężyła i Puchar Szkoły Podstawo-
wej w Majdanie Wielkim zdobyła drużyna 
SP z Krasnobrodu, II miejsce SP Majdan 
Wielki, III miejsce SP Hutki-Kaczórki. 
    W każdej kategorii nagradzane były oso-
by zajmujące od 1 do 10 miejsca. Ponadto 
na zakończenie biegów wszyscy uczestni-
czyli otrzymali poczęstunek w postaci bułki 
z wędliną, napojem i słodycze. 
   Sponsorami VII Biegów Przełajowych 
o Puchar Szkoły Podstawowej w Majdanie 
Wielkim byli: 
Stacja Paliw „PETSUL” s.c. w Majdanie 
Wielkim, Zbigniew Pióro PPH „TORFEX” 
z Krasnobrodu, Stacja Paliw „KRAS-
TANK” s.c. z Krasnobrodu, Sklep Spożyw-
czy – Wacław Adamczuk oraz sponsor 
anonimowy. 
   Gratuluję wszystkim zwycięzcom tego-
rocznej edycji Biegu.  
Dziękuję sponsorom, nauczycielom przygo-
towującym zawodników, zawodnikom bio-
rącym udział w zawodach  oraz wszystkim 
którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób 
do organizacji tych biegów. Do zobaczenia 
za rok. 

Małgorzata Kawałek 
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   Krasnobród po raz kolejny był 
współorganizatorem Czteroetapowe-
go Biegu Pamięci Dzieci Zamojsz-
czyzny.  Inicjatywa biegu zrodziła się 
13 lat temu w Redakcji „Tygodnika 
Zamojskiego”, a głównym organiza-
torem tej imprezy od początku jest 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamo-
ściu. 
   Tradycyjnie już w Krasnobrodzie 
organizowana jest meta II etapu biegu 
prowadzącego ze Zwierzyńca oraz 
start do III etapu z metą w Zamościu. 
   W tym roku witaliśmy uczestników 
XIII Biegu Pamięci Dzieci Zamojsz-
czyzny w piątek 27 sierpnia. Na me-
cie w centrum Krasnobrodu zawodni-
ków witali: władze Miasta i Gminy 
Krasnobród, mieszkańcy Krasnobro-
du, turyści wypoczywający w Kra-
snobrodzie oraz Kapela Krasno-
brodzka. 
    A oto najlepsi zawodnicy II etapu: 
I Kategoria – MĘŻCZYŹNI 
1 miejsce – Piotr Sękowski  
2 miejsce – Ryhor Nikalajenia (Biało-
ruś) 
3 miejsce – Iwan Bielow (Białoruś) 
II kategoria – KOBIETY 
1 miejsce – Mirela Zięcina 
2 miejsce – Nina Kowal (Białoruś) 
3 miejsce – Nadia Sitarczuk (Ukra-
ina) 
III kategoria –  
NIEPEŁNOSPRAWNI 
1 miejsce – Tomasz Hamerlak 
2 miejsce – Zbigniew Baran 
3 miejsce – Robert Wątor  
Zwycięzcy otrzymali nagrody pie-
niężne ufundowane przez sponsorów, 
które wręczali: Burmistrz Miasta 
i Gminy Krasnobród Marek Pasiecz-
ny oraz Z-ca Burmistrz  Janusz Oś. 
Były też nagrody specjalne, które 
wręczali fundatorzy nagród: 
- Dla kobiety na wózku – Elżbie-
ty Kiszko – nagrodę Polskiego 
Związku Byłych Więźniów Hitlerow-
skich Obozów Koncentracyjnych 
wręczyła p. Zofia Adamska, 
- Dla najstarszego uczestnika 
biegu – Kazimierza Wójtowiaka – 
nagrodę wręczył Dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie 
Wiktor Juszczak, 
- Dla zawodnika ze Słowacji – 
Ferenci Dezider – nagrodę wręczył 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
w Majdanie Wielkim Stanisław 
Greszta, 
- dla najmłodszego uczestnika 
biegu – nagrodę Sanatorium Rehabi-
litacyjnego dla Dzieci im. Janusza 
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 Korczaka w Krasnobrodzie wrę-
czył w/z p. Andrzej Czapla 
- dla kobiety, która zajęła I 
miejsce – Mirela Zięcina – tort z 
Zakładu Cukierniczego wręczał p. 
Janusz  Szpyra z Krasnobrodu. 
    Ponadto sponsorami Biegu byli: 
Stanisław Cieplak – Kiosk Ruchu, 
Kazimierz Adamczuk – Sklep 
Spożywczy, Jarosław Rosiak – 
Sklep Spożywczy, Krystyna 
Mielnicka – Apteka Prywatna, 
Pensjonat „Marta”, Tadeusz 
Wszoła, Ośrodek Wypoczynkowy 
„Portland”, Piotr Juszczak – Ka-
wiarnia „Kalinka”, Janusz Kuran-
towicz – Sklep Spożywczy, Wal-
demar Maruszak – Sklep „Wal-
dex”, Marta Ożga – Wytwórnia 
Lodów, Kazimierz Kurantowicz – 
Rozlewnia Wód Gazowanych. 
    Podczas powitania zawodników 
na mecie w Krasnobrodzie pano-
wała bardzo miła atmosfera. Do-
wodem na to może być fakt, że 
zawodnicy pomimo trudu i zmę-
czenia związanego z pokonaniem 
30-kilometrowego dystansu do-
brze się bawili i tańczyli przy mu-
zyce w wykonaniu Kapeli Kra-
snobrodzkiej. 
    Mieszkańcy Krasnobrodu po-
nownie spotkali się z uczestnika-
mi biegu 28 sierpnia, w sobotnie 
popołudnie, kiedy to przed star-
tem do III etapu Biegu odbyło się 
uroczyste pożegnanie sportow-
ców, którego dokonał Burmistrz 
Miasta i Gminy Krasnobród Ma-
rek Pasieczny. Następnie uczest-
nicy Biegu oraz władze miasta 
Krasnobród z orkiestrą dętą na 
czele przemaszerowali pod po-
mnik i złożyli wi ązanki kwiatów, 
oddając cześć ofiarom okupacji na 
Ziemi Zamojskiej. 
   Po tych uroczystościach spor-
towcy wyruszyli na trasę III etapu 
biegu. 
   Mamy nadzieję, że spotkamy się 
z nimi znów za rok. 
   Za pośrednictwem „Gazety Kra-
snobrodzkiej” serdecznie dzięku-
jemy wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do 
organizacji tej imprezy. W szcze-
gólny sposób składamy podzię-
kowania sponsorom i fundatorom 
nagród. 
 

