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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

***** 

Na sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie w 

dniu 16.11.2004r. radni zdecydowali o 

sprzedaży Parafii Rzymsko-Katolickiej w 

Krasnobrodzie 20 arów gruntów położonych 

w Podzamku. Grunty te zostaną 
przeznaczone na cele sakralne, na 

powiększenie otoczenia Kościoła Św. 

Ducha. Dzięki przychylności radnych przy 

sprzedaży tych gruntów zastosowano 

bonifikatę w wysokości 99%. Parafia mogła 

więc nabyć grunt za 1% jego wartości. 

 

***** 

W dniu 28 grudnia 2004r. o godz. 11.00 w 

Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 

odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w 

Krasnobrodzie. Głównym tematem obrad 

będzie budżet miasta i gminy Krasnobród na 

2005r. 

Informacje zebrała M.Czapla 
 

 

PODZIĘKOWANIA 
 

Burmistrz Krasnobrodu składa 

podziękowania radnym: Janowi Lizutowi, 
Robertowi Skrzyńskiemu, Józefowi 

Kostrubcowi za pomoc w zorganizowaniu 
spotkania Wspólnoty Gruntowej 

Podklasztoru. 
 

 

 

PODZIĘKOWANIA 
 

Burmistrz Krasnobrodu serdecznie dziękuje  
wszystkim Udziałowcom Wspólnoty 

Gruntowej Podklasztoru  
za przekazanie gruntów na cele społeczne 

związane z budową parkingów  
i chodników w Podklasztorze. 

 
 

 

 

Kompleksowa modernizacja 
części infrastruktury technicznej 

na osiedlu Podklasztor 
 

Po pierwszym stycznia 2005r. rozpoczęte 

zostaną prace projektowe dla czterech 

dużych zamierzeń inwestycyjnych na 

osiedlu Podklasztor.  

1) Budowa chodnika z kostki brukowej 

przy ulicy Tomaszowskiej na odcinku: od 

przystanku PKS do drogi zjazdowej do 

Borek. 

2) Budowa kolektora deszczowego 

odwadniającego tereny bezodpływowe 

osiedla Podklasztor, terenu za 

przystankiem PKS przeznaczonego pod 
budowę parkingu oraz terenu obecnego 

targowiska. 

3) Przebudowa napowietrznej linii nn 

na linię podziemną w wyniku  realizacji 

której demontażu ulęgną słupy betonowe 

a budynki mieszkalne zaopatrzone zostaną 
w nowoczesne złącza licznikowe 

umieszczone na zewnątrz budynku w 

ulicach: Tomaszowska, Sobieskiego, 

M.Konopnickiej i Królowej Marysieńki. 

Odczytywanie ilości zużytej energii 

elektrycznej odbywało się będzie bez 

konieczności wchodzenia inkasenta do 

wewnątrz budynku. 

4) Budowa oświetlenia ulicznego 

polegającego na montażu latarni typu 

parkowego w ulicach Tomaszowska, 

Sobieskiego, Marii Konopnickiej i 

Królowej Marysieńki. 

Obecnie przystąpiono do opracowania 

map geodezyjnych do celów 

projektowych oraz przeprowadzane są 
negocjacje z projektantami różnych branż 
w celu podpisania umów na prace 

projektowe. 

 
Nowy projekt sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w Krasnobrodzie 

 

W październiku zostały zlecone prace 

projektowe opracowania dokumentacji 

budowlanej branży sanitarnej dla 

wykonania sieci wodociągowej oraz 

kanalizacyjnej uzbrojenia osiedla domów 

jednorodzinnych przy ulicy Kościuszki w 

Krasnobrodzie (tzw. Namule). W chwili  

 

 

 
 

obecnej w pełni uzgodniona z 

właścicielami gruntów jest trasa przebiegu 

projektowanego kolektora sanitarnego. 

Kolektor sanitarny zostanie 

zaprojektowany w ten sposób, aby 

zapewnić dogodne przyłączenie się do 

kanalizacji części nie podłączonym do 

niej do tej pory budynkom mieszkalnym 

przy ulicy Sosnowej. W całości do 

uzgodnienia pozostaje jeszcze trasa 

przebiegu linii wodociągowej do osiedla 

domów jednorodzinnych. Po 

przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów 

w terenie przez firmę projektową 
Doradztwo i Wykonawstwo Robót 

Budowlanych AKTEX Antoni Kopytko z 

Tomaszowa Lubelskiego oraz dokonaniu 

brakujących uzgodnień, Burmistrz 

Krasnobrodu zatwierdzi rodzaj 

materiałów oraz technologię, w jakiej 

zaprojektowane i wykonane zostaną obie 

inwestycje. Na oba zadania wyrobione 

zostanie jedno pozwolenie na budowę. 
 

Nowe projekty dla obsługi ruchu 
turystycznego  

w Krasnobrodzie 
 

Choć letni sezon turystyczny w 

Krasnobrodzie mamy już poza sobą na 

deskach kreślarskich firmy Usługi 

Projektowe mgr inż. Marek KURCZUK z 

siedzibą w Mokrym k/Zamościa 

rozpoczęły się, na zlecenie Miasta i 

Gminy Krasnobród, prace projektowe 

kilku projektów branży drogowej.  

W okresie zimowym zaprojektowany 

będzie długo oczekiwany przez 

wczasowiczów i kuracjuszy 

odpoczywających w Krasnobrodzie ciąg 

pieszo-rowerowy łączący ulice 

Partyzantów i Sikorskiego w 

Krasnobrodzie. Długość tego odcinka 

ścieżki pieszo-rowerowej wyniesie ponad 

500m i sięgnie od ulicy Partyzantów przez 

plażę do miejsca, w którym ustawiany jest 

corocznie lunapark. Ścieżka pieszo-

rowerowa zaprojektowana zostanie z 

nawierzchnią z kostki brukowej starobruk 

gr. 8cm na podbudowie z kruszyw 

naturalnych. Szerokość ciągu wyniesie 

3,5m. Chodnik dla pieszych z kostki 

koloru szarego będzie posiadał szerokość 
1,5m a ścieżka rowerowa z kostki 

czerwonej 2,0m. 

Drugim zleconym do opracowania 

projektem turystycznym dla Krasnobrodu 

jest projekt wjazdu na teren 

kamieniołomu w Krasnobrodzie. Po 

uzyskaniu pozwolenia na budowę wjazd o 

nawierzchni z kostki brukowej 

„starobruk” wraz z nowym chodnikiem 

będzie wykonany przy współudziale 

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych 

Spółka z o.o. w Zamościu, posiadającej w 

tym rejonie swój ośrodek wypoczynkowy. 

Poza opracowaniami turystycznymi dla 

samego Krasnobrodu firma projektowa z 

Mokrego wykona dwa projekty na 

modernizację i rozbudowę dróg gminnych 

w Majdanie Małym. 

 
Referat BGKOS 
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Z okazji 

•wi•t Bo•ego Narodzenia 

 

Mieszka•com 

Miasta i Gminy Krasnobród 

 

•ycz• 

 

du•o zdrowia, rado•ci  

i ciepłej rodzinnej atmosfery, 

a nadchodz•cy Nowy Rok 2005 

niech b•dzie dla Was  

czasem pokoju oraz czasem realizacji  

wszystkich planów i zamierze• 

 
Przewodnicz•cy 

Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 

Kazimierz Adamczuk 

 
Staropolskim obyczajem,  

gdy w Wigilię gwiazda wstaje,  
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,  

wszyscy wszystkim ślą życzenia.  
Przy tej pięknej sposobności  
i my życzymy wiele radości, 
aby Wszystkim się darzyło,  
z roku na rok lepiej było. 

 

Czytelnikom, Sympatykom i Współpracownikom 
”Gazety Krasnobrodzkiej” 

 

Życzy 
Redakcja ”G.K.” 

 

100 numer  
Gazety Krasnobrodzkiej 

 

 Drogi Czytelniku! Oddajemy do twych rąk grudniowy, 

szczególny, bo 100 numer „Gazety Krasnobrodzkiej”.  

 Gdy piszemy o setnym numerze „G.K.” wielu z Państwa 

zada sobie pytanie, kiedy ukazał się pierwszy? Zapewne 

niewiele osób pamięta, że pierwszy numer „Gazety 

Krasnobrodzkiej” ukazał się w lutym 1990r. i było to 

wówczas Pismo Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". 

Oprócz informacji o pracy Komitetu "G.K." była forum 

dyskusji i wymiany myśli o wszelkich problemach 

nurtujących nasze lokalne środowisko. Dopiero w 1992r. 

„G.K.” przestała być Pismem Gminnego Komitetu 

Obywatelskiego „Solidarność” i została przekształcona w 

Pismo Samorządu Terytorialnego, którego głównym celem 

miło być pełnienie funkcji informatora i kronikarza życia 

gminy. 

 W swojej historii „G.K.” ukazywała się nieregularnie, 

była miesięcznikiem, kwartalnikiem, a ostatnio ukazuje się 

w cyklu miesięcznym. Cieszy fakt, że pomimo różnych, 

czasami trudnych kolei losu „G.K.” przetrwała i w dalszym 

ciągu dociera do swoich Czytelników.  

 Oglądając kolejne jej wydania można z satysfakcją 

stwierdzić, że „G.K.” stale się rozwija. Zmienia się nie 

tylko sposób jej wydawania, ale również szata graficzna 

oraz grono osób piszących artykuły. Poszerza się też grono 

czytelników „G.K.”. Szczególnie cenią sobie nasze pismo 

osoby, które pochodzą z Krasnobrodu, które mają tu swoje 

korzenie, a mieszkają daleko stąd. Poprzez lekturę naszej 

Gazety pozostają w stałym związku z rodzinną 
miejscowością i są niemalże na bieżąco z informacjami 

dotyczącymi życia naszej społeczności. 

 Zgodnie z założeniami swoich twórców „G.K.” jest 

kroniką życia gminy, a więc źródłem różnych informacji, 

które coraz częściej wykorzystywane są do pisania prac 

dyplomowych, licencjackich, magisterskich, a nawet 

doktoranckich. 

  Pisząc o historii "Gazety Krasnobrodzkiej" nie sposób 

nie wspomnieć o osobach, które przyczyniły się do 

powstania naszego pisma. Oto skład Redakcji, który 

przygotowywał pierwsze wydania "Gazety 

Krasnobrodzkiej": Robert Gmyz (red. nacz.) Renata Gałan, 

Jadwiga Gałka, Barbara Zub (red. tech.), Kazimierz Gęśla 

(kolportaż), Jerzy Cios, Marianna Olszewska (korekta), 

Janusz Oś (szata graficzna), Marek Pasieczny (druk), 

Paweł Murdzek, Marek Pawluk, Józef Wryszcz. 

 Redaktorami naczelnymi „Gazety Krasnobrodzkiej” 

byli: Robert Gmyz, Sabina Zdonek, Janusz Oś, a ostatnio 

funkcję tą pełni Mariola Czapla. 

 Gazeta ukazuje się w nakładzie 400 egz. część nakładu 

przeznaczona jest do sprzedaży w cenie 2 zł., część 

nakładu są to egzemplarze bezpłatne przeznaczone na 

promocję. 

 Serdecznie zapraszamy Czytelników do współpracy 

w redagowaniu „G.K.” Prosimy o nadsyłanie opinii, listów 

oraz gotowych artykułów na różne tematy dotyczące naszej 

lokalnej społeczność, które pomogą nam tworzyć 

interesującą gazetę. 

 Mamy nadzieję, że dzięki naszej współpracy kolejne 

wydania „Gazety Krasnobrodzkiej” będą w dalszym ciągu 

ukazywały się systematycznie, z ciekawymi artykułami i w 

coraz większym nakładzie, czego życzymy Czytelnikom 

„Gazety Krasnobrodzkiej” i  sobie, czyli jej twórcom. 

