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Wszystkim Mieszkańcom 

Miasta i Gminy Krasnobród 

oraz Gościom odwiedzającym naszą gminę 

 

Zdrowia, pogody ducha, wielu miłych chwil 

spędzonych w gronie rodzinnym 

przy świątecznym stole 

oraz Szczęśliwego  

Nowego 2000 Roku 

             Życzą 
 

      Władze Samorządowe  

           Miasta i Gminy 

                          Krasnobród                       

 

W grudniowym 

numerze m.in.: 

 

1. Życzenia świąteczne – str. 1 

2. Piękno polskich tradycji – 

 str. 1 i 8. 

3. Czy wiesz że ... – str. 3. 

4. Warsztat Terapii Zajęciowej – 

str. 5 

5. Pomóż Dzieciom przetrwać 
zimę – str. 6. 

6. Drogi powiatowe – str. 9. 

7. Potrawy na święta  - str. 11. 

8. Krzyżówka świąteczna – 

 str. 12. 
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Piękno polskich tradycji 
 

     Ktoś kiedyś powiedział: „Lucyfer na czas 

Bożego Narodzenia zakuty jest w kajdany i 

nie zwolni się od tegoż ciężaru po wszech 

czasy”. To stwierdzenie mówi nam, że 
właśnie podczas świąt na świecie nie ma zła 
i nieszczęścia. 
Święta Bożego Narodzenia to święta miłości, 
dobroci i pokoju. W Polsce są obok Wielka-

nocy najuroczyściej obchodzonym świętem. 

Święto kameralne, rodzinne przeważnie 

spędzane w gronie najbliższych nam ludzi. 

Sięga tradycjami pogańsko-słowiańskich 

czasów. 

W „polskim Bożym Narodzeniu” oba te 

wątki, pogański i chrześcijański, splotły się w 

barwną i pełną poezji całość. 
     My również kultywujemy tradycje 

bożonarodzeniowe. Chyba nigdzie w świecie 

nie obchodzono Wigilii tak uroczyście jak w 

naszym kraju. 

Dawniej do wieczerzy wigilijnej zasiadano z 

zapadnięciem zmroku, z chwilą ukazania się 
pierwszej gwiazdy, pilnie wypatrywanej 

przez dzieci. 

Zaczynano od dzielenia się opłatkiem, 

połączonym ze składaniem sobie życzeń. 

 

 

Obyczaj ten wywodzi się z rytuałów 

starochrześcijańskich,  a   w   Polsce   

był  znany już  w początkach XIX w. 

Wierzono, że temu, kto się opłatkiem 

łamie, nie zabraknie chleba przez cały 

rok. 

Składając życzenia, wybaczano sobie 

urazy i zapominano żale. 
Myślano również, że w tę niezwykłą 
noc wigilijną domownicy odziedziczą 
cechy po osobie, która pierwsza odwie-

dzi ich dom i złoży życzenia. Zazwyczaj 

nie był to przypadek, gdyż młodzież 
męska tzw. „podłażnicy” specjalnie 

chodziła po domach by być „tymi 

pierwszymi”. 

     Chwila dzielenia się opłatkiem i 

składania sobie życzeń to chwil bardzo 

wzruszająca, jak żadna inna w roku, 

wywołująca wiele wspomnień sięgają-
cych dzieciństwa i młodości, chwila 

przesłonięta smutkiem po tych, którzy 

już na zawsze odeszli i zarazem rozja-

śniana wiecznie płonącą w sercach 

ludzkich nadzieją pełną szczęścia. 
Ciąg  dalszy na str. 8. 

 

 



2                             Gazeta Krasnobrodzka 
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Dnia 28 grudnia 1999 r. o godz. 10
00 

w 

świetlicy Centrum Oświaty Kultury i Sportu 

w Krasnobrodzie odbędzie się XIII Sesja 

Rady Miasta i Gminy  w Krasnobrodzie. 

Tematyka obrad to m.in.: 

- ustalenie nowych stawek podatków i opłat 

lokalnych, 

- sprawozdanie z działalności Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy za 1999 

rok, 

- uchwalenie budżetu na 2000 rok, 

- podjęcie uchwały w sprawie przejęcia 

uprawnień Organu Założycielskiego przez 

Sejmik Województwa Lubelskiego w 

stosunku do Sanatorium Rehabilitacyjnego 

w Krasnobrodzie. 

 

***** 

Miesiąc grudzień jest okresem rozliczeń z 

wykonawcami  inwestycji realizowanych w 

bieżącym roku, takich jak: 

- przebudowa dachu, ze stropodachu na dach 

dwuspadowy kryty blachą w Szkole 

Podstawowej w Majdanie Wielkim, 

- odbiór częściowy remontu ulic Sikorskiego 

i Wczasowej wraz z chodnikami, 

- odbiór kotłowni gazowej w budynku 

Urzędu Miasta i Gminy Krasnobród. 

 

***** 

Zarząd Miasta i Gminy Krsnobród przygo-

tował projekt budżetu na rok 2000, w 

którym 1.200.000 zł. przeznacza na inwe-

stycje, w tym największe, tj. inwestycje 

drogowe – ponad 600 tys. i kanalizację w 

Krasnobrodzie – 400 tys. zł. 

 

***** 

Od Nowego roku obowiązują nowe zasady 

wywozu nieczystości stałych. Mieszkańcy 

są zobowiązani do podpisywania umów z 

firmami  posiadającymi do tego uprawnie-

nia. Jak na razie są to dwie firmy: „ECELR” 

Z Tomaszowa Lub. I Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w Hut-

kach. 

 

Zebrała: M. Czapla 

 

  

Uchwała Nr VIII / 77/ 99 
Rady Miasta i Gminy w Krasnobrodzie 

z dnia 10 czerwca 1999 r. 
w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta i Gminy Krasnobród 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 

18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie terytorialnym (dz. U. Z 

1966 r. Nr 13, poz. 74 z póź. zm.) art. 

3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622) 

oraz po zasięgnięciu opinii Powiato-

wego Inspektora Sanitarnego w 

Zamościu, Rada Miasta i Gminy 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się zasady utrzymania czysto-

ści i porządku na terenie Miasta i 

Gminy Krasnobród stanowiące 

załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2 

Właściciele, zarządcy oraz inne osoby 

nie przestrzegające obowiązków 

ustalonych w § 1, podlegają karze 

grzywny, wymierzonej w trybie i na 

zasadach określonych w prawie o 

wykroczeniach. 

§ 3 

Traci moc uchwała Nr XXVII/144/97 

Rady Miasta i Gminy w Krasnobro-

dzie z dnia 29 kwietnia 1997 r. w 

sprawie ustalania zasad utrzymania 

czystości i porządku na terenie 
 

§ 4 

Wykonanie Uchwały powierza się 

Zarządowi Miasta i Gminy Kra-

snobród. 

 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta i Gminy w Krasnobro-

dzie. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia 

 

Załącznik Nr 1do  

Uchwały Rady Miasta i Gminy  

w Krasnobrodzie 

Nr VIII / 77 / 99  

z dnia 10 czerwca 1999 r. 
 

Zasady utrzymania czystości i 
porządku obowiązujące na terenie 

Miasta i Gminy Krasnobród 
 

I. Wymagania w zakresie utrzymania 

czystości i porządku na terenie 

nieruchomości. 

1. Obowiązki właścicieli zarząd-

ców nieruchomości: 
1.1. Zamiatanie, oczyszczanie ze 

śniegu, lodu, błota i innych zanie-

czyszczeń chodników położonych 

wzdłuż nieruchomości w ciągu 

dnia w zależności od potrzeb, w 

sposób nie powodujący zakłóceń w 

ruchu pieszych i pojazdów.  

1.2. Porządkowanie na bieżąco posesji 

z takich zanieczyszczeń jak liście, 

chwasty, gałęzie oraz systematycz-

ne koszenie traw. 

1.3. Utrzymywanie w dobrym stanie 

technicznym ogrodzenia posesji 

oraz budynków na terenie posesji. 

1.4. Wyposażenie nieruchomości w 

urządzenia służące do gromadzenia 

odpadów komunalnych: 

- dla nieczystości stałych pojemniki 

o pojem. 110 l. lub kontenery 7 m
3
 

- dla nieczystości płynnych zbiorniki    

bezodpływowe (szamba) lub przy-

łączenie się do kanalizacji sanitar-

nej w przypadku istnienia takiej 

możliwości. 

1.5. W sytuacjach wyjątkowego, 

krótkotrwałego zwiększenia ilości 

odpadów komunalnych dozwolone 

jest gromadzenie ich w szczelnych 

workach foliowych. 

1.6. Utrzymanie urządzeń do groma-

dzenia odpadów komunalnych w 

odpowiednim stanie sanitarno-

technicznym i porządkowym.                  
 