Mariola Czapla 
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18. Maria Kardy ś  

zam. Krasnobród 
 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło 
się na X Sesji Rady MiG w dniu 
31.08.99r. Gratulujemy wszystkim 
nagrodzonym i wyróżnionym. Ma-
my nadzieję, że lista osób nagradza-
nych i wyróżnianych za piękne po-
dwórka i ogródki będzie stale uzu-
pełniana, a przez to i sam Kra-
snobród i gmina będą cieszyły oko, 
zarówno mieszkańca naszej gminy i 
turystę odwiedzającego nasze miej-
scowości. 
  
Na postawie Protokołu Komisji ds. zwiększa-
nia estetyki i poprawy wyglądu posesji z dnia 
26.07.1999r. oprac. Mariola Czapla 
 

 

Charakter miejscowości turystycz-
nej oraz przywrócenie praw miej-
skich zobowiązuje naszą gminę do 
coraz większej dbałości o wygląd 
naszych podwórek, ogródków 
i obejść. 
    Dużo robią w tym kierunku 
władze miasta  i gminy o czym 
świadczą ład i porządek na ulicach 
i skwerkach, kwiaty na klombach 
oraz nowe estetyczne kosze na 
śmieci. 
    Również coraz więcej miesz-
kańców naszego miasta i gminy 
widzi potrzebę dbania o ładny wy-
gląd swoich posesji. Działania te 
dostrzegają i doceniają władze 
gminy. Stąd też co roku organizo-
wany jest gminny Konkurs zwięk-
szania estetyki i poprawy wyglądu 
posesji.  
    Do tegorocznej edycji konkursu 
zgłoszono 8 posesji. W dniu 26 
lipca br. po dokonaniu oględzin 
posesji Komisja d/s zwiększania 
estetyki i poprawy wyglądu posesji 
w składzie: 
1. Maria Kołtun - Przewodniczą-

ca 
2. Joanna Burda – Członek 
3. Krystyna Bucior – Członek 
4. Stanisław Hejzner – Członek 
dokonała oceny posesji i przyznała 
następujące miejsca i nagrody pie-
niężne: 
dwa I miejsca i nagrody w wyso-
kości 200 zł. (brutto) dla 
♦ Barbary Truszkowskiej   
       zam. Krasnobród, ul. Lelewela 
♦ Bogumiły Ożga  
       zam. Krasnobród, Al. NMP 
II miejsce i nagrodę 150 zł. 
(brutto)  dla 
Magdaleny Bosak zam. Kra-
snobród, ul. Modrzewiowa 
dwa III miejsca i nagrody w wyso-
kości 100 zł. (brutto) dla 
♦ Elżbiety Zub  
     zam. Krasnobród, ul. 3-go Maja 
♦ Marty Szpyra  
       zam. Nowa Wieś  
 

 

