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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
\ 

 

 

Podatki 2006 
 

Podczas  XXIX sesji Rady Miejskiej w 

w Krasnobrodzie, która odbyła się w 

dniu 22.XI.2005r. Rada podjęła uchwałę 

określającą stawki podatków 

obowiazujących na terenie miasta i 

gminy Krasnobród. od 1 stycznia 2006r. 

Rada postanowiła nie podnosić 

podatków. 

 

Stypendia socjalne 
 

Trwają wypłaty stypendiów szkolnych o 

charakterze socjalnym. Stypendium to 

jest refundacją kosztów poniesionych na 

edukację dziecka. W przypadku dziecka 

uczącego się poza miejscem 

zamieszkania pokrywa również koszty 

dojazdu do i ze szkoły, opłaty za internat 

i stancję. W roku szkolnym 2005/2006 

do Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 

wpłynęło 435 wniosków, z czego 360 

spełniało wymogi i kwalifikowało się do 

wypłaty świadczenia. W sumie koszt 

wypłaty stypendium w formie 

jednorazowego świadczenia wyniósł 

21 545,00 zł, z czego gmina otrzymała 

dotację w kwocie 15.288,00zł., 

natomiast z budżetu gminy dołożono 

kwotę 6.257,00zł. 

 

Zakończenie prac w CkiS 
 

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 

zakończyły się prace remontowo-

modernizacyjne w budynku Centrum 

Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 

Oddano do użytku nowo wybudowaną 

kładkę schodową łączącą parter z 

piętrem budynku oraz nowe sanitariaty 

usytuowane na piętrze budynku.  

 

 

 

Dzięki wykonanym pracom budynek 

CKiS jest bardziej funkcjonalny i 

poprawiła się jego estetyka. 

 

Porządkowanie centrum 
 

Władze samorządowe Krasnobrodu 

przystąpiły do kolejnego etapu 

porządkowania krasnobrodzkiego rynku. 

W grudniu br. Burmistrz Krasnobrodu 

zawarł akt notarialny z państwem Marią 

i Adamem Kurantowiczami – 

właścicielami budynku położonego w 

rynku (obok ronda) na mocy, którego 

państwo Kurantowiczowie w ciągu 2 lat 

przeprowadzą się do budynku 

zaproponowanego przez gminę przy ul. 

Nadrzecznej, zakupionego na ten cel od 

rodziny Łubiarzów. Po zamianie 

budynków gmina dopłaci p. 

Kurantowiczom 60 tys. złotych. 

Powyższe środki oraz okres dwu lat 

wykorzystany będzie na remont domu, 

do którego przeprowadzą się państwo 

Kurantowiczowie. Po zamieszkaniu w 

domu przy ul. Nadrzecznej, dom w 

którym dotychczas mieszkają państwo 

Kurantowiczowie zostanie wyburzony, a 

teren zagospodarowany. 

 

„Amazonki” w Starej Hucie 
 

Budynek po Szkole Podstawowej w 

Starej Hucie będzie miał nowego 

gospodarza. Rada Miejska w 

Krasnobrodzie postanowiła oddać 

powyższą nieruchomość w wieloletnią 
dzierżawę dla Stowarzyszenia Klubu 

Kobiet po Mastektomii „Amazonki” w 

Zamościu. Na bazie tego budynku 

„Amazonki” chcą utworzyć ośrodek, 

który będzie służył jako: 1) baza 

terapeutyczno-rehabilitacyjna i 

szkoleniowa dla kobiet po leczeniu raka 

piersi, 2) baza szkoleniowa dla kobiet ze 

społeczności lokalnej gminy 

Krasnobród, 3) baza aktywności 

społecznej i kulturalnej ludności z gminy 

Krasnobród. Środki finansowe na remont 

i modernizację budynku „Amazonki”  
 

 

 
 

chcą pozyskać z różnych funduszy oraz 

od sponsorów. 

 

Zatoka na Podklasztorze 
 

Zakończyły się prace   związane z 

przebudową zatoki autobusowej na 

Podklasztorze przy Sanktuarium 

Maryjnym. Nawierzchnię zatoki wy-

konano z kostki brukowej, a dookoła 

otoczono ja nowym chodnikiem. Oprócz 

funkcji przystanku autobusowego zatoka 

będzie także parkingiem, gdyż 

wyznaczono tam 3 miejsca parkingowe 

dla autokarów. Koszt inwestycji wyniósł 

prawie 130 tyś. zł. 

 

Droga na Podzamku 
 

Wykonano kolejny etap budowy drogi 

DW5 (ul. Fiołkowa) na Osiedlu 

Podzamek. Etap ten obejmował 

wykonanie 150 mb drogi z kostki 

trylinki. Koszt inwestycji to kwota 

ponad 9 tyś. zł. 

 

Budowa chodnika 
 

W grudniu br., jeszcze przed opadami 

śniegu udało się zakończyć budowę 

odcinka chodnika w Krasno-brodzie 

przy ul. 3 Maja (obok dawnego pawilonu 

GS). Na realizację tego zadania gmina 

wydała ponad 9 tysięcy złotych. 

 

 

Przetarg na dzierżaw 
 

W dniu 20 grudnia 2005r. w siedzibie 

Gospodarstwa Gruntów Marginalnych w 

Michałowie odbył się przetarg na 

dzierżawę nieruchomości stanowiących 

własność Agencji Nieruchomości Rolnej 

- położonych w Krasnobrodzie Przetarg 

ten wygrała Gmina Krasnobród, dzięki 

temu dzierżawić będzie teren o 

powierzchni ogólnej 2,5ha wraz 

budynkiem „Rybakówki". Teren ten jest 

niezbędny do prowadzenia prac 

modernizacyjnych zbiorników wodnych 

w Krasnobrodzie. 

 

Nowa strona internetowa 
 

Dobiegają końca prace związane z 

opracowaniem nowej strony 

internetowej Miasta i Gminy Krasno-

bród. Stronę internetową Krasnobrodu w 

zmienionej formie będzie można oglądać 

od nowego roku. Zapraszamy na stronę: 

www.krasnobrod.pl 

 

 

Informacje zebrała: 

M. Czapla 
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Świąt wypełnionych radością i miłością, 
niosących spokój i odpoczynek. 

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, 
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.  

Mieszkańcom Miasta i Gminy Krasnobród 
Życzy  

 

       Burmistrz Krasnobrodu 
          Marek Pasieczny 

 

  

 

  

 

Nastrojowych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz samych szczęśliwych zdarzeń 
w nadchodzącym Nowym Roku  

 

Mieszkańcom  
Miasta i Gminy Krasnobród 

 

Życzy 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Krasnobrodzie 

Kazimierz Adamczuk 

 

 

  

 

 Serdecznie pozdraw iam  B urm istrza K rasnobrodu P ana m gra M arka P asiecznego, P rzew odniczącego R ady M iejsk iej Pana 

m gra K azim ierza A dam czuka, w szystkich  R adnych i P racow ników  G m iny, D yrektorów  i P racow ników  D om u O piek i 

Społecznej, Sanatorium  R ehabilitacyjnego, D yrektorów  i N auczycieli naszych szkół, Lekarzy i P racow ników  służby zdrow ia 

oraz w szytych M ieszkańców  parafii i gm iny K rasnobród. 

 M oje pozdrow ienia k ieruję pod adresem  P roboszczów  i W spólnot P arafialnych, a także W ójtów  i m ieszkańców  sąsiednich  

gm in, a  w ięc: Z am ościa, K rynic, Tarnaw atki, Tom aszow a L ub., Suśca, Józefow a i A dam ow a. 

 Z  okazji Św iąt B ożego N arodzenia i N ow ego R oku w szystkim  w yżej 

w ym ienionym  w raz z  m oim i K siężm i w spółpracow nikam i życzę dobrego 

zdrow ia, B ożego B łogosław ieństw a i nieustannej opieki naszej P ani 

K rasnobrodzkiej.  

 T rw ajm y w  Chrystusow ej szkole, którą jest K ościół K atolick i, gdzie od 

dw óch tysięcy lat w ykładana jest E w angelia m iłości i przebaczenia. Jest to je-

dyna słuszna droga nie tylko do szczęśliw ej w ieczności, ale także do 

zapanow ania łaski i szczęścia tu na z iem i. 

 W szystkim  Szczęść B oże. 

 

P roboszcz P arafii K rasnobród 

K s. P rałat R om an M arszalec  

 
 



4                                                                          Grudzień 2005 
 

 

Boże Narodzenie tuż, tuż... 

 „Boże Narodzenie” to w tradycji 

chrześcijańskiej święto upamiętniające 

narodziny Jezusa. Jest to święto stałe, 

wypadające 25 grudnia. Poprzedzone 

jest okresem czterotygodniowego 

oczekiwania, zwanego Adwentem. 

W niektórych kościołach 

chrześcijańskich święta Bożego 

Narodzenia zaczynają się od dnia 

poprzedzającego rocznicę narodzin 

Jezusa - Wigilii (wieczór 24 grudnia), 

zwanej w Polsce regionalnie Gwiazdką. 

W dniu tym obowiązuje tradycyjny post 

ścisły jakościowy (od mięsa) i ilościowy 

(można spożywać 3 posiłki w tym jeden 

do syta - jest to uroczysta kolacja), do 

której tradycja nakazywała zasiadać po 

pojawieniu się na niebie pierwszej 

gwiazdki, na pamiątkę gwiazdy 

prowadzącej Trzech Króli do stajenki). 

 Świętowanie Wigilii, ani tradycyjny 

post w tym dniu nie są wspólne 

wszystkim chrześcijanom, np. 

protestanci i prawosławni nie zachowali 

specjalnych przepisów odnośnie jedzenia 

lub niejedzenia mięsa. Warto mimo to 

odnotować, że w Polsce również i 

mniejszości wyznaniowe przestrzegają 

wigilijnego postu ze względu na 

specyficzną tradycję naszego kraju. 

Obowiązek postu zniesiono w Kościele 

katolickim w roku 1983 (Nowy kodeks 

kanoniczny), w Polsce episkopat 

podtrzymywał post wigilijny specjalnym 

dokumentem aż do roku 2003 - obecnie 

post w Wigilię jest jedynie zalecany. 

Trudno wyobrazić sobie jednak 

zaniechanie tego, specyficznego 

właściwie tylko dla Polski i Litwy, 

zwyczaju wigilijnego.” 

 Takie właśnie informacje może 

przeczytać każdy, kto sięgnie do 

encyklopedii, aby dowiedzieć się, co 

kryje się pod hasłem: BOŻE 

NARODZENIE. Ale gdyby tak ktoś 
zadał nam pytanie, co to są święta 

Bożego Narodzenia, to zapewne 

większość z nas odpowiedziałaby, że to 

najbardziej uroczyste święta w naszej, 

polskiej tradycji. Czas, na który wszyscy 

czekamy z utęsknieniem przez cały rok, 

do którego przygotowujemy się długo i 

starannie, kiedy poświęcamy więcej 

czasu i ciepła swojej rodzinie, 

przyjaciołom i bliskim. Jest to także 

czas, wybaczania i zapominania 

wszystkich doznanych krzywd i 

przykrości. 

 W naszym kraju Święta Narodzenia 

Pańskiego mają szczególny wymiar, a 

dzieje się tak za sprawą wiary 

katolickiej. Już sam fakt 

rozpoczynającego się Adwentu jest dla 

nas sygnałem, że czas na duchową 

przemianę, na swego rodzaju rachunek 

sumienia. Jeśli znowu nam coś nie 

wyszło, jeśli znowu zawiedliśmy Pana 

Boga postępowaniem nie godnym 

prawdziwego chrześcijanina to nadszedł 

czas oczyszczenia – spowiedzi, który 

pozwoli na powitanie Zbawiciela w 

stanie łaski uświęcającej. Często 

pomagają nam w tym rekolekcje 

przedświąteczne, które pozwalają nam 

spojrzeć na swoje życie z innej 

perspektywy. Niejednokrotnie dzieje się 

tak, że to właśnie podczas tych 

adwentowych spotkań w Kościele 

zdajemy sobie sprawę z tego, że nie 

zawsze postępowaliśmy zgodnie z 

chrześcijańskimi zasadami i nie zawsze 

nasze decyzje i wybory były słuszne. 

Tak, więc Święta Bożego Narodzenia i 

poprzedzający je Adwent są doskonałą 

okazją do tego, by każdy z nas zatrzymał 

się na chwilę, zastanowił nad swoim 

życiem i jeśli jest to konieczne zmienił 

swoje dotychczasowe postępowanie.  

 I tak z jednej strony Boże 

Narodzenie to czas ożywienia praktyk i 

świadomości religijnej, z drugiej zaś 
swego rodzaju kultywowanie obyczaju, 

zapewnienia w kulturze narodu pewnej 

ciągłości zachowań, tradycji i 

tożsamości. Ale to nie wszystko. 

 Niestety z roku na rok można 

zaobserwować, że przedświąteczna 

atmosfera radosnego aczkolwiek 

poważnego oczekiwania zostaje 

wypierana przez media, które swoimi 

reklamami zakłócają prawdziwy wymiar 

świąt. Wszystkie dekoracje, specjalne 

świąteczne promocje czy kolędy, które 

słyszymy w wielkich supermarketach już 

od początku grudnia sprawiają, że ten 

czas oczekiwania-Adwentu traci swój 

duchowy charakter i staje się czasem 

biegania po sklepach i troski o to, co 

znajdzie się na naszym stole i pod 

choinką. A wszystko to odbiega przecież 

od prawdziwego, katolickiego 

przeżywania tego okresu. Należy w tym 

miejscu przypomnieć, że Adwent 

rozpoczyna się w grudniu, a nie w 

połowie listopada, kiedy to już we 

wszystkich mediach i sklepach zaczyna 

się świąteczne szaleństwo. I tu nasuwa 

się pytanie: „czy warto ulegać tym 

wszystkim zabiegom marketingowym, 

które mają tylko jedno na celu?”. 

