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ZPORR-a szansa dla Krasnobrodu  
– czyli unijne pieniądze dla gminy Krasnobród 

 
 20 lutego bieżącego roku Burmistrz 
Krasnobrodu podpisał z Wojewodą 
Lubelskim umowę przyznającą gminie 
Krasnobród dotację dla przeprowadzenia 
realizacji inwestycji pod nazwą 
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w 
ulicy Mickiewicza i Cichej. Pomoc z 
udziałem środków unijnych pochodzić ma 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego. Dotacja w wysokości 75% 
wartości inwestycji po przeprowadzonym 
przetargu zgodnie z podpisaną umową 
zostanie wypłacona gminie Krasnobród w 
czterech transzach - każdorazowo po 
zrealizowaniu czterech etapów 
realizacyjnych, na które zostało 
podzielone całe zadanie inwestycyjne. W 
ramach inwestycji przeprowadzona 
zostanie całkowita odbudowa ulicy 
Mickiewicza i Cichej, zamontowane 
zostanie oświetlenie uliczne oraz 
likwidacji ulegnie istniejący rów 
melioracyjny przebiegający od ulicy 3-go 
Maja do ulicy Gietki.  
   

 
Samo podpisanie umowy z Wojewodą 
jest jedynie początkiem drogi jaką musi 
przejść gmina Krasnobród po unijne 
pieniądze. Warunkiem wypłaty kwoty 
dotacji jest zrealizowanie inwestycji 
według ściśle określonych w umowie 
zasad. Najmniejsze naruszenie 
warunków umowy oraz 
obowiązujących przepisów skutkować 
może cofnięciem przyznanej gminie 
Krasnobród przez Samorząd 
Województwa dotacji przeznaczonej na 
to zadanie. Jeśli całość zadania 
zrealizowana zostanie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i 
harmonogramem oraz inwestycja 
przejdzie pozytywną weryfikację 
końcową gmina Krasnobród będzie 
mogła się ubiegać dodatkowo o 
refinansowanie kolejnych 10% wartości 
inwestycji z  budżetu Państwa.  
 Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego jest pierwszym 
programem po wstąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej, z którego gmina 
Krasnobród otrzymała szansę uzyskania 
unijnych pieniędzy. 

BGKOS 

 

 

Przetarg na realizację zadania:  
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Mickiewicza 

 i Cichej w Krasnobrodzie – rozstrzygnięty 

 

WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

Cieplej w garażu 
Garaże OSP w Krasnobrodzie i Majdanie 
Wielkim zostały wyposażone w nowe, 
łatwe w osłudze bramy roletowe. 
Dodatkową zaletą tych bram jest to, że są 
wypełnione materiałem docieplajacym, co 
pozwala na utrzymanie odpowiedniej 
temperatury w garażu przy mniejszym 
zużyciu gazu. 
 

Dojazd na Kamieniołom 
Wiosną gmina planuje wykonanie 
podjazdu z ul. Zamojskiej na punkt 
widokowy w Kamieniołomie.  Zadanie to 
wykonane będzie wspólnie z 
Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. 
z o.o. w Zamościu. Koszt zadania 
(wykonanie odcinka drogi odługości około 
80 mb) wynosić będzie około 50 tys. zł.  
 

Starania o dotację 
Dobiegają końca prace prowadzone przez 
KDK i Urząd Miejski w Krasnobrodzie 
związane z opracowaniem wniosku w 
ramach SPO-ROL - zadanie 2.3. „Odnowa 
wsi oraz zachowanie i ochrona 
dziedzictwa narodowego” na 
dofinansoanie projektu pod nazwą 
„Remont i wyposażenie Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury”. Projekt ten obejmuje 
remont sali widowiskowej w KDK 
polegajacy m.in. na: wymianie podłóg i 
boazerii, wymianie foteli, remoncie 
oświetlenia oraz zakup sprzętu 
nagłaśniającego. Po opracowaniu i 
złożeniu wniosku w instytucji 
wdrażającej, czyli Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego, wniosek będzie 
rozpatrywany.  O wyniku rozpatrzenia 
wniosku poinformujemy w kolejnych 
wydaniach „G.K.” 

Informacje zebrała: M. Czapla 

 W wyniku przeprowadzonego i 
rozstrzygniętego przetargu Burmistrz 
Miasta i Gminy Krasnobród przyznał 
kontrakt na realizację całości zadania 
inwestycyjnego pod nazwą 
„Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w 
ulicy Mickiewicza i Cichej” w 
Krasnobrodzie Przedsiębiorstwu Robót 
Drogowych Spółka z o.o. w Zamościu, 
które to wykonywało dla gminy 
Krasnobród takie inwestycje jak 
modernizacja ulicy Partyzantów czy  

 

modernizacja ulicy Wczasowej. Wartość 
podpisanego kontraktu wyniosła 
1.133.372,66zł. Roboty budowlane 
składające się na całość inwestycji 
według harmonogramu mają zostać 
wykonane w terminie od 01.03.2006 do 
15.07.2006r. Użyta do modernizacji ulic 
kostka brukowa typu Starobruk objęta 
zostanie 10 letnią gwarancją natomiast 
system kanalizacji deszczowej dla ulicy 
Mickiewicza z rur strukturalnych PVC na 
plac budowy przywieziony zostanie 
prosto z zakładów produkcyjnych firmy 
PROFIL zlokalizowanych w Słowacji. 
Po kilkudziesięciu latach oczekiwania 
przy ulicy Mickiewicza powstanie z 
prawdziwego zdarzenia chodnik z kostki 
brukowej.  
 Przy wykonywanym ciągu pieszo-
jezdnym w ulicy Mickiewicza w obrębie 
istniejącego pasa drogowego wykonane 
zostaną utwardzone kostką brukową 
miejsca parkingowe dla samochodów 
osobowych, a dla bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz uspokojenia ruchu w 
ulicy zamontowany zostanie próg 
zwalniający.  
 

BGKOS 
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Koncert Andrzeja Batora 
 

 22 stycznia 2006r.o godzinie 18.00. w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbył się 
koncert Kolęd i Pieśni Maryjnych Andrzeja Batora. 

 
ANDRZEJ BATOR - światowej sławy artysta, 

baryton, magister sztuki, absolwent Akademii 

Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, 

wychowanek legendarnej Miry Zimińskiej-

Sygietyńskiej. Swój mistrzowski kunszt wokalny 

artysta doskonalił nasz pod kierunkiem słynnych 

gwiazd Metropolitan Opera i La Scali. 

Koncertował i współpracował u boku 

legendarnego pianisty polskiego pochodzenia w 

Nowym Jorku, prof. Tadeusza Sadłowskiego. 

Uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach 

muzycznych w kraju i za granicą. 

   
 Do Krasnobrodu Andrzej Bator przyjechał na zaproszenie Urzędu Miejskiego i 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury.  
Początkowo koncert odbyć się miał 15 stycznia, jednak z powodu choroby artysty 
został odłożony. Nie musieliśmy jednak długo czekać na kolejny termin, bowiem już 
po tygodniu tj. 22 stycznia 2006r. w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury można było usłyszeć wyjątkowy i silny głos Andrzeja Batora.  
 Podczas koncertu, który rozpoczął się o godzinie 18–stej sławnemu artyście 
towarzyszył znany wszystkim krasnobrodzianom i nie tylko, zespół folklorystyczny 
„Wójtowianie” oraz instruktor ds. muzyki w KDK Marek Molenda, który 
akompaniował wielkiemu barytonowi.  
 Koncert odbył się w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Mimo ogromnego 
mrozu na zewnątrz, w sali widowiskowej panował ciepły nastrój, który stworzyli 
występujący na scenie wykonawcy. 
 Główna gwiazda wieczoru - Pan Andrzej Bator okazał się człowiekiem bardzo 
sympatycznym, miłym i doskonale nawiązującym nić porozumienia i sympatii 
 

 
z publicznością. W czasie swego 
występu emanowała z niego pozytywna 
energia, która udzielała się całej 
publiczności. Z wielką uwagą, ale i 
uśmiechem słuchało się pięknych pieśni 
prezentowanych przez śpiewaka, który 
szczególnie ujął krasnobrodzką 
publiczność pieśniami o naszym 
miasteczku, Matce Boskiej 
Krasnobrodzkiej - Pani Roztocza i Ojcu 
Świętym Janie Pawle II. 
 Po koncercie nasz gość uczestniczył 
w spotkaniu z organizatorami koncertu 
oraz jego uczestnikami, czyli członkami 
zespołu „Wójtowianie”. Przy kawie i 
herbacie był czas na poznanie się i na 
rozmowy z artystą o możliwości 
nawiązania współpracy. 
  Koncert już za nami i pozostało 
miłe wspomnienie po sympatycznie 
spędzonym wieczorze. Pozostaje mieć 
nadzieję, że coraz częściej będziemy 
mogli być uczestnikami tego typu 
spotkań, i że Pan Andrzej Bator i jego 
występy na stałe wpiszą się w kalendarz 
imprez kulturalnych Krasnobrodu. 
 