Komisja ponadto przyznała wyróż-
nienia po 75 zł. (brutto) dla następu-
jących osób nie zgłaszających swej 
posesji do konkursu, a według Ko-
misji zasługujących na wyróżnienie: 
1. Beata Nieśpiał  
       zam. Krasnobród, Al. NMP 
2. Krystyna Kołtun   
       zam. Krasnobród, ul. Leśna 
3. Maria Kawalec  
        zam. Majdan Wielki 
4. Czapla Danuta 
       zam. Malewszczyzna 
     Komisja przyznała również wy-
różnienia bez nagrody pieniężnej dla 
następujących osób: 
1. Anna Misztal  
       zam. Dominikanówka 
2. Zofia Dworniczak  
       zam. Dominikanówka 
3. Anna Suszyna  
       zam. Lublin 
4. Mirosława Serafin  
       zam. Hutki 
5. Elżbieta Lalik  
       zam. Hutki 
6. Maria Gontarz   
       zam. Malewszczyzna 
7. Aniela Nowak  
       zam. Krasnobród 
8. Krystyna Cios  
       zam. Krasnobród 
9. Barbara Tabała  
       zam. Krasnobród 
10. Jadwiga Zawiślak  
       zam. Krasnobród  
11. Grażyna Więcław  
       zam. Krasnobród 
12. Zofia Kawka   
       zam. Krasnobród 
13. Teresa Przytuła  
       zam. Krasnobród  
14. Maria Kowalczuk   
       zam. Krasnobród 
15. Barbara Kurantowicz   
       zam. Krasnobród  
16. Jolanta Olszewska  
       zam. Krasnobród 
17. Jadwiga Molenda  
       zam. Krasnobród 
 

ŚŚlluubboowwaallii 

 
 
   Od tego wydania „Gazety Krasno-
brodzkiej” zamierzamy w stałej rubry-
ce „Śluby w Krasnobrodzie” przed-
stawiać pary z terenu miasta i gminy 
Krasnobród stające na ślubnym ko-
biercu.  
    Wrzesień br. był miesiącem cieszą-
cym się dużą popularnością wśród par 
zawierających związek małżeński. Oto 
te pary: 
4 września 
� Anna Zub i Sławomir  Grela 
� Agnieszka Hejzner i Ireneusz Kopeć 
11 września 
� Magdalena Dziuba i Wojciech Górecki 
� Jolant Galant i Mariusz Biela 
� Renata Masłysz i Jacek Psiuk 
� Katarzyna Kawecka i Marcin Nowosad 
� Iwona Frankiewicz i Tomasz Naklicki 
16 września 
� Łucja Wiatrzyk i Franciszek Kołodziej 
18 września 
� Małgorzata Rajtak i Krzysztof Skóra 
� Jolanta Gacioch i Krzysztof Rembisz 
25 września 
� Marzena Chmielowiec i Robert Wi-

chlaj 
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......  ŚŚwwiiaatt  mmooiicchh  mmaarrzzeeńń...... 
     Od 9 lat organizowany jest 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
dla Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej  „Świat moich marzeń”. 
W tym roku Konkurs organizowa-
ny jest pod patronatem Prezydenta 
Miasta Zamościa, a organizatorami 
są: Zamojski Dom Kultury, Urząd 
Miasta Zamościa, Fundacja 
„Zdrowie Publiczne” w Warszawie 
oraz Zamojska Korporacja Energe-
tyczna S.A. w Zamościu – Cen-
trum Szkolenia i Rekreacji w Kra-
snobrodzie. 
    W tegorocznej edycji Konkursu 
wzięło udział 695 osób (7-21 lat) z  

 93 ośrodków i placówek oświato-
wych i kulturalnych z terenu całej 
Polski. Nadesłano 2172 prace dzie-
dziny malarstwa, rzeźby, rysunku, 
grafiki, ceramiki, tkaniny i batiku. 
Spośród tych prac specjalnie powo-
łana komisja wybrała najlepsze, któ-
rych autorom w nagrodę przyznano 
udział w IX Ogólnopolskich Warsz-
tatach Plastycznych. 
 W IX Ogólnopolskich Warsztatach 
Plastycznych w Krasnobrodzie, któ-
re odbyły się w dniach 17-25 wrze-
śnia w Krasnobrodzie uczestniczyło 
27 osób. Podczas pobytu w Krasno-
brodzie uczestnicy warsztatów pod 
opieką rodziców i opiekunów oprócz 
 
 

zwiedzania najciekawszych miejsc 
na Roztoczu zajmowali się też pracą 
twórczą. Efekty tej pracy zostały 
przedstawione na wystawie, której 
uroczyste otwarcie odbyło się 24 
września br. o godz. 1800  w Centrum 
Szkolenia i Rekreacji Zamojskiej 
Korporacji Energetycznej S.A 
w Krasnobrodzie. 
Uczestnikom spotkania, które prze-
biegło w bardzo miłej atmosferze 
przygrywała Kapela Krasnobrodzka. 
     Mamy nadzieję, że za rok bę-
dziemy gościć w Krasnobrodzie 
uczestników jubileuszowych, X 
Ogólnopolskich Warsztatów Pla-
stycznych. 

M. Czapla 

 
 
 
 
 
 

 

OD REDAKCJI 
 

Informujemy, iż kolejny numer  
„Gazety Krasnobrodzkiej” 

 ukaże się 30.11.1998r. 
 