Przecież na wszystko jest czas i miejsce.  

Sztuczne i nieprawdziwe rozciąganie 

okresu świątecznego z biegiem lat może 

doprowadzić do tego, że te 

najpiękniejsze i najbardziej oczekiwane 

przez nas wszystkich święta utracą swój 

wyjątkowy charakter, nie będą już tak 

bardzo przez nas wyczekiwane i po 

prostu nam spowszednieją. Czy tego 

właśnie chcemy? Czy jest na to jakaś 
rada? Myślę, że tak. Jeśli każdy z nas 

postawi kościelny, duchowy wymiar 

świąt na pierwszym miejscu to zarówno 

media jak i wielkie dyskonty będą 

bezradne. Oczywiście nie chodzi o to, by 

zupełnie zrezygnować z tych świeckich 

wyznaczników świątecznych, tylko 

ustalić pewną hierarchię wartości, którą 

my katolicy powinniśmy 

 

się kierować w tym szczególnym 

okresie. Zatem nie mówimy „nie” 

zakupom i prezentom, pod warunkiem, 

że wcześniej oddamy Panu Bogu to, co 

należy do Niego i przygotujemy się 

duchowo na przyjście jego Syna. 

 Zachowując zdrowy rozsadek i 

naukę naszych ojców i dziadków 

możemy wypracować wspólny 

mianownik zarówno dla świeckiego jak i 

kościelnego wymiaru Świąt Bożego 

Narodzenia. Pomyślmy o tym przez 

chwilę i zastanówmy się jak to wszystko 

wygląda w naszym domu, rodzinie. Czy 

wszystko odbywa się tak jak należy? 

Jeśli coś nam umknęło lub za bardzo 

ulegliśmy wpływom mediów i reklam 

zawsze przecież możemy to zmienić na 

lepsze. Wszystko zależy przecież od nas, 

to my decydujmy jak chcemy spędzać 

zarówno święta jak również 

poprzedzający je czas oczekiwania.  

 Teraz może o Świętach inaczej. 

Wigilia, Boże Narodzenie, zawsze 

kojarzy się nam z radością, bliskością 

najukochańszych osób, ale i z 

dostatkiem. Ze stołem pełnym 

smakołyków, z domem pachnącym 

świątecznym ciastem, choinką no i 

oczywiście z prezentami. Ale czy 

wszyscy w tych dniach możemy cieszyć 

się z narodzin maleńkiej dzieciny, 

rodzinnej atmosfery i świątecznych 

smakołyków? 

 Zapewne nie. Trudno bowiem jest 

być radosnym, kiedy do przysłowiowego 

garnka nie ma co włożyć i nie ma szans 

na ujrzenie radości i uśmiechu na 

twarzach swoich dzieci, gdy pod 

zielonym, pachnącym drzewkiem nic nie 

znajdą. Ktoś powie w tym momencie, że 

to nie jest najważniejsze, że ważne są 

przeżycia duchowe. To prawda. Ale 

trudno jest przeżywać radośnie święta w 

ubóstwie. A wystarczy przecież tak 

niewiele, aby pomóc innym, aby i dla 

nich był to czas wyjątkowy i szczególny, 

żeby poczuli, że nie są sami w swojej 

niedoli. Pragnę tu nawiązać do 

tegorocznej akcji „Pomóż Dzieciom 

Przetrwać Zimę”. Myślę, że nie bez 

powodu jest ona organizowana zimą, w 

okresie przedświątecznym, kiedy 

najbardziej potrzebującym nasza pomoc 

może przynieść najwięcej radości i 

szczęścia. Ale czy my zawsze widzimy 

potrzebę niesienia takiej pomocy? Czy 

podzielimy się tym, co mamy? Przecież i 

ja i Ty Drogi Czytelniku możemy 

sprawić, że to nadchodzące Boże 

Narodzenie stanie się wyjątkowe nie 

tylko przez to, że pomogliśmy 

materialnie, ale przede wszystkim, 

dlatego że Ci, którym ofiarujemy swoją 

pomoc poczują taką normalną, ludzką 

życzliwość i dzięki temu nie będą mieli 

wątpliwości, że przyszedł do nich 

Maleńki, Narodzony Jezus.  

 Tak, więc rozejrzyjmy się wokół 

siebie może jest ktoś, kto czeka na naszą 

pomocną dłoń i znak, że Nowo 

Narodzone Dzieciątko przemawia 

poprzez nasze czyny. 

M.K. 
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Nowy wojewoda lubelski 
    

Panie W ojew odo!Panie W ojew odo!Panie W ojew odo!Panie W ojew odo!     
    

Z  racji objZ  racji objZ  racji objZ  racji objęcia  stanow iskacia stanow iskacia stanow iskacia stanow iska     

w ojew ody lubelsw ojew ody lubelsw ojew ody lubelsw ojew ody lubelsk iegokiegokiegokiego     

składam yskładam yskładam yskładam y  P anu P anu P anu P anu  se se se se rrrrdeczne gratulacje.deczne gratulacje.deczne gratulacje.deczne gratulacje.     

Życz ym y ycz ym y ycz ym y ycz ym y w ielu  w ielu  w ielu  w ielu  sukcesów , sukcesów , sukcesów , sukcesów ,     

podejm ow ania trafnych  decpodejm ow ania trafnych  decpodejm ow ania trafnych  decpodejm ow ania trafnych  decyyyyzjiz jiz jiz ji     

 i w szystk iego  co spraw i,  i w szystk iego  co spraw i,  i w szystk iego  co spraw i,  i w szystk iego  co spraw i,     

iiiiż pa pa pa pańska praca  daska praca  daska praca  daska praca  da     P anu  duP anu  duP anu  duP anu  dużo o o o     

satysfakcji, a  L ubelszczysatysfakcji, a  L ubelszczysatysfakcji, a  L ubelszczysatysfakcji, a  L ubelszczyźnie nie nie nie     

p rzprzprzprz yyyyniesieniesieniesieniesie  w idoczne efekty w idoczne efekty w idoczne efekty w idoczne efekty ....     

Życz ym y róycz ym y róycz ym y róycz ym y ró w niew niew niew nież zdrow ych, zdrow ych, zdrow ych, zdrow ych,     

 rad rad rad rad oooosnych  i pogosnych  i pogosnych  i pogosnych  i pogodnych  dnych  dnych  dnych      

Św iw iw iw iąt B ot B ot B ot B ożego  Nego Nego Nego N aaaa rodzeniarodzeniarodzeniarodzenia     

    

R edakcja G .K .R edakcja G .K .R edakcja G .K .R edakcja G .K .    

 

 W dniu 7 grudnia 2005r. nominację na stanowisko 

Wojewody Lubelskiego otrzymał Wojciech Żukowski.  

 Nowy wojewoda jest mieszkańcem Tomaszowa 

Lubelskiego, ale znany jest również w Krasnobrodzie. Przez 

okres prawie dziewięciu lat był bowiem związany z naszym 

miastem i gminą poprzez swoją pracę. Wszystkie stanowiska, 

na których pracował związane były z działalnością oświatową. 

 Pracę na terenie gminy Krasnobród pan Wojciech 

Żukowski rozpoczął w 1990r. jako nauczyciel historii w 

Szkole Podstawowej w Majdanie Wielkim. Po przepracowaniu 

roku na stanowisku nauczyciela został dyrektorem tej szkoły. Następnie od roku 

1996 pełnił funkcję dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Oświaty w Krasnobrodzie, a po reorganizacji tej instytucji, od 

kwietnia 1999r. był dyrektorem Centrum Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 

W lipcu tegoż roku Pan Wojciech Żukowski rozstał się z krasnobrodzką oświatą i 

rozpoczął zarządzanie oświatą na terenie Zamojszczyzny obejmując stanowisko 

dyrektora Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

M. Czapla 

 
    

 

 

 

Wesołych i pogodnych  
Świąt Bożego Narodzenia  

oraz realizacji planów 
 i spełnienia najskrytszych marzeń 

w nadchodzącym Nowym 2006 Roku 
 

Czytelnikom „Gazety Krasnobrodzkiej” 
 

Życzy  
Redakcja „G.K.” 

 

 

 
 

Cudow nych  

Św iąt B ożego N arodzenia, 

rodzinnego ciepła i w ielkiej m iłości. 

Św iąt dających radość i odpoczynek 

oraz nadzieję na N ow y R ok, 

aby był jeszcze lepszy niż ten , 

co w łaśnie m ija. 
 

O becnym  i P rzyszłym   

         K lientom  
 

Życzą 

W łaściciele 
 

K rasnobrodzkiego Centrum  

H andlow o-Przem ysłow o-U sługow em u A M C 

M arket Spożyw czy w  K rasnobrodzie 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktor Naczelnej „Gazety Krasnobrodzkiej”, 
całemu zespołowi redakcyjnemu,  

Gminnemu Samorządowi w Krasnobrodzie,  
duchowieństwu, nauczycielom, lekarzom,  

pielęgniarkom i całej społeczności Krasnobrodu  
z okazji Świąt Bożego Narodzenia  

najserdeczniejsze życzenia: 
„I zdrowia, i szczęścia  
i błogosławieństwa  
przez Serce Dzieciny. 
Niech miłość i radość, 
w sercach Waszych gości. 
Niech nigdy nie braknie 
ludzkiej życzliwości”. 

 
składa 

Józefa Kusz 
Wraz z członkami Koła Przyjaciół 
Radia Maryja w Krasnobrodzie. 
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Akcja PDPZ w Krasnobrodzie 
 

w społeczeństwie, a także, a może 

przede wszystkim poprzez ofiarowanie 

darów. 

 Serdecznie dziękuję wszystkim, 

którzy pomagali w organizacji Akcji 

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę – 

Krasnobród 2005”. Trudno wymienić 

wszystkich z imienia i nazwiska, 

dziękuję więc dyrektorom szkół i 

nauczycielom z całej gminy za zbieranie 

darów i przygotowanie paczek oraz 

przygotowanie programów 

artystycznych i przedstawień, dziękuję 

właścicielom sklepów, w których 

prowadzono zbiórkę za udostępnienie 

lokalu, panu Kazimierzowi 

Adamczukowi za użyczenie samochodu, 

ks. prałatowi Romanowi Marszalcowi 

za propagowanie akcji, Warsztatowi 

Terapii Zajęciowej za przygotowanie 

fantów na aukcję oraz przygotowanie 

przedstawienia, dziękuję wszystkim za 

wszystkie ofiarowane dary. 

 Kończąc relację z tegorocznej akcji 

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” już 

teraz zapraszam wszystkich do 

współpracy w przyszłym roku.  

M. Czapla 

Szef Sztabu Akcji  

w Krasnobrodzie 
 

Fotoreportaż – str. 10-11 
 

  

 Zakończyła się kolejna edycja akcji 

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 

organizowana na terenie miasta i gminy 

Krasnobród. Warto przypomnieć, że 

swoimi początkami sięga ona roku 

1993. Wówczas, w redakcji „Radia 

Lublin” zrodził się pomysł pomagania 

dzieciom z rodzin będących w trudnej 

sytuacji materialnej. Pomysłodawczynią 

tej akcji była pani Ewa Dados, 

dziennikarka tej rozgłosi radiowej, która 

do chwili obecnej jest jej organizatorką. 

 Początkowo akcja „Pomóż 

Dzieciom Przetrwać Zimę” 

organizowana była w Lublinie, potem w 

regionie lubelskim, a obecnie jest już 

akcją organizowaną na terenie całego 

kraju. Jest coraz więcej osób chętnych 

do organizacji tego przedsięwzięcia, 

zawiązuje się coraz więcej sztabów 

terenowych prowadzących zbiórki 

darów rzeczowych. 

 Krasnobród włączył się w 

organizację tej akcji w roku 1995, a 

więc 11 lat temu. Pierwszym szefem 

sztabu akcji „Pomóż Dzieciom 

Przetrwać Zimę” w Krasnobrodzie była 

Małgorzata Misztal – instruktor ds. 

tańca w Centrum Upowszechniania 

Kultury. Sztab organizacyjny akcji 

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” w 

Krasnobrodzie mieścił się zawsze w 

domu kultury, choć instytucja ta w 

ciągu tych lat zmieniała swoją nazwę. 

 W tym roku było tak samo. Sztab 

akcji mieścił się w Centrum Kultury i 

Sportu w Krasnobrodzie, a do jej 

organizacji włączyło się wiele osób, 

głównie nauczycieli. Podczas 

tegorocznej akcji, podobnie jak w latach 

ubiegłych dary zbierane były 

dwuetapowo. W okresie od 27 listopada 

do 3 grudnia zbierano dary we 

wszystkich szkołach na terenie naszego 

miasta i gminy. Natomiast główna 

zbiórka darów zaplanowana była na 

niedzielę 4 grudnia.  

Zwykle, w dniu głównej zbiórki darów, 

wysyłaliśmy samochody wraz z 

wolontariuszami do poszczególnych 

miejscowości naszej gminy, aby 

umożliwić przekazanie darów osobom 

mieszkającym dalej od Krasnobrodu.  

W tym roku zrezygnowaliśmy z tej 

formy zbiórki darów. Doszliśmy do 

takiego wniosku, po obserwacji efektów 

zbiórki darów na wioskach w latach 

poprzednich. Niestety dało się 

zauważyć, że niewiele osób odpowiada 

na nasz apel przekazywania darów. 

Zdecydowaliśmy więc, że dary będą 

zbierane w dniu 4 grudnia br. jedynie w 

czterech miejscach w Krasnobrodzie, tj.: 

1) przy samochodzie usytuowanym przy 

Kościele, 2) w Markecie Spożywczym, 

3) w Sklepie z artykułami spożywczo-

przemysłowymi p. S. Borka,  

 

 

4) w Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie, a także przy Kościele w 

Kaczórkach i kaplicy w Hucisku – tam 

zbiórkę zorganizowali nauczyciele 

miejscowej szkoły. Myślę, że każdy kto 

chciał miał możliwość podzielenia się 

posiadanymi dobrami z innymi. 