       M.K. 
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Karnawał 2006 w Krasnobrodzie 
czyli gdzie, jak i za ile bawiliśmy się w tym roku 

 
Sylwester 

 
 Sylwester to czas zabawy i tańców 
do białego rana, czas fajerwerków oraz 
strzelających korków od szampana. To 
właśnie w tę noc chcemy się dobrze 
bawić bez względu na to gdzie ją 
spędzamy.  
A w tym roku było gdzie poszaleć. Nie 
trzeba było daleko wyjeżdżać, aby móc 
spędzić ten wyjątkowy wieczór na balu.  
Oferta Krasnobrodu na Sylwestra 2006 
była dość bogata.  
 I tak na zabawie sylwestrowej 
organizowanej przez Dyrekcję i Radę 
Rodziców Liceum Ogólnokształcącego 
w Krasnobrodzie bawiło się 85 par. Do 
tańca przygrywał zamojski zespół 
„MASTER FOX” a kuchnia oprócz 
tradycyjnych polskich przystawek 
zaserwowała sześć dań gorących. W 
cenie wejściówki, która wynosiła 180 
zł. od pary (wpłacający przed 26 
grudnia mieli upust 20 zł.) wliczony był 
również szampan. 
 W Centrum Szkolenia i Rekreacji 
„Energetyk” koszt balu wynosił 350 

 
zł.od pary. Bawili się tam górnicy z 
Łęcznej, goście z Warszawy, Lublina i 
Zamościa. Łącznie 100 osób, którym 
dobrą zabawę zapewniła profesjonalna 
agencja artystyczna „Capital” z 
wodzirejem i zespołem muzycznym. 
 Na stołach królowała polska 
kuchnia tradycyjna. W cenę zaproszenia 
wliczony był także 1 szampan na 2 pary 
oraz 0,25 alkoholu na osobę. Ponadto o 
24.00. wszyscy uczestnicy zabawy 
zaproszeni zostali do ogniska, gdzie 
wspólnie podziwiali pokaz sztucznych 
ogni. 
 W Karczmie „Gwarek” również 
bawiło się 50 par spoza Krasnobrodu, 
które właśnie tu postanowiły powitać 
Nowy Rok. Były to osoby z Warszawy, 
Lublina i Świdnika. W cenę tej zabawy 
sylwestrowej, która wynosiła 200 zł. od 
pary wliczone były przystawki, 4 dania 
gorące, pokaz sztucznych ogni i 
oczywiście szampan, który jest 
nieodłącznym atrybutem nocy 
sylwestrowej. Goście tańczyli przy 
muzyce serwowanej przez didżeja. W 
tym miejscu należy zaznaczyć, że  

 
goście Pana Tadeusza Wszoły spędzili 
w Krasnobrodzie nie tylko noc 
sylwestrową, ale także kilka dni 
poprzedzających ten wyjątkowy 
wieczór. Wielu z nich pozostało jeszcze 
w Krasnobrodzie po balu, a swój 
wyjazd zaplanowali dopiero po nowym 
roku.  
 Skoro już mowa o Ośrodkach 
wypoczynkowych, to również „Hubal” 
zaproponował ofertę sylwestrową, z 
której skorzystało około 70 osób. Sam 
bal sylwestrowy można było tam 
spędzić za 295 zł. Również tam 
podawano tradycyjne polskie potrawy, 
do tańca zapraszał didżej, a o godz. 
24.00 uczestnicy zabawy mogli 
podziwiać piękne fajerwerki. Podobnie 
jak na „Pszczelińcu” wielu gości 
pozostało jeszcze w Krasnobrodzie w 
Nowy Rok i dla nich przygotowano 
kulig i wspólne ognisko. 
 W nieco mniejszym gronie bawili 
się goście pensjonatu „Marta”, którymi 
byli sportowcy z Lublina. Oni także  
 

Ciąg dalszy na str. 4 
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Karnawał 2006 w Krasnobrodzie 
 

 

 Na zakończenie trzeba też 
wspomnieć, że oprócz wyżej 
wymienionych imprez, w Krasnobrodzie 
od początku karnawału, czyli już od 
końcówki roku 2005 niemal codziennie 
odbywają się kuligi, w których 
uczestniczą nie tylko mieszkańcy 
naszego miasta. Tę formę zabawy 
preferuje wiele zakładów pracy, szkół i 
innych grup społecznych.  
Ponadto są one doskonałą okazją do 
wszelkiego rodzaju spotkań 
integracyjnych, odskoczną od 
codziennych problemów i zmartwień no 
i oczywiście połączeniem dobrej zabawy 
i spędzenia czasu na świeżym powietrzu 
w miłej atmosferze. Te zimowe kuligi to 
niejako tradycja, która już na dobre 
zapisała się w zimowy portret 
Krasnobrodu. 
 Pisząc o karnawałowym szaleństwie 
w naszym miasteczku nie można nie 
wspomnieć o tej młodszej części 
społeczeństwa, która również lubi się 
bawić. A gdzie? Z tym bywa różnie 
jedni są stałymi bywalcami naszych, 
krasnobrodzkich lokali, inni jeżdżą do 
dyskotek w Zamościu i jego okolicach. 
Ponadto nadal na topie są wszelkiego 
rodzaju prywatki, które również skupiają 
dużą liczbę miłośników tańca i dobrej 
muzyki. 
  Tak, więc Drodzy Czytelnicy 
karnawał już za nami. Myślę, że 
tegoroczne imprezy organizowane w 
Krasnobrodzie zapiszą się w historii jako 
udane i te, o których będziemy 
wspominać z nutką żalu, że się już 
skończyły. 

M.K.  

 

Ciąg dalszy ze str. 3 

tańczyli przy muzyce proponowanej 
przez didżeja a na stołach dominowała 
kuchnia staropolska. Można było 
skonsumować miedzy innymi: czarny 
żur z grzybami, pieczone mięsa i 
pasztety a jedno z dań głównych nosiło 
bardzo ciekawą nazwę „Fantazja 
Szefowej”. Smakowało ponoć 
wyśmienicie, ale żeby się o tym 
przekonać należy samemu skorzystać za 
zaproszenia tejże restauracji i udać się 
tam na degustację tej intrygującej nazwą 
potrawy. 
Tak jak w latach ubiegłych punktualnie 
o 24.00 uczestnicy zabawy w 
pensjonacie „Marta” zostali zaproszeni 
na pokaz sztucznych ogni, który niejako 
stał się już tradycją organizowanych tam 
balów sylwestrowych. 
 Naszą wędrówkę po imprezach 
zorganizowanych w noc sylwestrową 
zakończymy w Szkole Podstawowej w 
Majdanie Wielkim, gdzie również odbył 
się bal sylwestrowy zorganizowany 
przez dyrekcję i radę rodziców tejże 
szkoły.  
 Wejściówka na tę zabawę 
kosztowała 100 zł. W kwocie tej zawarta 
była konsumpcja (przystawki, 4 dania 
gorące) oraz muzyka serwowana przez 
młodzieżowy zespół muzyczny. Gros 
gości stanowiły pary z gminy 
Krasnobród, ale byli także goście z 
Kraśnika, Lublina i okolic Tomaszowa 
Lubelskiego. W sumie nowy rok w 
Majdanie Wielkim witało około 100 
osób. 
 Oprócz tego, że bawiliśmy się na 
imprezach zorganizowanych wielu z nas 
tę sylwestrową noc spędziło na 
prywatkach, zabawach zorganizowanych 
w wynajętych lokalach dla zamkniętego 
grona znajomych, ale zapewne byli też i 
tacy, którzy zostali w domu przed 
telewizorem w gronie swoich 
najbliższych i to właśnie z nimi weszli w 
ten Nowy 2006r. wychylając o północy 
tradycyjną lampkę szampana, życząc 
sobie samych dobrych chwil i tego, by 
ten nadchodzący rok przyniósł dużo 
miłości, radości i szczęścia.  
 

Bal charytatywny  
w Sanatorium Rehabilitacyjnym 

w Krasnobrodzie 
  
 W tym roku po raz pierwszy 
Dyrekcja i pracownicy Sanatorium 
Rehabilitacyjnego dla dzieci w 
Krasnobrodzie zorganizowali bal 
charytatywny, z którego dochód 
przeznaczony został na uatrakcyjnienie 
zajęć pozalekcyjnych oraz na nagrody 
dla uczniów przebywających na  

turnusach rehabilitacyjnych. 
 I tak 18 lutego 2006r. do dworku po 
Fudakowskich przybyło 51 par, które 
postanowiły wziąć udział w 
organizowanym tam balu. Bawili się tam 
nie tylko Krasnobrodzianie, ale również 
osoby z Zamościa, Lublina czy 
Krasnegostawu. 
 Wejściówka na tę imprezę 
kosztowała 70 złotych od pary i w tej 
kwocie goście zapewnione mieli 4 dania 
gorące, przystawki, napoje, owoce oraz 
kawę i herbatę. 
Do tańca przygrywała „Kapela 
Krasnobrodzka”, oraz DJ. 
 Z racji tego, że był to bal 
charytatywny cena wejściówki 
pokrywała konsumpcję i muzyków, zaś 
pieniądze zebrane na potrzeby dzieci 
przebywających w sanatorium 
pochodziły z aukcji prac przez nie 
wykonanych (jako ciekawostkę dodam, 
że najdroższa ze sprzedanych prac 
osiągnęła cenę 100 złotych) oraz z 
„czekoladowego walczyka” i „walczyka 
kotylionowego”. W sumie zebrano około 
2 tysięcy złotych. 
 Organizatorzy są bardzo zadowoleni 
z tego, że chętni do wzięcia udziału w 
tego typu imprezie dopisali i 
zapowiadają, że co prawda był to ich 
pierwszy bal, ale na pewno nie ostatni. 
 