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

„Gazetę Krasnobrodzką” można 
 kupić 

 w Centrum Oświaty Kultury 
i Sportu, 

 w Sklepie Spożywczo-
Przemysłowym  

Adama Tarłowskiego 
 na Podklasztorze  

oraz  
w Sklepie z Art. Chemicznymi 

Beaty Maruszak w Krasnobrodzie 
 

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

 
     Rok 1999 określony jest Ro-
kiem Seniora. Dla  uczczenia tego 
w dniach 8-9 września 1999 r. 
w Krasnobrodzie odbył się Ogól-
nopolski Dzień Seniora, którego 
głównym organizatorem był Dom 
Pomocy Społecznej w Krasnobro-
dzie. 
Na tę uroczystość zjechały do Kra-
snobrodu delegacje z 22 domów 
pomocy społecznej z całej Polski, 
w sumie około 150 osób. 
    W pierwszy dzień pobytu 
w Krasnobrodzie dla uczestników 
spotkania organizatorzy przygoto-
wali wycieczkę do najciekawszych 
miejsc na Roztoczu. W programie 
wycieczki były: Zagroda Guciów, 
Zwierzyniec i Sochy. 
O godz. 1200 odbyło się uroczyste 
otwarcie „Ogólnopolskiego Dnia 
Seniora”. Uczestników powitali: 
Dyrektor Domu Pomocy Społecz-
nej w Krasnobrodzie – Wiktor 
Juszczak i Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Za-
mościu Władysław Bochyński. 
W spotkaniu tym uczestniczyli też 
władze powiatu oraz Krzysztof 
Mikulski -Dyrektor Departamentu 
Pomocy Społecznej Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej.  
 

 
Po południu uczestnicy spotkania 
zwiedzali ciekawe miejsca w Kra-
snobrodzie oraz wysłuchali koncertu 
organowego w krasnobrodzkim 
sanktuarium. Wieczorem występo-
wał Zespół „Wójtowianie” z Kra-
snobrodu, a potem było ognisko 
i zabawa integracyjna na placu 
Ośrodka Wypoczynkowego „Port-
land”. 
W drugim dniu pobytu w Krasno-
brodzie uczestnicy spotkania z oka-
zji „Ogólnopolskiego Dnia Seniora” 
w czterech grupach wyjechali auto-
karami do miejsc pamięci narodowej 
na Zamojszczyźnie, gdzie złożyli 
wiązanki kwiatów. 
W popołudniowym bloku imprez 
odbył się koncert Polskiej Orkiestry 
Włościańskiej im. Karola Namy-
słowskiego. Po tym koncercie nad 
ośrodkiem kilkakrotnie przeleciał 
samolot z napisem „Ogólnopolski 
Dzień Seniora – Krasnobród 1999”, 
a następnie z samolotu zostały zrzu-
cone kwiaty. O godzinie 1700 rozpo-
czął się koncert Zespołu „Mefis”. 
Ogólnopolski Dzień Seniora – Kra-
snobród 1999 zakończyła zabawa 
taneczna trwająca do północy. 

 
Bożena Ożga 

 
Odeszli do  

krainy wieczności 

 
01.09 – Bolesław Kita 
03.09 – Karolina Korzeniowska 
05.09 – Janina Jędruszczak 
09.09 – Józef Maruszak 
10.09 –Antoni Kierski 
13.09 – Władysław Flis 
19.09 – Elżbieta Wilk 
19.09 – Helena Kostrubiec 
20.09 – Henryk Pawłowski 
21.09 – Ewa Garbula 
21.09 - Zbigniew Kozłowski 
28.09 - Franciszek Kawalec 
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    Po raz pierwszy w Krasnobro-
dzie została zorganizowana impre-
za kulturalno-rekracyjno-sportowa 
zamykająca letni sezon turystycz-
ny, której organizatorami byli: 
Centrum Upowszechniania Kultu-
ry i Centrum Oświaty Kultury 
i Sportu w Krasnobrodzie oraz 
Urząd Miasta i Gminy Kra-
snobród. W pierwszych założe-
niach miała to być impreza dwu-
dniowa, zorganizowana w ostatni 
weekend wakacji przy pomocy fi-
nansowej Starostwa Powiatowego 
w Zamościu oraz sponsorów. Nie-
stety nie otrzymaliśmy tej pomocy 
w związku z tym, podjęliśmy się 
organizacji imprezy jednodniowej 
w oparciu o skromne środki finan-
sowe, którymi dysponowaliśmy.  

Od 8 do 15 lat: 
I miejsce 

Ronald Nowosad - Krasnobród 
II miejsce 

Marek Bucior - Krasnobród 
III miejsce 

Mateusz Górnik - Krasnobród  
 
Powyżej 15 lat: 

I miejsce 
Łukasz Jarus - Zamość 

II miejsce 
Bartłomiej Musiał - Zamość 

III miejsce 
Michał Kurantowicz - Krasnobród 

 
   Po emocjach związanych z zawo-
dami rowerowymi przyszedł czas na 
zmagania w kolejnej dyscyplinie 
sportowej.  