Ciąg dalszy na str.3 

 

Przewodniczący  

Rady Miasta  i Gminy  

Krasnobród  

przyjmuje interesantów  

we wtorki  

w godz. 12
00

-14
00
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HURAGAN 
W przypadku ostrzeżenia o zbliżającym 

się huraganie: 

 Słuchaj porad podawanych przez 

rozgłośnie radiowe i telewizyjne, w 

jaki sposób się zachowywać, 

 W przypadku gdy będzie to koniecz-

ne zabezpiecz okna, 

 Wnieś do wewnątrz przedmioty, 

które mogą być porwane przez wiatr 

np. pojemniki na śmieci, meble 

ogrodowe, 

 Zaopatrz się w żywność, wodę pitną 

oraz baterie do radia i latarek, 

 Napełnij zbiorniki paliwa w twoim 

samochodzie, 

 Jeśli otrzymasz polecenie ewakuacji 

- uczyń to natychmiast. 
Gdy nadejdzie huragan: 

 Jeśli nie ewakuowałeś się i pozostajesz 

w domu nie zbliżaj się do okien 

Gdy huragan przejdzie: 

 Uważaj na przerwane przewody sieci 

energetycznej 

 Sprawdź zniszczenia, przy zachowaniu 

szczególnych środków ostrożności, 

 Wezwij odpowiednie służby do 

przywrócenia dostaw wody, gazu i 
energii elektrycznej, jeśli jesteś prze-

konany, że sieci zostały uszkodzone 

lub zniszczone 

BURZA ŚNIEŻNA 
Pod pojęciem "burza śnieżna" należy 
rozumieć wielogodzinne, obfite opady śniegu 

połączone z silnymi wiatrami. 

W przypadku ostrzeżenia o burzy 

śnieżnej powinieneś: 

 Pozostać w domu w czasie opadów, 

 Jeśli musisz wyjść, ubierz się ciepło, 

najlepiej wielowarstwowo, 

 Zachowaj szczególną ostrożność 

poruszając się po zaśnieżonym i ob-

lodzonym terenie. 

 Zachowaj ostrożność przy odśnieża-

niu, gdyż jest to stresujący wysiłek 

fizyczny. 

Unikaj podróżowania w czasie burzy 

śnieżnej, jeśli jednak musisz to: 

 Wyjeżdżaj z zapasem paliwa, 

 Powiadom kogokolwiek o docelo-

wym miejscu podróży oraz o prze-

widywanym czasie dotarcia do miej-

sca przeznaczenia 

 Zabierz ze sobą prowiant i koce. 
Jeśli utknąłeś w drodze: 

 Pozostań w samochodzie, nie szukaj 

sam pomocy, 

 Umocuj na antenie lub dachu 

samochodu jaskrawą część ubrania 

(najlepiej koloru czerwonego) tak, 

aby była widoczna dla ratowników, 

 Pozostaw włączone światła, abyś był 

widoczny, 

 Siedząc w samochodzie poruszaj 

ramionami i nogami w celu utrzyma-

nia normalnego obiegu krwi, 
 Ogrzewanie samochodu wykorzystuj 

oszczędnie, uważaj aby spaliny z 

pracującego silnika nie dostawały się 

do wnętrza samochodu. 
Andrzej Borek 

 

Ciąg dalszy w następnej "G.K." 

Zgodnie z zapowiedzią z ostatniego wydania "Gazety Krasnobrodzkiej" 

kontynuujemy cykl artykułów dotyczących obrony cywilnej.  

     W części trzeciej tego cyklu przedstawimy naszym czytelkom rodzaje alarmów, a 

także informacje jak zachować się w przypadku ostrzeżenia o zbliżającym się 

zagrożeniu. 

 

RODZAJE ALARMÓW 

1. Przeciągły dźwięk syreny trwający dłużej niż 15 sekund oznacza, że coś się 

stało. 

2. O zdarzeniu poinformują cię środki masowego przekazu takie jak: radio, 

stacje lokalne, telewizja, megafony na samochodach. 

3. Jeżeli usłyszysz, że w pobliżu wykoleiła się cysterna np. z chlorem a obłok 

przesuwa się w Twoim kierunku, powinieneś wykonać nastepujące czynności: 

- zamknij drzwi i okna 

- uszczelnij je mokrą tkaniną 

- przygotuj tampon z gazy lub innej tkaniny, który posłuży Ci do oddychania. 

4. Jeżeli jesteś na otwartej przrestrzeni sprawdź jaki jest kierunek wiatru i 

uciekaj jak najszybciej prostopadle do tego kierunku. 

5. Jeżeli stwierdzisz, że istnieje jakiekolwiek zagrożenie zadzwoń pod numer 

997 lub jakikolwiek inny numer alarmowy. 

 

Rodzaj alarmu Sygnał syreny Sygnał mediów 
ALARM  

O KLĘSKACH 

ŻYWIOŁOWYCH  

I ZAGROŻENIU 

ŚRODOWISKA 

Dźwięk ciągły 

trwajacy 

3 minuty 

powtarzana trzykrotnie 

zapowiedź słowna 

informująca o zagrożeniu i 

sposobie postepowania 

mieszkańców 

ALARM 

POWIETRZNY 

dźwięk 

modulowany 

trwający  

3 minuty 

Powtarzana trzykrotnie 

zapowiedź słowna: Uwaga! 

Uwaga! Oglaszam alarm 

powietrzny dla* .......... 

ALARM  

O  SKAŻENIACH 

dźwięki trwające 10 

sek. powtarzane 

przez 3 min..  

Przerwa pomiędzy 

dźwiękami powinna 

wynosić 25-30 sek. 

Powtarzana trzykrotnie 

zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! 

oglaszam alarm 

o skażeniach** .......... 

dla*........ 

UPRZEDZENIE 

O ZAGROŻENIU 

SKAŻENIEM 

----- 

Powtarzana trzykrotnie 

zapowiedź słowna: Osoby 

znajdujące się na terenie .... 

około godz. ... min. ... może 

nastapić skażenie .... z 

kierunku ........ 

UPRZEDZENIE 

O ZAGROŻENIU 

ZAKAŻENIEM 

----- 

Formę i treść komunikatu 

uprzedzenia o zagrożeniu 

skażeniami ustalają organa 

Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej 

ODWOŁANIE 

ALARMÓW 

dźwięk ciągły 

trwający 3 minuty 

Powtarzana trzykrotnie 

zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Odwołuję 

alarm ... dla .... 

 

ODWOŁANIE 

UPRZEDZENIA 

O ZAGROŻENIU 

SKAŻENIAMI 

------ 

Powtarzana trzykrotnie 

zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Odwołuję 

uprzedzenie o zagrożeniu 

skażeniami ....... dla ...... 
 
* - podana nazwa miasta, regionu lub terenu, ** - podany rodzaj skażenia lub nazwa środka 

toksycznego 
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 Uchwała Nr VIII/77/99 

Rady Miasta i Gminy w Krasnobrodzie  

z dnia 10 czerwca 1999 r. 

 

w sprawie zasad utrzymania czystości  i porządku na terenie Miasta i Gminy Krasnobród 

 

Ciąg dalszy ze str. 2 

1.7. Ustawienie pojemników na odpady w 

granicach nieruchomości w miejscu 

trwale oznaczonym, na powierzchni 

równej, w miarę możliwości utwardzo-

nej, zabezpieczonej przed zbieraniem 

się błota i wody. 

1.8. Zawarcie umowy na wywóz nieczysto-

ści stałych i płynnych z wyspecjalizo-

wanymi jednostkami komunalnymi lub 

innymi podmiotami gospodarczymi po-

siadającymi zezwolenie na świadczenie 

tego typu usług. 

1.9. Usuwanie odpadów komunalnych 

stałych i płynnych według częstotliwo-

ści ustalonej z jednostką wywozową, 

lecz nie rzadziej niż: 

- w przypadku nieczystości stałych - raz 

w miesiącu, 

- w przypadku nieczystości płynnych - w 

zależności od ilości wody zużytej w 

gospodarstwie domowym. 

1.10. Zapewnienie pracownikom jednostki 

wywozowej dostępu do pojemników w 

czasie ustalonym w umowie o odbiór 

odpadów, w sposób umożliwiający 

opróżnienie pojemników bez narażania 

na szkodę ludzi, budynków i pojazdów. 

1.11.  Dokumentowanie i przedstawianie na 

żądanie organów kontroli sanitarnej 

(Policji, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji 

Ochrony Środowiska, pracowników 

Urzędu  Miasta  i  Gminy)  aktualnych  

umów z jednostką  wywozową  na wy-

konanie  usługi   wywozu   odpadów 

komunalnych stałych i płynnych wraz z 

dowodami płacenia za usługę lub do-

wodów płacenia za składowanie odpa-

dów na gminnym składowisku odpa-

dów w Grabniku. W przypadku odpro-

wadzania nieczystości płynnych do ka-

nalizacji sanitarnej posiadanie aktual-

nej umowy z jednostką organizacyjną 

mającą zezwolenie na tego typu usługi. 

1.12.Jeżeli na terenie nieruchomości 

powstają także odpady z działalności 

gospodarczej, to muszą być gromadzo-

ne w sposób wyodrębniony od odpa-

dów komunalnych oraz muszą być za-

warte odrębne umowy na ich usuwanie. 
1.13.  Jeżeli właściciel  nieruchomości 

usuwa z jej terenu odpady komunalne 

stałe bez pośrednictwa firmy wywozo-

wej jest zobowiązany do zapewnienia 

takiego transportu, aby nie powodowa-

ło to zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi, powietrza i wody lub nadmier-

nych uciążliwości dla osób trzecich. 

2. Zabrania się na terenie całego 

Miasta i Gminy Krasnobród: 
2.1. Spalania śmieci, nieczystości i wszel-

kiego rodzaju odpadów komunalnych 

 

przez okres całego roku. Dopuszcza się 

spalania suchych odpadów roślinnych 

na terenie otwartym z zachowaniem 

szczególnej ostrożności wynikającej z 

przepisów p.poż. 

2.2. Wyrzucania do pojemników na odpady 

komunalne śniegu, lodu, żużla, gruzu 

budowlanego, złomu, substancji tok-

sycznych, żrących i wybuchowych, a 

także odpadów przemysłowych i me-

dycznych. 