Zabawa choinkowa  
w Zespole Szkół Podstawowych 

w Krasnobrodzie 
  
 W ostatnią sobotę karnawału tj. 
25.02.2006r. Dyrekcja Zespołu Szkół 
Podstawowych wraz z Radą Rodziców 
zorganizowała zabawę choinkową, w 
której udział wzięło 85 par.  
 Cena wejściówki na tę imprezę 
wynosiła 100 złotych od pary. Przybyli 
goście mogli za tę sumę dobrze się 
bawić przy muzyce zespołu „EX AZJA” 
z Zamościa, oraz smacznie zjeść. 
Serwowanych było pięć dań gorących a 
na stole oprócz różnych przystawek 
znalazły się również owoce i pyszne 
ciasto. 
 Dochód z tej imprezy w kwocie 4 
tysięcy złotych został przekazany na 
konto Rady Rodziców, i pieniądze te 
zostaną wykorzystane na potrzeby 
uczniów z Zespołu Szkół 
Podstawowych. 
 Należy w tym momencie dodać, że 
podczas tej imprezy większość gości 
uczestniczących w niej to mieszkańcy 
miasta i gminy Krasnobród, (choć wśród 
nich byli też mieszkańcy Lublina, 
Zamościa, czy Józefowa) i to dzięki tak 
dobrej frekwencji udało się wspomóc 
konto szkoły. 
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Rodzinnie i sportowo,  
czyli Family Cup w Krasnobrodzie 

 
 W sobotę 28 stycznia 2006r. w 
Krasnobrodzie odbyły się eliminacje 
rejonowe dla województwa lubelskiego 
XI Amatorskich Mistrzostw Polski w 
Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 
Salom Family Cup.  
 W zawodach wystartowało 80 
zawodników, w tym 6 w snowboardzie i 
74 w narciarstwie. Każda z tych 
kategorii podzielona była na kilka 
kategorii wiekowych. Natomiast w 
kategorii rodzinnej wystartowało 8 
rodzin w narciarstwie i 1 rodzina w 
snowboardzie. Byli to zawodnicy z 
takich miejscowości jak: Lublin, 
Zamość, Tomaszów Lub., Biłgoraj, 
Józefów, Bełżec, Niechobrz, Kobyłka, 
Dąbrowa Tomaszowska, Lubaczów i 
Krasnobród.  
 Zawodnicy dwukrotnie pokonywali 
trasę slalomu, a o wynikach 
indywidualnych decydowała suma 
czasów zdobytych w obu przejazdach, 
natomiast w kategorii rodzinnej suma 
czasów zdobytych przez 3-osobowe 
rodziny w nartach i 2-osobowe rodziny 
w snowboardzie.  

 Oto wyniki zawodów: 
Narciarstwo alpejskie - kobiety 

 
 

Kategoria B 
1. Pierzchała Agnieszka - Zamość 
 

Kategoria C 
1. Kudlicka Jagoda - Tomaszów Lub. 
 

Kategoria D 
1. Zaśko Aleksandra - Józefów 
2. Głębocka Anna - Zamość 
3. Kilijanek Zuzanna - Lublin 
4. Olko Patrycja - Niechobrz 
5. Drzewosz Karolina - Tomaszów Lub. 
 

Kategoria E 
1. Zdzioch Paulina -Tomaszów Lub. 
 

Kategoria G 
1. Drzewosz Teresa - Tomaszów Lub. 
2. Głębocka Joanna - Zamość 
3. Łygas Anna - Zamość 
4. Pierzchała Barbara - Zamość 
5. Mierzicka Małgorzata - Lublin 
6. Kudlicka Mirosława - Tomaszów Lub. 
7. Zdzioch Bogumiła – Tomaszów Lub. 
8. Olko Anna - Niechobrz 
9. Rykała Anna - Bełżec 
 

Kategoria H 
1. Orłowska Krystyna - Zamość 
2. Orłowska Bożena - Zamość 
 

 
Narciarstwo alpejskie - mężczyźni 

 
Kategoria B 

1. Ożga Patryk - Krasnobród 
2. Olko Filip - Niechobrz 
 

Kategoria C 
1. Zdzioch Michał - Tomaszów Lubelski 
2. Szymanowski Jakub – Kobyłka 
3. Juśko Krystian - Zamość 
 

Kategoria D 
1. Parol Jakub - Tomaszów Lubelski  
2. Krukowski Arek - Zamość  
3. Rykała Bartłomiej - Bełżec  
4. Kołtun Piotr - Krasnobród  
5. Wawrzeniuk Daniel - Lublin 
 

Kategoria E 
1. Zaśko Artur - Józefów  
2. Gburek Jan - Zamość  
3. Gmyz Damian - Krasnobród  
4. Kudełko Wojciech - Krasnobród  
5. Głębocki Maciej - Zamość  
6. Wowczak Damian -Tomaszów Lub. 
 

Kategoria F 
1. Gontarz Piotr - Biłgoraj  
2. Kilijanek Grzegorz - Lublin  
3. Tarkowski Artur - Lublin  
4. Szewczuk Marcin - Zamość  
5. Puchalski Tomasz - Tomaszów Lub. 
6. Kołtun Artur - Krasnobród  
7. Kajak Maciej - Lublin  
8. Winkler Artur - Lublin  
9. Tryka Robert - Biłgoraj 
10. Rykała Zbigniew - Bełżec 
 

Kategoria G 
1. Spustek Jacek - Biłgoraj  
2. Pierzchała Jacek - Zamość  
3. Głębocki Janusz - Zamość  
4. Łygas Leszek - Zamość  
5. Zdzioch Jan - Krasnobród  
6. Gmyz Jacek - Krasnobród  
7. Drzewosz Mirosław -Tomaszów Lub. 
8. Olko Adam - Niechobrz 
 

Kategoria H 
1. Kapica Lech - Biłgoraj  
2. Borowik Henryk - Zamość  
3. Orłowski Artur - Zamość  
4. Typek Waldemar - Tomaszów Lub.  
5. Orłowski Krzysztof - Zamość  
6. Kudlicki Piotr - Dąbrowa  
    Tomaszowska  
7. Parol Janusz -Tomaszów Lubelski  
8. Wowczak Andrzej - Tomaszów Lub. 
9. Mazur Mieczysław - Lubaczów  
10. Szymanowski Piotr - Kobyłka  
11. Brzeziński Marek - Zamość  
12. Bakuniak Marian - Zamość 

 
Kategoria I 

1. Kajak Kazimierz - Lublin  
2. Krawczak Jerzy - Lublin 
3. Piech Mieczysław - Lublin 
4. Kilijanek Tadeusz - Lublin 
5. Mikołajczak Jerzy - Lublin 
 

Narciarstwo Alpejskie 
 - Kategoria Rodzinna 

 
1. PIERZCHAŁA: 
Jacek, Paweł, Barbara 
- Zamość 
2. GŁĘBOCCY: 
Janusz, Joanna, Maciej 
- Zamość 
3. KILIJANEK:  
Grzegorz, Zuzanna, Tadeusz  
- Lublin 
4. ZDZIOCH:  
Paulina, Jan, Bogumiła  
- Tomaszów Lub 
5. KUDLICCY:  
Jagoda, Piotr, Mirosława  
- Dąbrowa Tomaszowska 
6. DRZEWOSZ:  
Teresa, Mirosław, Karolina  
- Tomaszów Lub 
7. OLKO:  
Adam, Filip, Anna  
- Niechobrz 
8. RYKALA:  
Bartłomiej, Zbigniew, Anna  
- Bełżec  
 

Snowboard - mężczyźni 
 

Kategoria A 
1. Drzewosz Filip - Tomaszów Lubelski 
 

Kategoria B 
1. Wieczorek Piotr - Kraśnik  
2. Puchalski Radosław - Tomaszów Lub. 
3. Grabczak Rafał - Zamość 
 

Kategoria C 
1. Drzewosz Mirosław - Tomaszów Lub. 
 
 W kategorii rodzinnej startowała 
tylko jedna rodzina – Filip i Mirosław 
Drzewoszowie. 
 
 Zawodnicy zajmujący miejsca od I-
III w poszczególnych kategoriach 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i 
puchary, zawodnicy zajmujący miejsca 
IV-VI dyplomy. Ponadto najmłodsza 
zawodniczka – Agnieszka Pierzchała z 
Zamościa i najstarszy zawodnik – 
Mieczysław Piech z Lublina otrzymali  
 

Ciąg dalszy na str. 6 
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Rodzinnie i sportowo, 
czyli Family Cup w Krasnobrodzie 

 

Ciąg dalszy ze str. 5 
pamiątkowe puchary Burmistrza 
Krasnobrodu, które wręczył z-ca 
burmistrza Janusz Oś. Wszyscy zaś 
uczestnicy zawodów, wzięli udział w 
losowaniu nagród rzeczowych. Podczas 
wręczania pucharów i dyplomów 
przygrywała Kapela „Echo Roztocza” z 
Krasnobrodu. 
 Najlepsi zawodnicy (zajmujący 
miejsca I-III) uzyskali też prawo udziału 
w Ogólnopolskim Finale zawodów 
Salomon Family Cup, który odbędzie w 
dniach 10-11 marca 2006r. w Niedzicy. 
 O tym, kto potwierdzi udział w finale 
Family Cup, a tym samym będzie 
reprezentował nasze województwo oraz o 
wynikach poinformujemy w kolejnym 
wydaniu G.K. 

 
Podsumowując należy zwrócić uwagę, że 
zawody Family Cup w Krasnobrodzie 
zyskują coraz to nowych sympatyków. W 
ubiegłym roku startowało w nich 56 
zawodników, w 2006 już 80. W 2005 
roku w zawodach wzięła udział tylko 
jedna rodzina, a w roku bieżącym 8. W 
Finale Family Cup w ubiegłym roku 
uczestniczyło tylko 8 zawodników. 
Natomiast w roku bieżącym, w dniu 
redagowania tego artykułu, udział w 
finale zadeklarowało 18 zawodników 
(liczba ta może jeszcze ulec zmianie). 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
będzie jeszcze lepiej.   
 W imieniu organizatorów bardzo 
serdecznie dziękuję wszystkim 
uczestnikom za udział w zawodach i 
zapraszam do udziału w następnym roku. 

 
 
Dziękuję również wszystkim, którzy w 
jakikolwiek sposób przyczynili się do 
organizacji tej sportowo-rekreacyjnej i 
rodzinnej imprezy. Dziękuję p. 
Augustynowi Zaśko – właścicielowi 
wyciągu za udostępnienie i 
przygotowanie stoku, Ośrodkowi 
Wypoczynkowemu „HUBAL” za 
przygotowanie posiłków, Kapeli „Echo 
Roztocza” za oprawę muzyczną. 
Szczególne słowa podziękowania kieruję 
do organizatorów głównych, którymi są: 
Redakcja „Sportowego Stylu” oraz 
Stowarzyszenie Family Cup, za 
obdarzenie nas zaufaniem i umożliwienie 
organizacji eliminacji rejonowych 
województwa lubelskiego właśnie w 
Krasnobrodzie. 
 Do zobaczenia za rok. 