W zawodach tych brał udział rów-
nież Burmistrz Miasta i Gminy Kra-
snobród Marek Pasieczny. Krasno-
brodzkie „Pożegnanie wa-kacji” 
miało także charakter imprezy proz-
drowotnej, promującej zdrowy tryb 
życia. Stąd też obecność na plaży 
przedstawicieli Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Za-
mościu i krasnobrodzkiej służby 
zdrowia. Na specjalnym stanowisku 
można było bezpłatnie zmierzyć ci-
śnienie tętnicze, otrzymać ulotki 
mówiące o szkodliwości picia alko-
holu, palenia papierosów i zażywa-
nia narkotyków. Były też krzyżówki 
i malowanki dla najmłodszych tema-
tycznie związane z higieną i promo-
cją zdrowia. 
Podczas festynu wystąpili: Zespół 
„Solaris” z Zamościa prezentując 

 
 
 

 
 
   
  Festyn pod hasłem  „Pożegnanie 
wakacji” odbył się w niedzielę 29 
sierpnia br. nad krasnobrodzkim 
zalewem.  Niestety nie dopisała 
nam pogoda. Zachmurzone niebo 
i obawa przed deszczem spowo-
dowała iż rozpoczęte o godzinie 
1000 zawody rowerów górskich 
odbyły się przy raczej niskiej fre-
kwencji zawodników i kibiców. 
Zawody te obywały się w trzech 
kategoriach wiekowych: do 8 lat 
(3 uczestników), 8-15 lat 
(8 uczestników) i powyżej 15 lat 
(8 uczestników).  Dla każdej z tych 
kategorii została przygotowana in-
na trasa rowerowa. Najdłuższa tra-
sa rowerowa, dla rowerzystów 
powyżej 15 roku życia prowadziła 
częściowo Ścieżką Dydaktyczno-
Przyrodniczą Św. Roch – Hutki”. 
     A oto najlepsi zawodnicy w po-
szczególnych kategoriach: 
Do 8 lat: 

I miejsce 
Łukasz Kowalczuk - Krasnobród 

II miejsce 
Jakub Czapla -Krasnobród 

III miejsce 
Mateusz Synowiec- Zamość 

 

 
 
W południe rozpoczęły się Roz-
grywki o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Krasnobród w piłce plażo-
wej. Zgłosiło się 5 dwuosobowych 
drużyn ( 2 z Krasnobrodu, 2 z Biłgo-
raja i z Rzeszowa). W jednej z dru-
żyn gospodarzy grał Burmistrz Mia-
sta i Gminy Krasnobród Marek Pa-
sieczny. Po zaciętej grze, chwilami 
w strugach deszczu, wyłoniono 
zwycięzców. 
    Pierwsze miejsce zajęli i Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Kra-
snobród zdobyli: Jarosław Cios 
i Paweł Krasnopolski, II i III miej-
sca zajęły drużyny z Biłgoraja. 
Zwycięzcy zawodów rowerowych 
i rozgrywek w piłce plażowej 
otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i nagrody rzeczowe ufundowane 
przez organizatorów, które wręczali 
Burmistrz MiG Krasnobród Marek 
Pasieczny i Dyrektor Centrum 
Oświaty Kultury i Sportu w Krasno-
brodzie Andrzej Czapla. 
    W czasie trwania meczów piłki 
plażowej odbywały się zawody zor-
ganizowane przez ratowników pole-
gające na rzucie kołem ratunkowym 
i sprawdzeniu sprawności posługi-
wania się wiosłem.  

muzykę współczesną, Zespół „Wój-
towianie” z Krasnobrodu z ludowym 
repertuarem. Program artystyczny 
„Pożegnania Wakacji” zakończył 
humorystyczny występ Kapeli Po-
dwórkowej „Sutki” z Hrubieszowa. 
Długo i z dużym zainteresowaniem 
oczekiwanym punktem programu 
była plenerowa projekcja filmu za-
planowana na godz. 2000. Niektórzy 
zastanawiali się jak to nad zalewem 
można zorganizować kino. I okazało 
się, że można. Przybyli  więc tłum-
nie nad zalew zarówno młodsi i star-
si mieszkańcy naszej miejscowości 
i pomimo nienajlepszej pogody 
wspólnie z dużym zainteresowaniem 
obejrzeli film produkcji polskiej pt. 
„Kilerów 2-óch”. 
     Myślę, iż imprezę można by 
uznać za udaną, pomimo tego, że nie 
udało się, z przyczyn technicznych, 
zrealizować ostatniego, równie 
atrakcyjnego punktu programu, tj. 
pokazu sztucznych ogni. 
     Mam jednak nadzieję, że pomimo 
wszystko impreza pt. „Pożegnanie 
wakacji” znalazła już swoich sympa-
tyków i podobnie jak „Dni Krasno-
brodu”  wpisze się na stałe do kalen-
darza imprez organizowanych w 
Krasnobrodzie. 