2.3. Naprawiania samochodów, motocykli, 

motorowerów na chodnikach, parkin-

gach, miejscach postojowych, placach 

publicznych, powodujących zagrożenie 

środowiska. 

2.4. Mycia pojazdów samochodowych poza 

miejscami spełniającymi wymogi 

ochrony środowiska, wyznaczonymi 

przez poszczególnych zarządców nie-

ruchomości. 

2.5. Garażowania samochodów ciężaro-

wych powyżej 1 t. Ładowności, auto-

busów, naczep i przyczep  na terenie 

ulic, dróg oraz placów ogólnodostęp-

nych z  wyjątkiem miejsc do tego wy-

znaczonych przez poszczególnych wła-

ścicieli i zarządców. 

2.6. Niszczenia elewacji budynków lub 

ogrodzeń poprzez naklejanie afiszów, 

reklam, pisania haseł itp. 

2.7. Wywozu gruzu z rozbiórki, ziemi z 

wykopów itp. W miejsca do tego nie 

przeznaczone (miejsca przeznaczone 

do składowania określa właściwy 

Urząd Miasta i Gminy). 

2.8. Pobierania wody od opryskiwaczy 

ciągnikowych itp. Z miejsc i hydrantów 

do tego nie przeznaczonych (miejsca 

właściwe określa administrator sieci 

wodociągowej). 

II. Obowiązki osób utrzymujących na 

terenie miasta i gminy zwierzęta domowe 

i gospodarskie. 
1. Osoby będące właścicielami lub 

opiekunami psów i innych zwierząt 

domowych zobowiązane są do spra-

wowania właściwej opieki nad tymi 

zwierzętami, w tym w szczególności do 

nie pozostawiania bez dozoru, jeżeli 

zwierzę nie jest uwiązane lub nie znaj-

duje się w pomieszczeniu zamkniętym 

bądź na terenie ogrodzonym. 

2. Zakazuje się szczucia psów lub 

doprowadzania do sytuacji, w której 

pies może stać się niebezpieczny dl lu-

dzi. 

3. Na terenach publicznych psy mogą być 

wyprowadzana tylko na smyczy. Zwol-

nienie psa ze smyczy jest dozwolone 

tylko w miejscach mało uczęszczanych 

i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, 

 

a opiekun ma możliwość sprawowania 
bezpośredniej kontroli nad jego zacho-

waniem. 

4. Właściciele zwierząt domowych 

zobowiązani są do usunięcia 

spowodowanych  przez  nie  zanieczy- 

szczeń  na klatkach schodowych lub 

innych pomieszczeniach budynków 

służących do użytku publicznego, a 

także na terenach użytku publicznego 

jak ulice, chodniki, parki, skwery, zie-

leńce itp. 

5. Hodowla zwierząt gospodarskich na 

terenie miasta Krasnobród może być 

prowadzona pod warunkiem, że:  

- powstające w związku z hodowlą 

odpady i nieczystości będą gromadzone 

i usuwane w sposób zgodny z prawem 

oraz nie będą powodowały zanieczysz-

czenia terenu nieruchomości oraz wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

- będą przestrzegane obowiązujące 

przepisy sanitarno-epidemiologiczne, 

- hodowla nie będzie powodowała dla 

osób zamieszkujących nieruchomości 

sąsiednie uciążliwości takich jak odory, 

hałas czy podobne. 

6. Przepędzanie zwierząt gospodarskich 

na pastwisko i z pastwisk powinno od-

bywać się na uwięzi i pod nadzorem 

osoby pełnoletniej oraz w sposób chro-

niący przed zanieczyszczeniem miejsca 

publiczne (ulice, chodniki, parkingi, 

place). 

III. Deratyzacja 
1. Wprowadza się na terenie miasta i 

gminy obowiązek przeprowadzania de-

ratyzacji. 

Obowiązek nakłada się na właścicieli i 

zarządców: 

- budynków mieszkalnych i pomocni-

czych, 

- zakładów żywienia zbiorowego, 

- zakładów przetwórstwa spożywczego, 

- zakładów przemysłowych, handlo-

wych, usługowych, magazynów, 

- urzędów i biur, 

- zakładów nauczania i wychowania, 

- obiektów służby zdrowia. 

2. Deratyzację przeprowadza się w 

terminach i na obszarach wymagających 

jej przeprowadzenia. O obowiązku 

przeprowadzenia deratyzacji postanawia 

Rada w drodze odrębnej uchwały, po 

uzgodnieniu z Inspekcją Sanitarna. 

3. Padłe w gryzonie w następstwie 

deratyzacji należy natychmiast znisz-

czyć przez spalenie lub zakopanie w 

ziemi na głębokości 1 metra, w odległo-

ści co najmniej 20 metrów od źródeł 

wody pitnej. 
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      W dniu 9 grudnia 1999 r. została 

podpisana pomiędzy Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych a Zarządem 

Miasta i Gminy Krasnobród umowa 

w sprawie utworzenia Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Dominikanów-

ce. Podpisanie tej umowy jest finałem 

szeregu działań i zabiegów w tym 

kierunku, o których chciałbym 

poinformować nasze społeczeństwo. 

      Tematem utworzenia warsztatów 

zaczęto interesować się pod koniec 

ubiegłego roku. Wspólnie  z Ośrod-

kiem Pomocy Społecznej w Krasno-

brodzie opracowano wniosek. Rada 

Miasta i Gminy Krasnobród w 

Uchwale Nr III/37/98 z dnia 22 

grudnia 1998 r. pozytywnie zaopi-

niowała działania Zarządu Miasta 

zmierzające do utworzenia Warsztatu 

Terapii   Zajęciowej   w    

 

      Rehabilitacja psychiczna i 

społeczna ma na celu adaptację 

osoby niepełnosprawnej w środowi- 

sku społecznym  i   rodzinnym    

oraz naukę właściwych zachowań 

społecznych. 

      Rehabilitacja ruchowa polegać 

będzie na podnoszeniu sprawności 

psychofizycznej uczestników po-

przez dostosowanie zajęć rehabilita-

cyjnych do rodzaju niepełnospra- 

wności i zdiagnozowaniu schorzeń. 

      Muzykoterapia  jest forma, 

która przyczynia się do łatwiejszego 

nawiązywania kontaktów i wytwa-

rzania ściślejszej więzi między 

uczestnikami warsztatu. Dostarcza 

wrażeń estetycznych ora powoduje 

obniżenie napięć, działając relaksu-

jąco  i twórczo. 

      Natomiast głównym celem re- 

habilitacji  zawodowej  jest  rozwój 

 

 

spędzania czasu wolnego, nabycia 

konkretnych umiejętności pozwala-

jących na podjęcia zatrudnienia w 

zakładach pracy chronionej, na 

specjalnie utworzonych lub dosto-

sowanych stanowiskach pracy. 

     Z uwagi na fakt, że wielu kandy-

datów na uczestników warsztatów 

pochodzi ze środowisk wiejskich i 

ich udział w rehabilitacji uzależnio-

ny jest od zorganizowania dowozu, a 

rodzice w większości przypadków 

nie są w stanie samodzielnie dowo-

zić uczestników, w związku z 

zajęciami w gospodarstwie, czy też 

bardzo  trudnej  sytuacji materialnej, 

Burmistrz Miasta i Gminy Kra-

snobród wystąpił z wnioskiem do 

PFRON-u o sfinansowanie również 

części  kosztów zakupu samo- 

chodu, na  który  otrzymamy   kwotę 

90.000 zł. 

 

W a r s z t a t 
 T e r a p i i    Z a j ę c i o w e j 
 

Krasnobrodzie z/s w Dominiknówce,  

jako jednostki organizacyjnej Miasta   

i Gminy Krasnobród. 

       Następnym krokiem było podję-

cie Uchwały nr 9/98 z dnia 

28.12.1998 r. Zarządu Miasta i 

Gminy Krasnobród o oddaniu w 

użytkowanie na okres 10 lat nieru-

chomości gruntowej o pow. 0,30 ha 

wraz z lokalem po Szkole Podstawo-

wej w Dominikanówce. 

      Głównym celem działania two-

rzonego Warsztatu Terapii  Zajęcio-

wej jest wielopłaszczyznowa rehabili-

tacja osób niepełnosprawnych, 

zmierzająca do ogólnego rozwoju 

każdego uczestnika warsztatu, po-

prawy sprawności psychologicznej 

oraz przystosowania do funkcjono-

wania społecznego. 

Realizacja powyższego celu nastę-

pować będzie poprzez ogólne 

usprawnienie uczestników, rozwój 

umiejętności wykonywania czynności 

życia codziennego oraz umiejętności 

umożliwiających podjęcie pracy 

zawodowej lub specjalistycznego 

szkolenia. W tym miejscu krótko 

scharakteryzuję formy terapii jakie 

będą  stosowane w Warsztacie 

Terapii Zajęciowej: 

 

intelektualny, motoryczny oraz 

rozwój  umiejętności   umożliwiają-

cych podjęcie pracy zawodowej. 

     Biorąc pod uwagę rodzaj scho-

rzenia i własne zainteresowania 

uczestników warsztatu będą oni 

pracować w małych grupach tera-

peutycznych pod kierunkiem in-

struktora  danej specjalności. Pro-

gram rehabilitacji zawodowej 

realizowany będzie w zaadapto- 

wanych i wyposażonych praco -

wniach: plastycznej, krawiecko - 

dziewiarskiej, gospodarstwa domo-

wego, poligraficznej oraz stolarsko-

wikliniarskiej, na które otrzymamy 

750.000 zł. Pozwoli to na objęcie 

profesjonalną opieką rehabilitacyjną 

25 osobowej grupy uczestników, 

stwarzając im warunki aktywnego i 

twórczego życia pozwalające na 

osiągnięcie poczucia własnej godno-

ści, zasadności i przydatności 

społecznej. 