M. Czapla 

 

Fotoreportaż str. - 10 

 

 

Podsumowanie konkursu 
„Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza – w setną rocznicę 

otrzymania literackiej Nagrody Nobla” 
 

 W grudniowym numerze Gazety 
Krasnobrodzkiej, Biblioteka szkolna ZSP 
i ZSO oraz Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Krasnobrodzie ogłosiły 
konkurs czytelniczy o życiu i twórczości 
Henryka Sienkiewicza. 
 Konkurs realizowany był w czterech 
kategoriach wiekowych.   
 Konkurs cieszył się sporym 
zainteresowaniem wśród dzieci i 
młodzieży do lat 16, natomiast na pytania 
z kategorii III i IV napłynęły tylko dwa 
poprawnie wypełnione kupony. 
 Za udzielenie poprawnych 
odpowiedzi, nagrody otrzymują: 

Kat. I (9-12 lat): 
•  Kamila Górnik (Wólka Husińska) 
•  Anna Kurantowicz (Krasnobród) 
•  Tomasz Słota (Krasnobród) 
 

Kat. II (13-16 lat): 
•  Estera Kalita (Hutki) 
•  Angelika Kozyrska (Hutków) 
•  Mateusz Pakuła (Krasnobród) 

 
Kat. III (17-20): 

•  Tomasz Pakuła (Krasnobród) 
 
Kat. IV (powyżej 20 lat).: 

•  Alina Słota (Krasnobród) 
 
Serdecznie dziękujemy za udział 

w konkursie. O terminie wręczenia 
nagród, zwycięzcy zostaną powiadomieni 
osobiście. 

 
Teresa Gielmuda 

Marzena Tarłowska 

Bernadeta Skiba 

 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W KRASNOBRODZIE 
składa serdeczne  

 

PODZIĘKOWANIA 
 

dla  
 

PAŃSTWA  
BARBARY KUKIEŁKO I TOMASZA KURANTOWICZA 

 

właścicieli piekarni i pizzerii w Krasnobrodzie 
za bezinteresowną pomoc okazywaną naszej placówce 

oraz wielką ofiarność i wsparcie w postaci darowizny rzeczowej 
przekazanej Radzie Rodziców przy okazji organizacji Balu Karnawałowego. 

 
Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie pomocną dłoń  

i zauważy potrzeby drugiego człowieka. 
 

 

Waldemar Pawlak 
w Krasnobrodzie 

 
     W dniu 6 stycznia 2006 roku w 
świetlicy Zespołu Szkół przy Sanatorium 
Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie 
odbyło się spotkanie opłatkowe PSL 
gminy Krasnobród.  
 W spotkaniu oprócz ks. Prałata 
Romana Marszalca uczestniczyło 
tradycyjnie także wielu gości spoza 
gminy.  
 Na spotkanie przybyli: były premier, 
a obecnie prezes PSL – Waldemar 
Pawlak, komendant wojewódzki PSP – J. 
Klajda, Prezes ZW OSP – E. Hunek, 
marszałek województwa – E. Wojtas, 
starosta Powiatu – H. Matej, burmistrz 
Zwierzyńca – J. Skiba i wójt gminy 
Adamów – D. Szykuła. 
 W spotkaniu uczestniczyli także 
dyrektorzy oraz przedstawiciele 
zakładów pracy z terenu gminy 
Krasnobród.. 
 Spotkanie upłynęło w miłej 
atmosferze, a W. Pawlak z 
zainteresowaniem słuchał, co zmieniło 
się w Krasnobrodzie od czasu, gdy 
podpisywał ustawę o przywróceniu 
Krasnobrodowi praw miejskich 11 lat 
temu. 
 Warto może jeszcze wspomnieć, że w 
latach ubiegłych na opłatkach PSL-
owskich w Krasnobrodzie gościli także 
parlamentarzyści i eurodeputowani: Z. 
Kuźmiuk, J. Wojciechowski, Z. 
Podkański i L. Podkański. 
 

        M. Olszewska 
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30-lecie Domu Pomocy Społecznej 
w Krasnobrodzie 

 
parter budynku, gdzie odbyło się 
uroczyste poświęcenie nowej windy 
osobowej. Poświęcenia dokonał ks. bp. 
Jan Śrutwa. Następnie Ksiądz Biskup 
poświęcił także nowy samochód do 
przewozu osób niepełnosprawnych oraz 
utworzony na terenie DPS w 
październiku 2005 roku Powiatowy 
Ośrodek Wsparcia. 
 

Wczoraj i dziś  
DPS w Krasnobrodzie 

 Dom Pomocy Społecznej w 
Krasnobrodzie powstał w 1975r. jako 
dom dla osób przewlekle somatycznie 
chorych, zarówno kobiet i mężczyzn. 
Pierwszym jego dyrektorem był Edward 
Hawrylak. Od 1 stycznia 1976r. do 
chwili obecnej dyrektorem DPS jest 
Wiktor Juszczak. 
 Dom Pomocy Społecznej w 
Krasnobrodzie mieści się w 
trzykondygnacyjnym budynku, w 
którym na I i II piętrze znajdują się 
pokoje mieszkalne, a na parterze 
zlokalizowany jest kompleks usługowy. 
Komunikację pomiędzy częścią 
mieszkalną i parterem ułatwia winda 
osobowa oraz estakady zewnętrzne 
prowadzące z parku przydomowego do 
każdego z pięter. 
 W ciągu 30 lat działalności w DPS 
prowadzone były różnego rodzaju prace 
remontowe, które miały na celu 
polepszenie warunków mieszkalno-
bytowych oraz osiągnięcie standardu 
warunków lokalowych. Działania te 
połączone były z systematycznym 
zmniejszaniem liczby mieszkiańców. W 
latach 90-tych w DPS zamieszkiwało 
280 osób, a w roku 2005 o ponad 100 
osób mniej, czyli 175. W 2006 roku 
planowane jest zmniejszenie liczby 
miejsc do 160. Wraz ze zmniejszaniem 
liczby mieszkańców zmniejsza się  

 
również liczba osób zatrudnionych w 
DPS. 
 Opieką zajmują się pracownicy 
zatrudnieni w dziale świadczeń 
opiekuńczo-terapeutycznych i 
rehabilitacyjnym (70 etatów) oraz 
pracownicy działalności podstawowej, 
czyli pracownicy socjalni, pielęgniarki, 
kapelan, dietetyk, technik fizjoterapii, 
instruktorzy terapii zajęciowej i 
pokojowi. 
 Dom specjalizuje się w świadczeniu 
opieki nad osobami z zespołem 
otępiennym, chorobą Alzheimere. 
 Obecnie w DPS w Krasnobrodzie 
przebywa 163 mieszkańców, w tym 103 
kobiety i 60 mężczyzn. Spośród 
wszystkich mieszkańców, aż 136 
posiada orzeczoną niepełnosprawność. 
Biorąc pod uwagę wiek podopiecznych, 
to w DPS w Krasnobrodzie najwięcej 
jest mieszkańców powyżej 75 roku 
życia (93 osoby). W przedziale 
wiekowym 61-74 lat jest 41 
mieszkańców, a w wieku 41-60 lat - 27 
mieszkańców. W DPS mieszkają 
również 2 osoby z przedziału 
wiekowego 19-40 lat. Średnia wieku 
mieszkańców wynosi 73,49 (dane na 
dzień 20.01.2006r.). Najmłodsza 
mieszkanka Domu ma 35 lat, a 
najstarszy mieszkaniec 96 lat. 
 Wśród obecnych podopiecznych jest 
mieszkanka, która w DPS przebywa od 
20 stycznia 1976r., czyli niemalże od 
samego początku jego działalności (w 
sumie 30 lat). Została przyjęta do DPS 
jako 63 osoba. W sumie, od początku 
działalności do chwili obecnej, w DPS 
w Krasnobrodzie znalazło swoje miejsce 
1938 osób. 
 Zadaniem Domu jest stworzenie 
odpowiednich warunków szeroko  

Ciąg dalszy na str. 8 

  
 W dniu 20 stycznia 2006 roku 
odbyły się uroczystości związane z 
jubileuszem 30-lecia działalności Domu 
Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie. 
 W uroczystościach jubileuszowych, 
oprócz mieszkańców i pracowników 
DPS wzięło udział wielu zaproszonych 
gości. Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej reprezentowały: Krystyna 
Wyrwicka – dyrektor Departamentu 
Pomocy i Integracji Społecznej oraz 
Jolanta Łukasik, władze wojewódzkie 
reprezentowała Grażyna Zabielska – 
kierownik Oddziału ds. Domów 
Pomocy Społecznej i Ośrodków 
Wsparcia. W jubileuszu uczestniczył 
także starosta zamojski Henryk Matej 
oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
domów pomocy społecznej i in.. Władze 
kościelne reprezentowali: ks. bp. Jan 
Śrutwa - Pasterz Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej, ks. prałat Roman 
Marszalec – proboszcz Parafii NNMP w 
Krasnobrodzie i ks. kan. Leon Rogalski 
– kapelan DPS w Krasnobrodzie. 
 Na początku uroczystości głos 
zabrał dyrektor DPS Wiktor Juszczak, 
który powitał wszystkich zebranych.  
 Następnie rozpoczęła się Msza św. 
w intencji mieszkańców i pracowników 
DPS. Mszy św. przewodniczył ks. bp. 
Jan Śrutwa, a sprawowali ją również ks. 
Roman Marszalec i ks. Leon Roglaski.  
 Po mszy św. ponownie głos zabrał 
dyrektor DPS Wiktor Juszczak, który 
przedstawił pokrótce historię 
działalności DPS. Potem Dyrektor oddał 
głos zaproszonym gościom. Zaproszeni 
goście, a także pracownicy i mieszkańcy 
DPS w swoich wystąpieniach 
dziękowali Dyrektorowi za 
dotychczasową pracę i składali życzenia 
dalszej owocnej działalności na kolejne 
lata. Do wielu miłych słów i życzeń 
dołączone były upominki i bukiety 
kwiatów. 
 Potem przyszedł czas na 
podziękowania dla pracowników za 
wieloletnia pracę w DPS. Starosta 
Henryk Matej wręczył listy gratulacyjne 
pracownikom DPS, którzy pracują w 
nim od samego początku, czyli od 30 
lat. Podziękowania otrzymali: Grela 
Kazimierz, Kurzempa Danuta, Kozyra 
Zdzisława, Ryszard Pakuła, Janina 
Szpinda, Józefa Zdżylowska, Wiktor 
Juszczak, Genowefa Juszczak, 
Wiesława Lizut i Aleksander Kawecki. 
Na tym zakończyła się część 
uroczystości, która odbywała się w 
kaplicy.  
 W dalszej części uroczystości 
jubileuszowych wszyscy udali się na 
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Rewitalizacja centrum Krasnobrodu 
– modernizacja Placu Siekluckiego 

 
 9 lutego bieżącego roku w Lublinie 
Burmistrz Krasnobrodu podpisał umowę 
z Marszałkiem Województwa 
Lubelskiego przyznającą pomoc 
finansową gminie Krasnobród z 
Sektorowego Programu Operacyjnego  
„Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 2004-2006” dla 
przeprowadzenia inwestycji pod nazwą  
- Rewitalizacja centrum Krasnobrodu 
– modernizacja Placu Siekluckiego. 
Obecnie wszczęto procedurę 
przetargową na wyłonienie wykonawcy 
tego zadania inwestycyjnego. Realizację 
zadania zaplanowano przeprowadzić w 
ramach trzech etapów. Pierwszy etap 
obejmuje budowę kanalizacji burzowej, 
drugi oświetlenie parku zaś trzeci 
utwardzenie parku wraz z montażem 
fonanny. 
 