 Aby zachęcić do udziału w akcji 

corocznie w Centrum Kultury i Sportu 

w Krasnobrodzie organizowany jest 

koncert towarzyszący zbiórce darów. W 

tym roku koncert był bardzo ciekawy. 

Prezentowały się w nim dzieci i 

młodzież, z różnego rodzaju 

przedstawieniami, piosenkami i 

tańcami. Było bardzo kolorowo, dzięki 

strojom, w których prezentowali się 

młodzi artyści i wesoło. Koncert trwał 

prawie pięć godzin, ale raczej nikt się 

nie nudził. Sala widowiskowa w CKiS 

była przez cały koncert wypełniona po 

brzegi. Zebrana na niej publiczność 

gromkimi brawami nagradzała każdy 

występ. Biletem wstępu na koncert były 

słodycze, które później wraz z innymi 

darami przekazane zostały w formie 

paczek dzieciom z ubogich rodzin. 

 Podczas koncertu odbyła się 

również aukcja różnego rodzaju prac, 

które przygotowali: Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Dominikanówce oraz pani 

Halina Gontarz wraz z uczniami ZSO w 

Krasnobrodzie. W wyniku licytacji 

można było nabyć: stroiki świąteczne, 

rózgi, bańki ręcznie malowane oraz 

obrazek olejny. Dzięki aktywności 

publiczności, licytacja przebiegała 

chwilami dosyć szybko, a i efekty były 

bardzo interesujące.  Warto dodać, że 

była to aukcja, w której wylicytowane 

rzeczy można było wykupić nie za 

pieniądze, a jedynie za dary rzeczowe. 

Dzięki dochodowi z aukcji zebraliśmy 

trochę więcej darów. 

 Podsumowując tegoroczną Akcję 

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 

należy uznać ją za udaną, choć w 

porównaniu z ubiegłym rokiem 

zebraliśmy znacznie mniej darów. 

Cieszymy się z tego, co dało się 

uzbierać, a były to głównie: artykuły 

spożywcze, słodycze, artykuły 

chemiczne, szkolne, zabawki, a także 

odzież. Z zebranych darów zostało 

przygotowanych 102 paczki dla dzieci z 

terenu naszej gminy. Mamy nadzieję, że 

sprawiliśmy im choć trochę radości.  

Cieszy również fakt, że tak wiele osób 

rozumie potrzebę organizacji takiej 

akcji i aktywnie się w nią włącza 

poprzez: organizację i przeprowadzenie 

zbiórki darów, użyczenie samochodu, 

czy też lokalu na prowadzenie zbiórki, 

organizację przedstawień i prezentacji 

tanecznych, udział w aukcji, 

promowanie akcji 

 

MASAŻE 

LECZNICZE 

Fizykoterapia  
i Kinezyterapia 

 

Polecamy następujące usługi w nowo 

otwartym gabinecie: 

Masaż leczniczy: 
a) w zespołach bólowych kręgosłupa 

b) w chorobach reumatycznych 

c) w chorobach ortopedycznych 

d) w obrzękach limfatycznych 

Fizykoterapia: 
a) Prądy interferencyjne 

b) Diadynamik 

c) Jonoforeza 

d) Galwanizacja 

e) Lampa sollux 

Kinezyterapia indywidualna: 
a) ćwiczenia usprawniające 

b) gimnastyka korekcyjna 

Aerobik 
Istnieje też możliwość korzystania  

z usług podczas wizyt domowych 
 

KONDIKO - Jarosław Cios 

ul. Lelewela 2 
Ośrodek Zdrowia w Krasnobrodzie 

(1-wsze piętro) 
tel. (0-84) 660 83 83 

tel. kom. 502 268 840 
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Ziemianin, społecznik, polityk 
 W kilku kolejnych odcinkach „Gazety Krasnobrodzkiej” publikować będziemy 

cykl artykułów historycznych autorstwa pana Janusza Korgi, które przybliżą nam 

postać ostatniego właściciela Krasnobrodu – Kazimierza Fudakowskiego.  

Redakcja G.K. 

 

Janusz Józef Korga urodził się w 1962 roku w 

Krasnobrodzie. Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej 

w Majdanie Małym. Po jej ukończeniu kontynuował 

zdobywanie wiedzy w II Liceum Ogólnokształcącym im. 

Marii Konopnickiej w Zamościu. Następnie studiował 

historię na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którą ukończył uzyskując 

tytuł magistra. 

 Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel w Szkole 

Podstawowej Nr 4 w Zamościu. Po wprowadzeniu 

reformy w systemie szkolnictwa tworzył, a następnie jako 

wicedyrektor szkoły pracował w Gimnazjum Nr 4 im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu. W tym czasie rozpoczął studia 

doktoranckie. Ukończył je obroną pracy pt. „Kazimierz Bogdan Fudakowski – 

ziemianin i działacz polityczny” uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych. 

Obecnie pracuje w III Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Zamościu. 

 

Działalność społeczno-polityczna 
Kazimierza Bogdana Fudakowskiego 

w świetle wspomnień rodzinnych 
 

Kazimierz Bogdan Fudakowski urodzil się 10 stycznia 

1880 r. w Holakach na Ukrainie jako syn Kazimierza 

Floriana i Ludwiki z Bielskich Fudakowskich. Rodzina 

Fudakowskich należała do typowych rodów ziemiańskich, 

która od wielu wieków władała ziemią, co włączało ją w 

nurt pracy publicznej dla społeczeństwa i dla kraju. Po 

rozbiorach przedstawiciele rodziny Fudakowskich oraz 

Sariusz-Bielskich brali udział w walkach o niepodległy 

byt Polski. Pawel Sariusz-Bielski był ranny w bitwie pod 

Grochowem w 1830 r., Tomasz Kiciński za udział w 

powstaniu podchorążaków i wojnie 1831 r. został 

zdegradowany na prostego żołnierza i zesłany na Kaukaz do rot aresztanckich, 

natomiast Zygmunt Fudakowski za udział w powstaniu 1863 r. skazany został na 6 

lat ciężkich robót w Krasnojarsku na Syberii. 

Za udział w powstaniach rząd rosyjski skonfiskował rodzinie majątki ziemskie, 

trzymając członków rodziny w więzieniach i zsyłając na Sybir. Tradycja służby 

publicznej Fudakowskich dla społeczeństwa i dla kraju była tak duża i tak ważna, że 

znalazła wyraz w testamencie Floriana Fudakowskiego. Oto przekazując jedynemu 

synowi Ignacemu majątek, część testamentu poświęcił nakazom etyczno-moralnym, 

w którym służba krajowi zajmowała pierwsze miejsce: ,,[...] pracować nie próżnując, 

starać się poznać gruntownie prawo i tym zupełnie się zająć, która to nauka dla 

Ciebie samego będzie potrzebna i możesz być użyteczny publiczności, szukać 

przyjaciół, ażeby być wszędzie lubianym, zachować ton szlachetny bez upodlenia, 

nie pogardzać uboższymi, owszem dla nich znać szacunek, bo ubóstwo przy dobrym 

prowadzeniu się i stałym charakterze jest największym bogactwem. Zachować 

oszczędność w wydatkach, nie narażać się na wszystkie nieprzyjemności, wystrzegać 

się w dyskursie obrażania osób, owszem ze skromnością bronić od prześladowań. 

Być bogobojnym i nabożnym, bez bigoterii, unikać dyskursów libertynowskich, bo 

wszystko Synu mój kochany gdy zachowywać będziesz, zyskasz powszechną miłość 

i obywatelskość i reputację, co zostanie najpierwszym majątkiem dla Ciebie".  

Te nakazy etyczno-moralne stanowiły o obliczu siły tradycji rodzinnej, wspartej na 

szeroko pojętym i mocno ugruntowanym w sumieniu poczuciu obowiązku wobec 

kraju. W rodzinie Fudakowskich wszystkie dzieci wychowywane były w kulcie dla 

starszego pokolenia, tradycji rodzinnych i narodowych. Atmosfera domowa pełna 

była zainteresowań Zachodem i przepojona zapałem epoki porozbiorowej ludzi 

pracujących i żyjących dla kraju. W starszym pokoleniu królował w tym czasie 

niewygasły ogień narodowych wieszczów, mesjanizmu i romantyzmu w polityce. 

 

Takim ideałem dla młodego 

Kazimierza Fudakowskiego, realizującym 

nakazy etyczno-moralne, był Ignacy 

Fudakowski. Przestrzegając nakazów 

zostawionych przez ojca, brał aktywny 

udział w wielu kulturalnych i narodowych 

poczynaniach społeczeństwa polskiego na 

Kresach. W latach 1839-1863 Ignacy 

pomagał w zarządzaniu dobrami 

wołyńskimi ks. Eustachego Sapiehy. W 

Sławucie z jego inicjatywy powstała 

fabryka wyrobów sukienniczych, 

cukrownia oraz odlewnia brązów. Ignacy 

należał do grona założycieli Kresowego 

Towarzystwa Rolniczego, wreszcie 

zaangażowany był w działalność 
gospodarczą i społeczną. August Iwanski 

pisał: 

Mając dobra ziemskie w Koronie i na 

Rusi, używany był jako pośrednik między 

Komitetem Politycznym na Rusi a 

Koronnym w najpoufniejszych sprawach 

w latach 1861-1862, z kt6rych 

wywiązywał się bez zarzutu. 

Należał do partii białych, mając na 

celu ekonomiczne podniesienie kraju i 

rozwiązania sprawy uwłaszczenia 

włościan. Za swą działalność dla 

społeczeństwa i dla kraju został 

aresztowany, więziony, a następnie 

skazany na zesłanie do Tobolska na 

Syberii. Dzięki staraniom rodziny Ignacy 

powrócił do kraju. Dla swoich dzieci i 

wnuków postać tajemniczego "dziadunia" 

stała się swego rodzaju symbolem 

narodowego patrymonium. Wartości 

wyniesione z domu zadecydowały o tym, 

że Kazimierz Fudakowski po ukończeniu 

gimnazjum w Kijowie postanowił 

rozpocząć studia w Szkole Nauk 

Politycznych w Paryżu. 

Była to szkoła prywatna, wolna, 

niezależna od rządu, założona po 1871 r. 

przez grono wybitnych uczonych 

francuskich, jak: Taine, Albert Sorel i 

Vandal. Profesorom tej uczelni chodziło o 

wykształcenie nowego pokolenia, 

wprowadzając je w dokładną znajomość 

politycznych stosunków światowych, a 

europejskich w szczególności. Szkoła 

dzieliła się na trzy wydziały: 

dyplomatyczny, finansowy i 

administracyjny. Fudakowski wybrał 

sekcję finansową, w połączeniu z dyplo-

matyczną. W Paryżu pobiera nauki razem 

z przebywającym w tym czasie w szkole 

W. Chrzanowskim, M. Sokolnickim, W. 

Gąsiorowskim, S. Wolfem, K. Kasper-

skim. Wszyscy wymienieni należeli do 

PPS. Sam Fudakowski do żadnej partii w 

tym czasie nie należał, ale koledzy 

postrzegali go jako "szlachcica". 

Przez cały okres studiów Fudakowski 

bywał na posiedzeniach parlamentu 

francuskiego, śledząc technikę  

  

  Ciąg dalszy na str. 8 
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parlamentarną zachodnich demokracji i 

obserwując gry zawodowych 

parlamentarzystów. Dużą pomocą służył 

Fudakowskiemu hr. Legion-dec de 

Tressan. On dostarczał bilety 

umożliwiające wejście do parlamentu, 

wskazywał kiedy i na jakie posiedzenie 

warto pójść, kogo słuchać, jak 

rozgrywane są zakulisowe intrygi. 

Zmusza to Fudakowskiego do odłożenia 

na pewien czas zamiaru poświęcenia się 

sprawom publicznym. Zdawał sobie 

sprawę, że w przyszłości wypadnie mu 

wybrać jakiś zawód i w nim pracować. 

Państwowe kariery w Rosji były wtedy 

przed Polakami zamknięte, pozostały 

więc prywatne dziedziny, jak przemysł, 

handel i finanse. Przypuszczał, że w 

którejś z tych dziedzin może znaleźć 

zastosowanie rodzaj studiów, jaki 

wybrał. Po ukończeniu studiów w 

Paryżu i Monachium oraz po śmierci 

brata Leona, Fudakowski otrzymał w 

wyniku działów rodzinnych majątek 

Krasnobród w powiecie zamojskim i 

musiał na pewien czas zająć się jego 

gospodarowaniem. Aby lepiej 

przygotować się do zarządzania 

majątkiem, Fudakowski postanowił 

odbyć roczną praktykę leśną w majątku 

hr. Potockich w Międzyrzeczu, którym 

administrował jego przyjaciel Stefan 

Dmochowski z Bucca. 

W tym czasie w Rosji otwierały się 

perspektywy działalności społeczno-

politycznej, w tym również dla Polaków. 

W tej pewnej demokratyzacji Fudakow-

ski dostrzegał możliwości działania na 

wielu płaszczyznach życia społeczno-

politycznego Polaków w państwie 

rosyjskim. Kazimierz Fudakowski 

zamierzał poświęcić się pracy 

polityczno-społecznej, dla której pod 

zaborem rosyjskim otwierały się 

perspektywy w związku z wydarzeniami 

wojennymi na wschodzie. Rosja 

rozpoczęła wojnę z Japonią i od 

początku ponosiła klęski, których skutek 

był taki, że w państwie zaczęły działać 

wszystkie siły opozycyjne. Jedną z nich 

były tzw. "ziemstwa" - samorząd 

terytorialny skupiający w sobie elementy 

liberalne, burżuazyjne. Drugą siłą był 

ruch ludowo-robotniczy skupiający 

odłamy mienszewików. Niepowodzenia 

wojenne zmusiły władze carskie do 

pewnej demokratyzacji życia 

politycznego. Na tym tle utworzono 

Dumę państwową, w skład której weszli 

przedstawiciele wszystkich odłamów 

społeczeństwa, a więc i Polaków. 