Efekty rehabilitacji to możliwie jak 

największa samodzielność uczestni- 

ków, rozwój i utrwalanie wykony-

wania czynności życia codziennego, 

przezwyciężania   zahamowań, 

zwiększenie aktywności życiowej, 

wypracowanie nawyku czynnego  

Z punktu widzenia ekonomicznego, 

czy takiego "gospodarskiego" za 

utworzeniem Warsztatu Terapii 

Zajęciowej przemawia również  fakt, 

że budynek bez gospodarza szybko 

ulega zniszczeniu. W tym przypadku 

zaś zostanie odremontowany, 

docieplony i zagospodarowany. Na 

ten cel również otrzymamy fundusze 

z PFRON-u w wysokości  60.000 zł. 

      Łącznie na Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Krasnobrodzie z/s w 

Dominikanówce otrzymamy z 

PFRN-u  225 tys. złotych. 

      Istotne jest również to, że po-

większy się oferta na gminnym 

rynku pracy - kilkanaście osób o 

różnej specjalności zawodowej 

znajdzie zatrudnienie.  

      I jeszcze jedno, mamy nadzieję, 

że zwiększy się  zainteresowanie 

naszego społeczeństwa problemami 

osób niepełnosprawnych, zmieni się 

negatywne nastawienie większości 

społeczeństwa do tych osób, a 

zwłaszcza przyczyni się to do 

prawidłowej oceny ich przydatności 

do pracy, a tym samym możliwości 

podjęcia pracy przez osoby niepeł-

nosprawne. 

Janusz Oś 
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„Człowiek jest wielki nie przez to co 

posiada lecz przez to, kim jest,  

Nie przez to co ma, lecz przez to,  

czym dzieli się z innymi” 

                            Jan Paweł II 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      12 grudnia br. odbył się finał Akcji 

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 99. 

Akcja był organizowana w Krasnobro-

dzie już po raz piąty.  

      Tradycyjnie został utworzony tzw. 

Sztab Organizacyjny Akcji, liczący 

około 20 osób, który zajął się przygoto-

waniem programu akcji, a następnie jego 

organizacją i realizacją. 

      Dary, w dniach od 6 do 10 grudnia, 

zbierane były w szkołach naszej gminy.  

Natomiast 12 grudnia samochody, 

udostępnione nam przez instytucje i 

osoby prywatne z Krasnobrodu, wraz  z 

członkami sztabu udały się do poszcze-

gólnych miejscowości, aby tam zbierać 

dary. 

     W Dominikanówce dary zbierały: 

Magdalena Lewandowska i Ewa Rocz-

kowka, a samochodu użyczył nam 

Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Krasnobrodzie z/s w Hutkach; w Hut-

kowie były: Dorota Szwal i Beata 

Maruszak samochodem Centrum 

Oświaty Kultury i Sportu; do Majdanu 

Wielkiego i Majdanu Małego pojechał 

samochód z Domu Pomocy Społecznej 

w Majdanie Wielkim, a dary zbierały 

Mirosława Konopka i Bogumiła Rocz-

kowska; do Wólki Husińskiej,  samo-

chodem użyczonym przez Dom Pomocy 

Społecznej w Krasnobrodzie pojechały 

Grażyna Nowosad i Teresa Kostrubiec; 

w Zielonem był samochód udostępniony 

przez Zofię Kurantowicz, a dary zbierali 

Dorota Szwal, Beata Maruszak i Józef  

Wryszcz. Najdłuższą trasę - Kaczórki, 

Starą Hutę, Hucisko i Malewszczyznę – 

obsłuzyli Jacek Szpyra, Wojciech 

Chmielowiec oraz Krzysztof Bińczyk, 

który użyczył swojego samochodu. 

       Poza tym, 12 grudnia dary zbierane 

były w trzech punktach Krasnobrodu. Na 

Podzamku przy samochodzie p. Toma-

sza Kurantowicza dyżury pełnili: 

Andrzej Lewandowski, Iwona Kuranto-

wicz, Alicja Lewandowska, Joanna Cios; 

na Podklasztorze obok samochodu p. 

Krzysztofa Sawulskiego dyżury pełnili: 

Kazimierz Misztal, Zuzanna Bełz, Piotr 

Bełz, Jadwiga Osuch, Andrzej Czapla, 

Mariola Czapla. Trzecim punktem 

Zbiórki darów było Centrum Oświaty 

Kultury i Sportu w Krasnobrodzie, gdzie 

zbiórce darów towarzyszył blok imprez 

artystycznych. Mieliśmy nadzieję, że 

program ten zachęci do czynnego 

udziału w Akcji.  

     Mając doświadczenie z lat ubiegłych,  

   

 

a w szczególności, ostatniego roku, 

kiedy to rozpoczynając blok imprez 

artystycznych o godz.  1030  występem 

Chóru i Orkiestry Dętej z Państwowej 

Szkoły Muzycznej z Tomaszowa Lub. 

okazało się, że występujących na scenie 

muzyków jest więcej niż słuchaczy, w 

tym roku postanowiliśmy program 

rozpocząć trochę później, tzn. o godz. 

1300, mając nadzieję na liczniejszy 

udział naszej społeczności w tej akcji. 

      W programie wystąpili: uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Hutkach-

Kaczórkach z inscenizacją bajki pt. 

„Królewna Śnieżka”, przedszkolaki, a 

ściślej dzieci z „zerówek”, które śpiewa-

ły piosenki, uczniowie Szkoły Podsta-

wowej w Zielonem z inscenizacją pt. 

„Wigilijny dzień”, uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Majdanie Wielkim, 

którzy  przedstawili inscenizację, taniec i 

piosenkę. Szkołę Podstawową w Kra-

snobrodzie reprezentowały dwie grupy: 

jedna z przedstawieniem pt. „Dziew-

czynka z zapałkami”; druga pod opieką 

ks. Mariusza Rybińskiego przedstawiła 

inscenizację pt. „Ślady, które nie giną”. 

Wystąpiła też Orkiestra Państwowej 

Szkoły Muzycznej z Tomaszowa Lub., a 

także Zespół „Wójtowianie”. Program 

Artystyczny zakończył wytęp młodzie-

żowego Zespołu Muzycznego „Śrubka”, 

działającego przy COKiS-ie. 

      Mieliśmy nadzieję, że zarówno duże 

kolorowe plakaty, ogłoszenia odczytane 

przez księży w kościele i kaplicach, 

późniejsza godzina rozpoczęcia progra-

mu i ciekawy program artystyczny 

spowodują, że do Centrum Oświaty 

Kultury i Sportu w Krasnobrodzie będą 

ciągnęły tłumy. Po części tak było, ale 

tylko po części. Bowiem kiedy wystę-

powały dzieci z Kaczórek, Zielonego i 

Majdanu Wielkiego widownia była 

pełna, bo przyjechali rodzice, znajomi i 

rodzeństwo, aby zobaczyć młodych 

artystów na scenie. Programy były 

interesujące więc nie ograniczali się 

tylko do obejrzenia swoich pociech, ale 

oglądali i kolejne. Kiedy zaś odjechali 

do swoich miejscowości na widowni 

zrobiło się trochę pustawo. Pozostała 

niewielka grupa młodzieży i kilka osób 

dorosłych. 

           Zastanawia tylko fakt, że mają 

czas, możliwości, a przede wszystkim 

chęci przyjechać, obejrzeć program, a 

przez to włączyć się do akcji mieszkańcy 

Kaczórek, Majdanu Wielkiego, Majdanu 

Małego i  Zielonego,  a    tak  trudno 

 

 

dotrzeć do Domu Kultury mieszkańcom 

naszego miasta.  

Powrócę jeszcze do programu towarzy-

szącego zbiórce. Chcąc uatrakcyjnić 

blok imprez artystycznych towarzyszą-

cych zbiórce i przez to uzyskać większe 

efekty zbiórki darów, w tym roku  po raz 

pierwszy  zorganizowaliśmy aukcję 

przedmiotów przekazanych na ten cel 

przez sponsorów. 

      Licytację prowadził  Sławomir 

Radliński, a sprzedane zostały: obraz 

olejny namalowany przez Dorotę 

Umińską z Krasnobrodu (cena wyjścio-

wa 50 zł., sprzedany za 90 zł.), obraz – 

kompozycja kwiatowa ze skóry autor-

stwa Andrzeja Czapli z Krasnobrodu 

(cena wyjściowa 50 zł., sprzedany za 

120 zł.), 2 szopki bożonarodzeniowe 

wykonane przez dzieci (sprzedane za 8 i 

10 zł.) oraz ręcznie malowane przez 

Urszulę Czapla z Krasnobrodu bombki 

choinkowe z napisem „Pomóż Dzieciom 

Przetrwać Zimę”. Mieliśmy 8 baniek o 

cenie wywoławczej 8 zł., a sprzedaliśmy 

najtańszą za 23 zł. i najdroższą za 45 zł. 

     W regulaminie Akcji „Pomóż 

Dzieciom Przetrwać Zimę” nie można 

zbierać pieniędzy, toteż zapłata za te 

przedmioty musiała być w „naturze” 

(najczęściej były to artykuły spożywcze 

zakupione przez wygrywających licyta-

cję). 

     Pisałam już o programie i sposobie 

zbiórki darów, o imprezach towarzyszą-

cych czas więc aby   wspomnieć o 

efektach zbiórki. 