Mariola Czapla 
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    Wrzesień jest miesiącem, w którym organi-
zowane są imprezy potocznie nazywane do-
żynkami.  
    Dożynki, to prastary polski zwyczaj, który 
odzwierciedla radość rolników z powodu za-
kończenia żniw i wyraża szacunek dla rolni-
czego trudu. 
    Jak wiadomo, w wyniku obowiązującego od 
początku tego roku, nowego podziału admini-
stracyjnego Krasnobród znalazł się w powiecie 
zamojskim, stąd też zostaliśmy zaproszeni jako 
gmina przez Radę i Starostwo Powiatowe 
w Zamościu do udziału w I Dożynkach Powia-
towych – Klemensów’ 99. 
    Dożynki te odbyły się 5 września 1999 r.  na 
terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kle-
mensowie. 
    Gminę Krasnobród na tych dożynkach re-
prezentowała delegacja z wieńcem dożynko-
wym ze Starej Huty oraz Kapela Krasnobrodz-
ka i Zespół „Wójtowianie”, którzy ofiarowali 
piękny bochen chleba ze stylizowaną na wzór 
krasnobrodzkiego herbu literą „K”. 
Wieniec przedstawiający fragment obejścia 
wiejskiego przygotowały panie z Zespołu 
Śpiewaczego w Starej Hucie pod kierownic-
twem pani Bogusławy Lalik. 
    Dożynki powiatowe były również okazją do 
spotkania władz powiatu z najlepszymi rolni-
kami. W spotkaniu tym uczestniczył także Wi-
ceminister Rolnictwa i Gospodarki Żywno-
ściowej Henryk Wujec. 
     Najlepsi rolnicy z naszej gminy, którzy byli 
na tym spotkaniu to: Jan Pałyga z Dominika-
nówki, Andrzej Nadłonek z Majdanu Wielkie-
go i Jan Kopczyński z Majdanu Wielkiego. 
    Spośród najlepszych rolników powiatu za-
mojskiego obecnych na tym spotkaniu, pięciu 
zostało odznaczonych Honorową Odznaką 
„Zasłużony dla rolnictwa”. Miło mi poinfor-
mować, iż wśród tej piątki znalazł się również 
przedstawiciel gminy Krasnobród, rolnik 
z Dominikanówki, pan Jan Pałyga. Honorową 
Odznakę otrzymał z rąk Wiceministra Rolnic-
twa i Gospodarki Żywnościowej Henryka Wuj-
ca. Gratulujemy. 
 

Mariola Czapla 
 

     
    W dniu 12 września 1999 r. w Sanktuarium Maryjnym w Kra-
snobrodzie odbyły się Dożynki Diecezjalne Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej. Do Krasnobrodu na tą uroczystość przybyło 46 
delegacji z wieńcami dożynkowymi z różnych parafii. 
    Wszystkie delegacje zebrały się pod Kaplicą Objawień na 
Wodzie. Następnie w uporządkowanym szyku korowód, na czele 
z Orkiestrą Dętą przemaszerował na plac przykościelny.  O go-
dzinie 1100 rozpoczął się koncert chóru z parafii Krasnobród. 
     Starostami Dożynek Diecezjalnych byli: Danuta Kozłowska z 
Wólki Husińskiej i Dariusz Palonka z Potoczka, oboje z Parafii 
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie. 
     O godzinie 1200 rozpoczęła się uroczysta suma dożynkowa 
koncelebrowana przez księdza biskupa Jana Śrutwę. Uczestni-
ków uroczystości dożynkowych powitał kustosz krasnobrodz-
kiego Sanktuarium ks. prałat Roman Marszalec. Następnie głos 
zabrał starosta dożynek, Dariusz Palonka, który przekazał bo-
chen chleba gospodarzowi dożynek, ks. biskupowi Janowi Śru-
twie. 
    Podczas sumy dożynkowej homilię wygłosił ks. Błażej Gór-
ski.  
Po homilii odmówiono modlitwę poświecenia wieńców dożyn-
kowych, a następnie Ks. Biskup Jan Śrutwa wraz z zaproszony-
mi gośćmi przeszedł obok ustawionych wieńców i dokonał ich 
poświęcenia. Wszystkie delegacje otrzymały pamiątkowe dy-
plomy z wizerunkiem Matki Boskiej Krasnobrodzkiej. 
Na zakończenie uroczystej sumy dożynkowej odbyła się Proce-
sja Eucharystyczna z wieńcami dożynkowymi. 
     Po mszy św. na placu obok budynku dawnego urzędu gminy, 
na specjalnie przygotowanej scenie odbyły się występy zespołów 
ludowych. Organizacją tej części dożynek diecezjalnych zajęło 
się Centrum Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 
    Program artystyczny rozpoczął zespół reprezentujący gospo-
darzy - Zespół „Wójtowianie” z Krasnobrodu. Następnie wystą-
pili: Zespół „Roztocze” z Dzierążni – parafia Krynice, Maria 
Zwolak z Polan również z parafii Krynice, która przedstawiła 
wiersz swojego autorstwa pt. „Przynieśli śmy plon”, Paweł 
Wszoła z Podklasztoru oraz Zespół „Wieśniacy” z Żernik z para-
fii Łaszczów. Na zakończenie wystąpił ponownie Zespół „Wój-
towiane”.  
    Pomimo, że do programu zgłosiło się niewiele zespołów re-
pertuar prezentowany przez występujących był ciekawy i zróżni-
cowany. Były piosenki, wiersze i anegdoty, które wprowadziły 
słuchaczy w bardzo dobry nastrój, czego dowodem były tańce 
wokół sceny oraz gromkie wybuchy śmiechu wywołane humory-
stycznymi rymowankami. 
     Występom artystycznym towarzyszyły wystawy rolnicze 
przygotowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Sitnie. 
 