 Walka o sprawę polską w Europie na 

początku XX w. polegała na zachowaniu 

świadomości narodowej w pewnych 

warstwach społeczeństwa. Na tę 

świadomość składała się cała spuścizna 

dziejowa narodu, własność wszelkiego 

typu, twórczość gospodarcza, duchowa -

dorobek twórczości naukowej, literatury, 

sztuki, architektury, ale przede 

wszystkim trwałe normy wiary religijnej, 

a więc moralne i etyczne zasady 

dotyczące 

 

życia osobistego i zbiorowego Polaków. 

Zdaniem Fudakowskiego, wszystkie te 

wartości utrwalone w świadomości 

jednostek i zbiorowości składały się na 

ducha narodu i na jego spuściznę. 

Istnienie tej świadomości tworzyło tak 

wielką siłę, moralne i etyczne zasady 

dotyczące życia osobistego i zbiorowego 

Polaków. Zdaniem Fudakowskiego, 

wszystkie te wartości utrwalone w 

świadomości jednostek i zbiorowości 

składały się na ducha narodu i na jego 

spuściznę. Istnienie tej świadomości 

tworzyło tak wielką siłę, że mimo 

upadku państwa naród żył w 

niesłabnącej woli odzyskania w pełni 

własnego bytu państwowego i w 

stawianiu oporu władzom państw 

zaborczych. Rządy państw zaborczych 

rozumiały znaczenie świadomości 

narodowej, dlatego opracowywały różne 

programy zmierzające do 

wynarodowienia Polaków. Na tym tle 

oparta była polityczna germanizacja i 

rusyfikacja. 

Ziemiaństwo wywodzące się z tego 

środowiska tworzyło kulturę narodu i 

działało niemal we wszystkich odłamach 

myśli społecznej i politycznej. Z 

ziemiaństwa wychodzili ludzie, którzy 

tworzyli wobec zaborcy siłę walki i 

oporu, podczas gdy masy ludowe 

pozostawały bierne. Władze rosyjskie w 

Królestwie Polskim wiedziały o tym i 

pilnie strzegły swego wpływu na masy 

ludowe, rugując język polski ze szkoły 

ludowej i samorządu gminnego. Poza 

tym po przeprowadzeniu uwłaszczenia 

włościan w 1864 r. rząd carski wystąpił 

wobec chłopów jako ich dobroczyńca. 

W sferze gospodarczej rząd rosyjski 

pilnował, by ziemie polskie były na jak 

najniższym poziomie rozwoju 

gospodarczego. Spośród wielu polskich 

organizacji władze pozwoliły na 

działalność Towarzystwu Kredytowemu 

Ziemskiemu oraz Towarzystwu 

Dobroczynności. Fudakowski angażuje 

się w pracę Lubelskiego Towarzystwa 

Rolniczego, biorąc udział w zebraniach 

gminnych i akcjach przywracających 

język polski w szkolach. Wkrótce 

powierzono mu funkcję przewod-

niczącego sekcji służbowej, czyli sekcji 

pracy w rolnictwie. Pierwszym 

zadaniem, jakie miał do rozwiązania, 

była sprawa warunków pracy 

robotników folwarcznych. W tym celu 

opracował ankietę o warunkach pracy w 

rolnictwie i wybrał delegatów na 

zebranie danych w guberni lubelskiej. 

Sam osobiście zbierał dane do ankiety w 

powiecie chełmskim. Ankieta wykazała 

chaos, często samowolę, której ofiarą 

padał robotnik folwarczny. Uchwały 

Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego 

ograniczyły w pewnym stopniu te 

nadużycia. Razem z Kazimierzem 

Bogdanem Fudakowskim w pracach 

LTR brali udział: Juliusz Plewinski, Jan 

Stecki, Antoni Rostworowski, Bronisław 

Fudakowski, 

 
Stanisław Kowerski, Leon i Antoni 

Hemplowie, Jan Kleniewski, Tadeusz 

Rojowski, Leon Przanowski i inni. 

Kazimierz Fudakowski szybko 

został zauważony dzięki swej 

działalności, dlatego wybrano go do 

zarządu Towarzystwa Wzajemnej 

Pomocy Pracowników Prywatnych, 

które obejmowało pracowników wyższej 

kategorii: ekonomistów, rządców i 

administratorów. Towarzystwo miało 

chronić pracowników tej kategorii przed 

samowolą pracodawcy. 

W roku 1907 powstało w 

Warszawie Centralne Towarzystwo 

Rolnicze, do którego weszły istniejące 

już Towarzystwa Gubernialne, w tym i 

lubelskie. W pracach CTR uczestniczyli 

przedstawiciele ziemiaństwa, którzy w 

ten sposób chcieli pozyskać wpływy na 

wsi polskiej. Ziemiaństwu chodziło o 

zdobycie ludu polskiego do pracy dla 

Polski, przez oświatę i pracę zawodową. 

Jednocześnie Fudakowski dał się 

poznać jako energiczny działacz na 

terenie gminy Krasnobród: po 

utworzeniu guberni chełmskiej, kiedy 

władze carskie systematycznie zrywały 

więzi łączące te ziemie z resztą kraju, 

postanawia przeciwstawić się tym 

poczynaniom. Przystąpił do akcji 

uświadamiającej, prowadzonej wśród 

okolicznej ludności i ziemian 

przeciwdziałania i podejmowania pracy 

dla zachowania polskości na tym terenie. 

Efektem działalności było utworzenie 

przy kościele w Krasnobrodzie pól 

pokazowo-doświadczalnych. Celem 

oficjalnym było propagowanie wśród 

włościan nowych rodzajów upraw i 

metod gospodarowania. Nieoficjalnie 

była to akcja mająca na celu złączenie i 

zintegrowanie około 30 kółek rolniczych 

z powiatu zamojskiego, tomaszowskiego 

i biłgorajskiego. W pracy tej 

Fudakowskiemu pomagał Walisiak, 

przysłany z Warszawy przez władze 

Centralnego Towarzystwa Rolniczego. 

 Sam w tym czasie opracowuje 

projekt utworzenia rolniczej szkoły 

handlowej dla synów gospodarzy. Na 

realizację tego pomysłu uzyskał 

zapomogę od CTR i dzięki Karolowi 

Czarnowskiemu, ówczesnemu 

plenipotentowi Ordynacji Zamojskiej, 

otrzymał obszerny piętrowy budynek 

murowany w Janowie Lubelskim. Na 

kierownika szkoły Fudakowski powołuje 

Fedorowicza. Szkoła rozpoczęła naukę 

w 1912 r. i istniała do chwili wybuchu I 

wojny światowej. Przez ten krotki okres 

wykształciła około 180 wiejskich 

kupców. Warunki do działalności 

politycznej w nowo tworzonej guberni 

chełmskiej stawały się coraz cięższe. 

Władze państwowe śledziły wszelką 

działalność Polaków. Nie chciały one 

dopuścić do przenikania wpływów 

ziemiaństwa na chłopów. Pracę 

Fudakowskiego wśród chłopów utrud-

niali 

Ciąg dalszy na str. 9 
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FAMILY CUP’ 2006 
 Już po raz drugi Krasnobród będzie organizatorem eliminacji województwa 

lubelskiego Amatorskich Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 

„FAMILY CUP”. Imprezę tą zaplanowano na sobotę 28 stycznia 2006r. i odbędzie się 

ona na stoku Góry Chełmowej.  Krasnobród jest jedną z 16 miejscowości w Polsce, w 

której organizowane będą takie eliminacje. 

 Głównymi organizatorami „Family Cup” są: Wydawnictwo Family Cup, Redakcja 

dwumiesięcznika „Sportowy Styl” i Stowarzyszenie Family Cup, natomiast eliminacji 

województwa lubelskiego organizują: Miasto i Gmina Krasnobród i Krasnobrodzki 

Dom Kultury. 

 Celem zawodów jest upowszechnianie sportu oraz zawodów narciarskich i 

snowboardowych, w których mogą uczestniczyć również całe rodziny. Zawody 

rozgrywane są pod Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

 W zawodach uczestniczyć mogą osoby zamieszkujące stale lub czasowo w Polsce i 

nie posiadające licencji zawodniczej PZN, PZS lub ISF, z wyjątkiem dzieci do 12 roku 

życia. Zawody rozgrywane będą w następujących kategoriach:  
1. Snowboardowy slalom gigant  

3 kategorie wiekowe z podziałem “kobiety”, “mężczyźni”: 

A do 18 lat, a więc do rocznika 1988 włącznie 

B od 19 - 35 lat, a więc od rocznika 1987 włącznie do rocznika 1971 włącznie 

C od 36 lat, a więc od rocznika 1970 i więcej 

2. Narciarski slalom gigant. 
9 kategorii wiekowych z podziałem “kobiety”, “mężczyźni” 

A do 8 lat - do rocznika 1998 włącznie i młodsze 

B 9 - 10 lat - roczniki 1997, 96 

C 11-12 lat - roczniki 1995, 94 

D 13 - 15 lat - roczniki 1993, 92, 91 

E 16 - 19 lat - roczniki 1990, 89, 88, 87 

F 20 - 35 lat - roczniki od 1986 (włącznie) do 1971 (włącznie) 

G 36 - 45 lat - roczniki 1970 (włącznie) do 1961 (włącznie) 

H 46 - 55 lat - roczniki od 1960 (włącznie) do 1951 (włącznie) 

I od 56 i więcej - roczniki 1950 (włącznie) i więcej 

 Zwycięzcy poszczególnych kategorii w eliminacjach rejonowych uzyskują prawo 

uczestniczenia w finale mistrzostw, które odbędą się w dniach 10-12 marca 2006 w 

Niedzicy. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach FAMILY CUP. Regulamin zawodów 

oraz formularz zgłoszenia udziału w zwodach znajdują się na stornie internetowej: 

www.familycup.com.pl. Informacje można także uzyskać u organizatora regionalnego. 

Mariola Czapla 

 

Ziemianin, społecznik, polityk  
 

Ciąg dalszy ze str. 8 

 

komisarze włościańscy wraz z policją i 

klerem prawosławnym. 

Mimo tych przeciwności byli wśród nich 

tacy, którzy podjęli trud pracy 

konspiracyjnej. Takim działaczem był 

Stanisław Moskalewski - po odzyskaniu 

niepodległości pierwszy wojewoda lubelski. 

Sami włościanie uzależnieni materialnie od 

komisarzy włościańskich nieufnie odnosili 

się do jego poczynań. Pozbawieni polskiej 

szkoły i udziału w kulturalnym życiu narodu 

byli szpiegami policji rosyjskiej. 

Czasy i atmosfera pracy, w jakiej działał 

Fudakowski w celu utrzymania polskości na 

tym terenie, były sprzyjające, bowiem z 

niedalekiej Galicji docieraly tutaj liczne 

wydawnictwa i prasa różnych organizacji 

politycznych, w tym najbardziej 

ekspansywnej Narodowej Demokracji. 

Ugrupowanie to w swoim programie dążyło 

do przywrócenia polskiej szkoły, polskiego 

języka w szkołach, sądach, gminie, swobody 

organizacji społecznej. Demokratyczność 

polegać miała na objęciu świadomością 

narodową, jak największych mas 

społeczeństwa, w tym również mas 

ludowych.  

 

Założeniem programu Narodowej 

Demokracji był solidaryzm wszystkich klas 

w narodzie wyrównujący poziom kulturalny i 

gospodarczy wszystkich jego warstw. Celem 

nieoficjalnym tego programu było dążenie do 

odzyskania niepodległości Polski. W tym 

okresie Fudakowski nawiązuje bliższe 

stosunki z Romanem Dmowskim, który 

zaproponował mu wstąpienie do Ligi 

Narodowej, organizacji poufnej, która 

skupiała ludzi o poglądach obozu narodo-

wego. Fudakowski ostatecznie przystąpił do 

Ligi Narodowej, a od 1909 r. zasiadał w 

radzie tej organizacji. Jednocześnie wszedł 

do Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowo-

Demokratycznego. Fudakowski dzięki 

swojej aktywności i poświęcenia sprawie 

narodowej szybko został zauważony przez 

swoich kolegów, którzy wysunęli jego 

kandydaturę na posła do Dumy państwowej. 

Miał wówczas 25 lat i nie był jeszcze znany 

szerszemu ogółowi społeczeństwa, dlatego 

wycofano się z tego pomysłu. 

      Janusz Korga 

 

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu G.K. 

 

XI Gminny 
Konkurs 
Piosenki  

Przedszkolaka 
 

 W dniu 24 listopada 2005 roku w 

Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie odbył się XI Gminny 

Konkurs Piosenki Przedszkolaka. 

Uczestnikami konkursu były dzieci – 

przedszkolaki i uczniowie klas „0” – z 

terenu całej gminy Krasnobród. W sumie 

w konkursie wzięło udział ponad 100 

dzieci.  

 Każdy z uczestników miał za zadanie 

zaprezentowanie jednej dowolnej 

piosenki. Dzieci śpiewały solo, w 

duetach, tercetach, występowali też 

soliści wraz chórkiem. Repertuar 

prezentowany podczas konkursu był 

bardzo różny. Zdecydowaną większość 

stanowiły piosenki dla dzieci, ale nie 

zabrakło też i innych piosenek – 

przebojów znanych nam z różnych stacji 

radiowych. 