 
Redakcja G.K. 
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Jubileuszowy Konkurs 
Piosenki Przedszkolaka 

 

 To, że przedszkolaki co rok śpiewają 

podczas Gminnego Konkursu Piosenki 

Przedszkolaka to każdy wie, ale nie 

wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 

trwa to już 10 lat. Tak, tak proszę 

Państwa właśnie w tym roku przypadł 

jubileusz dziesięciolecia tegoż konkursu. 

 18 listopada 2004r. w Centrum 

Kultury i Sportu tradycją lat ubiegłych 

już przed godziną dziesiątą można było 

usłyszeć podekscytowane głosy dzieci, 

które przyszły zaprezentować swoje 

piosenki. Ale nie tylko dzieci były 

podekscytowane, na sali widowiskowej 

można było zobaczyć mamy, tatusiów i 

dziadków, którzy przyszli podziwiać 

swoje pociechy.  

 Gdy wszyscy już dotarli, mali 

wokaliści byli gotowi do występu, a 

publiczność siedziała wygodnie Pani 

Dyrektor krasnobrodzkiego domu 

kultury oficjalnie rozpoczęła to 

jubileuszowe spotkanie. Po powitaniu i 

krótkim wstępie dotyczącym historii 

konkursu na scenie pojawił się pierwszy 

wykonawca. W tym miejscu należy 

dodać, że rokrocznie udział w tej 

imprezie bierze około stu dzieci. Tak też 

było i w tym roku, ponieważ 

zgłoszonych zostało 103 dzieci z terenu  

miasta i gminy Krasnobród.  

 Repertuar prezentowany przez 

małych wokalistów jak zwykle był 

bardzo zróżnicowany. Były piosenki o 

przedszkolakach, misiach, pieskach, 

żabkach, ale nie zabrakło też utworów z 

czołowych miejsc list przebojów. Przez  

 

około dwie godziny mogliśmy 

podziwiać prawdziwe wschodzące 

gwiazdy muzyki. A było na co 

popatrzeć. Jedni na scenę wychodzili z 

wielką pewnością siebie, bez tremy i 

widać było, że scena to miejsce, w 

którym czują się jak ryby w wodzie, inni 

natomiast potrzebowali wsparcia kogoś 
bliskiego, np. mamy. Ale najważniejsze 

jest to, że wszyscy zaśpiewali 

przygotowane piosenki i konkursowy 

koncert odbył się bez większych 

niespodzianek, no może poza jedną... 

Podczas występu jednej z dziewczynek z 

krasnobrodzkiego przedszkola, na scenie 

postanowił towarzyszyć jej niespełna 

dwuletni braciszek. I nie byłoby w tym 

nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że po 

zakończonym występie dziewczynka 

zeszła ze sceny, a małemu artyście tak 

spodobało się miejsce na scenie, 

mikrofon, no i oczywiście atmosfera 

panująca na widowni, że postanowił tam 

zostać. Nie zakłóciło to w większym 

stopniu dalszej części koncertu. 

Pozostaje mieć nadzieję, że za kilka lat 

ten mały artysta z równie wielkim 

zaangażowaniem i pasją, już jako 

przedszkolak zaprezentuje się na tej 

scenie. 

 Po wysłuchaniu wszystkich 

wokalistów tegorocznego konkursu 

nadszedł najprzyjemniejszy moment 

tego typu imprez. Mowa oczywiście o 

wręczeniu dyplomów i upominków. Ale 

w tym roku nie odbyło się to tak szybko. 

Jako, że to konkurs jubileuszowy, nie  

 

 

 

mogło zabraknąć niespodzianki. Kiedy 

Pani Dyrektor poprosiła wszystkich 

uczestników o ustawienie się na scenie 

każdy myślał, że chodzi tylko o 

pamiątkowe zdjęcie. Tym większe było 

zdziwienie i niespodzianka, gdy na 

scenie pojawił się tort. Ale nie był to 

zwyczajny tort, był to tort 

jubileuszowy, z piękną dziesiątką na 

szczycie. Ale to nie wszystko. Tort nie 

był nietypowy, gdyż tylko jego 

dekoracja wykonana z ponad stu 

lizaków była przeznaczona do 

konsumpcji. Zanim jednak tort został 

rozdzielony (lizaki rozdano dzieciom) 

na torcie odpalono specjalne fajerwerki 

na cześć 10 urodzin Konkursu Piosenki 

Przedszkolaka. Wtedy był doskonały 

moment na okolicznościowe zdjęcia. 

Dzieci stały na scenie jak gwiazdy w 

świetle fleszy i fruwających baloników, 

a wszyscy posiadacze aparatów 

fotograficznych pstrykali pamiątkowe 

zdjęcia. Po tej niespodziance nastąpiło 

wręczenie okolicznościowych 

dyplomów i upominków. 

 Tak oto w bardzo miłej i dość 

uroczystej atmosferze X Konkurs 

Piosenki Przedszkolaka przeszedł do 

historii. Mamy nadzieję, że kolejne 

dziesięć lat będzie równie owocne w 

małych artystów, którzy będą 

prezentować przed nami swoje 

zdolności wokalne. Nie ma bowiem 

chyba nic przyjemniejszego jak widok 

roześmianej buzi dziecka, które śpiewa 

ulubioną piosenkę.  

 Do zobaczenia za rok!!! 

        M.K. 
 

Fotoreportaż z konkursu – str. - 

 
 

Radosnych Świąt  
Bożego Narodzenia,  
szybkiego spełnienia  
każdego marzenia,  

ciepła, wiary i życzliwości  
oraz wszelkiej pomyślności 

w nadchodzącym  
Nowym 2005 Roku 

 
Obecnym i Przyszłym Klientom 

 

życzą 
Właściciele i Pracownicy 

 
Krasnobrodzkiego Centrum 

Handlowo-Produkcyjno-Usługowego AMC  
Market Spożywczy 
w Krasnobrodzie 

 

Terminarz Jasełek 
 

 Przypominamy naszym Parafianom wylosowane terminy 

Jasełek organizowanych w Kościele Parafialnym w 

Krasnobrodzie: 

 

26 grudnia 2004r. - godz. 10.30 - Majdan Wielki III przerwa 
                                godz. 12.00 - Hutki i Kaczórki 

02 stycznia 2005r. - godz. 10.30 - Wólka Husińska 

16 stycznia 2005r. - godz. 10.30 - Łuszczacz 

23 stycznia 2005r. - godz. 10.30 - Zielone 

30 stycznie 2005r. - godz. 10.30 - Dominikanówka 

                                 godz. 12.00 - Krasnobród 

02 luty 2005r. - godz. 17.00 - koncert kolęd i pastorałek w  

     wykonaniu zespołu "Wójtowianie". 

 

 Mamy nadzieję, że również inne wioski i grupy włączą 

się w ten piękny zwyczaj adorowania Dziecięcia Jezus przy 

żłóbku. Wszystkich chętnych, a nie wymienionych powyżej 

prosimy o kontakt w celu uzgodnienia terminu jasełek.  

 Serdecznie zapraszamy.  

x. Jacek Rak 
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Polska Niepodległa 1918-2004 
 Święto Niepodległości – 11 listopada 

2004r., czyli kolejną, 86 już rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości 

obchodzono w Krasnobrodzie jak zwykle 

bardzo uroczyście. 

 Świętowanie rozpoczęto o godz. 9.00 

w Kościele Parafialnym w 

Krasnobrodzie, gdzie na początku 

wysłuchano programu patriotycznego w 

wykonaniu uczniów Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, 

następnie ks. prałat Roman Marszalec 

odprawił Mszę św. w intencji Ojczyzny. 

 Po Mszy św. wszyscy zgromadzeni w 

kościele udali się na cmentarz. Przy 

Pomniku Powstańców Styczniowych 

krótką modlitwę poprowadził ks. Jacek 

Rak, a potem wiązankę złożyli uczniowie 

szkoły mającej patronat nad tym 

pomnikiem, czyli uczniowie ZSO w 

Krasnobrodzie.  

 Dalsza część uroczystości religijno-

patriotycznych miała miejsce przy 

Pomniku Żołnierzy Września 1939. Na 

początku Orkiestra Dęta z Krasnobrodu 

odegrała Hymn Narodowy, następnie ks. 

prałat Roman Marszalec rozpoczął 

modlitwę za poległych w walce o 

niepodległość naszego kraju. Potem 

chwilą ciszy uczczono poległych w 

obronie naszej ojczyzny a następnie 

okolicznościowe przemówienie wygłosił 

burmistrz Krasnobrodu Marek Pasieczny. 

 Na zakończenie uroczystości 

religijno-patriotycznych zgromadzone 

delegacje złożyły wiązanki pod 

pomnikiem. W tym roku w Święcie 

Niepodległości wzięło udział 19 

delegacji: 
1. Związek Kombatantów RP i Byłych 

Więźniów Obozów 

Koncentracyjnych 

2. Związek Dzieci Zamojszczyzny 

3. Związek Kombatantów Armii 

Krajowej i Sybiraków 

4. Zespół Szkół Podstawowych w 

Krasnobrodzie 

5. Szkoła Podstawowa w Majdanie 

Wielkim 

6. Szkoła Podstawowa w Kaczórkach 

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących w 

Krasnobrodzie 

8. Zespół Szkół przy Sanatorium 

Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie 

9. Miejsko-Gminna Biblioteka 

Publiczna w Krasnobrodzie 

10. Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie 

11. Urząd Miejski w Krasnobrodzie 

12. Związek NZZ „Solidarność” 

Pracowników Samorządowych i 

Oświaty w Krasnobrodzie 

13. Dom Pomocy Społecznej w 

Krasnobrodzie 

14. Dom Pomocy Społecznej w 

Majdanie Wielkim  

15. Urząd Pocztowy w Krasnobrodzie  

16. NZOZ Przychodnia w 

Krasnobrodzie 

17. NZOZ „Terapia” w Krasnobrodzie 

18. Warsztat Terapii Zajęciowej w 

Dominikanówce 

19. Zarząd Koła Ligi Polskich Rodzin w 

Krasnobrodzie 

 Druga część obchodów Święta 

Niepodległości miała miejsce w Centrum 

Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. O 

godz. 15.00 rozpoczął się bowiem 

koncert z okazji tego święta. W koncercie 

jako pierwsza wystąpiła Orkiestra Dęta z 

Krasnobrodu pod kierunkiem 

kapelmistrza Marka Molendy. Potem 

program patriotyczny przygotowany pod 

opieką p. Marioli Kaweckiej 

zaprezentowały dzieci biorące udział w 

zajęciach świetlicowych w CKiS. 

Następnie na scenę wkroczyli najmłodsi 

uczestnicy koncertu, czyli przedszkolaki. 

Barwne stroje, ciekawe rekwizyty piękne 

recytacje i śpiewy sprawiły, że program 

przedszkolaków jak zwykle bardzo 

podobał się publiczności. Podziękowania 

należą się przedszkolakom, ale również 

p. Wandzie Sachajko, która przygotowała 

dzieci do tego koncertu. Po 

przedszkolakach ponownie wystąpiły 

dzieci ze świetlicy CKiS, tym razem 

prezentując inscenizację, która traktowała  

   

o tym, jak patriotyzm postrzegany jest 

dzisiaj. 

 Na słowa uznania zasługuje również 

fakt, że w koncercie wzięły udział 

również dzieci i młodzież przebywająca 

na leczeniu w Sanatorium 

Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie. 

Program patriotyczny przedstawiony 

przez nich został przygotowany pod 

kierunkiem pań: Marii Kawka i Urszuli 

Lizut. 