Podświetlana fontanna  
– jak w Berlinie 

 Celem Modernizacji Placu 
Siekluckiego będzie podniesienie 
atrakcyjności turystycznej  Krasnobrodu 
poprzez modernizację centrum 
Krasnobrodu na powierzchni około  
0,3ha. W zakres rzeczowy inwestycji  

wchodzi wykonanie nawierzchni placu z 
kostki brukowej i płyt „granito” na 
łącznej powierzchni 2650 m2. 
Zmodernizowany plac zostanie 
oświetlony ośmioma latarniami typu 
parkowego zaś zamontowana fontanna 
na placu wyposażona zostanie w 10 
sztuk projektorów oświetleniowych. 
Wokół placu zamontowane zostaną 
ławki parkowe w ilości 31 szt. oraz  16 
szt.  wazonów. Projektowana zieleń na 
placu to: tuje wirginijskie, głogi kuliste, 
jałowce i iglaki płożące. 
 Na płycie zmodernizowanego 
centrum zamontowane będzie 
odwodnienie liniowe produkcji 
niemieckiej typu ACO-E200 K (3 szt. o 
długości 2,5m). 
 

Nowoczesny fiński system 
kanalizacji deszczowej w końcu  

w centrum  Krasnobrodu. 
 W ramach modernizacji Placu 
Siekluckiego wybudowany zostanie 
całkowicie nowy kolektor deszczowy 
przebiegający od ulicy Cichej przez 
ulicę Rynek do rzeki Wieprz. 
 Zadaniem kolektora deszczowego z 
rur z polietylenu twardego PE-HD 
zaprojektowanego wg fińskiego systemu  

 

firmy KWH Pipe o średnicy kanałów od 
fi 200 do fi 500mm z wpustami ulicznymi 
(7 szt.) oraz studzienkami rewizyjnymi (6 
szt.) będzie  odwodnienie całego centrum  
Krasnobrodu w tym skrzyżowania ulicy 
Rynek z ulicą 3- go Maja. Nowością nie 
stosowaną dotychczas w naszym 
miasteczku jest to, ze cały system 
kanalizacji burzowej w ramach inwestycji 
zostanie wykonany z polietylenu 
twardego PE-HD. Również z polietylenu 
twardego wykonane zostaną studzienki 
ściekowe oraz studnie rewizyjne 
kanalizacji deszczowej.   
 Wykonanie kanalizacji burzowej w 
ulicy Rynek umożliwi przeprowadzenie 
długo oczekiwanego przez właścicieli 
czterech kółek remontu cząstkowego tej 
ulicy. Istniejące przekopy w ulicy 
powstałe po przejściu kanalizacji 
sanitarnej oraz po wykopach pod przyszłą 
kanalizację burzową będą mogły zostać 
wypełnione materiałem kamiennym oraz 
masą mineralno-asfaltową. Wraz z 
wykonaniem nowej kanalizacji burzowej 
znikną tworzące się od lat oraz będące 
zmorą przechodniów zastoiska wody w 
ulicy 3-go Maja w Krasnobrodzie. 
 

BGKOS 

 

30-lecie Domu Pomocy Społecznej 
w Krasnobrodzie 

 

Ciąg dalszy ze str. 7 

rozumianej opieki dla jego 
mieszkańców, zapewnienie im poczucia 
bezpieczeństwa i rodzinnej atmosfery. 
Realizując te zadania Dom zapewnia 
mieszkańcom całodobową opiekę, 
umożliwia korzystanie z 
przysługujących im świadczeń 
zdrowotnych i rehabilitacyjnych oraz 
zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, 
opiekuńcze, w tym także społeczne i 
religijne.  
 W DPS organizowane są różnego 
rodzaju święta i uroczystości 
okazjonalne. Tradycją stały się 
coroczne spotkania wigilijne, na które 
zapraszani są przedstawiciele władz i 
kadra pracująca w pomocy społecznej 
na różnych szczeblach. Dom zapewnia 
też swoim mieszkańcom udział w 
imprezach kulturalnych i turystycznych. 
W okresie zimowym organizowane są 
kuligi, wieczorki taneczne, które 
uświetnia zaprzyjaźniony zespół 
„Wójtowianie”. W okresie letnim 
wspólnie z Towarzystwem Krzewienia 

 
Kultury Fizycznej i Sportu w Zamościu 
organizowany jest rajd pieszy dla 
mieszkańców domów pomocy 
społecznej.  
 W ciągu roku mieszkańców DPS 
odwiedzają dzieci i młodzież z 
pobliskich szkół i z Sanatorium 
Rehabilitacyjnego w Krasnobrodzie. 
Szczególnie popularne są spotkania za 
okazji Dnia Babci i Dziadka. Podczas 
tych odwiedzin dzieci prezentują 
przygotowane przez siebie programy 
artystyczne oraz wręczają mieszkańcom 
drobne upominki.  
 Zaspakajając potrzeby religijne 
mieszkańców Dom stwarza tez dogodne 
warunki do uczestniczenia w 
codziennych mszach świętych i innych 
nabożeństwach religijnych 
odprawianych przez księdza kapelana w 
kaplicy znajdującej się w budynku DPS. 
Co roku z okazji Diecezjalnego Święta 
Chorych mieszkańców i kadrę DPS 
odwiedza Ksiądz Biskup. Na spotkania 
te przyjeżdżają również mieszkańcy z 
zaprzyjaźnionych domów i społeczność  

lokalna. 
 Od 1 października 2005 roku 
działalność DPS została rozszerzona o 
jednostkę organizacyjną pomocy 
społecznej pobytu dziennego, jaką jest 
Powiatowy Ośrodek Wsparcia. Ośrodek 
został utworzony w sąsiedztwie DPS i jest 
przeznaczony dla 20 osób dorosłych z 
zaburzeniami psychicznymi i 
niepełnosprawnych intelektualnie.  
 Podstawowym zadaniem ośrodka jest 
podnoszenie jakości życia osób, które 
wymagają wsparcia społecznego ze 
względu na problemy psychiczne, 
podtrzymywanie i rozwijanie ich 
umiejętności oraz szeroko rozumiana 
integracja społeczna. Zadania te 
realizowane są poprzez indywidualne 
postępowanie wspierająco-
rehabilitacyjne, które ustalane jest z 
uczestnikiem zajęć. Zajęcia odbywają się 
od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 
15.00. 
 Kończąc relację z uroczystości 
jubileuszowych, w imieniu Redakcji 
G.K., dołączam się do życzeń 
skierowanych do dyrekcji pracowników i 
mieszkańców DPS w Krasnobrodzie i 
życzę wszelkiej pomyślności na kolejne 
lata. 

M. Czapla 

Fotoreportaż str. 11 
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Kolędowanie 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury 
 Kolędowanie w Krasnobrodzie 
rozpoczęło się jeszcze przed świętami 
Bożego Narodzenia (17 grudnia ubiegłego 
roku), a to za sprawą kolejnych eliminacji 
rejonowych do XII Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek Będzin 2006. 
Udział w tym przeglądzie zgłosiło 
dziewięciu wykonawców, ale na scenie 
wystąpiło tylko sześciu, i to właśnie oni 
walczyli o nagrodę główną, czyli możliwość 
wyjazdu na koncert finałowy do Będzina.  
 Po wysłuchaniu wszystkich artystów 
Jury oceniające wszystkie prezentacje 
zadecydowało, że krasnobrodzkie eliminacje 
wygrywa Chórek Dziecięcy z Zespołu Szkół 
i Przedszkola w Tarnawatce i to oni właśnie 
pojadą na koncert finałowy (patrz zdjęcia 
poniżej). 
 Następnym spotkaniem, na którym 
mogliśmy poczuć świąteczny nastrój i 
wysłuchać kolęd oraz pieśni Maryjnych  
i to w wykonaniu światowej sławy artysty, 
był koncert Andrzeja Batora. Odbył się on 
już w nowym roku 22 stycznia i to w nowej 
instytucji - w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury. Należy w tym momencie 
wspomnieć, że podczas koncertu Andrzejowi 
Batorowi towarzyszył zespół „Wójtowianie”, 
który zrobił ogromne wrażenie na 
występującym soliście.  
 Natomiast w niedzielę 29 stycznia 2006 
roku w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury odbył się Koncert kolędowo-
jasełkowy. 
Już od kilku lat to właśnie w ostatnią 
niedzielę stycznia mamy okazję posłuchać 
kolęd i obejrzeć jasełka w różnym 
wykonaniu. 
 W tym roku niedzielny koncert 
rozpoczął się od minuty ciszy, poprzez  
 