 Coroczny konkurs jest dla dzieci 

wielkim przeżyciem. Występ na dużej 

scenie, przy tak licznej publiczności 

sprawiał, że dzieci zachowywały się 

różnie. Większości występujących nie 

przeszkadzało to, bardzo pewnie 

wkraczali na scenę i swobodnie poruszali 

się na niej. Byli też tacy, którzy dopiero 

po wielu namowach rodziców, czy też 

pani nauczycielki decydowali się na 

wejście na scenę i zaśpiewanie. Jedni 

śpiewali głośno, donośnym głosem, inni 

zaś byli ledwie słyszani, mimo iż 

trzymali w ręku mikrofon.  

Żadne z tych zachować nie miało 

wpływu na efekt końcowy konkursu. W 

konkursie tym nie ma wygranych i 

przegranych. Wszyscy zasługują na 

uznanie. Najważniejsze jest to, że 

pokonali swoje obawy i lęki i miło 

spędzili czas.  

 Nagrodą dla małych piosenkarzy były 

oklaski, które po każdej piosence 

rozbrzmiewały na sali. Ponadto każdy z 

uczestników, na zakończenie konkursu 

otrzymał okolicznościowy dyplom, 

nagrodę w postaci maskotki oraz słodki 

upominek – wszystko przygotowane 

przez organizatora, czyli Centrum 

Kultury i Sportu w Krasnobrodzie.  

 Gdy wszyscy otrzymali już swoje 

nagrody wręczono także podziękowania 

dla nauczycieli przygotowujących dzieci 

do konkursu. Na zakończenie wykonano 

jeszcze pamiątkowe zdjęcia i XI Konkurs 

Piosenki Przedszkolaka przeszedł już do 

historii. 

 Za rok kolejna edycja konkursu, na 

którą już teraz serdecznie zapraszam. 

M. Czapla 

 

                             Fotoreportaż – str. 20 
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Anoreksja była moim życiem 
 

 Artykuł zamieszczony w 

listopadowym numerze „Gazety 

Krasnobrodzkiej", poświęcony anoreksji, 

skłonił mnie do opisania walki z tą 

chorobą. Oczywiście wszystko, co zostało 

zawarte w tym artykule jest prawdą, 
jednak nie ukazuje istoty choroby z 

punktu osoby, która przez nią przeszła i 

nie wymienia konsekwencji, jakie za sobą 

niesie. Są to informacje ogólne, 

powierzchownie traktujące poważny 

problem XXI w., jakim jest anoreksja. 

 Jako młoda nastolatka, ku swojemu 

nieszczęściu, chorowałam na jadłowstręt 
psychiczny. Moja choroba zaczęła się w 

wieku 16 lat. Czułam się opuszczona i 

niekochana, a przy tym wygórowana 

ambicja nakazywała mi być we 

wszystkim najlepsza. Bez wątpienia duży 

wpływ na moje niewłaściwe zachowanie 

miała sytuacja w rodzime, a także wpływ 

otoczenia i mediów. 

 Chorowałam nieco ponad dwa lata. 

Zaczęło się od zwykłego odchudzania, aż 

niepostrzeżenie przerodziło się w obsesję. 
Była to nieodparta pokusa skupiania na 

sobie uwagi najbliższych, liczenie kalorii, 

jakościowe i ilościowe ograniczenie 

pokarmów, aż do jego całkowitego 

wyeliminowania. W tym krótkim okresie 

czasu, w znacznym stopniu na trwałe 

dokonały się zmiany w moim organizmie, 

i co nieodłączne, w psychice. Jak twierdzą 

lekarze, w czym przyznam rację, 
anorektykiem pozostaje się na całe życie. 

 Atypowe zachowania skłoniły mnie 

do wyrażenia chęci podjęcia leczenia. 

Przeszłam dwie długie hospitalizacje, z 

których pierwsza nie przyniosła 

oczekiwanych rezultatów. Nadal toczyłam 

walkę z samą sobą. Nie potrafiłam 

pokonać lęku  

przed powrotem do normalnego życia i 

uzyskania prawidłowej wagi.  

 Kolejna próba wyniszczenia siebie 

miała bardziej drastyczny przebieg. 

Pogrążona w depresji nie potrafiłam 

zaakceptować siebie, odsunęłam się od 

znajomych, żyłam sama ze sobą i 

wyrzutami sumienia. Po rozmowach z 

rodzicami zrozumiałam, a przynajmniej 

tak mi się wydawało, że potrzebuję 

pomocy. Bezustannie poszukiwałam 

wsparcia u psychologów i psychiatrów, 

jednak żaden nie potrafił mi pomóc, bo tej 

pomocy nie przyjmowałam. W wieku 18 

lat, ważąc 28 kg wierzyłam, że sama 

poradzę sobie z problemem. Jednak w 

przypadku 21-no kg spadku wagi 

zaistniała konieczność ponownej 

hospitalizacji. Był to już ostatni moment 

na podjęcie próby walki o moje życie. 

Zdecydowałam się..... Fizyczne skutki 

głębokiej anoreksji były przerażające. 

Wpis na karcie szpitalnej brzmiał: 

"pacjentka kachetyczna
1
, brak podściółki 

tłuszczowej, hipotonia
2
, bradykardia

3
, 

uszkodzenie funkcji wątroby, obniżone 

napięcie mięśniowe, skóra blada z 

tendencją do mszczenia się". Jednak mnie 

to nie przerażało. Wiedziałam, że 

anoreksja prowadzi do śmierci, ale 

przecież nie mogło to dotyczyć mnie. Do 

czasu, kiedy dostałam zapaści, co było 

punktem zwrotnym w moim życiu. 

 W trakcie 3-miesięcznego pobytu w 

klinice nie potrafiłam poradzić sobie z 

samotnością związaną z zakazem 

odwiedzin rodziców, co było formą 

mobilizacji do jedzenia. Przebywałam 

tam z kilkoma innymi anorektyczkami, 

jednak tylko mi udało się odbić od dna, 

którego dosięgłam. Tak było to 

niewątpliwie dno, gdyż anoreksja jest 

nałogiem nie innym niż alkoholizm czy 

narkomania. W tym  

przypadku istnieje ciągłe pragnienie 

odczuwania głodu i bólu brzucha 

domagającego się pokarmu. Bez 

wątpienia niejednemu z czytelników 

nasuwa się na myśl pytanie: „A gdzie w 

tym momencie byli rodzice? Jak mogli 

dopuścić, aby ich dziecko doprowadziło 

się do takiego stanu?" Moja odpowiedź 

brzmi: oni cały czas byli przy mnie, 

wspierali mnie, prowadzili szereg 

poważnych rozmów, które jednak w 

żaden sposób do mnie nie trafiały. 

Zawsze uważałam, że rodzice mnie nie 

rozumieją, a to co ja postanowiłam było 

najlepsze. W trakcie pobytu w szpitalu 

przekonałam się, że anoreksja to droga 

donikąd. Degradowała mnie fizycznie i 

psychicznie. Tak naprawdę do dzisiaj 

męczą mnie wyrzuty sumienia i uczę się 

akceptować siebie. Jednak nie jest już dla 

mnie wstydem i trudnością rozmawianie 

o tym, co przeżyłam. Wiem jednak, że nie 

dopuszczę już do tego, aby anoreksja 

zniszczyła mi to, co odzyskałam po 

ciężkiej walce. Nie chcę, aby kolejne lata 

pozostały białą plamą w pamięci, bo 

niewiele z okresu choroby pamiętam, 

gdyż moje myśli skupione były tylko na 

niej. 

 Artykuł ten nie ma na celu 

przekonywać kogoś, aby się nie 

odchudzał. Jednak chciałam w nim 

pokazać jak cienka jest granica pomiędzy 

odchudzaniem a anoreksją oraz między 

życiem a śmiercią, śmiercią na raty, na 

własne życzenie... 
 

1 
Krańcowe wyniszczenie, wychudzenie i 

osłabienie organizmu. 
2 

Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi; 

zmniejszenie napięcia mięśniowego. 
3 

Zwolniona akcja serca (pon.60 uderzeń 

na min.). 

J***** 

 
 

 

NOWY SALON 
FRYZJERSKI 

oraz 

SOLARIUM 
w 

Centrum Urody 
Krasnobród 

ul. Handlowa 2 (były GS) 
 

zaprasza  
 

w godz.: 
10.00 – 17.00 (pon.-piąt.) 

10.00-15.00 (sobota) 
 

 

Terminarz Jasełek 
 

 Zapraszamy do udziału w Adoracjach Bożonarodzeniowych, tzw. Jasełkach 

organizowanych w Kościele Parafialnym w Krasnobrodzie. Oto terminy jasełek, które 

wylosowały poszczególne miejscowości: 

26 grudnia 2005r., godz. 10.30 – Zielone 

6 stycznia 2006r. godz. 10.30 – Majdan Wielki (I przerwa) 

8 stycznia 2006r.,godz. 12.00 – Krasnobród 

15 stycznia 2006r., godz. 12.00 – Wólka Husińska 

22 stycznia 2006r. godz. 10.30 – Dominikanówka 

22 stycznia 2006r. godz. 12.00 – Łuszczacz 

29 stycznia 2005r., godz. 10.30 – Hutki 

2 lutego 2005r., godz. 17.00 – koncert kolęd i pastorałek w 

wykonaniu zespołu folklorystycznego 

„Wójtowianie” z Krasnobrodu.  

 Inne miejscowości i grupy jasełkowe, które chcą kontynuować ten piękny 

zwyczaj adorowania Dzieciątka Jezus przy żłóbku prosimy o kontakt z proboszczem 

ks. prałatem Romanem Marszalcem w celu uzgodnienia terminu jasełek. 
 

 M. Czapla 
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Kącik regionalisty 
VII Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny – Cyców 2005 

 

- „Kondycja towarzystw regionalnych na 

terenie województwa lubelskiego” – mgr 

Kazimierz Spaleniec 

- „Pielęgnowanie tradycji lokalnej” – 

mgr Piotr Winiarski - starosta Łęczyński, 

- „Naród, a wychowanie patriotyczne” – 

prof. dr hab. Stanisław Wójcik (KUL). 

 Miałam też możliwość poznania 

programów regionalnych dla młodzieży 

wprowadzanych w szkołach na terenie 

Lubelszczyzny przez koleżanki 

nauczycielki. 

 Imprezy towarzyszące to: wycieczka 

do Poleskiego Parku Narodowego, 

wystawy twórczości artystycznej gminy 

Cyców, wystawa wydawnictwa 

towarzystw regionalnych 

Lubelszczyzny, na  

 

 

której nie zabrakło akcentów 

krasnobrodzkich w postaci książek 

autorstwa Mieczysława Kościńskiego 

podejmujących tematykę związaną z 

Krasnobrodem i jego okolicami. 

 Udział w Sejmiku TRL przyczynił 

się do przybliżenia działań innych 

towarzystw regionalnych, pozwolił 

nawiązać kontakt z innymi członkami 

towarzystw. Pragnę podziękować 

serdecznie członkom KTR za 

wytypowanie mnie do uczestnictwa w 

tym Sejmiku. 

 W ramach okazjonalnych spotkań 

regionalistów z Krasnobrodu wysunięto 

propozycję zorganizowania spotkań 

członków i sympatyków KTR w Domu 

Kultury w Krasnobrodzie w dniu 6 

stycznia 2006 roku o godz. 18.00. Mile 

widziani są nowi członkowie chętni do 

podejmowania przedsięwzięć 

regionalnych. 

A. Słota 

Na zdjęciu: Otwarcie VII Sejmiku Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, Cyców 

2005. Od lewej: prof. dr hab. Sławomir Partycki – przewodniczący WRTR, mgr 

Edward Wojtas – marszałek województwa lubelskiego, mgr Barbara Sikora – 

wicewojewoda lubelski, Jan Baczyński vel Mróz, mgr Piotr Winiarski - starosta 

Łęczyński. 

 

 

 W dniach 2-4 września miałam 

przyjemność uczestniczyć w VII 

Sejmiku Towarzystw Regionalnych 

Lubelszczyzny w Cycowie, któremu 

towarzyszyło hasło tematyczne – 

„Działalność towarzystw regionalnych, a 

wyznania XXI wieku”. 

 Cyców to miejscowość położona na 

Lubelszczyźnie, gmina położona w 

powiecie Łęczyńskim. Wielu ludzi 

zadziwia, bawi lub irytuje nazwa 

miejscowości. Co oznacza? Jedna z 

wersji najbardziej popularna podaje, że 

została utworzona od nazwy bawełnianej 

tkaniny zwanej „cycem”. 

 W Sejmiku tym uczestniczyły 

władze województwa lubelskiego, m.in.: 

marszałek województwa lubelskiego 

mgr Edward Wojtas, wicewojewoda 

lubelski mgr Barbara Sikora. 

Goście Sejmiku wyrazili pełne uznanie 

dla inicjatyw podejmowanych przez 

regionalistów. 114 towarzystw na terenie 

województwa lubelskiego to duży 

potencjał. To dzięki działaczom 

towarzystw powstają książki poświęcone 

synom tej ziemi, dokumentowane są 

dzieje historyczne Małej Ojczyzny, 

organizowane są muzea, ocalały od 

zapomnienia zabytki. To oni 

dokumentują to co jest na tej ziemi i to 

co jest z nią związane. Władze 

województwa lubelskiego życzyły 

regionalistom, aby inicjatywy 

podejmowane na rzecz regionu, 

zachowujące dziedzictwo kulturowe, 

regionalne, obrazujące specyfikę danego 

regionu znalazły uznanie w opinii 

lokalnej. Aby praca społeczna na rzecz 

regionu dawała wiele satysfakcji i 

motywowała do nowych przedsięwzięć. 

 Pozostaje mieć nadzieje, że w 

przyszłości Samorząd woj. Lubelskiego 

położy większy akcent na finansowanie 

działalności towarzystw, gdy dotrze do 

środków finansowych z unii 

Europejskiej na rewitalizację kultury 

lokalnej i regionalnej. 