 W koncercie oprócz programów 

patriotycznych była prezentowana także 

część rozrywkowa. Rozpoczął ją 

działający przy CKiS, pod kierunkiem 

Tadeusza Luterka Zespół Tańca 

Nowoczesnego „AKCENT”. Po 

prezentacji dynamicznych tańców 

dyskotekowych na scenę wkroczył zespół 

folklorystyczny „Wójtowianie”. Dla 

zespołu był to szczególny występ nie 

tylko ze względu na rangę Święta 

Niepodległości, ale również ze względu 

na to, iż był to 300-ny koncert zespołu. 

Dla uczczenia tego wydarzenia 

„Wójtowianie” wystąpili z zupełnie 

nowym repertuarem. 

 Po występie „Wójtowian” na sali 

ponownie rozbrzmiała muzyka 

młodzieżowa, a to za sprawą zespołu 

muzycznego działającego przy CKiS. 

Występ zespołu bardzo podobał się, 

szczególnie tej młodszej części widowni, 

która domagała się bisów. Życzenie 

publiczności zostało spełnione. Koncert 

młodzieżowego zespołu muzycznego 

zakończył program artystyczny 

towarzyszący obchodom 86 rocznicy 

odzyskanie przez Polskę niepodległości. 

Obserwując obchody Święta 

Niepodległości, na uwagę i pochwałę 

zasługuje fakt aktywnego włączania się 

społeczeństwa gminy Krasnobród w te 

uroczystości. Obecność wielu osób, 

zarówno podczas części religijno-

patriotycznej w kościele i na cmentarzu, 

jak i w części kulturalno-rozrywkowej w 

CKiS jest potwierdzeniem patriotycznej 

postawy naszego społeczeństwa. 

M. Czapla 
Fotoreportaż – str.10-11 

 

Dobra nowina rozlega się 

 z wysokości, 

ale głosi się ją również  

na ziemskim padole. 

Ludzie swobodnie 

oddychają, pełni nadziei, 

bo w Dziecięciu objawiła się 

miłość Boga, 

w Dziecinie leżącej w stajence na sianie, 

w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawcy. 

                                    (świąteczna pieśń  z Ameryki Łacińskiej) 
 

 

To wyjątkowa noc, wyjątkowe narodzenie Dziecięcia, 
 wyjątkowa nowina i światłość dla naszych serc. 

 Niech Chrystus Pan oświeci nasze serca,  
nasze ziemskie drogi,  

nasze codzienne życie swoją miłością  
i natchnie tą jedyną nadzieją, która przenika  

największe nawet ciemności. 

 

Miłości i nadziei na każdy dzień 

 życzy Proboszcz ks. prałat Roman Marszalec  

wraz ze współpracownikami 
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30 lat Domu Kultury  
w Krasnobrodzie 

 

 16 grudnia 2004r. mija 30 lat od 

uroczystego otwarcia Gminnego 

Ośrodka Kultury w Krasnobrodzie. 

 Oto, co o tym wydarzeniu zapisano 

w Kronice GOK: „W dniu 16 grudnia 
1974 roku Gminny Ośrodek Kultury 
rozpoczął swoją działalność w nowej 
siedzibie. W tym dniu odbyło się 
podsumowanie konkursu „JABŁOŃSCY 
ZAPRASZAJĄ MATYSIAKÓW” 
ogłoszonego przez redakcję „Zielonego 
Sztandaru. W konkursie tym Krasnobród 
zajął I miejsce. W podsumowaniu 
konkursu  
 

 

lokalowe były jednak niewystarczające 

na prowadzenie stałych form 

działalności kulturalnej, stąd też z 

inicjatywy władz gminy i strażaków 

postanowiono w czynie społecznym 

wybudować dom kultury. Kamień 

węgielny wmurowano w 1966r. Budowa 

trwała dosyć długo. Budynek miał być 

oddany do użytku w 1972r. wówczas też 

zostali zatrudnieni pierwsi pracownicy 

GOK. Mnie powierzono stanowisko 

kierownika GOK-u i zatrudniono p. 

Urszulę Chyrchała jako plastyka. 

Budowa ciągle się jednak przedłużała,  
 

 

Młodzieżowy Zespół Muzyczny podczas Wieczoru Andrzejkowego – 20.11.1976r. 
Na zdjęciu (od lewej): ............- perkusja, ..........- gitara, ....... – instrument 

klawiszowy,  ............ - gitara 

 

 

terminy zakończenia budowy były ciągle 

przesuwane. Do chwili zakończenia 

budowy, tj. do 1974r. nasza praca 

polegała na organizacji imprez i 

uroczystości doraźnych oraz na niesieniu 
pomocy klubom „Ruchu” i „Rolnika” na 

terenie gminy. W 1974r. kiedy było już 

pewne, że budynek zostanie oddany do 

użytku zaczęto częściowo wyposażać 

budynek GOK. W chwili oddania 

budynku do użytku wyposażenie było 

jednak znikome. W zasadzie można 

powiedzieć, że oddano puste 

pomieszczenia. W dosyć trudnych 

warunkach rozpoczęliśmy naszą 

działalność. Dopiero poszukiwanie 

sponsorów pomogło nam zdobyć 

pieniądze na sprzęt niezbędny do 

prowadzenia działalności w kołach 

zainteresowań. Bank Spółdzielczy 

zakupił wzmacniacze i sprzęt muzyczny. 

W ramach umowy z „Ruchem” na 

udostępnienie pomieszczeń dla „Klubu 

Ruchu” zakupiono niezbędny sprzęt na 

wyposażenie klubu, tj.: telewizor, szafę 

grającą, gry planszowe. Już wówczas 

młodzież mogła spędzać wolny czas w 

klubie. Przedsiębiorstwo zajmujące się 

rozpowszechnianiem filmów zakupiło 

ekran kinowy, fotele (drewniane) na salę 

kinowo-widowiskową i wyposażenie 

projektorowni. Dopiero po dwóch latach 

zostały zakupione fotele tapicerowane, 

które są do dzisiaj. I tak małymi 

kroczkami rozwijał się dom kultury i 

działalność kulturalna w Krasnobrodzie. 
 Koncertowały tu różne zespoły, w 

tym i zagraniczne, np. z Czechosłowacji, 

Bułgarii. Wystawiano sztuki teatralne, 

m. in. w wykonaniu Studenckiego Teatru 

UMCS „Provisorium” z Lublina, Teatru 

 
udział wzięły: miejscowe władze 

polityczne i administracyjne oraz aktyw 

społeczny, przedstawiciele władz 

powiatowych z Zamościa, 

przedstawiciele władz wojewódzkich z 

Lublina, redaktorzy „Zielonego 

Sztandaru” oraz przedstawiciele 

miejscowości biorących udział w 

konkursie. Na zakończenie 

podsumowania dla mieszkańców 

wystąpił „Wesoły Autobus”. Występy 

zespołu zostały przyjęte przez 

publiczność z dużym aplauzem”. 

Tyle mówi kronika, a oto jak początki 

Domu Kultury w Krasnobrodzie 

wspomina pierwszy dyrektor Domu 

kultury (wówczas kierownik) pani 

Sabina Zdanek: 

 Zanim powstał obecny dom kultury, 

życie kulturalne w Krasnobrodzie 

rozwijało się na bazie nieistniejącej już 

remizy strażackiej. Tam wyświetlano 

filmy, organizowano koncerty, zabawy i 

uroczystości państwowe. Warunki 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół KGW z Krasnobrodu podczas dożynek – wrzesień 1977r. 
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 Z dniem 31 grudnia 2001r. z 

działalności COKiS wyłączono działalność 
oświatową, tak więc od 1 stycznia 2002r. 

działalnością kulturalną na terenie Miasta i 

Gminy Krasnobród zajmuje się Centrum 

Kultury i Sportu. Od 1 września 2002r. 

dyrektorem CKiS jest Mariola Czapla. 

 Bez względu jednak na to jak 

nazywała się instytucja prowadząca 

działalność kulturalną zdecydowana 

większość mieszkańców Krasnobrodu 

mówiła i mówi, że idzie na koncert, czy 

spotkanie nie do: GOK-u, CUK-u COKiS-

u czy CKiS-u, ale po prostu do Domu 

Kultury. 

 Obecnie w CKiS prowadzone są 
następujące stałe formy pracy: Klub 

Szachowy, Zespół Tańca Nowoczesnego, 

zajęcia świetlicowe, kółko modelarskie, 

kółko muzyczne. 

Przy CKiS działają także: Orkiestra Dęta, 

zespół folklorystyczny „Wójtowianie” i 

młodzieżowy zespół wokalno-muzyczny. 

Ponadto w CKiS mieści się redakcja 

„Gazety Krasnobrodzkiej” - Pisma 

Samorządu Gminnego. Od roku stałą  

 

 

 

formą działalności CKiS jest również 

Gminne Centrum Informacji, czyli 

kawiarenka internetowa utworzona z 

myślą o osobach bezrobotnych. 

Korzystanie z Internetu jest bezpłatne dla 

wszystkich chętnych. 

 W ciągu roku, kalendarz stałych 

imprez organizowanych przez CKiS 

obejmuje ponad 30 imprez kulturalnych i 8 

imprez rekreacyjno-sportowych. 

 Obecnie etatowymi pracownikami 

Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie są: Marek Molenda – 

instruktor ds. kultury, Marcin Molenda – 

instruktor ds. informatyki, Mariola 

Kawecka – instruktor ds. Gminnego 

Centrum Informacji, Anna Grela – główny 

księgowy, Sylwester Kłyż – kierowca i 

Teresa Łubiarz – sprzątaczka. Ponadto na 

zasadzie umowy zlecenia zatrudnieni są: 

Andrzej Czochra – instruktor i sędzia 

szachowy i Tadeusz Luterek – instruktor 

tańca. 

 Każdy jubileusz, w tym także i 

jubileusz 30-lecia Domu Kultury w 

Krasnobrodzie skłania do wspomnień, ale 

także do snucia planów na przyszłość. 

Nasze plany i marzenia to poszerzanie 

 

 

im. J. Osterwy z Lublina, Teatru „Ochoty” 

z Warszawy. Odwiedzali nas sławni 

artyści m. in.: Marek Grechuta, Bernard 

Ładysz, Jan Machulski. 

 W pierwszych latach działalności przy 

GOK-u działały różne zespoły: zespół 

śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich w 

Krasnobrodzie działający pod kierunkiem 

Feliksy Lewandowskiej, zespoły KGW w 

innych miejscowościach, dziecięcy zespół 

wokalno-taneczny oraz młodzieżowy 

zespół wokalno-instrumentalny.  

 
 W ciągu minionych 30 lat Dom 

Kultury w Krasnobrodzie przechodził 

różne koleje losu. Prowadził różne formy 

działalności. Działały tutaj różne zespoły i 

koła zainteresowań. Najdłuższy staż wśród 

zespołów ma działająca od lipca 1985r. 

Orkiestra Dęta, która przez dłuższy czas 

działała pod kierunkiem Juliana Derkacza. 

Obecnie kapelmistrzem orkiestry jest p. 

Marek Molenda. Pracowało tu wielu 

instruktorów i pracowników obsługi. 

Zmieniali się też dyrektorzy i nazwa 

instytucji. 

 Od 1974 do końca 1991r. Dom 

Kultury nosił nazwę Gminnego Ośrodka 

Kultury. W tym okresie dyrektorami GOK 

byli: Sabina Zdanek, Stanisław Kłyż, 

Andrzej Gontarz, Stanisław Greszta i Józef 

Kłyż.  