      W roku bieżącym organizatorzy 

Akcji na terenie Miasta i Gminy Kra-

snobród postanowili nie zbierać odzieży, 

a to z tego względu, że w poprzednich 

latach pomimo ogłoszeń i próśb bardzo 

często otrzymywaliśmy odzież, która nie 

nadawała się do użytku. Nie można jej 

było przekazać potrzebującym, a więc 

powstawał problem co zrobić z tak dużą 

ilością takiej odzieży.  

      Mając na uwadze doświadczenie z 

ubiegłych lat, w tym roku zmieniliśmy 

także formę wydawania darów. Akcja 

organizowana jest z myślą o dzieciach, 

dlatego też postanowiliśmy dotrzeć 

bezpośrednio do dzieci. W związku z 

tym podjęliśmy decyzję, że wszystkie 

artykuły spożywcze, płody rolne zostaną 

przekazane na stołówkę szkolną z dzieci 

z rodzin będących w trudnej sytuacji 

materialnej. Od niedawna prowadzone 

jest też dożywiane w Majdanie Wielkim, 
Ciąg dalszy na str. 7 
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zbieraliśmy odzieży, ale zauważalne 

było również bardzo małe zainteresowa-

nie społeczeństwa. Nie wiem czy jest to 

efekt ubożenia naszego społeczeństwa, 

uodpornienia, znieczulenia na biedę 

innych czy też zwykłe lenistwo czy 

wygodnictwo. 

W każdym bądź razie, kiedy samochód 

wysłany na dużą wioskę przywiózł dwie 

reklamówki ziemniaków, a do samocho-

du stojącego na Podklasztorze wśród 

ogromnego tłumu ludzi robiących 

świąteczne zakupy przyszło tylko 

kilkanaście osób (najczęściej osoby, 

które od lat włączają się do akcji), to 

zastanawiałam się nad sensem organi-

zowania takich akcji. 

      Rozumiem, że nie ma pracy, że jest 

trudna sytuacja w rolnictwie, nie wszy- 

 

scy mają się czym dzielić, ale czy jest 

naprawdę aż tak źle?  

      Dzięki tym, którzy odpowiedzieli na 

nasz apel i czynnie włączyli się do 

Akcji, zebraliśmy artykuły spożywcze, 

które przekazaliśmy na stołówkę szkolną  

z przeznaczeniem na bezpłatne posiłki 

(wartość około 1.200 zł.). Było też 

trochę środków czystości, artykułów 

szkolnych, zabawek słodyczy, które 

przekazaliśmy dla dzieci uczących się w 

szkołach, gdzie nie ma stołówek. 

        Na zakończenie składam gorące 

podziękowania wszystkim, którzy 

pomogli w organizacji Akcji „Pomóż 

Dzieciom Przetrwać Zimę” Krasnobród’ 

99. 
M. Czapla 

 

Ciąg dalszy ze str. 6 

tak więc tą formą pomocy może być 

objęta większa grupa dzieci, oczywiście 

w zależności od ilości zebranych darów. 

      Jeśli chodzi o ilość, to tegoroczna 

zbiórka nie wypadła zbyt okazale. 

Prawie wszystkie zebrane dary zmieściły 

się na saniach, które na czas zbiórki stały 

na holu COKiS-u. Na pewno wpływ na 

efekty    zbiórki    miał   fakt,   że    nie 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

nych walorach artystycznych, tak 

poetyckich jak muzycznych, posiada-

jącymi wewnętrzną moc, która pozwo-

liła im przetrwać stulecia i zachować 

swą aktualność do dziś. Stanowią one 

bez wątpienia najbardziej lubianą i 

najchętniej śpiewaną grupę pieśni 

religijnych. 

     W okresie Bożego Narodzenia 

śpiewane są w kościołach podczas 

liturgii, wypełniają programy bożona-

rodzeniowych i noworocznych koncer-

tów, śpiewane są przy choince w 

gronie rodzinnym , towarzyszą trady-

cyjnej wieczerzy wigilijnej. Populary-

zowane są dzisiaj przez liczne nagra-

nia płytowe, rozgłośnie radiowe i 

telewizyjne. Ostatnio coraz częściej są 

opracowywane i wykonywane w 

konwencji współczesnej muzyki 

rozrywkowej, przez co zatracają 

niestety swój pierwotny, religijny 

charakter. Zjawiska te świadczą o 

niezwykłej popularności tych prostych 

religijnych pieśni, które swoją genezą 

sięgają średniowiecza, rozwijały się 

bujnie poprzez stulecia, a w naszych 

czasach przeżywają swój osobliwy 

renesans.  

 
     Bóg się rodzi, moc truchleje, 

     Pan niebiosów obnażony! 

     Ogień krzepnie, blask ciemniej, 

      Ma granice nieskończony! 

     Wzgardzony okryty chwałą, 

     Śmiertelny Król nad wiekami, 

     A Słowo Ciałem się stało  

     I mieszkało między nami! 

 

 

        Pierwszy dzień każdego miesiąca 

starożytni Rzymianie określali słowem 

Kalendae. Kalendae styczniowe, które 

w Rzymie rozpoczynały nowy rok 

były bardzo uroczyście obchodzone: 

odwiedzano się, składano sobie 

życzenia i obdarowywano się wza-

jemnie. Te noworoczne rzymskie 

zwyczaje zostały przejęte w VI - VII 

w. przez bałkańskie ludy słowiańskie a 

stąd przedostały się na Ruś i do Polski. 

    Tym starosłowiańskim zwyczajom 

towarzyszyły śpiewy mające charakter 

pieśni winszujących, które nazywano 

kolędami (od łacińskiego słowa 

kalendae). W swoim pierwotnym 

znaczeniu pieśni te nie miały więc 

żadnych religijnych odniesień. Nato-

miast pieśni związane z obchodami 

świąt Bożego Narodzenia określano 

nazwami: rotuła, symfonia, pastorałka, 

kantyczka. Zmiana znaczenia słowa 

kolęda z pieśni winszującej o wyraźnie 

świeckim charakterze, na pieśń 

religijną tematycznie związaną z 

Bożym. Narodzeniem, nastąpiła u nas 

w XVI wieku.  W Polsce ślady kolęd 

spotykamy już w średniowiecznych 

misteriach i dialogach. Najstarsze 

zachowane zabytki pochodzą jednak 

dopiero z pierwszej połowy XV 

wieku. Pierwszą zachowaną kolędą w 

języku polskim jest pieśń Zdrów bądź 

Królu anielski z 1424 roku. Twórczość 

kolędowa rozwijała się dynamicznie w 

następnych stuleciach i trwa nieprze-

rwanie aż do dziś.  

Obok charakteru religijnego, kolędy 

miały w Polsce wyraźny rys narodowy 

 

i uważano je za ważny element kultury 

polskiej. Adam Mickiewicz w pary-

skich wykładach literatury polskiej 

widział w nich "pierwszy zawiązek 

poezji narodowej". Mówił również o 

nich: "Nie wiem, czy jaki inny kraj 

może się pochlubić zbiorem podob-

nym do tego, jaki posiada Polska. 

Trudno by znaleźć w jakiejkolwiek 

innej poezji wyrażenia tak czyste, o 

takiej słodyczy i delikatności". 

     Kolędy, aczkolwiek tematycznie 

jednolite, pod względem wyrazowym 

są bardzo zróżnicowane. Znajdujemy 

wśród nich dostojne pieśni, zawierają-

ce głębokie treści teologiczne ujmują-

ce w poetyckiej formie dogmatyczną 

prawdę o Wcieleniu, np. Bóg się rodzi 

z tekstem Franciszka Karpińskiego 

utrzymana w rytmie poloneza. Inne 

ukazują nastrój żywiołowej radości, 

towarzyszący całemu stworzeniu 

(Dzisiaj w Betlejem, Chrystus Pan się 

narodził). Osobliwą grupę kolęd 

stanowią kołysanki, odznaczające się 

swoistym liryzmem i bogactwem 

subtelnego uczucia (Lulajże Jezuniu, 

Jezus Malusieńki, Gdy śliczna Panna, 

Święta Panienka). I wreszcie grupa 

kolęd, które zwykło się nazywać 

pastorałkami. Ich charakterystyczną 

cechą jest skoczna melodia, utrzymana 

w ludowym tanecznym rytmie, a 

treścią opowiadanie o pasterzach 

śpieszących z darami do Bożego 

Dziecięcia (Północ już była, Oj 

Maluśki, Przy onej górze, Do szopy 

hej pasterze).Pomimo swej prostoty, 

kolędy są utworami o niezaprzeczal- 
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Piękno polskich tradycji 
Ciąg dalszy ze str. 1 

Dla zmarłych, dla „nieobecnych” 

stawiano na stole oddzielne nakrycie, 

na które kładziono odrobinę każdej 

potrawy i kawałeczek   opłatka.  
Wierzono,  że  duch bliskiej osoby 

może nawiedzić dom po postacią 
wędrowca, proszącego o gościnę. 
Zapraszanie na wieczerzę wigilijną 
ludzi samotnych jest do dziś chyba 

najpiękniejszym ze staropolskich 

zwyczajów. 

Nikt bowiem w ten wieczór nie 

powinien być opuszczony i samotny. 