Mariola Czapla 
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W poprzednich numerach „Gazety Kra-
snobrodzkiej” w rubryce zatytułowanej 
„Co słychać w kulturze ?” informowali-
śmy o wydarzeniach i imprezach kultu-
ralnych w naszej miejscowości. W 
związku z tym, że w wyniku reorganiza-
cji Centrum Upowszechniania Kultury 
w Krasnobrodzie zostało zlikwidowane, 
a zadania z zakresu działalności kultu-
ralnej przejęło Centrum Oświaty Kultu-
ry i Sportu w Krasnobrodzie, stąd też 
zamiast „Co słychać w kulturze?” od 
tego wydania „G.K.” będzie stała ru-
bryka „Co słychać w COKiS-ie?, gdzie 
będziemy podawać nie tylko informacje 
o kulturze, ale także o sporcie i oświa-
cie. 

 
>>>><<<< 

 
Od początku istnienia, tj. od dnia 
1 kwietnia br. Dyrektorem Centrum 
Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobro-
dzie był Wojciech Żukowski, który zło-
żył rezygnację z tego stanowiska 
w związku z inną propozycją pracy. Od 
1 sierpnia br. p. Wojciech Żukowski 
pełni funkcję Dyrektora Oddziału Za-
miejscowego w Zamościu Kuratorium 
Oświaty w Lublinie. 
 

>>>><<<< 

Protokół 
z posiedzenia Komisji rozstrzygającej oferty 

na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w placówkach 
oświatowo-wychowawczych 

na terenie Miasta i Gminy w Krasnobrodzie 
 
 Na konkurs na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wpłynęło 26 
ofert ze szkół z terenu Miasta i Gminy Krasnobród. 
W dniu 20 września 1999 r. Komisja w składzie: 

1. Janusz Oś – Burmistrz MiG Krasnobród - Przewodni-
czący 

2. Kazimierz Gęśla – Sekretarz MiG Krasnobród 
3. Andrzej Czapla – Dyrektor COKiS 
4. Mariola Czapla – Koordynator ds. kultury i sportu 

COKiS 
po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami mając na uwadze realizację 
statutowych zadań COKiS z zakresu działalności kulturalnej oraz zasób 
środków finansowych wybrała następujące oferty: 
1. Joanny Cios i Renaty Nowosieleckiej z Zespołu Szkół Podstawo-

wych w Krasnobrodzie na prowadzenie koła teatralnego (2 x 1,5 
godz. tygodniowo), 

2. Grażyny Nowosad prowadzenie koła dziennikarskiego  (2 godz. 
tygodniowo), 

3. Romany Rżany z Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie 
na prowadzenie drużyny harcerskiej (2 godz. tygodniowo), 

4. Celiny Koisz ze Szkoły Podstawowej w Hutkach-Kaczórkach na-
prowadzenie koła polonistyczno-teatralno-redakcyjnego (2 godz. 
tygodniowo), 

5. Elżbiety Zub ze Szkoły Podstawowej w Hutkach-Kaczórkach na-
prowadzenie koła historycznego pod nazwą „Podróże w czasie i 
przestrzeni” (2 godz. tygodniowo), 

6. Danuty Dzirba ze Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim na 
prowadzenie zajęć teatralnych (2 godz. tygodniowo), 

7. Jacka Kowalika ze Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim na 
prowadzenie kółka muzycznego (2 godz. tygodniowo). 

Dokonując wyboru ofert komisja brała pod uwagę tematykę i 
formę prowadzenia zajęć, liczbę dzieci objętych zajęciami oraz stawkę 
za prowadzenie zajęć. 

Ponadto Komisja postanowiła ustalić jednakową stawkę godzi-
nową dla wszystkich prowadzących zajęcia pozalekcyjne w wysokości 
15 zł. brutto za jedną godzinę. 

Na tym protokół zakończono. Podpisy Komisji. 

W związku z rezygnacją P. Wojciecha 
Żukowskiego został ogłoszony konkurs 
na stanowisko Dyrektora Centrum 
Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobro-
dzie. Na konkurs wpłynęło dwie oferty. 
W wyniku konkursu od 1 sierpnia br. 
Dyrektorem  COKiS-u jest Andrzej 
Czapla. 
 

>>>><<<< 
W dniu 1 października br. w Centrum 
Oświaty Kultury i Sportu odbędzie się 
otwarcie Wystawy malarstwa Mieczy-
sława Kozdry z Kaczórek. Wystawa 
czynna będzie do 13 października br. 
i można ją oglądać w godzinach otwar-
cia placówki. Zapraszamy. 

>>>><<<< 

 
>>>><<<< 

W dniu 27 września br. o godz. 
1700 w Centrum Oświaty Kultury 
i Sportu w Krasnobrodzie odbyło 
się spotkanie kwaterodawców - 
właścicieli ośrodków wypoczyn-
kowych, pensjonatów i pokoi go-
ścinnych. 
Głównym tematem tego spotkania 
były sprawy związane z kategory-
zacją obiektów świadczących 
usługi turystyczne. Ponadto poru-
szono problem konieczności 
stworzenia związku lub organiza-
cji zrzeszającej osoby zajmujące 
się tą działalnością.  