 Od 1 stycznia 1992r. GOK został 

połączony z Biblioteką Publiczną w 

Krasnobrodzie i utworzono Centrum 

Upowszechniania Kultury w 

Krasnobrodzie, które funkcjonowało do 

31.08.1999r. W tym okresie funkcje 

dyrektorów sprawowali kolejno: Janusz 

Oś, Jan Pałyga i Julian Derkacz.  

 Od 01.09.1999r. Centrum 

Upowszechniania Kultury weszło w skład 

utworzonego wcześniej Centrum Oświaty 

Kultury i Sportu. Dyrektorami COKiS byli 

kolejno Wojciech Żukowski i Andrzej 

Czapla. 

Dziecięcy zespół wokalno-taneczny dzialajacy przy GOK (1977r.) 

 

Oryginalny  zespół występujący z okazji Dnia Seniora (1977r.)  
Na zdjeciu stoją (od lewej): Feliksa Maruszak, Zofia Maruszak, Janina Maruszak, 

Czesława Skiba, Kazmiera Bełz,  Feliksa Sendłak. 

 

oferty kulturalnej zarówno dla 

mieszkańców naszej gminy jak i dla 

turystów oraz gości tak licznie 

odwiedzających naszą miejscowość oraz 

podniesienie poziomu artystycznego 

organizowanych przez nas imprez i 

festynów. 

 Nasze plany i marzenia uzależnione są 

niestety przede wszystkim od środków 

finansowych. Życzymy, więc sobie czyli 

organizatorom życia kulturalnego w 

Krasnobrodzie i Państwu, czyli odbiorcom 

różnych form działalności kulturalnej, aby 

funduszy było coraz więcej. Mamy tu na 

myśli zarówno fundusze z budżetu gminy 

jak fundusze pozyskane od potencjalnych 

sponsorów.  

 Wszystkich chętnych zapraszamy do 

współpracy. 

   Dyrektor CKiS 
M. Czapla 
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Duża ryba 
Rozmowa z Tadeuszem Gradziukiem  

Wędkarzem Roku 2004 Okręgu Zamość 

 

M. Cz.:Kiedy zaczęły się Pana sukcesy 

podczas zawodów wędkarskich? 
T.G. – Pierwsze zawody o mistrzostwo 

naszego koła wędkarskiego, które 

wygrałem odbyły się w 1986r. 

Zwyciężyłem również w następnym 

roku. W 1988r. na zalewie w 

Krasnobrodzie odbyły się zawody 

okręgowe, podczas których zająłem II 

miejsce zdobywając wicemistrzostwo 

okręgu. W następnym roku, na  

 

 

Wielkopolskim na rzece Warcie. 

Wówczas uczestniczyłem w zawodach 

spławikowych. W 1999r. brałem udział 
w Ogólnopolskich Zawodach 

Wędkarskich Pracowników Domów 

Pomocy Społecznych w Więcborku, 

gdzie zdobyłem I miejsce. W 2001r. 

uczestniczyłem jako zawodnik kadry 
Okręgu Zamość w Mistrzostwach Polski 

spiningowych w Szczytnie na Mazurach. 

Tam na 160 zawodników zająłem 25 

miejsce. W 2002r. uczestniczyłem w 

Mistrzostwach Polski w Gorzowie 

Wielkopolskim, ale wówczas 

pojechałem tam w zastępstwie jako 

trener kadry okręgu. W roku bieżącym 

brałem udział w Mistrzostwach Polski, 

które odbyły się w Grudziądzu na Wiśle.  

  

Tadeusz Gradziuk obok swoich wędkarskich trofeów 

 

Mariola Czapla: Proszę powiedzieć od 

kiedy zaczęła się Pana przygoda z 

wędkarstwem? 
Tadeusz Gradziuk – Wędkarstwem 

zajmuję się od prawie 40 lat. Początki 

mojego wędkowania sięgają bowiem roku 

1965. Ryby łowiło się wówczas w starym 

korycie rzeki Wieprz lub przy śluzie. O 

prawdziwej wędce nawet nikt nie marzył. 

Na ryby chodziło się z kijem 

leszczynowym. Żyłkę wyplątywało się z 

siatki przeciwko komarom wstawianej w 

okna, a haczyki robiło się ze szpilek. Na 

takim sprzęcie raczej trudno było złowić 

dużą rybę.  

 

M. Cz.: Co, a może raczej kto miał wpływ 

na wybór wędkarstwa jako Pana hobby? 
T.G. – Wędkowaniem zaraziłem się od 

moich starszych braci. A potem mój talent 

wędkarski został odkryty przez Janusza 

Żurakowksiego, dzięki któremu 

otrzymałem pierwszą kartę wędkarską. 

Jest to pamiętna dla mnie data 

28.06.1973r. 

 

M. Cz.: Wspomniał Pan, że na sprzęcie, 

który Pan posiadał na początku swojej 

przygody z wędkarstwem trudno było 

złowić dużą rybę. Kiedy więc zaczął Pan 

łowić duże ryby? 
T.G. – Duże ryby zacząłem łowić w 

połowie lat 70-tych na utworzonym 

zalewie w Krasnobrodzie. Wówczas 

miałem już lepszy sprzęt. Łowiłem na kije 

bambusowe i miałem kołowrotek z 

ruchomą szpulą. Złowione ryby to m.in. 

karpie, liny do 3,5 kg. 

 

M. Cz.: Jaką największą rybę udało się 
Panu złowić? 
T.G. – Największą rybę złowiłem na 

zbiorniku „Olender” w Krasnobrodzie. 

Był to karp, który ważył 9,80kg. 

 
Wędkarz Roku  ze swoją największą rybą 

 

zawodach w Krynicach zdobyłem tytuł 

mistrza okręgu. 
 

M. Cz.: Ma Pan również swój wkład w 

zwycięstwa w zawodach 

drużynowych? 
T.G. – Tak. Wchodziłem w skład 

drużyn reprezentujących Koło PZW w 

Krasnobrodzie. Składy drużyn były 

różne na różnych zawodach. 

Kilkakrotnie reprezentowałem nasze 

koło z kol. Januszem Osiem, 

Romanem Gradziukiem. Trzy razy 

zdobyliśmy tytuł drużynowego 

wicemistrza okręgu, a ostatnio we 

wrześniu 2004r. druzyna w składzie: 

Tadeusz Gradziuk, Roman Gradziuk 

(brataniec) oraz mój syn Tomasz 

zdobyliśmy wymarzony tytuł Mistrza 

Okręgu.  
 

M. Cz.: Brał Pan również udział w 

zawodach wędkarskich o zasięgu  

ogólnopolskim? Proszę coś o tym 

opowiedzieć. 
T.G. – Po raz pierwszy uczestniczyłem 

w Mistrzostwach Polski w 1989r. 

Odbywały się one w Gorzowie  

 
M. Cz.: W jaki sposób zostaje się 

Wędkarzem Roku Okręgu Zamość? 

T.G. – Trzeba po prostu zdobywać 

czołowe lokaty w cyklu kilku zawodów 

wędkarskich. Są to takie zawody jak: 

Puchar zalewu w Nieliszu, Puchar 

Wieprza w Nieliszu, Puchar Bugu oraz 

Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu 

Zamojskiego. 

 

M. Cz.: Proszę powiedzieć, co Pan robi 

ze złowionymi rybami? 
T.G. – W 50% wypuszczam je do wody. 

Reszta przeznaczona jest do konsumpcji. 

 

M. Cz.: Jaka ryba, Pana zdaniem jest 

najsmaczniejsza? 
T.G. – Zdecydowanie sandacz. 

 

M. Cz.: Co jest największym marzeniem 

Pana jako wędkarza? 
T.G. –  Mieszkać nad Soliną i łowić 

ryby z balkonu. 
 

M. Cz.: Życzę, więc aby Pana marzenie 

spełniło się i dziękuję za rozmowę. 
T.G. – Dziękuję. 
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Wspólnie pomagamy 
potrzebującym  

 

 

 Kolejną Akcję Pomóż Dzieciom 

Przetrwać Zimę mamy już za sobą. 

Akcja ta ma już 12-letnią tradycję, a w 

Krasnobrodzie była organizowana po 

raz dziesiąty. Był to więc mały akcyjny 

jubileusz. 

 Główna zbiórka przypadła w tym 

roku na niedzielę 28 listopada. Akcja 

przebiegła zgodnie z ustalonym 

wcześniej harmonogramem. Użyczone 

samochody wraz z wolontariuszami 

udały się do 11 miejscowości na terenie 

gminy Krasnobród, aby tam zbierać 

dary. Poza tym zbiórka darów 

prowadzona była w 7 miejscach na 

terenie Krasnobrodu. Ponadto w dniach 

29-30 listopada dary zbierano również 

w szkołach. Niestety, ale w tym roku 

zebraliśmy znacznie mniej darów niż w 

roku poprzednim. Cieszymy się jednak i 

z tego, co udało się zebrać. Oto wyniki 

zbiórki: artykuły spożywcze – ok. 750 

kg, ziemiopłody, warzywa – ok. 350 kg, 

art. szkolne – 61 szt., słodycze – 386 

szt., art. chemiczne – 101 szt., zabawki 

– 127 szt., odzież - 186 szt. Przy 

współpracy szkół i Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej dary trafią 

do dzieci. Zebrane podczas akcji 

warzywa, podobnie jak w roku 

ubiegłym, zostały przekazane do Domu 

Pomocy Społecznej prowadzonego 

przez Zgromadzenie Sióstr  Misjonarek 

Maryi przy ul. Żdanowskiej w 

Zamościu. 

 Zastanawia nas, organizatorów 

akcji, co miało wpływ na zmniejszenie 

ilości zebranych darów. Zapewne 

pewien wpływ na to mogła mieć 

pogoda, która raczej nie zachęcała do 

wyjścia z domu. Może, choć trudno w 

to uwierzyć, jest to obojętność na biedę 

i niedostatek drugiego człowieka, a 

może jest to po prostu efekt ubożenia 

naszego społeczeństwa? Trudno ustalić 

właściwą przyczynę.  

 Bardzo pozytywny jest natomiast 

fakt ogromnego zaangażowania części 

naszego społeczeństwa w organizację 

Akcji, tj. propagowanie Akcji, 

użyczanie samochodów do zbiórki 

darów, prowadzenie dyżurów w 

miejscach zbiórki, organizacja koncertu, 

przekazanie darów na aukcję. W sumie 

w sprawy organizacyjne 

zaangażowanych było ponad 50 osób, w 

tym znaczna część to nauczyciele. 

 Tradycją jest, że zbiórce darów w 

Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie towarzyszy koncert. W 

tym roku był to koncert bardzo udany z 

udziałem wielu młodych artystów. W 

sumie w koncercie, który trwał ponad 5 

godzin (od godz. 14.00 do 19.20) 

uczestniczyło aż 14 grup artystycznych 

z bardzo różnymi i ciekawymi 

przedstawieniami. 

 

 Były to głównie przedstawienia w wykonaniu uczniów z następujących szkół: 

ZSP i ZSO w Krasnobrodzie, SP w Majdanie Wielkim, SP w Kaczórkach, Szkoły 

Filialnej w Zielonem i Szkoły Filialnej w Wólce Husińskiej.  W koncercie nie 

zabrakło również zespołów działających przy CKiS, tj. zespołu folklorystycznego 

„Wójtowianie” oraz Zespołu Tańca Nowoczesnego „Fart”. 

 Podczas koncertu prowadzona był aukcja prac plastycznych wykonanych przez: 

uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, uczestników zajęć 

świetlicowych prowadzonych w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie oraz 

uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie i Szkoły Podstawowej 

w Kaczórkach. Ze sprzedanych podczas aukcji przedmiotów zebrano dary na ogólną 

wartość 600zł.  