 
którą wszyscy zgromadzeni chcieli uczcić 
pamięć ludzi, którzy dzień wcześniej 
zginęli w katastrofie budowlanej na 
Śląsku. 
 To, kończące okres kolędowania, 
spotkanie rozpoczęła Orkiestra Dęta 
działająca przy Krasnobrodzkim Domu 
Kultury, która zaprezentowała w swym 
repertuarze polskie, tradycyjne kolędy. 
Wysłuchanie ich „na żywo”, w wersji 
instrumentalnej było ogromną 
przyjemnością, bo w dzisiejszych czasach 
nie często możemy uczestniczyć w tego 
rodzaju muzycznym przedsięwzięciu. Poza 
tym krasnobrodzka orkiestra budzi w 
publiczności swego rodzaju sentyment, 
ponieważ muzycy w niej występujący to 
ludzie różnych pokoleń, a w naszym 
lokalnym środowisku oznacza to, że nie są 
anonimowi. Tak, więc z ogromną sympatią 
słuchało się ich muzykowania. 
 Po tradycyjnych kolędach przyszedł 
czas na Jasełka i na scenie pojawiła się 
grupa jasełkowa z Łuszczacza, która w 
strojach ludowych zaprezentowała swój 
program. Były w nim wiersze, staropolskie 
rymowanki no i oczywiście przepiękne 
kolędy. Oprócz strojów ludowych nie 
zabrakło również odpowiednich na te 
okazję przebrań.  
Jasełka w wykonaniu artystów z 
Łuszczacza bardzo podobały się 
publiczności, czego dowodem może być 
fakt, że niektórzy po raz drugi przyszli 
obejrzeć ten program (wcześniej grupa 
występowała w kościele). 
 Następnie na scenie pojawiły się dzieci 
ze świetlicy działającej przy KDK, które 
zaprezentowały bardzo współczesną  

 

 
wersję jasełek, ukazującą jaki stosunek do 
wiary i religii w dzisiejszych czasach 
mają ludzie zajęci swoimi interesami i 
pogonią za pieniędzmi. Miało to być 
swego rodzaju ostrzeżenie i przestroga 
żebyśmy nie zapominali, co w naszym 
życiu jest tak naprawdę ważne, że Bóg, 
drugi człowiek i jego uczucia powinny 
zawsze znajdować najwięcej miejsca w 
naszych sercach i nasze postępowanie 
powinno być tego dowodem. Koncert 
kolędowo-jasełkowy zakończyła swoim 
występem młodzież z Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży działającej 
przy naszej, krasnobrodzkiej parafii. W 
ich wykonaniu można było obejrzeć 
jasełka w wersji humorystycznej, które 
sadząc z reakcji publiczności bardzo się 
podobały. 
 Na zakończenie należy też 
wspomnieć, że między występami 
poszczególnych grup jasełkowych 
mieliśmy okazję posłuchać kolęd w 
wykonaniu dwóch młodzieżowych 
zespołów instrumentalnych 
prowadzonych przez pana Marka Molędę.  
 Pierwszy z nich to zespół w skład 
którego wchodzą: Karolina Maruszak, 
Agnieszka Kostrubiec, Jakub Pawluk, 
Jarosław Monastyrski, wszyscy grający 
na gitarach oraz Dawid Kusiak grający na 
keyboardzie. Drugi zespół, a właściwie 
tercet, tworzyli występujący w strojach 
„aniołów”: Karolina Maruszak, Edyta 
Kurantowicz – obie grające na gitach oraz 
prowadzący zespół Marek Molenda 
grający na flecie. 
 Koncert kolędowo-jasełkowy 
przeszedł już do historii, a na kolejne 
kolędowanie musimy poczekać aż do 
grudnia. 

M. K. 
 

Fotoreportaż z koncertu kolęd – str. 20 

a z koncertu A. Batora – str.11 

 
Zespół Kalinka z ZSPiP w Kalinowicach 

 

 
Chórek „Smerfetki” z ZSiP w Tarnawatce 

 
Chórek dziecięcy z Tarnawatki 

 
Zespół młodzieżowy „Chwalmy Pana”  

z Parafii w Nabrożu 

 
Zespół Śpiewaczy „Roztocze” 

 z Dzierążni 

 
Zespół „Jarczowianki”  

z parafii  w Jarczowie 
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Statystyczne podsumowania 
 

 Tradycyjnie już, w jednym z pierwszych 
wydań Gazety Krasnobrodzkiej w danym 
roku, publikujemy informacje dotyczące 
liczby urodzeń, zgonów i liczby zawartych 
małżeństw na terenie gminy Krasnobród w 
minionym roku.  
 Kontynuując tę tradycję w poniższym 
artykule informujemy jaki był rok 2005 pod 
tym względem. Analizę rozpoczniemy od 
informacji dotyczących urodzeń. 
 

Urodzenia 
 

 W minionym roku na terenie miasta i 
gminy Krasnobród urodziło się 80 dzieci. W 
porównaniu do roku 2004 jest to liczba 
znacznie mniejsza, bo 2004 roku 
zanotowano o 15 urodzeń więcej, czyli 95. 
Liczba urodzeń w 2005 roku zbliżona jest do 
poziomu urodzeń w roku 2000 – urodziło się 
wówczas 75 dzieci. 
 Spośród 80 urodzeń 29 to dzieci 
urodzone  się w Krasnobrodzie, a 51 w 
pozostałych miejscowościach naszej gminy.  
 Biorąc pod uwagę płeć dziecka, to 
podobnie jak w roku 2004, w roku 2005 
urodziło się więcej chłopców (42), niż 
dziewczynek (38). Dane liczbowe dotyczące 
urodzeń w latach 1999-2005 z podziałem na 
płeć oraz podziałem uwzględniającym 
miejsce urodzenia (Krasnobród – pozostałe 
miejscowości) przedstawia tabela Nr 1. 
Natomiast w tabeli Nr 2 przedstawiamy 
informację o liczbie urodzeń z podziałem na 
poszczególne miejscowości. 
 Bardzo ważną decyzją dla rodziców 
nowo narodzonych dzieci jest wybór imion 
dla swoich pociech. Spośród imion męskich 
zdecydowanie najpopularniejsze imię męskie 
w 2005 roku to Jakub. Nadano je 4 
chłopcom. Po dwóch chłopców urodzonych 
w minionym roku otrzymało imiona: 
Norbert, Sebastian, Michał, Kamil, Bartosz, 
Karol, Dawid, Kacper. Do mniej 
popularnych imion, które wybrali rodzice 
dzieci narodzonych w 2005 roku można 
zaliczyć takie jak: Alan, Błażej, Marcel, 
Fabian.  
 Natomiast wśród imion żeńskich 
najpopularniejsze w 2005 roku to: Karolina i 
Wiktoria. I jedno i drugie imię wybrano dla 4 
dziewczynek. Drugie co do popularnosci 
imię żeńskie to Klaudia. Imię to otrzymały 3 
dziewczynki. Po dwie dziewczynki 
otrzymały imiona: Julia, Paula, Kamila, 
Aleksandra, Oliwia. Mniej popularne imiona 
nadawane dziewczynkom w 2005 roku to: 
Liwia i Kaja. 

Śluby  
 Urząd Stanu Cywilnego w 
Krasnobrodzie w 2005 roku sporządził 
rekordową liczbę aktów małżeństw. Było ich 
aż  71 czyli o 18 wiecej niż w roku 2004. 
Zdecydowaną większość stanowiły śluby 
konkordatowe i zawarto ich 63, a tylko 4 
pary zdecydowały się na ślub cywilny. 

Tabela Nr 1 
 

Lata 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

100 75 66 96 64 95 80 
Urodzenia  

ogółem w 
tym: 

w 
tym: 

w 
tym: 

w 
tym: 

w 
tym: 

w 
tym: 

w 
tym: 

Krasnobród 42 18 22 38 20 33 29 

Pozostałe  
miejscowości 

58 57 43 58 44 62 51 

Dziewczynki 56 30 27 42 33 45 38 

Chłopcy 44 45 39 54 31 50 42 

 

Tabela Nr 2 
Urodzenia 

Miejscowość 
2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 

Dominikanówka 5 6 5 3 6 4 

Grabnik 2 1 2 1 1 2 
Hucisko 1 1 1 2 2 3 
Hutki 1 8 4 2 3 3 
Hutków 3 5 8 5 9 5 
Kaczórki 3 - 1 2 6 - 
Krasnobród 18 22 38 20 33 29 
Majdan Mały 5 1 3 1 3 3 
Majdan Wielki 15 9 19 11 7 12 

Majdan Wielki  
ul. Borki 

- - - 2 2 - 

Malewszczyzna 1 2 1 1 2 1 
Nowa Wieś 1 - 2 2 1 1 
Podklasztor     1 - 
Potok Senderki 1 - - 1 3 1 
Stara Huta 4 3 2 5 2 1 
Szur 1 1 1 - 1 1 
Wólka Husińska 6 4 5 2 7 9 
Zielone 7 3 4 4 6 5 
Razem: 75 66 96 64 95 80 

 

Ponadto w krasnobrodzkim USC dokonano 4 transkrypcji, tj. wpisania do księgi 
USC treści aktu małżeństwa zawartego poza granicami naszego kraju. 
Transkrypcje dotyczyły ślubów zawartych w Rosji, Czechach i dwóch w 
Niemczech.  
 Tabela Nr 3 przedstwia zestawienie ogólnej liczby zawartych slubów w latach 
1999/2005 w gminie Krasnobród, z podziałem na śluby konkordatowe cywilne i 
transkrypcje. 
 Analizując miejsce zamieszkania osób zawierających związek małżeński w 
Krasnobrodzie w 2005 roku wynika, iż spośród 67 ślubów zawartych w 
Krasnobrodzie w 2005 roku 14 stanowią pary, w których oboje małżonkowie są 
mieszkańcami gminy Krasnoród. Natomiast 18 małżeństw to tzw. małżeństwa 
obce, w których obydwoje małżonków nie mieszka na terenie gminy Krasnobród. 
Spośród tych 18 małżeństw w 11 przypadkach jeden z małżonków jest 
mieszkańcem parafii Krasnobród (ale nie gminy), a w przypadku 7 ślubów oboje 
małżonkowie są spoza i gminy, i parafii Krasnobród, ale właśnie nasze miasto 
wybrali sobie jako miejsce zawarcia związku małżeńskiego. Pozostałe pary (35) 
to pary mieszane, a więc takie, w których jeden z małżonków jest z terenu naszej 
gminy, a drugi spoza niej. Spośród tych 35 ślubów aż w 27 ślubach to panowie 
pochodzili spoza naszej gminy, a tylko w 8 ślubach panie. 
 Biorąc pod uwagę wiek osób zawierających związek małżeński, to 
najmłodsza „pani młoda” i „pan młody” urodzili się w 1987 roku. 