 Zostało uhonorowanych 10 

przedstawicieli towarzystw regionalnych 

Lubelszczyny odznaczeniem Ministra 

Kultury „Zasłużony dla kultury Polski” 

m.in. z Urzędowa, Uchań, Wojsławic, 

Potoka Wielkiego, Cycowa, Strzyżewic, 

Rejowca, Gościeradowa. Wicewojewoda 

lubelski p. Barbara Sikora wręczyła 

nagrody dla Towarzystw Regionalnych 

Nałęczowa, Lubartowa i Hrubieszowa. 

 W ciągu 3 dni z zainteresowaniem 

wysłuchałam referatów i wykładów: 

- „Tradycja dla przyszłości” – ojciec 

prof. dr. Hab. Leon Dyczewski (KUL), 

- „Ruch regionalny, a polityka kulturalna 

województwa” – mgr Edward Wojtas – 

marszałek województwa lubelskiego, 

 

Grudniowe przysłowia 
 

Gdy choinka tonie w wodzie, jajko toczy się po lodzie. 
***** 

W jakim blasku Bóg się rodzi, w takim cały styczeń chodzi. 
***** 

Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone, na Wielkanoc będą śniegiem przywalone. 
***** 

Gdy w Narodzenie Pana pogodnie, będzie tak cztery tygodnie. 
***** 

Jeśli pola zielone, gdy się Chrystus rodzi,  

Zmartwychwstaniu śnieg z deszczem przeszkodzi. 
***** 

Gdy na Szczepana błoto po kolana, na Zmartwychwstanie wytoczym sanie. 
***** 

Jak przymrozi na Szczepana, będzie wiosna od Damiana (27.02). 
***** 

Pogoda marcowa, taka sama jak i Szczepanowa.  
***** 
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Szanuj piękną Ziemię jak siebie samego 
 

a zima odświętnie  

dziewiczą bielą wybielonym. 

 

Dawniej ten płaszcz kolorowy 

zbożem wszelkim bogaty, 

przez ojców tej Ziemi bardzo szanowany 

dziś często, gęsto leży porzucony, 

brudny, obdarty, wyśmiany, wzgardzony 

przez przodków – dzieci i wnuki 

na śmietnik rzucony 

zarasta zielskiem wszelakim, 

las nowy na nim wiatr sieje 

opuszczony przez chłopa – powoli dziczeje. 

Kiedyś każdy kłos zboża 

z czcią przez rolnika z ziemi zbierany 

dziś nikomu niepotrzebny – nowym ziarnem 

na przyszły plon nie jest zasiewany. 

 

Tu i ówdzie grusza dzika, 

czereśnia ptasia – stoki „górek” stroi, 

gdzie wiosną i latem 

ptactwo wszelakie w koronach 

gniazdka sobie kroi, 

krainą napełniają śpiewem i świergotem. 

 

Wąwozów przepastnych, 

tajemnych parowów i jarów, 

a wszystko zakryte kożuchem 

- flory obfitością  

wyjątkowego zielnika Roztocza, 

drzewostanu różnego zawartością, 

gdzie w czasie wojennej pożogi 

ludność tubylcza, bezbronna 

przed wrogiem – najeźdźcą jak diabeł 

złym i okrutnym 

schronienie znalazła gościnne, 

tam dziatwę przed wywózką, 

zniemczeniem i zagładą kryła. 

 

I ulewami wyprutych 

w tej Ziemi spulchnionej 

radłem i ciężką ręką rolnika 

- bruzd plątaniną, 

rozmaitych rowów, 

jak twarz starowinki 

bruzdami porytej, 

umęczonej troskami żywota 

i nad siły pracą. 

Mieczysław Komisarczuk 

Warszawa, 2005.11.02 

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu „G.K.” 

 

Kraino Roztocza 

pełna: 

wzgórz obsiadłych dostojnie 

- jodłą wysoką chmur sięgającą 

- sosną wysmukłą ku słońcu 

gibko się wspinającą 

ciche pieśni ptakom nucącą; 

obojga gatunki mocno pospolite, 

wszędzie ich piękna pełno; 

od wieków splendorem sławy okryte 

zasiadły na sopkach wzgórz, 

jak rycerze okrągłego stołu, 

pośród nich sam król Artus 

- buk tęgoramienny, tęgokorzenny 

zwany buczyną karpacką, 

który swe ramiona rozciąga 

nad inne, pomniejsze drzewostany 

we wszystkich lęk i podziw budzi, 

przez wszystkie gatunki mocno szanowny, 

- przeplatanych dębem rozłożystym 

szypułkowym i ostrolistnym 

długowiecznością przez Stwórcę namaszczony 

do półtora tysiąca lat dożywa, 

tajna księga historii 

cenionego w meblarstwie dostarcza tworzywa, 

jego żołędzie z wysoka kapiące 

ulubiony przysmak dzików stanowiące, 

jego pień bezcenny w wodzie zamulony 

przez dziesiątki lat w czarne, 

twarde drewno zostaje zmieniony, 

dąb to bliski kuzyn buka, 

- grabem jak atleta muskularnym 

co szczyci się drewnem białym, 

lecz jak skała – twardym, 

- brzozą srokatą jak sroczka 

wieści przeróżne lasowi szepczącą, 

- czasem osiką wiecznie drżącą,  

która małego Jezusa z Maryją i ojcem 

spieszących do Egiptu w czas burzy 

pod swój płaszcz ukryć się bała, 

więc trzęsącym się drzewem na zawsze została,  

- modrzewiem drobnoigłym balsamicznym, 

frajer - swe ubranko na zimę gubi, 

a może wśród zamieci nagi stać lubi? 

- strzelistym jak wieża Eiffla 

smrekiem w górach dobrze znanym  

tworzącym bory regla górnego,  

u nas – świerkiem pospolitym zwanym, 

bliski krewny rodziny sosnowatych, 

- klon i jawor pospolity, 

jak na pospólstwo przystało 

łokciami się w lesie rozpychają, 

a późną jesienią powodzią liści 

zaspami stopy skrywają. 

 

Pagórków rozmaitych: 

tęgich, chudych, małych, karłowatych  

płaszczem pól okrytych 

wstęgami miedz ziołowych  

na paski kolorowe podzielonym,  

raz zielonym, to znów srebrnym,  

to złotem kapiącym 

od kłosów dojrzałych ciężaru, 

jesienią szarzyzną smutną 

zaoranych zagonów, 

 

Podziękow anie 
Serdeczne podziękowanie 

SĄSIADOM 
I JEDNOSTKOM OCHOTNICZYCH STRAŻY 

 POŻARNYCH 
za pomoc w gaszeniu pożaru 

oraz KRASNOBRODZKIEJ POLICJI  
za schwytanie sprawców podpalenia 

 

składa rodzina Gałanów z Borek 
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Promyki  
dobroci i radości 

 

 12 grudnia br. w Nowym Sączu 

odbyła się promocja Antologii poezji 

religijnej dla dzieci pt. „Promyki 

dobroci i radości”. 

 Książka została wydana przez 

Wydawnictwo Promyczek z Nowego 

Sącza, które wydaje także miesięcznik 

dla dzieci „Promyczek Dobra”. Ma ona 

pomóc nauczycielom, wychowawcom i 

katechetom w doborze repertuaru na 

konkursy poezji religijnej i stanowi 

ciekawą lekturę dla dzieci, które znajdą 

tam wiersze o tematyce bliskiej 

każdemu dziecku, pisane 

dostosowanym dla szkół podstawowych 

językiem i zawierające ważne treści 

moralne podane w sposób zrozumiały 

dla dzieci. Ogółem jest tam ok. 300 

wierszy 29 twórców.  

 W antologii tej, oprócz wierszy 

takich znanych poetów jak ks. Jan Twardowski, Joanna Kulmowa czy Wanda 

Chotomska znalazły się też wiersze Marianny Olszewskiej z Krasnobrodu. Jest ich 

jedenaście, a pięć z nich zostało wydrukowanych po raz pierwszy. 

 Pani Marianna wzięła udział w uroczystości promocyjnej w Nowym Sączu, 

gdzie odbył się także finał Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Religijnej dla Dzieci. 

 Dla zainteresowanych zakupem książki, np. bibliotek (nie tylko szkolnych) oraz 

konkursem adres Wydawnictwa Promyczek do wiadomości w siedzibie redakcji 

„G.K.” oraz na stronie internetowej: www.promyczek.com.pl 

 Obok publikujemy jeden z wierszy p. Marianny Olszewskiej zawarty w wyżej 

wspomnianym wydawnictwie pt. „Wigilia II”. 

M. Czapla  

 

 

 

WIGILIA II 
 

Co za dzień magiczny! 

Jedyny dzień w roku! 

Niesie ludziom radość, 

Niesie światu pokój. 
 

Już w domach choinki  

srebrzą się i złocą 

słomiane łańcuszki  

w blasku świec migocą. 
 

Pachnąca choinka,  

zapach ryb, pierników, 

rumianych jabłuszek... 

zapachów bez liku! 
 

Na stole opłatek  

z miodem połamany i  

podają go ręce 

rodziców kochanych. 
 

Brzmi skoczna kolęda,  

płynie po opłotkach... 

Gwiazdka przez okienka  

zagląda do środka 
 

i niebieskim światłem  

chatę opromienia  

a każda z chat dzisiaj  

w stajenkę się zmienia. 
 

Gdy się Jezus rodzi,  

gdy nadchodzą święta,  

w taką noc magiczną  

i mówią zwierzęta. 
 

A Pan Jezus mały –  

odkupiciel świata-  

przyszedł, by na świecie  

zbratać ludzkie serca. 

Marianna Olszewska 

 

Szkolenia dla rolników 
 
 Już od stycznia ruszają programy 
bezpłatnych szkoleń dla rolników. 
Oprócz kwalifikacji zawodowych 

można poznać obsługę komputera i 
zdobyć podstawy z nauki języka 
angielskiego. 
  Obserwując obecną sytuację w 

rolnictwie oraz patrząc w przyszłość, 

właścicielom małych gospodarstw 

rolnych będzie bardzo trudno utrzymać 

godny poziom życia dla swoich rodzin. 

W jeszcze gorszej sytuacji znajdują się 

rolnicy w naszej gminie, gdzie 

przeważają grunty V, VI klasy. Jedną z 

szans dla wielu osób zatrudnionych w 

rolnictwie jest zdobycie nowych 

kwalifikacji i szukanie pracy poza 

rolnictwem. 

 W roku 2006 rusza kilka projektów 

współfinansowanych przez Unię 

Europejską, których celem jest pomoc 

dla tych osób, które chcą odejść z 

rolnictwa i zdobyć nowy zawód.  

Na terenie województwa lubelskiego  

 

kilka ważnych tego typu programów 

szkoleniowych realizuje firma 

CONSULTOR.  

 Przewiduje się przeprowadzenie w 

najbliższym czasie szkoleń w zakresie: 

organizacja wypoczynku, obsługa 

barmańska i kelnerska, sprzedawca z 

obsługą kasy fiskalnej, obsługa 

komputera i kasy fiskalnej. W zakres 

każdego kursu wchodzi obsługa 

komputera i nauka języka angielskiego. 

Każdy kurs trwa ok. 200 godzin, 

realizowanych w okresie do trzech 

miesięcy od zorganizowania grupy. 

Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą 

w Zamościu ul. Partyzantów 11 

(budynek TP S.A.). Organizator 

zapewnia zwrot kosztów dojazdu na 

zajęcia. 

 Kto może skorzystać ze szkolenia? 

Każdy rolnik, domownik (ubezpieczony 

w KRUS) oraz osoby zatrudnione w 

rolnictwie, które planują odejście z 

rolnictwa i znalezienie innej pracy. 

Myślę,  

 

 

że oferta jest szczególnie interesująca, 

dla osób po trzydziestce, które nie miały 

nigdy możliwości pracy na komputerze, 

obsługi kasy fiskalnej, czy nauki języka. 

Zajęcia w przeciwieństwie do studiów, 

będą miały charakter praktyczny. Nie 

ma także obaw, że osoby starsze nie 

dadzą sobie rady (nie trzeba mieć 

żadnych podstawowych wiadomości). 

Wykładowcy dostosują poziom kursu 

do indywidualnych możliwości 

uczestników. Jest jeszcze jeden istotny 

argument zachęcający do skorzystania z 

tej oferty. Odpłatność za tego typu kurs 

(200 godzin zajęć) wynosi na rynku 

szkoleniowym około czterech tysięcy 

złotych! Na naukę nigdy nie jest za 

późno, a z tej okazji naprawdę warto 

skorzystać. 

                            

Kazimierz Gęśla 

 

Zapisy i szczegółowe informacje: 

CONSULTOR , 

Zamość ul. Partyzantów 11 

tel. (084) 638 10 37, 

638 10 38 
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Z cyklu… Wspomnienia 
 

KONKURS 
Biblioteka szkolna: ZSP im. 25 Pułku 

Ułanów Wielkopolskich i ZSO im. Jana 

Pawła II oraz Miejsko-Gminna 

Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie 

zapraszają do udziału w konkursie 

„Życie i twórczość Henryka 
Sienkiewicza – w setną rocznicę 
otrzymania literackiej Nagrody 
Nobla”. 

 
1. Celem konkursu jest: 

•  Pogłębienie wiedzy o życiu i 

twórczości naszego Noblisty. 

•  Doskonalenie umiejętności 

korzystania z różnych pomocy: 

słowników, encyklopedii, map, 

internetu. 

2. Konkurs realizowany jest w 4 

kategoriach wiekowych: 

•  I kategoria (9-12 lat) 

•  II kategoria (13-16 lat) 

•  III kategoria (17 – 20 lat) 

•  IV kategoria (powyżej 20 lat) 

3. Zadaniem konkursowym jest 

poprawna odpowiedź na podane 
poniżej pytania z odpowiedniej 
kategorii wiekowej. 
 

Kategoria I: 
1. Jak Staś i Nel nazywali drzewo, 

które posłużyło im za mieszkanie? 