 Budujący jest fakt, że od samego początku do końca koncertu sala widowiskowa 

w CKiS była pełna widzów. Bardzo wiele osób stało w drzwiach i na korytarzu, aby 

choć trochę popatrzeć na to co dzieje się na scenie. A było na co potrzeć. Ci którzy 

nie byli niech żałują. 

 

Podziękowania 
 Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się do organizacji Akcji 

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę – Krasnobród 2004. 

 Podziękowania należą się osobom i instytucjom, które użyczyły nam 

samochodów dzięki, którym nasi wolontariusze mogli zbierać dary w terenie, a są 

nimi: 

Pani Urszula Czapla – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Dominikanówce, 
Pani Małgorzata Kawałek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Majdanie W.,  
Pani Alicja Pomaniec 

Panowie Kazimierz i Wacław Adamczuk – AMC Market Spożywczy w 
Krasnobrodzie, 
Pan Wiktor Juszczak - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, 
Pan Stanisław Greszta - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Majdanie  W., 

Pan Krzysztof Kłyż– Piekarnia w Krasnobrodzie. 
 Bardzo dziękuję też wszystkim, którzy włączyli się w organizację koncertu 

towarzyszącego zbiórce darów.  

 Dziękuję szkołom z terenu naszej gminy: 

Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie 

Wielkim,  
Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach,  
Szkole Filialnej w Wólce Husińskiej,  
Szkole Filialnej w Zielonem, 

Zespołowi Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w 
Krasnobrodzie 
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie, 
a także: 

Zespołowi „Wójtowianie” z Krasnobrodu  
Zespołowi Tańca Nowoczesnego „FART” z CKiS w Krasnobrodzie 
 Dziękuję za przygotowanie ozdób choinkowych i innych przedmiotów na 

aukcję: 

Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Dominikanówce 
Pani Halinie Gontarz i uczniom ZSO w Krasnobrodzie 
Pani Marioli Kaweckiej i dzieciom ze Świetlicy działającej przy CKiS. 
Dzieciom z kółka plastycznego działającego przy SP w Kaczórkach  
 Dziękujemy ks. Prałatowi Romanowi Marszalcowi i księżom wikariuszom za 

rozpropagowanie akcji podczas ogłoszeń parafialnych. 

 Podziękowania należą się również ponad 50-osobowej grupie osób, którzy 

aktywnie uczestniczyli w organizacji zbiórki darów i organizacji koncertu 

towarzyszącego zbiórce darów w CKiS.  

 Na zakończenie serdecznie podziękuję wszystkim darczyńcom, którzy przynosili 

dary, brali udział w aukcji chcąc w ten sposób podzielić się z potrzebującymi 

pomocy.  

 Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję. 

M. Czapla 
Fotoreportaż  z Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę – str. 20 
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Idzie zima... 
 

Jubileuszowy 
Bal 

Charytatywny 

 Dobre wieści nadeszły z Powiatu w 

miesiącu wrześniu. Bardzo istotną i 

zapewne kosztowną decyzję podjął Zarząd 

Powiatu Zamojskiego o podniesieniu 

standardu zimowego utrzymania drogi 

Jacnia – Zielone  z VI do IV standardu. 

Tak, więc droga ta winna być podczas zimy 

utrzymana na podobnym poziomie, co 

droga Jacnia – Zamość. Zarząd Dróg 

Powiatowych wybrał w drodze przetargu 

nowych wykonawców robót zimowego 

utrzymania dróg powiatowych. Za zimowe 

utrzymanie dróg powiatowych na terenie 

gminy Krasnobród odpowiadał będzie 

nowy wykonawca – Andrzej Bojar z 

Pniówka. Biorąc pod uwagę wyposażenie w 

sprzęt nowego wykonawcy, można 

zakładać, że sytuacja na drogach winna być 

opanowana. 

 To co działo się na naszych drogach 

podczas listopadowych opadów lepiej 

pozostawić bez komentarza. Trudno się 
dziwić, że wielu kierowcom podczas 

telefonicznych interwencji puszczały 

nerwy. Usiłowałem dociec, jaka jest 

przyczyna, że pomimo podjętych słusznych 

decyzji, nic na dobrą sprawę się nie 

zmieniło. Zadałem pytanie Panu Bojarowi, 

czy wie, na czym polega zimowe 

utrzymanie drogi w IV standardzie. 

Wykonawca odpowiedział, że wie 

doskonale, ale na drogę wyjechać może 

tylko na telefoniczne zlecenie kierownika 

obwodu drogowego. Takie zlecenie 

zazwyczaj otrzymuje, kiedy samochody 

zdążą już na drodze zrobić lodowisko, a 

wtedy cała akcja odśnieżania mija się z 

celem. Wykonawca ze swojej strony 

zapewnia, że jest w stanie należycie 

utrzymać drogę Jacnia - Zielone, pod 

warunkiem, że to on będzie decydował o 

przystąpieniu do akcji odśnieżania (chodzi 

głównie o odśnieżanie w godzinach 

nocnych i rannych, kiedy nie ma jeszcze na 

drogach ruchu). 

 Po męskich rozmowach z Janem 

Burcanem Dyrektorem Zarządu Dróg 

 

Powiatowych w Zamościu, została podjęta 

decyzja, aby w przypadku drogi Jacnia-

Zielone i Krasnobród-Wólka Husińska, to 

sam wykonawca decydował o wyjechaniu 

na drogę, bez czekania na zlecenie ze 

strony pracownika Zarządu Dróg. W tym 

miejscu należą się słowa podziękowania dla 

Dyrektora Jana Burcana za podjęcie tej 

męskiej decyzji. Dziękuję również za zakup 

siatek przeciwśnieżnych dla Wólki 

Husińskiej. 

 Podczas sesji Rady Miejskiej w 

Krasnobrodzie, Burmistrz Krasnobrodu 

Marek Pasieczny zadeklarował wyłożenie 

również środków z gminnej kasy tak, aby 

podnieść standard zimowego utrzymania 

dróg powiatowych w naszej gminie. 7 

grudnia br. doszło do spotkania w Urzędzie 

Miejskim z wykonawcą Andrzejem 

Bojarem z Pniówka. Ustalono, że gmina 

pokryje dodatkowe koszty odśnieżania i 

materiałów (piasek, sól) na odcinkach dróg 

powiatowych szczególnie niebezpiecznych 

(m.in. wzniesienia w okolicach Hutkowa, 

Grabnika, Huciska) oraz wszędzie tam, 

gdzie będzie zachodzić taka konieczność. 

Warto zauważyć, że jest to zupełnie nowe 

rozwiązanie, niespotykane w innych 

gminach. Życie pokaże na ile skuteczne. 

Myślę, że należy powrócić do pomysłu 

sprzed kilku lat w sprawie przejęcia 

zimowego utrzymania wszystkich dróg na 

terenie gminy przez gminę. Nie będzie 

wtedy dochodziło do dziwnych sytuacji, że 

np. wykonawca gminny jedzie z 

podniesionym pługiem po drodze 

powiatowej, aby dojechać do gminnej drogi 

w Zielonem (a mieszkańcy zastanawiają 

się, komu znowu Pan Bóg rozum odebrał).  

Pomimo tych wszelkich deklaracji, to 

jednak warto pokładać nadzieję w 

Opatrzności i wierzyć meteorologom, że 

śnieg w tym roku nas całkiem nie zasypie. 

 

      Kazimierz Gęśla 

 

 Już po raz piąty odbył się Bal 

Charytatywny, którego 

pomysłodawcą i organizatorem jest 

Warsztat Terapii Zajęciowej w 

Dominikanówce. Placówka 

zajmuje się terapią i rehabilitacją 

osób niepełnosprawnych, starając 

się aktywnie pozyskać środki na 

potrzeby swoich podopiecznych. 

Na tegorocznym balu, który odbył 

się 20 listopada w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących im. Jana 

Pawła II bawiło się ponad 70 par. 

 Ideą balu jest wspaniała 

zabawa oraz pozyskanie wsparcia 

finansowego. Dzięki twórczemu 

zaangażowaniu pracowników i 

przyjaciół środowiska osób 

niepełnosprawnych coroczny 

jesienny bal jest miłą tradycją dla 

rodzin i sympatyków działalności 

warsztatu, który zapewnia swoim 

podopiecznym możliwość 

aktywnego uczestniczenia w życiu 

społecznym. 

 Tradycją balu, która zawsze 

spotyka się z zainteresowaniem 

gości jest loteria fantowa oraz 

aukcja prac podopiecznych WTZ 

oraz ich przyjaciół. Pozyskane 

środki przeznaczane są na 

realizację potrzeb 

rehabilitacyjnych osób 

niepełnosprawnych. Po raz kolejny 

okazało się, że placówka może 

liczyć na wsparcie w swoich 

działaniach i planach. Dochód z 

tegorocznego balu w wysokości 

5540 zł, spełni ważną rolę w 

realizowaniu zadań 

terapeutycznych. 

 Uroczysty charakter balu 

podkreślił jubileuszowy tort, 

przekrojony przez jedną z par 

gości, która towarzyszy idei balu 

już od pięciu lat. Wspaniałą jak 

zwykle atmosferę balu stworzyli 

goście, których połączyła nie tylko 

wspólna zabawa, ale również 

znajomość potrzeb 

niepełnosprawnej młodzieży. 

Zabawa w otoczeniu pięknych 

dekoracji, przy dobrej muzyce i w 

radosnej atmosferze, spełniła 

oczekiwania gości i gospodarzy, 

będąc zachętą do kolejnego 

spotkania. 

    

Organizatorzy 
 

  
 

GMINNE CENTRUM 

INFORMACJI 
w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 26, tel./fax. 660-70-46 

 

SERDECZNIE  ZAPRASZA 
 

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 
oraz w soboty w godz. 8.00 – 16.00 
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Jubileusz 45-Lecia 
 Koła Łowieckiego  

Nr 87 „Hubertus” w Kaczórkach 
 
dwóch obwodach łowieckich nr 48 i 63 o 
łącznym areale 15000 ha. Obecnie liczy 
75 członków gospodaruje na areale 
16100ha. 

 Z okazji jubileuszu należy 

wspomnieć o zasłużonym myśliwym, 

który swoją wytrwałą pracą połączoną z 

wielkim doświadczeniem w 

zagospodarowaniu łowisk doprowadził 

do tego, że dzisiaj możemy polować na 

takie gatunki jak: jeleń dzik, sarna. 

Mowa tutaj o koledze Romanie 

Lisieckim, wieloletnim członku Zarządu 

Koła, który wychował kilka pokoleń 

myśliwych. 

 Następnie głos zabrał Łowczy 

Okręgowy Dominik Wojtuch, który 

podsumował działalność Koła 

Łowieckiego na przestrzeni 45 lat oraz 

udekorował: 
 

 

 

ZŁOTĄ ODZNAKĄ „Zasłużony dla 

łowiectwa na Zamojszczyźnie”: kol. 

Jana Czuryło i Andrzeja Serafina. 

SREBRNĄ ODZNAKĄ „Zasłużony dla 

łowiectwa na Zamojszczyźnie”: kol. 

Andrzeja Dziedzica, Jerzego Książka, 

Franciszka Dąbrowskiego, Grzegorza 

Szewca. 

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ „Zasłużony 

dla łowiectwa na  Zamojszczyźnie”: kol. 

Jarosława Dąbrowskiego, Jana 

Żołyńskiego, Krzysztofa Kościka. 

 Po zakończonej części oficjalnej i 

odegraniu sygnału na rogach i 

sygnałówkach przez uczniów Zespołu 

Szkół Leśnych w Biłgoraju, którzy 

uświetniali całą część oficjalną 

jubileuszu, rozpoczęła się myśliwska 

biesiada. Przy dźwiękach muzyki 

myśliwi ruszyli w pląsy i tany a obfitości 

stołu, dzięki ich staraniom zapewniły 

roztoczańskie lasy i knieje. 