 
Większość z obecnych wyraziła 
duże zainteresowanie tym tema-
tem, w związku z powyższym 
ustalono termin kolejnego spotka-
nia, którego głównym tematem 
będzie powołanie organizacji 
zrzeszającej kwaterodawców. 
Spotkanie odbędzie się w niedzie-
lę 10 października 1999r. o godz. 
1600 w świetlicy COKiS w Kra-
snobrodzie. Wszystkich zaintere-
sowanych serdecznie zapraszamy. 

>>>><<<< 
Zebrała: 

Mariola Czapla 

 



16                             Gazeta Krasnobrodzka 
 

         Allen, aktor 

       Rzeka walców Straussa 

        Żydowska świątynia 

Krzyżówka 

nr 10 
        Metal L.A. 41 

         Np. inflacyjny 

         Mniej niż kurort 

       Łapie bezpańskie psy 

       Osłona na lampę 

       Uiszcza w klasie 

      Zastój 

Litery z kratek w pionowej kolorowej kolum-
nie utworzą rozwiązanie krzyżówki, które 
wraz z naklejonym kuponem prosimy przesłać 
na adres redakcji do 20 października br. Spo-
śród  osób które nadeślą prawidłowe odpowie-
dzi rozlosujemy nagrodę rzeczową, którą 
ufundował Sponsor:  Beata Maruszak - 
Sklep z Art. Chemicznymi ul. 3-go Maja 1. 
Nagrodą jest talon wartości 20 zł. do zrealizo-
wania w tym sklepie. 
 

         
Pierwszy  
opłynął Ziemię 

        
Grecka bogini  
miłości i piękności 

Sklep  
z Art.  

Chemicznymi  
Beaty 

Maruszak 
Krasnobród 

 ul. 3-go Maja 1 
 

Zaprasza 
     Autor „Kakao” 

        Słodki deser 

          Godło Indian 

       Zbójnik Tatrzański 

       Pogłoska 

          Miasto nad Wisłokiem 

          Kopiec piasku 

         Krewny w linii męskiej 

        Rosyjski żołnierz 

          
Kształt dachu Bazyliki  
św. Piotra 

        Dawny internat 

        Owoc z ciepłych krajów 

          Karczma, oberża 

          Obniża dźwięk o pół tonu 

 
 
 
 
 
 
 
Szef Przyjmuje nowego pracownika: 
- W naszym zakładzie obowiązują dwie 
zasady. Pierwsza to czystość. Czy wytarł 
Pan buty przed wejściem go gabinetu? 
- Oczywiście. 
- Druga to prawdomówność. Przed moimi  
drzwiami nie ma wycieraczki. 
 

------ 
- Proszę wybaczyć szefie, ale w tym mie-
siącu nie dostałem wypłaty... 
- Nic nie szkodzi wybaczam Panu... 
 

------ 
- Byłeś dzisiaj u dyrektora w sprawie 
podwyżki? 
- Byłem. 
- Powiedziałeś, że jak jej nie dostaniesz 
to się zwolnisz z pracy? 
- Powiedziałem. 
- No co on na to? 
- Poszliśmy na kompromis. On mi nie da 
podwyżki, a ja się nie zwolnię. 

 

 

 

Jeszcze raz  

o szefie... 

1. Szef ma zawsze rację. 
2. Szef nie śpi, Szef odpoczywa. 
3. Szef nie je, Szef regeneruje siły. 
4. Szef nie pije, Szef degustuje. 
5. Szef nie flirtuje, Szef szkoli personel. 
6. Kto przychodzi do Szefa ze swoimi przekonaniami, 

wychodzi z przekonaniami Szefa. 
7. Kto ma przekonania Szefa robi karierę. 
8. Szanuj Szefa swego, możesz mieć gorszego. 
9. Szef nie wrzeszczy, Szef dobitnie wyraża swoje 

poglądy. 
10. Szef nie drapie się po głowie, szef rozważa ważne 

decyzje. 
11. Szef nie zapomina, Szef nie zaśmieca pamięci 

zbędnymi informacjami. 
12. Szef się nie myli, Szef podejmuje ryzyko. 

13. Szef się nie krzywi, Szef uśmiecha się bez entu-
zjazmu. 

14. Szef nie jest tchórzem, Szef postępuje roztropnie. 
15. szef nie jest nieukiem, Szef przedkłada twórczą 

praktykę nad bezpłodną teorię. 
16. Szef nie bierze łapówek, szef przyjmuje dowody 

wdzięczności. 
17. Szef nie lubi plotek, Szef uważnie wysłuchuje opinii 

pracowników. 
18. Szef nie ględzi, Szef dzieli się swoimi refleksjami. 
19. Szef nie kłamie Szef jest dyplomatą. 
20. Szef nie jest uparty, Szef jest konsekwentny. 
21. Szef brzydzi się wazeliniarzami, Szef premiuje 

pracowników lojalnych. 
22. Szef nie toleruje sitw, Szef szanuje zgrane zespoły. 
23. Szef nie zdradza swojej żony, Szef wyjeżdża na 

delegacje. 
24. Szef nie spóźnia się, Szefa zatrzymują ważne 

sprawy. 
Jeśli chcesz żyć i pracować w spokoju, 

nie wyprzedzaj Szefa w rozwoju !!! 



Gazeta Krasnobrodzka  17 

 

 