      Najwięcej z pradawnych zwycza-

jów związanych z Bożym Narodze-

niem przetrwało i żyje na wsi, choć 
wiele z nich zachowały i „miejskie 

święta”. 
     Na wsi często stawia się w izbie, 

w której odbywa się wieczerza, nie 

wymłócone snopy zboża w czterech 

kątach lub  kącie od wschodniej 

strony. Na upamiętnienie narodzin 

Chrystusa w stajence kładzie się często 
siano pod obrus, którym nakryto stół 
wigilijny. Niegdyś w czasie wieczerzy 

młodzi wróżyli „z siana” o swym 

przyszłym losie. Wyciągnięte spod 

obrusa zielone źdźbło zapowiadało 

powodzenie w miłości i rychły ślub, 

zaś sczerniałe oznaczało niepowodze-

nie, pokrzyżowanie planów małżeń-

skich, a nawet staropanieństwo. Nie 

brano oczywiście tych wróżb zbyt 

serio, ale bawiono się przy tym 

doskonale. 

Z wieczerza wigilijną łączy się też 

zwyczaj podawania 12 dań na pamiąt-

kę 12 apostołów. Jednak nasi przod-

kowie stawiali na stole nieparzystą 

liczbę potraw: chłopi pięć lub siedem, 

     

szlachta - dziewięć, zaś najbogatsza 

arystokracja – jedenaście lub trzyna-

ście. 

     Wieczerza wigilijna była i pozosta-

ła nadal głównym akcentem kulinar-

nym polskiego Bożego Narodzenia. 

Chociaż składała się z samych post-

nych dań, jest prawdziwą ucztą dla 

podniebienia. Wszystkie potrawy 

należy przygotować na oleju, oliwie 

lub maśle.  

W czasie staropolskiej wieczerzy 

dominowały dania rybne przyrządzane 

na najprzeróżniejsze sposoby. Nie 

mogło zabraknąć słynnego karpia lub 

szczupaka w szarym sosie. Wieczerzę 

otwierała jedna z tradycyjnych zup  

wigilijnych: barszcz czerwony z 

uszkami, zupa grzybowa lub – rzadziej 

– migdałowa. Oprócz tego podawano 

sławny staropolski groch z kapustą, 

potrawy z grzybów suszonych, kom-

poty z suszonych owoców, głównie ze 

śliwek, w we wschodnich częściach 

Polski słynną kutię. Słodkie ciasta 

wypiekane na Wigilię i Boże Naro-

dzenie były mniej urozmaicone niż 

ciasta wielkanocne. 

Pierwsze miejsce zajmowały ex aequo 

pierniki i makowce. Nie brakło 

również staropolskich „bab” i różnych, 

przeważnie korzennych ciasteczek. 

     Nawet i dziś, w nowoczesnych 

małych kuchniach wiele gospodyń 

przygotowuje potrawy wigilijne 

według przekazywanych z pokolenia 

na pokolenie przepisów. Wprawdzie 

niektóre tradycyjne bożonarodzeniowe 

specjały można kupić gotowe, ale nie 

mogą się one równać z pełnymi 

aromatu podnoszącymi apetyt i 

wyobraźnię tradycyjnymi daniami. 

      

 

Po sutej wieczerzy wigilijnej śpiewano 

kolędy, często bardzo stare. Te obec-

nie wykonywane w okresie świątecz-

nym należą do klejnotów polskiej 

pieśni ludowej i religijnej. Spotykamy 

wśród nich pieśni wzorowane na 

pisanych po łacinie hymnach na cześć 

Bożego Narodzenia. 

Wiele kolęd zostało skomponowanych 

w rytmie mazura, oberka, krakowiaka 

i poloneza. W tekstach znalazły się  

również akcenty humorystyczne, 

satyryczne, a nawet i społeczne. 

      Po wigilijnej wieczerzy i wspól-

nym kolędowaniu wyruszano na 

pasterkę. Również współcześni 

gromadzą się na modlitwie, mszy 

świętej o północy, by radować się z 

przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. 

      Niestety, coraz bardziej zapomnia-

nym zwyczajem jest kolędowanie. 

Niegdyś już w wieczór wigilijny 

kolędnicy obchodzili sąsiednie domy 

grupami, w których nie mogło zabrak-

nąć dziada, baby, diabła, bociana, 

kozy i niedźwiedzia. 

Niesiono na drążku wielką, różno-

barwną, oświetloną gwiazdę. Za 

życzenia, kolędy obdarowywano 

kolędników pieniędzmi lub przysma-

kami. 

      O polskich zwyczajach wigilijnych 

i bożonarodzeniowych  można by 

długo jeszcze opowiadać. 

Są one tak piękne, że nie powinniśmy 

o nich zapominać. Tkwi w nich nie 

tylko poezja tradycji, ale też atmosfera 

rodzinnego ciepła. 

 

Paweł Gielmuda 

Redaktor naczelny 

„Gazetki Szkolnej” 

 

         

           Zwyczaje 
 

 

Tradycja żłóbka posiada swoje 

źródło w średniowiecznych drama-

tach bożonarodzeniowych. W 12 

wieku kult żłóbka rozszerzali bene-

dyktyni i cystersi. Na rozwój tej 

tradycji miał szczególny wpływ św. 

Franciszek z Asyżu i franciszkanie. Z 

Włoch kult żłóbka przywędrował do 

Polski w IV wieku (siostry klaryski w 

Krakowie) 

 

Choinka – zwyczaj ten również 

przywędrował do Polski z zachodu i 

swymi korzeniami sięga starożytno-

ści (symbol obfitości i urodzaju). 

Dla chrześcijan choinka symbolizuje 

rajskie drzewo życia. Świece umiesz-

czone na drzewku są nawiązaniem 

do wielkanocnego paschału. 

 

Opłatek – do dziś pozostaje niewy-

jaśniona geneza tego zwyczaju, 

odgrywającego tak wielką rolę w 

przeżyciu Bożego Narodzenia w 

atmosferze pojednania i wzajemnej 

życzliwości.  

 

 

 

Być może opłatek nawiązuje do 

Chleba Eucharystycznego – źródła 

jedności i miłości. 

 

Szopka – w Polsce pierwsze szopki 

pojawiły się pod koniec XIII w. i 

szybko stawały się bardzo popular-

ne. Szopki różniły się wystrojem. 

Jedne były ubogie, stawiane na wzór 

stajenki, inne- bogate. Te skromniej-

sze wykonywano z kilku deseczek i 

przykrywano słomianym daszkiem. 

Najbogatsze były szopki krakowskie 

– istne miniaturowe cudeńka. 



Gazeta Krasnobrodzka  9 

 

 

       

 

 

 

 

 

gmin, które wyłożyły własne środki), tj. 

po 30.000 zł. 

Dla przykładu Miasto i Gmina Szcze-

brzeszyn posiada tylko 28 km. dróg 

powiatowych (dwa razy mniej niż 

Kranobród) i otrzymała również 30.000 

zł.). 

      Za 30.000 zł. można odnowić ok. 

150 do 200 m nawierzchni drogi. W 

takim tempie odnowienie nawierzchni 

dróg powiatowych w naszej gminie 

nastąpi po 275 latach ( w gminie 

Szczebrzeszyn po 140 latach). 

     Gdyby nie zabrano środków sub-

wencji ogólnej przeznaczonej na drogi 

oraz były brane pod uwagę takie 

choćby  kryteria jak długość dróg i 

natężenie ruchu w danej gminie, to bez 

żadnych pretensji gmina Krasnobród 

winna otrzymać na „nowe dywaniki” 

kwotę rzędu 150 do 200 tys. zł. (mini-

mum 5 razy więcej Analizując projekt 

budżetu na rok 2000 obawiam się, że 

Zarząd Powiatu podobne podejście do 

dróg powiatowych będzie miał również 

w roku przyszłym. Z informacji uzy-

skanych od Skarbnika Powiatu wynika, 

że wydatki na drogi powiatowe będą 

niższe o ok. 900 tys. zł. od wysokości 

przyznanej subwencji drogowej (każda 

gmina straci średnio po 60 tys. zł.). 

Mimo wszystko nakłady na drogi 

powiatowe wzrosną o 15% (natomiast 

nakłady na administrację wzrosną o 

25% ?!). Może by tak te proporcje 

odwrócić?! 

      Mam nadzieję, że tych kilka słów 

„gorzkiej prawdy” dotrze do świado-

mości i sumienia radnych i Zarządu z 

koalicji rządzącej i przyniesie pozytyw-

ne efekty dla każdej gminy. 
 

 Kazimierz Gęśla 

     Największym i najpoważniejszym 

zadaniem każdego powiatu w Polsce 

w mijającym i  przyszłym  tysiącleciu  

będzie problem dróg powiatowych. 

Zdecydowana większość wszystkich 

interpelacji na sesjach Powiatu 

Zamojskiego dotyczy bieżącego 

utrzymania i remontów dróg. 

       Na terenie gminy mamy 55 km 

dróg powiatowych. Z pewnością nie 

wszyscy mieszkańcy wiedzą, które 

drogi są powiatowe, a które gminne. 

Żeby odpowiedź była krótka, to 

należy stwierdzić, że drogami powia-

towymi na terenie gminy są drogi, 

których zimowym utrzymaniem 

zajmuje się Spółdzielnia Produkcji 

Rolnej w Krasnobrodzie i p. Kucner z 

Zamościa (te firmy wygrały przetarg 

w Zarządzie Dróg Powiatowych). 

W tym miejscu, przed kolejnym 

atakiem zimy warto zatrzymać się nad 

sprawą zimowego utrzymania dróg. 

W całym powiecie uwidaczniał się 

brak koordynacji działań i współpracy 

na linii gmina, powiat i województwo 

( nie jednego z nas dziwi samochód, 

czy ciągnik jadący drogą z podniesio-

nym pługiem). Mam przy tym świa-

domość, że opracowanie sprawnego 

systemu koordynacji nie jest rzeczą 

prostą, zwłaszcza w sytuacjach 

kryzysowych. 