 Tak pod wezwaniem św. Huberta 

brać myśliwska świętowała. 
 

Z myśliwskim pozdrowieniem 
Darz Bór 

Andrzej Serafin 

 

 Dnia 30 października 2004 roku. 

Koło Łowieckie Nr 87 „HUBERTUS” 

obchodziło  45-lecie swojego istnienia . 

Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą, 

którą celebrował ksiądz Paweł Słonopas 

wielki miłośnik przyrody roztoczańskiej. 

W czasie uroczystej Mszy Świętej został 

poświęcony ręcznie haftowany przez 

siostry zakonne sztandar Koła. 

Ceremonii przekazania sztandaru 

członkom koła Nr 87 „HUBERTUS” 

dokonał Łowczy Okręgowy PZŁ mgr 

Dominik Wojtuch. 

Następnie minutą ciszy uczczono 

myśliwych, którzy przez ten okres 

odeszli do przysłowiowej „Krainy 

Wiecznych Łowów”.  

 Po zakończeniu Mszy Świętej 

uczestnicy biorący udział w jubileuszu 

udali się do sali  Ośrodka 

Wypoczynkowego „ENERGETYK”.  

 Uroczystość zaszczyciły swoją 

obecnością: władze powiatu 

zamojskiego w osobie Starosty Henryka 

Mateja, wójta Gminy Adamów Dariusz 

Szykuła, Komendant Posterunku Policji 

w Krasnobrodzie Tomasz Czekierda, 

Komendant Posterunku Policji w 

Adamowie Sławomir Lewusz. 

 Podczas części oficjalnej prezes koła 

Ryszard Bielak wspomniał historię 
założenia, która miała miejsce 1959 r. 

Pierwszymi członkami byli: Kowalczuk 

Stanisław, Łagowski Władysław, 

Droździel Antoni, Ogonowski Jan, Lis 

Wacław, Janisławski Mieczysław, 

Szkałuba Bronisław, Szkałuba Wacław. 

Koło na początku swojego istnienia 

liczyło 47 członków, gospodarowało  na  
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Zostań z nami Panie 
 

 08 października 2004 roku w 

Watykanie został ogłoszony 40 już List 

Apostolski Jana Pawła II „Mane 

nobiscum Domine” (Zostań z nami 

Panie). List ten skierowany jest do 

wszystkich wiernych dotyczy 

Eucharystii, a konkretniej czasu 

wyznaczonego przez papieża - czasu, w 

którym powinniśmy zatrzymać się, by na 

nowo odkryć Eucharystię z całym jej 

bogactwem wewnętrznym. Ten czas 

rozpoczął się w październiku bieżącego 

roku, a zakończy się w październiku 

roku 2005 - to rok poświęcony 

Eucharystii. 

 Słowo skierowane do nas przez Jana 

Pawła II to przypomnienie, zachęta i 

jednocześnie zadanie. Przypomnienie: 

Papież przywołuje słowa swego 

poprzednika Pawła VI, który mówił, że 

Chrystus „jest celem ludzkich dziejów, 

punktem, do którego zwracają się 

pragnienia historii oraz cywilizacji, 

ośrodkiem rodzaju ludzkiego, weselem 

wszystkich serc i pełnią ich pożądań” 

(MnD 6). A gdzie możemy spotkać 

Chrystusa? Właśnie najpełniej w 

Eucharystii, którą On sam ustanowił w 

Wielki Czwartek jako pamiątkę swego 

cierpienia ofiarowanego za grzechy 

wszystkich ludzi, także i nasze. 

Eucharystia to Uczta, ponieważ podczas 

każdej Mszy św. słyszymy słowa 

„Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje i 

Bierzcie i pijcie to jest Krew moja”. 

Tym Ciałem i tą Krwią my mamy się 

posilać i w ten sposób przypominać 

sobie to wszystko, co dla nas zrobił nasz 

Zbawiciel. Uczestnicząc w tej Uczcie 

wypełnimy polecenie Chrystusa „To  

 

 

czyńcie na moją pamiątkę”. To trwa już 

2000 lat i wciąż jest aktualne. 

Eucharystia to Tajemnica - wielka 

Tajemnica naszej wiary, w której 

rzeczywiście i prawdziwie obecny jest 

Jezus pod postaciami Chleba i Wina - 

On, nasz Pan w ten sposób wypełnia 

swoje słowa „Ja jestem z wami przez 

wszystkie dni...” (Mt 28.20). Eucharystia 

to także dziękczynienie ponieważ „w 

Jezusie, w Jego ofierze, w Jego 

bezwarunkowym "tak" wobec woli Ojca. 

zawiera się "tak", "dziękuje" i "amen" 

całej ludzkości” ( MnD 26 ). 

Zachęta: Jan Paweł II w swym Liście 

prosi nas, byśmy ten czas, ten Rok 

Eucharystii przeżywali w wielkim 

skupieniu, byśmy na nowo odkryli całe 

piękno i bogactwo niedzielnej celebracji. 

Niedziela to odpoczynek, to 

świętowanie, a przede wszystkim 

spotkanie z Chrystusem podczas Mszy 

św. Dla człowieka wierzącego to 

spotkanie powinno być najważniejsze. 

Ale nie wystarczy tylko "być", należy 

wsłuchiwać się w to co Chrystus mówi 

do mnie, rozważać Jego słowo po to, by 

to Słowo Boże mogło się odnosić do 

mojego życia, po to by to życie oświecać 

blaskiem prawdy płynącej z Jego słowa. 

Musimy także pamiętać, by Tajemnicę 

Eucharystii rozważać razem z Maryją 

odmawiając codziennie różaniec. Po to 

przecież papież dał nam Tajemnice 

Światła, szczególnie Tajemnicę 

Ustanowienia Eucharystii. Tak więc nie 

tylko sama Eucharystia, ale i Różaniec 

powinny pomagać nam lepiej zrozumieć 

sens tego wszystkiego co dokonuje się 

 

 
podczas Mszy św. Podczas Eucharystii 

mamy być skupieni, wsłuchani w Słowo 

i mamy w Niej uczestniczyć w sposób 

pełny, a więc mamy przyjmować 

Chrystusa w Komunii św. 
 Zadanie: Uczestnicząc w pełni w 

Eucharystii mamy stawać się świadkami 

Chrystusa. Słowa, które kapłan 

wypowiada na zakończenie każdej Mszy 

św. "Idźcie w pokoju Chrystusa" nie 

oznaczają końca, ale dla nas świadków 

to dopiero początek naszej pracy 

misyjnej w naszych rodzinach, 

zakładach pracy, w szkole. Mamy żyć 

usłyszanym Słowem, mamy wcielać je w 

życie. Niech nasza postawa, nasze 

czyny, zachowanie świadczą o tym, że 

jesteśmy Jego uczniami. Eucharystia ma 

nas także uwrażliwić na potrzeby 

innych. Chrystus powiedział „Jeśli kto 

chce być pierwszym, niech będzie 

ostatnim ze wszystkich” ( Mk 9.35), a 

więc mamy służyć innym. Papież mówi: 

„Nie łudźmy się: za prawdziwych 

uczniów Chrystusa zostaniemy uznani, 

jeśli będziemy się wzajemnie miłować, a 

w szczególności jeśli otoczymy troską 

potrzebujących” (MnD 28). Taka 

postawa sprawdza autentyczność 

naszego spotkania z Chrystusem podczas 

Mszy św. Czy tak jest w naszym życiu? 

List Papieża wskazuje na to, że jesteśmy 

wspólnotą, która idzie ku Chrystusowi 

poprzez pełne, świadome uczestnictwo i 

zaangażowanie w to wszystko co 

dokonuje się podczas każdej Mszy św. 

W tym Roku Eucharystii pamiętaj, że 

jest ona dla ciebie przypomnieniem 

wielkich Tajemnic naszej wiary, zachętą 

do świadomego w niej uczestnictwa i 

zadaniem, które wypełnisz jeśli będziesz 

dawał siebie innym. 

Ks. Piotr Gmiterek 

 
 

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz Uczniowie 
Zespołu Szkół Podstawowych  

im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich  
w Krasnobrodzie  

oraz Szkoły Filialnej w Zielonem 
 

składają gorące i serdeczne podziękowania dla  
 

PANA  

KAZIMIERZA ADAMCZUKA 
 

 za ufundowanie nagród dla laureatów  
KONKURSU O TEMATYCE 
BOŻONARODZENIOWEJ 

 

Dziękujemy za pomoc,  
życzliwość i ofiarność. 

 

 
Uczniowie, Rada Pedagogiczna  

i Dyrekcja Zespołu Szkół 
Podstawowych 

w Krasnobrodzie 
 

mają zaszczyt zaprosić  
Mieszkańców Miasta i Gminy Krasnobród 

na  
 

SPOTKANIE OPŁATKOWE  
 

które odbędzie się  
w dniu 22 grudnia 2004r.  

o godz. 9.00 w ZSP 
W programie: 

� Koncert kolęd 
� Prezentacja jasełek 
� Kiermasz stroików świątecznych 
� Dzielenie się opłatkiem 
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III Rajd Mikołajkowy 
okolicznych polach. Idąc szlakiem 

łącznikowym pomiędzy szlakami 

niebieskim a zielonym minęliśmy 

kolonię Łozowica. Uczniowie uznali, że 

mieszkanie tu było naprawdę wielkim 

wyzwaniem. Dalej było już z górki, 

między cicho szumiącymi drzewami 

spożyliśmy drugie śniadanie i udaliśmy 

się do miejsca spotkania. 

 Niemal jednocześnie dotarliśmy w 

umówione miejsce. Uczniowie rozpalili 

ognisko i niecierpliwie oczekiwali na 

św. Mikołaja. Oczywiście były próby 

śpiewu piosenek turystycznych, ale 

niezbyt udane, gdyż wszyscy czekali na 

prezenty. 

W końcu przyjechał oczekiwany gość w 

towarzystwie dwóch pomocników i 

przywiózł nam prezenty i .... kiełbasę na 

ognisko. Jakie było zaskoczenie 

wszystkich gdy Mikołaj niecierpliwie 

  

 
słuchał piosenek i wierszyków. Okazało 

się, że po prostu był głodny i było mu 

zimno. Po ogrzaniu się i zjedzeniu z 

nami posiłku ładnie nam pomachał i 

odjechał uszczęśliwiać inne dzieci. 

Słodycze, które nam zostawił stały się 

nagrodami w tradycyjnym już konkursie 

wiedzy o Roztoczu.  

 Rajd zbliżał się ku końcowi, trzeba 

było zagasić ognisko. Sytuacja 

nietypowa, bo zawsze gasiliśmy 

śniegiem a w pobliżu tylko jedna kałuża. 

Po krótkich poszukiwaniach okazało się, 

że jest, „Znalazł się!!!” na północnej 

stronie pagórka. Każdy wziął po garści i 

z ogniska został obłok pary – „może z 

tego będzie śnieg” zastanawiał się jeden 

z uczestników. 

  Rajd przeszedł do historii a z nieba 

zaczął padać .... deszcz. Jak dobrze, że 

mieliśmy chociaż odrobinę śniegu i 

przyjechał do nas prawdziwy św. 

Mikołaj bo któż by uwierzył, że był to  

III Rajd Mikołajkowy. 

Andrzej Czapla 

 Ranek 6 grudnia temperatura około 

0°C, lekko prószy śnieg. Wprawdzie nie 

może okryć szarej ziemi, ale atmosfera 

na krótko stała się wyraźnie zimowa. 