Z czym kojarzy Ci się ta nazwa? 

2. Egipcjanie mówią: „Nil jest 

wężem, a Kair jego okiem” – 

wyjaśnij znaczenie tego 

powiedzenia. 

3. Wymień tytuły czterech nowel 

autorstwa Sienkiewicza. 

4. Odszukaj na mapie i wymień kraje, 

które znajdowały się na terenie 

wędrówki Stasia i Nel. 

 
5. Gdzie jest przyznawana Nagroda 

Nobla? Podaj miasto i kraj. 

 

Kategoria II: 
1. Wymień nazwiska przynajmniej 3 

Polaków laureatów Nagrody 

Nobla. 

2. Na podstawie mapy podaj 

współrzędne geograficzne 

Sztokholmu. 

3. Wyjaśnij pojęcie „Dolina Królów”. 

4. Wymień obyczaje rycerskie 

przedstawione przez Sienkiewicza 

w Krzyżakach. 

5. Podaj 4 gatunki zwierząt, które 

żyją w lesie równikowym. 

Kategoria III: 
1. Kim był Alfred Nobel? 

2. Wymień trzy wydarzenia 

historyczne opisywane w Trylogii. 

3. Sienkiewicz podróżował po 

Ameryce Północnej z pewną 

słynną polską aktorką. Podaj jej 

imię i nazwisko. 

4. Egipt nazywany jest „darem Nilu”. 

Wyjaśnij, dlaczego. 

5. Do obrazów jakiego malarza 

porównuje się sceny batalistyczne 

opisane przez Sienkiewicza? 

 
Kategoria IV: 
1. Sienkiewicz pisał: „ku 

pokrzepieniu serc” – co to 

oznacza? 

2. Jeden z bohaterów powieści 

Sienkiewicza przechodzi 

metamorfozę. Podaj jego imię i 

nazwisko oraz tytuł powieści, w 

której występuje. 

3. Kto namalował znany portret 

przedstawiający 34-letniego 

Sienkiewicza (bez okularów)? 

 
4.   W jakich okolicznościach Sienkiewicz 

nawiązał kontakt z Ignacym Janem 

Paderewskim? 

5. Jaki tytuł nosi powieść Henryka 

Sienkiewicza z czasów Jana III 

Sobieskiego? 
4. Proponowana literatura. 

•  Encyklopedyczny słownik historii 

Polski pod red. J. Maciszewskiego, 

BAW, Warszawa 1996. 

•  Literatura polska. Przewodnik 

encyklopedyczny, PWN, Warszawa. 

•  Nowa Encyklopedia Powszechna, 

PWN, Warszawa. 

•  Odkrycia młodych: encyklopedia 

Larousse Gallimard, nr 13: Egipt i 

Nil, nr 14: Egipt i jego bogowie, nr 

15: Ostatni faraonowie, BGW, 

Warszawa 1991. 

•  Słownik lektur dla gimnazjum pod 

red. H. Sułka, Zielona Sowa, Kraków 

2003. 

•  Słownik szkolny. Postacie historyczne 

pod red. H. Adamczyk-Szczecińskiej, 

WSiP, Warszawa 1994. 

•  Słownik wyrazów obcych PWN pod 

red. J. Tokarskiego, Warszawa. 

 
5. Odpowiedzi pisemne należy podpisać 
imieniem i nazwiskiem, podać swój wiek 
i adres zamieszkania, a następnie 

dostarczyć do Miejsko – Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie. 
6. Termin dostarczania odpowiedzi 
upływa 31.01.2006. 

7. Wśród prawidłowych odpowiedzi 
zostaną wylosowane 3 nagrody z każdej 
kategorii wiekowej. 
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie 

nagród nastąpi w terminie do 
28.02.2006. 
 

Teresa Gielmuda 

Marzena Tarłowska 

Bernadeta Skiba 

 

 

Ogłoszenie 
 

SPRZEDAM KOMPUTER. 
Szczegółowe informacje  
Tel. (0-84) 660-70-17 

 
Serdecznie zapraszamy  

Czytelników 

do umieszczania  

na łamach 

„Gazety Krasnobrodzkiej” 

różnego rodzaju ogłoszeń. 

Ogłoszenia będą publikowane 
 bezpłatnie. 

 

Redakcja G.K. 

 

Poeci naszego regionu 
 

 25 listopada 2005r. w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbyło się 

kolejne spotkanie z cyklu „Poeci naszego regionu”. Tym razem gościem honorowym 

była pani Alina Słota nauczycielka Szkoły Filialnej w Wólce Husińskiej. Uczniowie 

klas IV i V zgromadzeni na sali kinowej w skupieniu przy blasku świec wysłuchali 

recytowanych wierszy pani A. Słoty, których większa część dotyczy patrona naszej 

szkoły 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Później były jeszcze pytania do autorki i co 

najważniejsze autografy i rozdanie tomików z poezją.  

 W ubiegłym roku takie spotkanie odbyło się z ks. Pawłem Słonopasem, a dwa lata 

temu z panią Marianną Olszewską. Celem tych spotkań jest popularyzacja poezji 

regionalnej oraz rozbudzanie w dzieciach zainteresowań szeroko rozumianą kulturą i 

sztuką regionu. Organizatorem tych spotkań jest biblioteka szkoły podstawowej, która 

niekiedy też wespół z innymi nauczycielami przygotowuje scenariusze takich spotkań.  

 W przyszłości chcielibyśmy zachęcić innych miłośników poezji regionalnej do 

uczestnictwa w takiego rodzaju spotkaniach. W stosownym czasie ukazuje się 

zawiadomienie o terminie takiegoż spotkania, na które już teraz serdecznie zapraszamy. 

 

Bibliotekarz Zespołu Szkół Podstawowych 

Teresa Gielmuda 
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Z życia  
ZSP Krasnobród 

 

 Zespół Szkół Podstawowych w 

Krasnobrodzie w roku szkolnym 

2005/2006 przystąpił do XVIII Edycji 

Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego. 

Powołaliśmy sztab alertu, w skład 

którego weszło 16 nauczycieli naszej 

szkoły na czele z panią dyrektor Joanną 
Szykułą. Członkowie sztabu to także 

uczniowie zrzeszeni w SK LOP, SK 

PCK, grupach „Miłośnicy Przyrody”, 

„Strażnicy Przyrody”, „Strażnicy 

Zdrowia”, „Małe Pielęgniarki”, 

przedstawiciele klas czwartych, piątych i 

szóstych oraz rodzice z Rady Rodziców. 

Pozostali nauczyciele, wychowawcy i 

wszyscy pracownicy szkoły również 

biorą czynny udział w akcjach 

alertowych. Pamiętając o 

zaproponowanym w „Regulaminie 

Alertu” na bieżący rok szkolny haśle 

„Odżywiam się zdrowo”, zamierzamy 

podejmować wiele działań związanych z 

zadaniami wynikającymi z jego treści. 

W czasie trwania Alertu do chwili 

obecnej wykonaliśmy już wiele z 

zaplanowanych zadań. Wzięliśmy, jak 

co roku, udział w akcji Sprzątanie 

Świata 2005. Systematycznie 

porządkowaliśmy tereny rekreacyjno-

sportowe wokół szkoły oraz miejsca 

pamięci narodowej na cmentarzu. 

Działały aktywnie szkolne koła 

zrzeszone w sztabie Alertu. Szkolne 

Koło PCK zadbało o odpowiednie 

wyposażenie apteczki pierwszej 

pomocy. Grupa „Małe Pielęgniarki” z 

SF w Wólce Husińskiej przeprowadziła 

pierwsze szkolenie dla uczniów tej 

szkoły na temat „Jak wezwać pogotowie 

ratunkowe?”. Szkolne Koło LOP w 

ramach swej działalności 

proekologicznej prowadziło działania na 

rzecz ochrony przyrody (m.in. 

monitoring czystości powietrza w 

Krasnobrodzie, poznanie źródeł i 

rodzajów zanieczyszczeń wód w naszej 

okolicy poprzez wycieczkę do 

oczyszczalni wód oraz  

zajęcia na ten temat w ramach koła). 

Uczniowie ZSP Krasnobród mieli okazję 

uczestniczyć w wielu wycieczkach 

mających na celu poznanie najbliższych 

form ochrony przyrody, podziwianie 

walorów przyrodniczych Krasnobrodu 

oraz Roztocza, rozwijanie wiedzy 

przyrodniczej i ekologicznej dzieci i 

młodzieży. Odbyły się m.in. wycieczki 

klasowe do lasu w celu szukania oznak 

jesieni, obserwowania flory i fauny 

najbliższego środowiska, zbierania 

materiałów do klasowych kącików 

przyrody oraz do albumów, np. „Atlasu 

grzybów”, „Atlasu drzew i krzewów z 

krasnobrodzkiego lasu”. Dzieci z SK 

LOP oraz kilku klas naszej szkoły 

wzięły udział w wycieczce po Roztoczu, 

która prawie w całości była 

sponsorowana przez Urząd Miejski w 

Krasnobrodzie oraz WFOŚiGW w 

Lublinie. Uczestnicy wycieczki 

poznawali walory Roztoczańskiego 

Parku Narodowego, rezerwatu Czartowe 

Pole oraz pomników przyrody – dębów 

w Górecku Kościelnym. Zwiedzili 

Ośrodek Edukacyjno – Muzealny RPN 

w Zwierzyńcu, gdzie uczestniczyli też w 

lekcji prowadzonej przez pracownicę 

Ośrodka. Łącząc poznawanie przyrody z 

czynnym wypoczynkiem, ponad stu 

uczniów ZSP Krasnobród wzięło udział 

w VI Rajdzie Doliną Św. Rocha, który w 

tym roku odbył się pod hasłem „Piechotą 

do jesieni”. W związku z propagowanym 

w bieżącym roku hasłem Alertu 

„Odżywiam się zdrowo” kilka klas 

zorganizowało wycieczki do miejscowej 

piekarni, gdzie dzieci miały możliwość 

poznania tajników pieczenia chleba, ale 

również dowiedziały się co nieco na 

temat zdrowego pieczywa. Propagując 

zdrowe odżywianie wśród społeczności 

Krasnobrodu, uczniowie klas IV – V 

naszej szkoły przemaszerowali z 

kolorowymi 

 

transparentami ulicami miasta. W celu 

poprawienia kondycji uczniów klas I – 

III został wykonany tor przeszkód z 

opon samochodowych. Dbaliśmy nie 

tylko o nasze zdrowie fizyczne, ale też o 

stan ducha, dlatego zorganizowaliśmy 

szkolne obchody Światowego Dnia 

Życzliwości i Pozdrowień. Dużym 

powodzeniem cieszyła się „Poczta 

Uśmiechu”, zaś najmilsi i najżyczliwsi 

byli nagradzani w tym dniu 

symbolicznymi serduszkami, 

uśmiechami i słoneczkami. 

Organizowaliśmy w szkole liczne 

konkursy o tematyce zdrowotnej i 

przyrodniczej m.in. konkurs na album o 

organizmie chronionym w 

Roztoczańskim Parku Narodowym, 

konkursy plastyczne „Owoce i warzywa 

to zdrowie”, „Jak dbam o swoje 

zwierzątko?”, konkurs „Zdrowie na 

talerzu” dla uczniów klas IV – V. 

Uczniowie klasy IV b przygotowali 

przedstawienie pt. „Żyj zdrowo i 

kolorowo”, które zaprezentowali w 

ramach imprezy „Czwartoklasiści 

młodszym kolegom”. Inscenizację tę 

można było również obejrzeć podczas 

akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać 

Zimę”, w której wzięli też aktywny 

udział uczniowie z innych klas, 

prezentując się w krasnobrodzkim Domu 

Kultury w programach artystycznych, 

przede wszystkim o tematyce 

prozdrowotnej, proekologicznej i 

regionalnej. Także nasi nauczyciele 

wspierali akcję poprzez zbieranie darów 

od życzliwych ludzi. Uczniowie włączyli 

się do pomocy potrzebującym dzieciom, 

przynosząc do szkoły różne dary 

rzeczowe, z których przygotowano 

paczki dla najbardziej potrzebujących. 

Nie sposób w tym miejscu 

zaprezentować dokładnie działania 

podejmowane w ramach Alertu. Są one 

opisywane i dokumentowane w 

„Kronice Alertu”. Czytelnikom „Gazety 

Krasnobrodzkiej” postaramy się co jakiś 
czas przybliżać, realizowaną przez nas w 

ramach alertu, problematykę 

ekologiczno – zdrowotną, zachęcając 

tym samym do zadbania o własne 

zdrowie oraz czystość i higienę 

otoczenia.  

Grażyna Nowosad  

 

Przemarsz ulicami Krasnobrodu z transparentami 

 promującymi zdrowe odżywianie. 

Budowa toru przeszkód z opon samochodowych 
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Co słychać w Kulturze? 
 

Święta na pocztówkach 
Dzieci ze świetlicy działającej przy 

Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie wzięły udział w IV 

Konkursie plastycznym „Święta na 

pocztówkach” organizowanym przez 

Zamojski Dom Kultury. Na konkurs 

nadesłano prace 490 uczestników z 39 

szkół i ośrodków kultury. Pocztówka 

wykonana przez uczęszczającą na 

zajęcia świetlicowe w CKiS Agatę Lizut 

została zakwalifikowana do wystawy 

prac pokonkursowych. 

 

Kolędowanie 
W dniu 17 grudnia 2005r. w CKiS w 

Krasnobrodzie odbyły się eliminacje 

rejonowe XII Ogólnopolskiego 

Festiwalu Kolęd i Pastorałek – 

Będzin‘2006. Laureatem eliminacji 

został Chórek Dziecięcy z Zespołu Szkół 

i Przedszkola w Tarnawatce. W nagrodę 

został zakwalifikowany do finału 

festiwalu, który odbędzie się w dniach 5-

8 stycznia 2005r. w Będzinie. 