      Należy też zdecydować się, czy w 

przyszłości dopuszczać do przetargów 

firmy, których warunki techniczne i 

sprzętowe nie pozwalają na należyte  

wywiązanie się z zawartych umów, a 

przynajmniej corocznie należałoby 

podnosić wymagania sprzętowe wobec 

oferentów ( nie zawsze ciągnik poradzi 

sobie z utrzymaniem dojazdu do Grab-

nika czy Wólki Husińskiej). 

     Problemy zimowego utrzymania 

dróg mają charakter przejściowy ( nie 

zawsze radzą sobie z tym bogate kraje). 

Sytuacja jest wręcz beznadziejna jeżeli 

chodzi o zadania z zakresu inwestycji, 

modernizacji i remontów dróg powia-

towych. 

      Analizując pewne dane  będę się 

opierał na projektach budżetu Powiatu 

Zamojskiego na rok 1999 i 2000 opra-

cowanych przez Zarząd Powiatu. 

Sytuacja  finansowa powiatów (również 

i gmin) w biednych regionach kraju jest, 

jak powszechnie wiadomo, bardzo 

trudna, tym bardziej należy rozważnie 

gospodarować skromnymi środkami. 

Na rok 1999 Minister Finansów prze-

znaczył na drogi powiatowe dla Powiatu 

Zamojskiego kwotę 4.881.000 zł. (tj. 

tzw. część drogową subwencji ogólnej). 

Z tej kwoty  Zarząd Powiatu zapropo-

nował kwotę 827.000 zł. Przeznaczyć 

na  inne cele niż drogi powiatowe (!). 

     Na odnowienie nawierzchni (tzw. 

nowe dywaniki ) przeznaczono  w 

całym powiecie kwotę 630.000 zł. (tj. 

niewiele więcej niż jedna gmina Kra-

snobród na drogi gminne!?) 

     Przy podziale tej kwoty przyjęto 

starą zasadę „po równo” (z wyjątkiem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 grudnia br. w COKiS –sie odbył 

się V Konkurs Piosenki Przedszko-

laka, w którym wzięło udział ponad 

50-cioro dzieci z oddziałów zero-

wych z naszej gminy. Po prezentacji 

piosenek uczestniczy konkursu 

spotkali się na wspólnym, słodkim 

poczęstunku, a następnie odbyło się 

uroczyste wręczenie dyplomów i 

upominków ufundowanych przez 

COKiS. 
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Przygotowania do świąt 
 

             
 

 

     W dniu 15 grudnia 1999 r.  świe-

tlicy Centrum Oświaty Kultury i 

Sportu w Krasnobrodzie odbył się 

zorganizowany z inicjatywy p. Wie-

sławy Nowosad pokaz układania 

stroików świątecznych oraz przygo-

towywania potraw świątecznych.  

     Pokaz ten został zorganizowany 

przy współpracy z Zamojskim Ośrod-

kiem Doradztwa Rolniczego w Sitnie.  

Na to przedświąteczne spotkanie  

przybyły panie z różnych miejscowo-

ści naszej gminy. 

     Zasady układania stroików świą-

tecznych przedstawiła p. Magdalena 

Kosiorkiewicz, reprezentująca ZODR 

w Sitnie. 

 

 
 

      Panie obecne na tym spotkaniu z 

dużym zainteresowaniem i zapałem 

przyłączyły się do prac, którymi 

kierowała M. Kosiorkiewicz, a 

efektem tego były wspaniałe stroiki 

świąteczne.  

 

 
 

 

Te wykonane podczas pokazu zdobią 

teraz biura Urzędu Miasta i Gminy  

w Krasnobrodzie oraz Centrum 

Oświaty Kultury i Sportu. Myślę, że 

podobne stroiki będą zdobiły pod-

czas świąt również stoły     uczestni-

czek    tego spotkania.       

     Święta Bożego Narodzenia to 

czas spotkań w rodzinnym gronie i 

przyjmowania gości. Staramy się 

więc, aby na stole znalazło się nie 

tylko coś dla oka, np. biały obrus 

ładnie skomponowany stroik, ale 

również coś dla podniebienia. 

      Bardzo często zastanawiamy się, 

jakie potrawy przygotować na te 

rodzinne spotkania, czym poczęsto-

wać naszych gości. 

     Aby nieco pomóc w rozwiązaniu 

tego problemu druga część spotkania, 

które odbyło się w Centrum Oświaty 

Kultury i Sportu  w środę 15 grudnia, 

poświęcona była zajęciom kulinar-

nym. 

Zajęcia te prowadzone były przez 

panią Lucynę Droździel z ZODR z 

Sitna, która przedstawiła sposoby 

przygotowywania kilku sałatek i 

potrwa mięsnych i rybnych. 
 

 
     Pod opieką p. Lucyny uczestnicz-

ki tego spotkania  przygotowały 

następujące potrawy: schab z owo-

cami, rybę z pieczarkami, śledzia po 

kaszubsku oraz  sałatki: z selera, z 

drobiu i warstwową. 

     Kiedy stroiki były już gotowe i 

zakończono prace kulinarne uczest-

niczki spotkania nakryły stoły, 

przyozdobiły je stroikami i nastąpiła 

 najprzyjemniejsza część tego spo-

tkania, tj. degustacja przygotowa-

nych potraw.  

 

 

     Gościem honorowym spotkania 

był Burmistrz Miasta i Gminy 

Kranobród Marek Pasieczny. 

 

 

 

     Również pisząca te słowa miała 

przyjemność być na tym spotkaniu i 

popróbować wszystkiego po tro-

szeczku. Muszę przyznać, że przy-

gotowane potrawy nie tylko wyglą-

dały apetycznie, ale były też bardzo 

pyszne. 

     Aby mogli się o tym przekonać 

również Czytelnicy „Gazety Kra-

snobrodzkiej”, przepisy kilku potraw 

świątecznych przygotowywanych na 

pokazie i kilku innych podajemy na 

str. 11. 

     Życzę smacznego. 
M. Czapla 

________________________________ 

 

Z życia szkoły 
 w Majdanie Wielkim 

 

<<<<>>>> 

 

Cieszyliśmy się krótko – w nocy z 13 na 

14 grudnia 1999 nieznani dokonali 

włamania do pracowni komputerowej 

skąd skradli 5 komputerów, 4 monitory i 

1 drukarkę. 

 

<<<<>>>> 

 

Uczniowie rocznik 1987 z Majdanu 

Wielkiego i Krasnobrodu tworzący 

zespół gminny, zajęli I miejsce w 

zawodach w mini piłce nożnej halowej o 

Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej 

Nr 3 W Zamościu. 

 

<<<<>>>> 
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łyżka pokrojonych migdałów, 5g 

masła, sól, pieprz. 

     Pomarańczę sparzyć, zetrzeć skórkę. Z 

pomarańczy i cytryny wycisnąć sok. 

Suszone owoce pokroić, zalać sokiem i 

winem, odstawić na 12 godzin. Cebulę i 

marchewkę obrać, pokroić w krążki. 

Owoce osączyć, zalewę zachować. Mięso 

umyć, rozciąć nie do końca, rozbić, 

rozłożyć owoce. Mięso zwinąć, związać, 

zrumienić na tłuszczu, oprószyć solą i 

pieprzem dodać warzywa. Pieczeń podlać 

½ szkl. wody. Piec 1,5 godz. W tempera-

turze 180
o
 C. Mięso ostudzić, zdjąć nitkę. 

Sos z pieczenia połączyć z zalewą, 

podgrzać, przecedzić, dodać masło. Mięso 

podawać z sosem. 
 

Ciasto z masą 
makowo-orzechową 

Ciasto 
2 szkl. mąki pszennej, 4 jajka, 1 

szklanka cukru, 5 łyżek oleju, 1 cukier 

waniliowy, 3 łyżki kakao, 1 łyżeczka 

proszku do pieczenia;   

do przygotowania formy: 2 łyżki masła, 

2 łyżki bułki tartej, 

do nasączania ciasta: 3 łyżki wódki, 

do przybrania: 5 dkg bakalii (rodzynki, 

migdały, skórka pomarańczowa smażona 

w cukrze). 

Masa makowa 
50 dkg maku, 15 dkg cukru, 2 

szklanki mleka, 1 cukier waniliowy, 2 

łyżki miodu, 3 białka. 

Masa orzechowa 
15 dkg orzechów, 20 dkg margaryny 

lub mała, 3 żółtka, ½ szklanki mleka. 

Polewa 
12 dkg margaryny lub mała, ½ 

szklanki cukru, 3 łyżki mleka, 4 łyżki 

kakao. 

     Przygotować ciasto: jajka utrzeć z 

cukrem  na pulchną masę, stopniowo 

dodawać 8 łyżek wody, przesianą mąkę z 

proszkiem do pieczenia, cukier waniliowy, 

kakao, a na końcu olej. 

Średniej wielkości formę do pieczenia 

wysmarować masłem i wysypać bułką 

tartą. Ciasto przełożyć do formy i piec 45 

min. W piekarniku nagrzanym do tempe-

ratury 180
o
 C. 

     Przygotować masę makową:  mak 

opłukać na sicie, osączyć, zemleć, zalać 

wrzącym mlekiem, dodać cukier, cukier 

waniliowy, miód oraz białka, wymieszać i 

gotować do zagęstnięcia. 

     Ostudzone ciasto skropić wódką. 

Gorącą masę makową wyłożyć na ciasto. 