Uczniowie ZSO, członkowie Szkolnego 

Klubu Krajoznawczo Turystycznego 

„Pełzaki” wyruszyli na trzeci rajd 

zimowy. Miał on charakter gwiaździsty 

tzn. grupy wychodziły na trasę z różnych 

miejsc, aby spotkać się na śródleśnej 

polanie obok miejscowości Szur.  

 Pierwsza grupa pod opieką p. M. 

Gęśla oraz p. A. Korga idąc ścieżką 

spacerową - żółtą odkrywała uroki 

pięknego wąwozu za miejscowością 

Borki  dotarła do Szuru. Przypuszcza się, 

że nazwa miejscowości związana jest z 

nazwiskiem właściciela Rachodoszczy, 

którym był Sebastian Szur. W tej 

atrakcyjnej turystycznie miejscowości 

położonej wśród iglastych lasów warto 

posłuchać ciszy i spróbować miodu 

spadziowego.  

 Grupa pod opieką p. J. Jabłońskiego 

i p. G. Piwko wędrowała od leśniczówki 

Figarnia położonej w sąsiedztwie 

miejscowości Zielone. W 1578 wieś 
Zielone - dawniej Huta Zielone - 

wchodziła w skład starostwa bełskiego. 

Wszyscy na tej trasie zachwycali się 

niezwykłymi okazami drzewostanu 

jodłowego. Przez część trasy prowadził 

ich szlak im. Wandy Podobińskiej 

wielkiej miłośniczki Roztocza.  

 Równie ciekawa była trzecia trasa, 

którą miał przyjemność prowadzić grupę 

piszący te słowa. Wędrowaliśmy od 

źródeł rzeki Sopot k. Husin. Pierwsza 

wzmianka o Husinach pochodzi 1722r. 

Wówczas to wieś należała do klucza 

dóbr rodziny Tarnowskich, 

funkcjonowała tu huta szkła, czego 

dowody można znaleźć do dzisiaj na 
 

 

 

Wsparcie finansowe agroturystyki 
 i turystyki wiejskiej 

 
Szanowni Państwo! 

 Lubelski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Końskowoli o/Sitno pragnie poinformować, że w ramach funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej można otrzymać 50% 

(maksymalnie 100000 zł) refundacji poniesionych kosztów 

inwestycyjnych związanych z działalnością agroturystyczną i 

turystyczną.  

 Procedura otrzymania wsparcia nie jest zbyt skomplikowana. 

Wymaga jednak wypełnienia wniosku, planu przedsięwzięcia, a 

także innych załączników oraz złożenia dokumentów w Lubelskim 

Oddziale ARiMR. 

 

Rodzaj inwestycji może być bardzo różnorodny: 
- modernizacja budynku mieszkalnego i gospodarczego na cele 

agroturystyczne (nie można jednak budować nowego budynku 

mieszkalnego), 

- wyposażenie pokoi gościnnych, pomieszczeń wspólnych dla 

gości, łazienek, kuchni, 
 

 
- urządzenie miejsc do wypoczynku, zakupu wyposażenia i sprzętu 

turystycznego lub rekreacyjnego dla działalności turystycznej, 

zagospodarowanie terenu (stawy, ogród, itp.) 

- zakup zwierząt służących do celów rekreacyjnych, np. koni. 

 

Warto pamiętać o możliwości wykorzystania wszystkich innych 
form wsparcia finansowego rolników, które są od siebie 

niezależne, np.: 
- Premia dla mlodych rolników – 50 000 zł. 

- Wsparcie gospodarstw niskotowarowych – 5 878 zł.  przez 5 lat 

- Inwestycje w gospdarstwach rolnych – refundacja do 50-65% 

kosztów inwestycyjnych – maksymalnie 300 000zł. 

- Programy rolnośrodowiskowe, np. dofinansowanie utrzymania 

koni, tj. 3 i wiecej klaczy ras tzw. rodzimych (konik Polski, 

Malopolski, Śląski, Hucuł) – wsparcie 1300 zł. na rok przez 5 lat. 

- Budowa drogi dojazdowej do gospodarstwa - zwrot 50% kosztów 

budowy. 

- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – zwrot 50% 

kosztów budowy. 

Wszelka informacja oraz pomoc przy wypełnianiu niezbędnej 

dokumentacji jest bezpłatna. 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 660-71-77. 

st. specj. ds. pr. roślinnej – inż. Wiesława Nowosad 
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Andrzejki  
w Domu Pomocy Społecznej 

w Krasnobrodzie  
 

 Andrzejki, święto powszechnie 

znane, obchodzone w dzień świętego 

Andrzeja genezą sięga czasów 

pogańskich. Od wieków kultywowane, 

otoczone tradycją ludową, jest świętem 

chętnie obchodzonym bez względu na 

wiek uczestników. W naszym Domu 

także zostało zorganizowane spotkanie 

andrzejkowe dla seniorów.  

 Oprawa graficzna, repertuar 

przedstawiony przez mieszkańców 

nawiązywał do tradycji ludowych. Cała 

impreza została poprowadzona przez 

mieszkankę Domu Władysławę Blonkę, 

która na ten szczególny wieczór 

przygotowała i przedstawiła wiersze 

własnego autorstwa. Piosenki zostały 

zaprezentowane przez Marię Niziuk i  

 

 

Gustawa Ragana. Dużą niespodzianką 

dla mieszkańców był występ gościnny 

zespołu „Wójtowianie”. 

 Podczas wieczoru andrzejkowego 

została otwarta galeria przygotowana 

pod kierunkiem Agnieszki Harczuk – 

instruktora ds. kulturalno-oświatowych. 

 Jak przystało na wieczór pełen 

ludowości, na wystawie zostały 

zaprezentowane wycinanki wykonane 

przez mieszkańców Domu. Autorami 

prac są: Bronisława Miścior, Janina 

Kolarska, Janina Szczeniak, Władysława 

Fedorowicz, Maria Habit, Helena 

Szalczyńska, Bożena Szykuła, Karolina 

Szarowolec, Halina Skrzyńska, Edward 

Podkański, Kazimierz Korolewski, 

Kazimierz Deryło, Stanisław Łuszczak.  

 

 Dla wielu autorów kontakt z 

wycinanką był przypomnieniem lat 

młodości, a dla innych walką ze swoimi 

słabościami. Efektem ich pracy jest 

prezentowana do połowy stycznia 

wystawa. 

 

Kierownik Działu 
Świadczeń Opiekuńczych 

Terapeutycznych i Rehabilitacyjnych 
mgr Bożena Ożga 

 
 

  

 

Kącik Poetycki 
Seniora 

 

Róża na śniegu 
 

Ktoś rozsypał ciernie  

na mojej drodze życia 

 

Kroczyłam boso po tych cierniach, 

a zamiast stóp krwawiło mi serce 

 

Aż pewnego zimowego dnia ktoś obcy – 

położył mi maleńką różę 

na tej drodze usłanej cierniami, 

która mi kwitnie do dzisiaj 

 

Nie pamiętam już tych ostrych cierni, 

które raniły mi serce nie nogi 

 

Gdyż z maleńką różą  

w zimowy szary dzień 

obcy ludzie dali mi uśmiech dobroci, 

który cenię najwyżej. 

 

Wiersz jest dedykowany dla wszystkich 

pracowników DPS, którzy troskliwie 

zajmują się ludźmi szczególnie w ich 

pierwszym zetknięciu się z nową 

rzeczywistością, służą pomocą 

uśmiechem i dobrym słowem.  
 

Władysława Blonka 
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„IGROS”  
na półmetku 
rozgrywek 

  
KL”A” (JUNIORZY1986 I MŁ) GR II  
SEZON 2004/2005 RUNDA JESIENNA 

 

TABELA LIGOWA PO 13 TERMINIE 

 

                 Gry Z  R  P  Punkty Bramki 

1. MGKS "Igros" Krasnobród  10 9   1   0    28-2   44 -7 

2. LKS "Orkan Aramis" Bełżec       10 8   1   1    25-5   34-13 

3. GLOS "Sparta" Łabunie        10  7   1   2    22-8   28-17 

4. GKLS"Granica IO" Lubycza Kr. 10 5   4   1   19-11   38-10 

5. GKS Tarnawatka         10   6   1   3   19-11   34-19 

6. LKS "Szumy" Susiec   10 3   1   6  10-20   15-18 

7. GKS "Kresy" Dołhobyczów       10 3   1   6   10-20   22-28 

8. TKS "Huczwa" Tyszowce  10  3   0   7     9-21    22-51 

9. GKS "Szyszła" Tarnoszyn  10 3   0   7    9-21    19-27 

10. GKS "Perła" Deszkowice  10  2   2    6   8-22    17-29 

10. GKS "Andoria" Mircze        10 0   0   10  0-30     3-40 

 
OKRĘGOWA LIGA TRAMPKARZY 

(TRAMPKARZE MŁ 1991 i MŁ) 
GRUPA C-2 SEZON 2004/2005 RUNDA JESIENNA 

 

             Gry   Z   R   P    Punkty Bramki 

1. AMSPN "Hetman"Zamość   10     9    1   0      28-2    71-7 

2. MAKS. "Igros" Krasnobród  11    8    1   2      25-8   56-14 

3. KS "Hetman' Zamość   11    8    1   2      25-8     52-21 

4. THS "Huczwa" Tyszowce     11    7    0   4     21-12    47-24 

5. MLKS "Kryształ" Werbkow.  8     6    1   1     19-5      48-20 
6. OSIR Biłgoraj                         9      3    1   5     10-17    26-25 

7. TKS "Tomasowia' Tomasz. L 8     2    3   3     9-15     15-28 

8. MPKS "Nord 98" Wysokie  7      2     0   5     6-15     27-35 

9. GKS "Ostoja" Skierbieszów  9      1     0    8    3-24       9-78 

10. GKS "Sparta" Wożyczyn  3     0      0     3      0-9        0-9 

11. GLKS "Granica" Lubycz Kr.6    0      0    6      0-18     2-22 

12. ASPN"Roztocze"Szczebrze. 7   0     0      7      0-21     5-75 

 

 

 7 listopada br., w gościnnych obiektach CKiS Krasnobród 

odbyło się spotkanie podsumowujące I rundę rozgrywek. 

Obecni byli piłkarze z żonami i dziewczynami, władze 

samorządowe, zaproszenie goście i sponsorzy. W zagajeniu 

otwierającym to spotkanie miałem przyjemność podziękować 

wszystkim piłkarzom za zaangażowanie i trud włożony w 

rozgrywki. Podziękowałem również wszystkim trenerom oraz 

osobom życzliwym klubowi. Podkreśliłem, że miarą naszej 

siły będzie na pewno to, czy będziemy umieli sprostać 

wyzwaniom, gdy pojawią się porażki. Podkreśliłem, że nasze 

wyniki nas zaskakują w pozytywnym tego słowa znaczeniu, o 

czym można było przeczytać w Tygodniku Zamojskim nr 46 z 

17 listopada 2004r.  

 Nie zawiedli sponsorzy, dzięki którym była możliwa 

organizacja tego spotkania: p. Z. Pióro, p. J. Bucior, p. J. 

Łepik, p. K. i W. Adamczukowie, p. J. Szpyra, którym jeszcze 

raz serdecznie dziękuję. Obiecali również wspomóc naszą 

działalność inni, o których napiszę w innym numerze. Myślę, 

że wspomogą nas również ci, do których jeszcze nie 

dotarliśmy. 

 „Igros” nie zasypia do 31 marca. Dzięki uprzejmości p. 

dyrektora ZSO korzysta z obiektów sportowych we wtorki i 

piątki w godz. 15.30-17.00 trampkarze, 19.00-22.00 juniorzy i 

seniorzy. Pragnę również poinformować, że w dniu 14 

listopada grupa trampkarzy rocznik 1994 naszego klubu brała 

udział w turnieju o Puchar Dyrektora OSiR w Zamościu. 