Ciąg dalszy na str. 13 
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Specjalne wydanie 
 
 Pierwsze w tym roku wydanie 
„Gazety Krasnobrodzkiej” było wydaniem 
specjalnym poświęconym w całości 
zmarłemu w dniu 2 stycznia 2006r. ks. 
Kazimierzowi Wojtowiczowi – 
wieloletniemu proboszczowi Parafii w 
Krasnobrodzie. 
 Gazeta zwierała wiele tekstów, w 
których osoby znające ks. Kazimierza 
Wojtowicza wspominały go i spotkały się 
z nim w różnych sytuacjach życiowych. 
 Jeden z artykułów pt. „Letnie koncert 
organowe w Krasnobrodzie” został 
opublikowany bez podpisu. Przepraszamy 
autorkę tekstu za to niedopatrzenie. 
Jednocześni informujemy Czytelników 
G.K., że autorką w/w artykułu jest dawna 
krasnobrodzka parafianka pani Izabela 
Korzeniowska – nauczycielka z Kijan. 
 Jeszcze raz serdecznie dziękuję 
wszystkim autorom tekstów i osobom, 
które w różny sposób pomagały w 
przygotowaniu tej publikacji. 
 Dzięki naszej współpracy powstało 
specjalne wydanie G.K, która spotkało się 
z ogromnym zainteresowaniem 
Czytelników.  

Red. nacz. M. Czapla 

 

 

Statystyczne podsumowania 
Ciąg dalszy ze str. 12 

Natomiasta najstarsza „pani młoda” urodziła się w 1952, a nastarszy „pan młody” w 
1956 roku.  
 Największa różnica wiekowa pomiędzy małżonkami to 10 lat i w tym przypadku 
mąż był straszy od żony, natomiast w innym związku małżeńskim zawartym w 2005 
roku  różnica wynosiła 9 lat, ale to mąż był młodszy o 9 lat od swojej żony. 
 Spośród wszystkich ślubów zawartych w Krasnobrodzie jedynie w sześciu 
przypadkach panie zdecydowały się na nazwisko dwuczłonowe, tj. do swojego nazwiska 
dołączyły nazwisko męża. Pozostałe panie przybrały nazwisko męża. 
 
Tabel Nr 3. 

Lata 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

67 75 63 59 67 53 71 
Śluby  

ogółem w 
tym: 

w 
tym: 

w 
tym: 

w 
tym: 

w 
tym: 

w 
tym: 

w 
tym: 

Konkordatowe 58 62 54 52 59 49 63 

Cywilne  9 13 9 7 7 3 4 

Transkrypcje - - - 1 1 1 4 

 
Zgony 

 W 2005 roku zmniejszyła się znacznie liczba zgonów w stosunku do roku 2004 i do 
lat poprzednich. W 2005r. zmarło 87 mieszkańców naszej gminy, tj. o 18 mniej niż w 
roku 2004. Tak małej liczby zgonów nie odnotowano w gminie Krasnobród w ostatnich 
sześciu latach. Spośród 87 osób, które odeszły z naszej społeczności lokalnej w 2005 
roku, 67 to mieszkańcy poszczególnych miejscowości naszej gminy, a 20 to mieszkańcy 
domów pomocy społecznej.  
 Tabela Nr 3 przedstawia dane dotyczące zgonów z podziałem na poszczególne 
miejscowości naszej gminy.  
Uwzględniając podział ze względu na płeć osób, które odeszły z naszej społeczności, to 
w przeciwieństwie do roku 2004 zmarło więcej kobiet (50) niż mężczyzn (37). 
Najstarsza osoba, która odeszła z naszej społeczności lokalnej miała 98 lat, najmłodsza 
19. 

Tabela Nr 3 
Zgony 

Miejscowość 
2000r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 

Dominikanówka 3 6 4 2 1 
Grabnik 1 2 - 1 1 
Hucisko 4 2 3 7 - 
Hutki 1 5 2 3 4 
Hutków 5 14 12 4 4 
Kaczórki 3 3 6 3 4 

Krasnobród 
16  

(bez DPS) 
22 

 (bez DPS) 
20 

(bez DPS) 
31 

(bez DPS) 
21 

 (bez DPS) 

Majdan Mały 3 3 4 4 5 

Majdan Wielki 
7 

(bez DPS) 
7 

(bez DPS) 
21 

(bez DPS) 
6 

(bez DPS) 
9 

(bez DPS) 

Malewszczyzna 5 4 - 3 2 
Nowa Wieś 1 1 1 1 2 
Podklasztor 
ul. Turzyniec 

- - - - - 

Potok Senderki 4 3 - 1 2 
Stara Huta 4 1 3 3 2 
Szur - - 1 2 1 
Wólka Husińska 2 2 4 5 4 
Zielone 9 8 6 3 5 
Domy Pomocy 
Społecznej   

28 41 26 26 20 

Razem: 96 124 113 105 87 
 

oprac. M Czapla 

 

Pamięci  
ks. K. Wójtowicza 

 
Przygasł blask pozłacanych ołtarzy  
organowa muzyka  
wspomnieniem się snuje  
po kątach nawy  
przysiadła cichutko na skrzydłach  
aniołów  
 
zadumały się wiejskie kaplice  
 
z wielkomiejskiej klatki  
serce wyrywa się  
ku przestrzeni roztoczańskich wzgórz  
pachnących poziomkami i sosną  
nasłuchuje odgłosów dalekich   
czasem nazwa znajoma  
muzyką zabrzmi w uszach  
czas miniony  
zastygł w pożółkłych kartach  
i starych fotografiach 
 
Dziękujemy Ci Panie  
za pozłacane ołtarze  
i złotą koronę  
Królowej Roztocza  
za wioskowe kaplice  
za letnie koncerty  
a najbardziej za to, 
że na drodze naszego życia  
postawiłeś księdza Kazimierza 
 

M. Olszewska 

02.02.2006r. 
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Łączy nas wiele 
 

 Radio Maryja, telewizja TRWAM, 
„Nasz Dziennik”, to jedyne polskie, 
katolickie media. Nie są związane z 
reklamą i nie są na usługach obcych 
mocodawców. Utrzymują się z darów serca 
wiernych słuchaczy w Polsce i na całym 
świecie. Radio Maryja dzięki wiernie 
głoszonej prawdzie jest oddane 
bezinteresownie człowiekowi. Przynosi 
Chrystusa i broni cywilizacji życia oraz 
wskazuje na miłość do Boga i bliźniego 
jako najwyższą wartość. Jawi się jako 
kochające Naród., patriotyzm, tradycje 
Ojców, nasze dziedzictwo. Jest 
największym Uniwersytetem na obecne 
czasy. 
 7 grudnia świętowaliśmy 14 rocznicę 
powstania Radia Maryja. W związku z tym 
do Torunia udałam się razem z członkami 
Koła Przyjaciół Radia Maryja w 
Krasnobrodzie oraz z członkami Biura 
Radia Maryja w Zamościu. 6 grudnia o 
godzinie 21.00 wyjechaliśmy z Zamościa. 
Z modlitwą i pieśnią na ustach dotarliśmy 
do Torunia o godz. 6.00 rano. 
 Przyznaję, że w siedzibie Radia Maryja 
byłam pierwszy raz i wszystko, co 
zobaczyłam wywarło na mnie bardzo 

pozytywne wrażenie. Dało się zauważyć 
wielką troskę gospodarza Ojca Dyrektora 
Tadeusza Rydzyka zarówno o wygląd 
siedziby jak i przygotowanie uroczystości. 
Byliśmy serdecznie powitani i otoczeni 
troską wolontariuszy, którzy przez cały 
dzień grzecznie i kulturalnie udzielali 
informacji. Dla gości przygotowane były 
dwa olbrzymie ogrzane namioty. Był także 
gorący bigos z chlebem i gorąca herbata. 
Wielkie tłumy Rodziny Radia Maryja 
krążyły po Toruniu. Wszyscy odnosili się z 
wzajemną miłością i życzliwością. 
 Ojcowie pracujący w Radiu, choć 
zziębnięci i zmoknięci, z mikrofonami 
witali przybyłych uśmiechem i ciepłym 
słowem. O godz. 13. 00 odbyły się występy 
wspaniałych zespołów, z których powiało 
Polską. Kulminacyjnym punktem 
obchodów 14 rocznicy Radia Maryja była 
Msza Święta z udziałem 8 biskupów, 140 
księży, dużej ilości sióstr zakonnych, 
władz rządowych, parlamentarzystów i 
całej rzeszy Rodziny Radia Maryja z Polski 
i świata. Dwa olbrzymie namioty były 
wypełnione po brzegi, a kościół pękał w 
szwach. Wszystkich urzekła piękna 
homilia naszego ukochanego ks. biskupa 

 
Józefa Zawitkowskiego. Studenci Szkoły 
Medialnej złożyli na ołtarzu w kartonach 
miliardy wypowiedzi szkalujących Radio 
Maryja. Ojciec Tadeusz Rydzyk powierzył 
je Jezusowi poprzez ręce Matki Bożej. Po 
zakończonych uroczystościach udaliśmy 
się na nocleg do Domu Pielgrzyma. 
 Na następny dzień o godzinie 6.00 
wyruszyliśmy w drogę powrotną. 
Wstąpiliśmy nad tamę, skąd zostały 
wrzucone do Wisły zwłoki ks. Jerzego 
Popiełuszki. Modlitwą uczciliśmy pamięć 
Wielkiego Polaka. Następnie udaliśmy się 
do Niepokalanowa, gdzie w Godzinie 
Miłosierdzia wypraszaliśmy łaski u Matki 
Bożej Niepokalanie Poczętej. O godzinie 
15.00 w Warszawie nad Grobem ks. 
Jerzego Popiełuszki modliliśmy się 
Koronką do Bożego Miłosierdzia. 
Zwiedziliśmy także Muzeum umęczonego 
Kapłana. Krocząc drogą życia ks. Jerzego 
Popiełuszki przypomniałam sobie czasy, 
kiedy pan Łupina z Lublina zakładał w 
naszej szkole Solidarność. Ostrzegał nas, 
że może to grozić prześladowaniem, a 
nawet śmiercią. Mówił prawdę. Ks. Jerzy 
Popiełuszko jest tego przykładem i nie 
tylko on.. 
 Do domu powróciłam około godz. 
22.00. Byłam bardzo zadowolona z udanej 
pielgrzymki i spotkania z Rodziną Radia 
Maryja.  