     Przygotować masę orzechową: orzechy 

zemleć, zalać gorącym mlekiem i ostu-

dzić. Margarynę utrzeć z cukrem pudrem, 

stopniowo dodając żółtka i po łyżce 

orzechów. 

     Masę orzechową nałożyć na masę 

makową. 

     Przygotować polewę: składniki 

połączyć i zagotować. Ciasto polać 

polewą, przybrać bakaliami i zostawić do 

wystygnięcia. 

 
Śledź 

inaczej 
 

4 filety śledziowe (pokroić w małe 

dzwonki, ok. 2 cm.), 2 papryki czerwone 

(pokroić w piórka), 1 średnia cebula 

(pokroić w piórka), 15-20 szt. suszonych 

śliwek (namoczyć, wypestkować, pokro-

ić), 1 czubata łyżka namoczonych 

rodzynek,   2 płaskie łyżeczki vegety do 

posypania śledzi, 4 ziarenka jałowca 

(zmielone), listek bobkowy drobno 

pokruszony. 

Sos 
Mały przecier pomidorowy – 1,5 puszki 

1 szkl. oleju słonecznikowego,  sok z ½ 

cytryny,  cukier do smaku. 

W/w składniki połączyć – powinien potać 

sos słodko kwaśny 

      Wymieszać pkrojone śledzie z 

pozostałymi składnikami i przyprawami, 

nałożyć do słoja lekko uciskająć, zalać 

przygotowanym sosem, zamknąć, wstawić 

na kilka dni do lodówki . 

 

Karp pieczony 
1 kg karpia,cebula, 20 dkg piecza-

rek, 30 dkg warzyw (bez kapusty), 2 

łyżki masła, 8 małych ziemniaków, 

łyżka soku z cytryny, łyżka posiekanej 

natki pietruszki, sól, pieprz. 

     Rybę oczyścić, umyć, oprószyć solą i 

pieprzem, skropić okiem z cytryny. 

Cebulę pokroić w półtalarki, warzywa 

zetrzeć na tarce o dużych otworach, 

pieczarki pokroić w plasterki. Wszystkie 

warzywa wymieszać obłożyć nimi rybę 

(część warzyw włożyć do środka): 

odstawić w chłodne miejsce na kilka 

godzin. Przed pieczeniem rybę włożyć do 

żaroodpornego naczynia i ostrym nożem 

naciąć dzwonka, wokół ryby ułożyć 

obrane małe ziemniaki. Całość posypać 

solą, pieprzem dodać masło. Piec w 

gorącym piekarniku 40 min. Polewając 

sosem. Posypać zieleniną. 

 

Kurczak inaczej 
2 filety kurczaka, mrożonka – marchew 

z groszkiem, ½ mrożonki fasoli szpara-

gowej, mały koncentrat pomidorowy, 

4 pieczarki, sól, pieprz, słodka 

papryka, przyprawa meksykańska, fix 

słodko-kwaśny KNOR lub do potraw 

chińskich. 

     Filety pokroić, podsmażyć. Rozrobić 

fix, dodać do niego filety i pieczarki. 

Mrożonki gotować 10 min. W wodzie 

osolonej z dodatkiem cukru.  

Kurczaka z pieczarkami dusić około 15 

min. z przyprawami. Wszystko wymie-

szać, dodać koncentrat, podawać z ryżem. 

 
Sałatka 
z czerwonej  fasoli 
1 puszka czerwonej fasoli, ½ puszki 

kukurydzy, 25 dkg ogórków kwaszo-

nych, 15 dkg kiełbasy szynkowej, 10 

dkg sera żółtego, 15 dkg majonezu, 

sól, pieprz, zielona sałata. 

      Ogórki, kiełbasę i ser pokroić w 

kostkę, dodać odcedzoną fasolę i kukury-

dzę, wymieszać z majonezem, doprawić, 

ułożyć na liściach sałaty. 

 
Sałatka warstwowa 
 ziemniaki ugotowane, pokrojone w 

kostkę, pory w krążki (wcześniej 

wrzucić na wrzącą osoloną wodę z 

dodatkiem cukru i kwasku cytrynowego), 

jajka w kostkę, ananas z puszki, 

kukurydza, ser żółty. 

      Układać warstwami. Każdą warstwę 

posolić, posypać pieprzem i polać majo-

nezem. 

Sałatka z selera 
  i pomarańczy   
40 dkg selera ugotowa-

nego na pół twardo (w wodzie z dodat-

kiem cukru i kwasku), 2 pomarańcze, 

kwaśne jabłko, sok z cytryny, sól, 

cukier, 5 dkg łuskanych orzechów, 

15 dkg szynki, zielona pietruszka, 

majonez. 

     Seler, pomarańcze, jabłko, szynkę 

drobno pokroić, dodać posiekane orzechy 

i pozostałe składniki, wymieszać. 
 

Sałatka kolorowa 
1 puszka fasoli białe, 1 puszka fasoli 

czerwonej, 1 puszka kukurydzy, 1 

puszka groszku konserwowego, 1 

czerwona papryka, 5 ogórków konser-

wowych. 

Sos: ½ szklanki oleju, ¼ szklanki soku 

z ogórków konserwowych, 1 łyżka 

musztardy, zioła prowansalskie, sól. 
 

Sałatka z 
kurczaka 
25 dkg kurczaka (gotowany lub pieczo-

ny, 1 zielona papryka, 1 czerwona 

papryka, puszka kukurydzy, 1 szklan-

ka ugotowanego ryżu, ½  szklanki 

śmietany, 3 łyżki majonezu, sól, 

przyprawa meksykańska. 

      Kurczaka i paprykę drobno pokroić. 

Wszystkie składniki razem wymieszać. 
 

Schab z owocami  
1,5 kg schabu, pomarańcz, cytryna, 

po 60g suszonych śliwek, moreli i fig, 

50g rodzynek, 100 ml wina, mar-

chewka, cebula, 2 ząbki czosnku, 
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w mit. egip. ubóstwione słońce     

         25 
srebro      

       17    państwo w Środ. Afryce     

           malwa      

         6   wyspy w Ameryce Środ.   

      9      mieszkaniec Katowic    

         1   30 
hist. dzielnica Polski   

       12    35  
bukiet   

     24         śmigłowiec   

         18   22  renesans   

   8    4        wodolecznictwo  

          11     pismo dla kobiet  

       2     28 31   
nauka o usypianiu 

  27   16   34        
niezabudka 

 
        26   21   20 

 
zależność odwrotna lub 
prosta 

 29    5            rywalizacja 

   13     15    3   14  7 
sprinter 

     19            podtyp stawonogów 

  10    32  36   33   23  
masoneria 

                   

                   

 

 

Jak w Wigilię z dachu ciecze, zima się długo 

przewlecze. 

***** 

Pogoda na wigilię Na-

rodzenia,  

do Nowego Roku się  

nie zmienia. 

***** 

Boże Narodzenie po wodzie,  

Wielkanoc po lodzie. 

***** 

Jeśli w pierwszy dzień po 

Narodzeniu  

dopiekało, będzie zima 

długo białą. 

***** 

Na Boże Narodzenie weseli 

się wszystko stworzenie. 

***** 

Zielone Boże Narodzenie,  

biała Wielkanoc. 

***** 

Jeśli w Boże Narodzenie 

lub Nowy Rok szron pokry-

je drzewa obficie, owoc w 

przyszłym roku zrodzi się 

gęsty i dorodny. 

***** 

Gdy choinka tonie w wodzie, jajko toczy się 

po lodzie. 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdy Nowy Rok nastąpi z 

czerwoną zorzą, w tym roku 

niepogody i wiatry się mnożą. 

***** 

Gdy Nowy Rok w progi, to 

stary w nogi. 

***** 

Nowy Rok jaki, cały rok taki. 

***** 

Noworoczna pogoda słońcu 

 w lecie sił doda. 

***** 

Rok Nowy pogodny,  

zbiór będzie dorodny. 

***** 

Gdy Trzej Królowie szarugą częstują, 

 w Zielone Świątki słotę przewidują. 

***** 

Gdy w Trzech Króli mrozem trzyma, będzie 

jeszcze długa zima. 

***** 

Na Trzech Króli słońce świeci, wiosna  

do nas pędem leci. 

 

 
 

Przed zapaleniem 

choinki 
 

Właśnie ojciec kiwa na matkę, 

Że już wzeszła Gwiazdka na niebie, 

Że czas się dzielić opłatkiem, 

Więc wszyscy podchodzą do siebie, 

I serca drżą uroczyście, 

jak na drzewie przy liściach liście. 

 

Jest cicho. Choinka płonie. 

Na szczycie cherubin fruwa. 

Na oknach pelargonie 

Blask świeczek złotem zasnuwa, 

A z kata, z ust brata płynnie 

Kolęda na okarynie: 

 

LULAJŻE, JEZUNIU, 

MOJA PEREŁKO, 

LULAJŻE, JEZUNIU, 

ME PIEŚCIDEŁKO. 

 

K. I. Gałczyński,  

 

Litery z kratek ponume-

rowanych od 1 do 36 
utworzą rozwiązanie 

krzyżówki, które wraz z 

kuponem prosimy 
przesłać na adres 

Redakcji do 15.01.2000. 

Spośród osób, które 
nadeślą prawidłowe 

odpowiedzi rozlosujemy  

nagrodę rzeczową 
ufundowaną przez 

COKiS. 

 Rozwiązanie Krzyżówki 
nr 12: „Świat łez jest taki 

tajemniczy”. Nagrodę 

otrzymuje Eugeniusz 
Lizut z Krasnobrodu. 

Gratulujemy. Nagroda 

do odebrania w Redakcji. 