Wpisowe do tego turnieju zostało pokryte ze środków 

zebranych z meczu charytatywnego. Kolejny wyjazd dla 

rocznika 1992 w sobotę 11 grudnia oraz dla rocznika 1993 w 

niedzielę 19 grudnia. Szersze relacje w następnym numerze 

GK.  

 Na zakończenie, korzystając z okazji że zbliżają się święta 

wszystkim piłkarzom, sympatykom futbolu, sponsorom i 

ludziom życzliwym naszemu klubowi życzę wszystkiego 

najlepszego.  

Prezes  
MGKS „Igros” Krasnobród 

       Sławomir Radliński 
 

P.S. Dla koneserów tabele po sezonie jesiennym. 
 

KLASA „A” (SENIORZY) GRUPA II 

SEZON 2004/2005 RUNDA JESIENNA 
 

TABELA LIGOWA PO 13 TERMINIE 

             Gry  Z  R  P  Punkty Bramki 

1. MGKS "Igros" Krasnobród 12 9   1   2     28-8       35-13 

2. LKS "Orkan Aramis" Bełżec 12 8    1   3    25-11 38-12 

3. Tomasowia II Tomaszów 12 8    1   3    25-11 27-15 

4. LKS "Szumy" Susiec  12 7    2   3    23-13 25-11 

5. GLOS "Sparta" Łabunie  12  6    2   4    20-16 28-17 

6. GKS "Kresy" Dołhobyczów 12 5    1   6    16-20 18-29 

7. GKLS"Granica II" Luby. Kr.12  4    3   5    15-21 25-15 

8. GKS "Szyszła" Tarnoszyn 12 4    2   6    14-22     19-27 

9. GKS "Andoria" Mircze  12 4    2   6    14- 22    22-37 

10. GKS Tarnawatka   12  4    0   8    12- 24    12-32 

11. GKS "Perła" Deszkowice 12  3    2   7    11-25    11-36 

12. TKS "Huczwa" Tyszowce 12   3   2   7    11-25    22-36  

13. MLKS"Kryształ II"Werbk. 12   3   1   8    10-26     20-34 

 

 

Nowe stawki podatku 
 

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, która odbyła 

się w dniu 30.11.2004r. radni podjęli uchwałę określającą roczne 

stawki w podatku od nieruchomości. Przedstawione poniżej stawki 

będą obowiązywały w 2005r.: 
 

1. Od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 

budynków - 0,66 zł.  od 1 m.kw.  powierzchni   

b) pod  jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 

elektrowni wodnych - 3,52 zł.  od 1 ha. powierzchni. 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego - 0,12 zł.  od 1 m. kw. 

powierzchni. 

2. Od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,50 zł. od 1 m.kw. powierzchni użytkowej. 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz  

od  budynków  mieszkalnych lub ich  części zajętych na 

prowadzenie  działalności   gospodarczej - 17,50  zł. od 1 m. 

kw. powierzchni użytkowej. 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  

- 6,00 zł.. od 1 m. kw.powierzchni użytkowej. 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,61 zł. 

od 1 m. kw. powierzchni użytkowej. 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizację pożytku publicznego - 4,70 zł. od 1 m.kw. 

powierzchni  użytkowej  
3. Od budowli 2 % ich wartości. 
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Krasnobrodzkie  
Towarzystwo Wędkarskie 

 Zawiadamia, że w dniu 9 stycznia 

2005 r. o godz. 13.00. w Centrum 

Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 

odbędzie się I Walne Zgromadzenie 

Członków Towarzystwa.  

W porządku obrad znajdą się 

następujące tematy:  

1. Otwarcie i wybór 

Przewodniczącego i Sekretarza 

obrad Walnego Zgromadzenia  

Towarzystwa, 

2. Powołanie Komisji Uchwał i 

Wniosków  

3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej  

4. Wybór Zarządu KTW 

5. Wybór Komisji Rewizyjnej  

6. Wybór Sądu Koleżeńskiego 

7. Podjęcie stosownych uchwał . 

 W przypadku braku obecności w 

pierwszym terminie co najmniej ½  

 

 

uprawnionych do głosowania, wyznacza 

się drugi termin na godz. 13.15., w 

którym zebrani będą podejmować 

uchwały niezależnie od ilości obecnych 

uprawnionych. 
 Prosi się o niezawodne i punktualne 

przybycie wszystkich, którzy złożyli 

deklarację przystąpienia do 

Krasnobrodzkiego Towarzystwa 

Wędkarskiego.  

Zapraszamy również tych chętnych, 

którzy nie złożyli jeszcze 

wymienionych wyżej deklaracji 

uczestnictwa, a którzy chcieliby należeć 

do Towarzystwa. 
 

 

    

1 

1   

    

18 

2   

  

7 

   3  

  

Krzyżówka 
Nr 58 

Świąteczna 
     

24 

4  

      

14 

 5 

  

2 

     6 

Wśród osób, które nadeślą 

prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy 

nagrodę rzeczową – ZŁOTY 

ŁAŃCUSZEK ufundowany przez 

KRASNOBRODZKIE CENTRUM 
HANDLOWO-USŁGOWO-

PRZEMYSŁOWE AMC 

MARKET SPOŻYWCZY  

w Krasnobrodzie 

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 57:  

„Krystyna Janda”.  

Za rozwiązane krzyżówki Nr 57 

nagrodę rzeczową ufundowaną przez: 

KWIACIARNIĘ  p. ANNY OŻGA 

     

19 

 

17 

 7 

 

8 

       8 

w Krasnobrodzie 
otrzymuje: 

 

Pani Marta Lizut  
ul Leśna 49,  

 

11 

        9 

 

Litery z kratek 

ponumerowanych 

 od 1 do 25 utworzą 
rozwiązanie Krzyżówki  

Nr 58, które wraz z 

naklejonym na karcie 

pocztowej kuponem 

prosimy przesłać na 

adres Redakcji  

w terminie do 

10.01.2005r. 
        

12 

 10 

22-440 Krasnobród 
 

Gratulujemy. 

Nagroda do odebrania 

w Redakcji 
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Poziomo: 1) Obrotu lub symetrii, 2) Glin, pieśń wchodząca w skład opery, 4) Używany w sporcie do rzutów, 5) ulepiony ze śniegu, 

6) świecą na choince, 7) Pod choinką, 8) Umieszczona na czubku choinki, 9) śpiewana podczas Świąt Bożego Narodzenia, 10) 

Sojusz, koalicja, 11) zawodnik biorący udział w pięcioboju, 13) lingwistyka, nauka o języku, 14) ...... osobowy - potrzeby przy 

przyjęciu do pracę, 15) Przyrząd do mierzenia pojemności elektrycznej, 16) Równoległościan, którego wszystkie ściany są 

prostokątami, 17) Człowiek zajmujący się bioenergoterapią, 18) Członek parlamentu, 19) Pisanie bajek, 20) Obchodzi imieniny 24 

grudnia. 
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Co słychach w kulturze? 
 

Spacerkiem 
 

W niedzielę 5 grudnia 2004r. w CKiS odbyła się promocja tomiku poezji pt. 

„Spacerkiem” autorstwa p. Marianny Olszewskiej z Krasnobrodu. Relację z 

tego spotkania opublikujemy w kolejnym wydaniu G.K. 

 
Kolędy i pastorałki 

 

W sobotę 11 grudnia 2004r. o godz. 11.00 odbyły się w Krasnobrodzie 

eliminacje rejonowe XI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w 

Będzin’ 2005. Krasnobród jest jedną z 25 miejscowości na terenie Polski, w 

której są organizowane takie eliminacje. Do eliminacji w Krasnobrodzie 

zgłosiło się 16 wykonawców. O tym, jacy wykonawcy i skąd śpiewali kolędy 

w Krasnobrodzie oraz kto zwyciężył poinformujemy na łamach 

styczniowego wydania G.K. 

 

 
 
III Przegląd Twórczości i Obrzędowości 

Bożonarodzeniowej Osób 
Niepełnosprawnych 

 

14 stycznia 2005r. w Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie obędzie się III Przegląd 

Twórczości i Obrzędowości Bożonarodzeniowej 

Osób Niepełnosprawnych. Uczestnikami 

Przeglądu będą uczestnicy Warsztatów Terapii 

Zajęciowej i Ośrodków Szkolno-

Wychowawczych z terenu województwa 

lubelskiego. Podczas Przeglądu prezentowane 

będą mini-spektakle tematyczne związane z 

Bożym Narodzeniem, tzw. jasełka.  

Współorganizatorem przeglądu jest Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Dominikanówce. 
 

Informacje zebrała: M. Czapla 

 

„Roch” zaprasza 
 

 szkoły, radą szkoły, klubami 

sportowymi, władzami samorządowymi 

i sportowymi. 

 Głównym celem Klubu jest 

planowanie i organizowanie 

pozalekcyjnego życia sportowego 

uczniów w oparciu o możliwości 

obiektowe i sprzętowe oraz pomoc 

organizacyjną i materialną rodziców i 

sympatyków Klubu. Istotne jest 

angażowanie jak najwięcej uczniów do 

różnorodnych form aktywności, gier i 

zabaw dostosowanych do wieku, stopnia 

sprawności i zainteresowań sportowych 

wychowanków.  Klub organizuje 

imprezy sportowe na obszarze działania 

samorządu terytorialnego i poza nim. 

Organizowane zajęcia sportowe 

wpływają na wszechstronny rozwój 

osobowości, pozytywnych cech 

charakteru, ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

 Młodzież uczestnicząc w zajęciach 

rekreacyjno-sportowych ma możliwość 

rozwijania swoich umiejętności 

sportowych, kształtowania postaw 

prospołecznych oraz umiejętność 

współdziałania w grupie.  

 

 

Wypełnienie czasu wolnego w/w 

zajęciami odciąga młodzież od 

wszelkiego rodzaju używek oraz pomaga 

w promocji zdrowego stylu życia.

 Zajęcia z młodzieżą odbywają się 

systematycznie od poniedziałku do soboty 

włącznie w godzinach popołudniowych w 

zależności od potrzeb i zainteresowań 

uczniów. Zainteresowaną młodzież naszej 

szkoły jak również absolwentów, 

rodziców prosimy o kontakt z 

nauczycielami wychowania fizycznego 

ZSO w Krasnobrodzie. 

 

K. Miedniczek 
 

  

Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 

im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 

został założony Młodzieżowy Klub 

Sportowy „ROCH”.  

Klub ten jest stowarzyszeniem 

zrzeszającym uczniów, rodziców, 

nauczycieli i sympatyków. W/w klub 

posiada osobowość prawną, działa 

zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, 

ustawą o stowarzyszeniach, ustawą o 

systemie oświaty oraz z własnym 

statutem. Data rejestracji Klubu 

„ROCH” 27 września 2004r.  

 Jako stowarzyszenie Klub posiada 

zarząd, w którego skład wchodzą: 

- Prezes      -   Kazimierz Mielniczek 

- Sekretarz  -  Joanna Górnik  

- Skarbnik   -  Jan Droździel 

- Członek    -  Marta Mielniczek 

- Członek    -  Andrzej Gałan    
Klub realizuje swoje zadania statutowe 

we współdziałaniu z dyrektorem 

 

D yrekcji, N auczycielom , P racow nikom  

O św iaty i U czniom  Z SP  

 

W esołych  Św iąt B ożego N arodzenia 

i pom yślności w  nadchodzącym   

N ow ym  R oku 

 

Życzy R ada R odzicielska 
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