Gratulujemy. 

 
KDK 

Już tylko do 31 grudnia 2005 roku 

będzie prowadziło swoją działalność 

Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie.  
 

 

Zgodnie bowiem z uchwałą Nr 

XXVIII/214/2005 Rady Miejskiej w 

Krasnobrodzie z dnia 11 października 

2005r. wraz z końcem bieżącego roku 

ulega likwidacji jednostka budżetowa o 

nazwie Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie, a od 1 stycznia 2006 

roku utworzona zostaje instytucja 

kultury pod nazwą Krasnobrodzki Dom 

Kultury. Nowo utworzona instytucja 

kultury będzie się mieścić w budynku 

przy ul. 3-go Maja 26 (siedziba CKiS). 

Jej kadrę tworzyć będą dotychczasowi 

pracownicy CKiS. Na dyrektora 

Krasnobrodzkiego Domu Kultury 

Burmistrz Krasnobrodu powołał panią 

Mariolę Czapla. 

 
Przegląd Twórczości i Obrzędowości 

Bożonarodzeniowej  

Osób Niepełnosprawnych 
Pierwszą imprezą organizowaną przez 

Krasnobrodzki Dom Kultury będzie 

zaplanowany na 18 stycznia 2006r. 

Przegląd Twórczości i Obrzędowości 

Bożonarodzeniowej Osób 

Niepełnosprawnych. Podczas przeglądu 

prezentowane będą jasełka, czyli 

przedstawienia, których tematem jest 

narodzenie Bożej Dzieciny. W 

przeglądzie wezmą udział 

 

 

Z A P R O S Z E N I E 
na Walne Zgromadzenie Krasnobrodzkiego Towarzystwa  

Wędkarskiego w dniu 15 stycznia 2006 r. 
Zarząd Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego zaprasza na II Walne 

Zgromadzenie Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego. Obrady odbędą się w dniu 

15 stycznia 2006 roku w lokalu Krasnobrodzkiego Domu Kultury i rozpoczną się o godz. 

10
30 

w pierwszym terminie a w przypadku braku quorum, wyznacza się termin drugi na 

godz.10.45, w którym zebrani będą władni podejmować prawomocne uchwały bez 

względu na liczbę obecnych członków. 
 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

6. Złożenie sprawozdań z działalności za rok 2005: 

a) Zarządu KTW. 

b) Komisji Rewizyjnej.  

c) Sądu Koleżeńskiego. 

d) Rzecznika Dyscyplinarnego. 

e) Komendanta SSW. 

7. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami. 

8. Podjęcie uchwał: 

a) ws. dzielenia absolutorium dla Zarządu. 

b) ws. uzupełnienia składu Zarządu. 

c) ws. uchwalenia Budżetu na 2006 r. 

d) ws. poważnienia Zarządu do wprowadzenia zmian w Budżecie 

Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego na 2006 r. 

e) ws. zatwierdzenia Kalendarza imprez sportowych na 2006r. 

f) ws. określenia wysokości ekwiwalentu za nieodpracowane prace społeczne za 

rok 2006. 

9. Zamknięcie obrad II Walnego Zgromadzenia Krasnobrodzkiego Towarzystwa 

Wędkarskiego. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o niezawodne i punktualne przybycie na zebranie. 

Zarząd KTW 

 

 

uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej 

z terenu województwa lubelskiego. 

Współorganizatorem przeglądu jest 

Warsztat Terapii Zajęciowej w 

Dominikanówce. Serdecznie zapraszamy 

do obejrzenia tych przedstawień. 

 
Family Cup 

Miasto i Gmina Krasnobród i 

Krasnobrodzki Dom Kultury będą 

organizatorami eliminacji województwa 

lubelskiego Amatorskich Mistrzostw 

Polski w Narciarstwie Alpejskim i 

Snowboardzie „FAMILY CUP”. 

Impreza rekreacyjno-sportowa odbędzie 

się na stoku Chełmowej Góry w sobotę 

28 stycznia 2006r. Wszystkich 

miłośników narciarstwa i snowboardu 

serdecznie zapraszamy do udziału w 

imprezie. Szczegółowe informacje w 

KDK oraz na stronie internetowej 

www.familycup.com.pl. 

 

Impreza na stoku 
Ustalono już termin kolejnej „Imprezki 

na stoku” organizowanej przy 

współpracy Miasta i Gminy Krasnobród 

z Radiem Lublin. Odbędzie się ona w 

sobotę 11 lutego 2006r. Szczegółowy 

program podany będzie na plakatach 

informacyjnych. 

Plany koncertowe 
Prowadzone są wstępne uzgodnienia 

mające na celu organizację w Krasno-

brodzie koncertu światowej sławy bary-

tona Andrzeja Batora. Koncert kolęd w 

wykonaniu artysty planowany jest w 

połowie stycznia 2006r. W przypadku 

pozytywnego zakończenia prowadzo-

nych rozmów o dokładnym terminie 

koncertu poinformujemy poprzez 

plakaty. 

                                      oprc. M. Czapla 

 

ANDRZEJ BATOR absolwent 

Akademii Muzycznej im. F. Chopina w 

Warszawie. Dyplom w klasie śpiewu 

solowego pod kierunkiem prof. Marii 

Kunińskiej-Opackie wydziału Wokalno-

Aktorskiego, magister sztuki. 
Wychowanek legendarnej Miry Zimiń-

skiej-Sygietyńskiej, Zespołu Pieśni i 

Tańca „Mazowsze". Mistrzowski kunszt 

wokalny doskonalił pod kierunkiem 

słynnych gwiazd Metropolitan Opera i 

La Scali: Evangeliny Colon, Atheny 

Lampropulos, Anny Balos, Bruno Pola, 

Alfonso Cantu (Meksyk). W USA debiu-

tował w partii Komandora w operze W. 

A. Mozarta ,,Don Govanni". 

Koncertował i współpracował u boku 

legendarnego pianisty polskiego 

pochodzenia w Nowym Jorku, prof. 

Tadeusza Sadłowskiego (laureat Złotego 

Medalu im. Ignacego Paderwskicgo), 

którego wielbicielkią talentu bvła Pola 

Negri. Pan Andrzej Bator ma na swoim 

koncie wiele koncertów i ważnych 

wydarzeń muzycznych. 
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„IGROS” po rundzie jesiennej 
 

 

 Pesymizm z optymizmem. Porażki i 

zwycięstwa. Dobra gra oraz braki i 

mankamenty poszczególnych piłkarzy. 

Taka była piłka nożna w wydaniu naszego 

beniaminka w rundzie jesiennej klasy „O”. 

Nikt nie popada w hura optymizm, ale też 

nie ma się czego wstydzić a przypomnę, że 

murowany faworyt beniaminków „Orkan” 

Bełżec prawie zamyka tabelę. Uszanujmy 

zatem pracę trenerów i zawodników i 

podziękujmy za sportowe emocje których 

nam dostarczyli. Okres zimowy sprzyja 

głębszym analizom i zapewne tak się  

stanie, aby utrzymanie się naszej drużyny 

było możliwe. Nie zapominajmy również o 

tym, że przecież jest to rodzaj zabawy, 

oczywiście kosztującej podatnika i za to 

finansowe wsparcie UM Krasnobród trzeba 

dziękować i o nim pamiętać. Trzeba 

pamiętać i podziękować wszystkim 

sponsorom, darczyńcom i osobom 

wspierającym „IGROS”. Trzeba pamiętać 

o kibicach, podziękować za kulturalny 

doping a napiętnować i odciąć się od 

zachowań huligańskich, złych, które 

uderzają w wizerunek klubu i naszej 

miejscowości, które niestety  

miały miejsce.  

 W imieniu piłkarzy i zarządu klubu 

pragnę również podziękować wszystkim, 

którzy przyczynili się do organizacji 

zakończenia sezonu, które miało miejsce 

12 listopada w stołówce ZSO w 

Krasnobrodzie.  

 Na zakończenie pragnę przypomnieć 

wszystkim koneserom tabelę końcową 

seniorów oraz wszystkie wyniki 15 

kolejek. W wydaniu styczniowym „GK” 

podsumowanie juniorów oraz trampkarzy. 

Sławomir Radliński 

Klasa okręgowa 2005/2006, grupa: Zamość 
    RAZEM DOM WYJAZD MECZE  BEZPOŚREDNIE 

Lp. Nazwa M Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M Pkt. Z. R. P. Bramki 

1.  Łada Biłgoraj 15 38 12 2 1 53-5 5 1 1 26-3 7 1 0 27-2       

2. 
Victoria 
Łukowa/ Chmielek 

15 36 11 3 1 43-19 7 1 0 30-8 4 2 1 13-11       

3. Spartakus Szrowola 15 35 11 2 2 47-14 7 0 1 27-5 4 2 1 20-9       

4. Korona Łaszczów 15 32 10 2 3 43-22 6 1 1 24-8 4 1 2 19-14       

5. Hetman II Zamość 15 26 8 2 5 34-21 4 1 2 17-8 4 1 3 17-13       

6. Roztocze Szczebrzeszyn 15 22 6 4 5 48-23 4 2 1 33-6 2 2 4 15-17       

7. Ostoja Skierbieszów 15 20 6 2 7 32-26 3 0 5 17-16 3 2 2 15-10       

8. 
Płomień Spartan 
Nieledew 

15 18 5 3 7 12-29 3 0 4 9-18 2 3 3 3-11 2 6 2 0 0 2-0 

9. Kryształ Werbkowice 15 18 6 0 9 27-37 3 0 3 11-10 3 0 6 16-27 2 3 1 0 1 5-4 

10. Olimpiakos Tarnogród 15 18 5 3 7 3-40 3 2 4 19-19 2 1 3 11-15       

11. Omega Stary Zamość 15 16 4 4 7 33-31 2 2 2 12-13 2 2 5 10-18       

12. Igros Krasnobród 15 15 3 6 6 19-44 1 4 3 8-18 2 2 3 11-26       

13. Relax Księżpol 15 12 3 3 9 16-39 3 2 2 14-12 0 1 7 2-24 1 3 1 0 0 2-1 

14. Aleksandria Aleksandrów 15 12 4 0 11 16-55 3 0 6 11-19 1 0 5 5-36 1 0 0 0 1 1-2 

15. Orkan Bełżec 15 10 2 4 9 21-45 0 3 5 9-23 2 1 4 12-22 1 3 1 0 0 2-1 

16. Echo Zawada 15 10 2 4 9 13-35 1 3 3 9-14 1 1 6 4-21 1 0 0 0 0 1-2  

 
Kolejka 1 - 6-7 sierpnia 

Igros Krasnobród  0-3 Kryształ Werbkowice  07.08.2005, 17:00 

Kolejka 2 - 13-14 sierpnia 

Łada Biłgoraj  7-0 Igros Krasnobród  14.08.2005, 17:00 

Kolejka 3 - 20-21 sierpnia 

Igros Krasnobród  0-7 Spartakus Szarowola  21.08.2005, 17:00 

Kolejka 4 - 27-28 sierpnia 

Korona Łaszczów  7-0 Igros Krasnobród  28.09.2005, 17:00 

Kolejka 5 - 3-4 września 

Igros Krasnobród  1-3 Hetman II Zamość  04.09.2005, 16:00 

Kolejka 6 - 10-11 września 

Igros Krasnobród  1-1 Ostoja Skierbieszów  11.09.2005,16:00 

Kolejka 7 - 17-18 września 

Aleksandria Aleksandrów  1-3 Igros Krasnobród  18.09.2005,15:00 

Kolejka 8 - 21 września 

Igros Krasnobród  3-1 Olimpiakos Tarnogród  21.09.2005,16:00 

Kolejka 9 - 24-25 września 

Victoria Łukowa/Chmielek  5-1 Igros Krasnobród  25.09.2005,17:00 

Kolejka 10 - 1-2 października 

Igros Krasnobród  2-2 Orkan Bełżec  02.10.2005,15:00 

Kolejka 11 - 8-9 października 

Roztocze Szczebrzeszyn  3-3 Igros Krasnobród  08.10.2005,15:00 

Kolejka 12 - 15-16 października 

Igros Krasnobród  0-0 Echo Zawada  16.10.2005,15:00 

Kolejka 13 - 22-23 października 

Relax Księżpol  1-2 Igros Krasnobród  23.10.2005, 14:00 

Kolejka 14 - 29-30 października 

Igros Krasnobród  1-1 Płomień Spartan  
Nieledew  

30.10.2005, 14:00 

Kolejka 15 - 5-6 listopada 

Omega Stary Zamość  2-2 Igros Krasnobród  05.11.2005, 14:00  

 

Sylwester 

w Krasnobrodzie 
 

 Krasnobród jest bardzo popularną 

miejscowością turystyczną, ale także 

idealnym miejscem na spędzenie tej 

wyjątkowej nocy, podczas której kończy 

się jeden, a zaczyna drugi rok, czyli 

Sylwestra. Potwierdzeniem tego jest 

fakt, że wszystkie miejsca noclegowe w 

Krasnobrodzie na ten czas są już 

zarezerwowane.  

 Sposób spędzania nocy sylwestrowej 

jest różny. Jedni wybierają się na bale 

sylwestrowe, inni urządzają prywatki w 

bardziej kameralnym gronie w 

wynajętych domkach, jeszcze inni 

spędzają je w gronie rodziny i przyjaciół 

we własnych domach. Są też tacy, którzy 

o północy wybierają się na spacer po 

Krasnobrodzie i podziwiają pokazy 

sztucznych ogni, które wzbijają się w 

niebo z różnych miejsc w 

Krasnobrodzie. 

 Każdy sposób jest dobry. 

Najważniejsze jest, aby te szczególne 

chwile spędzić w gronie bliskich sobie 

osób i w miłej atmosferze. Życzę wiec 

wszystkim udanego Sylwestra. 

M. Czapla 



 

 

 