Józefa Kusz 

   

OGŁOSZENIE SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH 
 

Informuje, że uruchamia nowe 

kursy 
 

Język  
włoski i francuski 

 

Od podstaw dla dzieci  
i dorosłych 

 
Bliższe informacje w naszej 

siedzibie: 
 

Ul. Kościuszki 14 B 
(wejście od podwórza) 

Tomaszów Lub. 
Tel. (084) 664 42 42, 

0 608597342 
 

ZAPRASZAMY 
 
 

Burmistrz Krasnobrodu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 
lat niżej wymienionych nieruchomości, stanowiących własności Miasta i Gminy 
Krasnobród, położonych w Krasnobrodzie przy ul. Sikorskiego:  
- parcela nr C o pow. 0,0285 ha, zabudowana obiektem i trwale związanym z gruntem, z 
przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomiczno-handlowych, roczny czynsz 
wywoławczy netto w wysokości – 3 500,00 zł, 
- parcela nr D o pow. 0,0300 ha, zabudowana obiektem nietrwale związanym z gruntem, z 
przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomiczno-handlowych, roczny czynsz 
wywoławczy netto w wysokości – 3 500,00 zł, 
- parcela nr E o pow. O,0334 ha, zabudowana obiektem i trwale związanym z gruntem, z 
przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomiczno-handlowych, roczny czynsz 
wywoławczy netto w wysokości – 3 500,00 zł, 
- parcela nr G o pow. 0,0327 ha, zabudowana obiektem i trwale związanym z gruntem, z 
przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomiczno-handlowych, roczny czynsz 
wywoławczy netto w wysokości – 3 500,00 zł, 
- parcela nr H o pow. 0,0302 ha, zabudowana obiektem i trwale związanym z gruntem, z 
przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomiczno-handlowych, roczny czynsz 
wywoławczy netto w wysokości – 3 500,00 zł, 
- parcela nr J o pow. 0,0386 ha, zabudowana obiektem i trwale związanym z gruntem, z 
przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomiczno-handlowych, roczny czynsz 
wywoławczy netto w wysokości – 3 500,00 zł, 
- parcela nr L o pow. 0,0252 ha, zabudowana obiektem i trwale związanym z gruntem, z 
przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomiczno-handlowych, roczny czynsz 
wywoławczy netto w wysokości – 3 500,00 zł, 
- parcela nr M o pow. 0,0270 ha, zabudowana obiektem i trwale związanym z gruntem, z 
przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomiczno-handlowych, roczny czynsz 
wywoławczy netto w wysokości – 3 500,00 zł, 
- parcela nr N o pow. 0,0298 ha, zabudowana obiektem i trwale związanym z gruntem, z 
przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomiczno-handlowych, roczny czynsz 
wywoławczy netto w wysokości – 3 500,00 zł, 
Ustalona wysokość czynszu w wyniku licytacji płatna jednorazowo z góry, w terenie do 30 
lipca każdego roku. 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie przy ul. 3-go Maja 
36 w dniu 17 marca 2006 r. o godz. 10.00. wadium w wysokości 10% czynszu 
wywoławczego należy wpłacić nie później niż trzy dni przed przetargiem, na konto Urzędu 
Miejskiego, pokój nr 9, tel.084 660 7691. Przed otwarciem przetargu osoby, które wpłaciły 
wadium, winny zapoznać się z projektem umowy dzierżawy. Osobie, która przetarg 
wygrała uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. 
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu. 

 
 

Od Redakcji 
 

Serdecznie zapraszamy do publikowania 
na łamach „Gazety Krasnobrodzkiej” 

reklam i drobnych ogłoszeń. 
 

Informacje dotyczące zasad publikacji 
reklam można uzyskać w Redakcji. 

 

Ogłoszenia drobne publikowane  
będą bezpłatnie. 
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Wieści z SP w Kaczórkach 

 
 
Nasz uczeń jak zwykle pogodny, bardzo 
pracowity, przyjacielski, serdeczny, na 
pewno wiele dobroci serca i pracowitości 
otrzymał przez dobry przykład 
szczególnie od Mamy. Udziela się 
czytaniem Pisma Świętego w Kościele, 
bardzo dobrze wypełnia polecenia i 
prośby swoich nauczycieli i pani 
wychowawczyni. Jako jego Katecheta 
pięknie gratuluję. 
 Całym sercem jestem z Arkiem i jego 
Rodzicami. Życzę sukcesów na etapie 
wojewódzkim!  

Ksiądz Paweł Słonopas 

 

 

Mamy piękne stroje... 
 W przerwie Świąt Bożego 
Narodzenia przez dwa dni Samorząd 
Uczniowski wraz z chętnymi uczniami 
odwiedził mieszkańców wsi Kaczórek, 
Hutek i Bondyrza. Kolędując 
odwiedziliśmy 66 rodzin i zebraliśmy 
953,41zł., za które mamy piękne, 
jednakowe stroje dla pocztu 
sztandarowego. 
 Bardzo serdecznie dziękujemy za 
miłe, serdeczne przyjęcie oraz za każdy 
grosik. Przepraszamy wszystkich tych, 
których nie odwiedziliśmy, ale złe 
warunki atmosferyczne wówczas nie 
pozwoliły ( ślisko i zimno). 

Wdzięczni kolędnicy z opiekunką SU 

 

Pierwsze „Słoneczka” 
 Na Powiatowym Przeglądzie Kolęd 
Różnych Narodów w Zamościu nasz 
zespół „Słoneczka” zajął I miejsce. 
 Dzieci przywiozły piękne dyplomy i 
dwie encyklopedie ufundowane przez 
Prezydenta Miasta Zamość oraz 
organizatorów.  
 Z całego serca gratulujemy i życzymy 
dalszych tak owocnych sukcesów w 
całym Nowym Roku. 

         Anna Szkałuba 

 

Kształtujemy tożsamość krajobrazu 
 Lubelskie Kuratorium Oświaty w roku szkolnym 2004/2005 ogłosiło konkurs dla 
szkół pt. „Kształtujemy tożsamość krajobrazu”. Szkoła Podstawowa im. AK w 
Kaczorkach zgłosiła swój udział do konkursu. 
 Dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie kółka przyrodniczego kl. IV-VI i 
uczniowie kl. O-III Mali Ekolodzy w ciągu całego roku szkolnego realizowali 
zadania i przygotowywali dokumentację określoną w regulaminie konkursu. 
 Kształtując tożsamość krajobrazu naszej szkoły szczególnie uwzględniliśmy 
Ścieżkę przyrodniczo-historyczna, mini-ogródek botaniczny i zadaszoną scenę. Do 
powstania tych obiektów przyczyniło się wiele starań dyrektora, jak również 
wymagało zabiegów przy pozyskiwaniu sponsorów. 
 Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Krasnobrodzie, Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska w Lublinie, Nadleśnictwem Zwierzyniec i Kołem 
Łowieckim Hubertus w Kaczórkach uczniowie naszej szkoły wzbogacają swoją 
wiedzę, poszerzają zainteresowania i poznają piękno otaczającego świata. 
 Za udział w konkursie nasza szkoła otrzymała mapę ścienną Europa – państwa 
Unii Europejskiej i kilka książek przeznaczonych do biblioteki szkolnej, a także 
lampę słoneczną i latarkę. 
 20 lutego 2006r. dyrektorowi naszej szkoły w Kuratorium Oświaty w Lublinie 
zostały przekazane nagrody z pamiątkowymi dyplomami. Szkoła otrzymała dyplom 
z tytułem szkoły rozumnie kształtującej krajobraz. Dyplomy z tytułem mistrza 
architektury krajobrazu otrzymali nauczyciele i instytucje współpracujące z naszą 
szkolą. Szkolnego mistrza architektury wraz z dyplomem otrzymali uczniowie 
biorący udział w konkursie. 

Irena Kozłowska 

 

Mamy Laureata 
 Uczeń Arkadiusz Gałka z kl.VIb został laureatem okręgowego Konkursu 
Przyrodniczego w Zamościu. Szkolny konkurs odbył się w listopadzie. Brało udział 
5 uczniów z kl. VI a i b. Najlepszym uczniem z opanowania wiedzy przyrodniczej 
wiedzy przyrodniczej został Arek Gałka. 
 Na zajęciach Kółka Przyrodniczego poszerzał swoją wiedzę biologiczną i 
geograficzną, uzupełniające informacje zagadnieniami z fizyki i chemii. Brał udział 
w zajęciach pozalekcyjnych, a swoją wiedzę uzupełniał w domu korzystając z 
przyrodniczych dodatkowych podręczników. 
 16 stycznia brał udział w II edycji Konkursu Przyrodniczego w Zamościu, gdzie 
zostaje laureatem. Przed nami dalsza praca i poszerzanie wiadomości.  
 17 marca jedziemy na III etap konkursu do Lublina. 
Życzę Arkowi wytrwałości i gratuluję sukcesów, a dla innych uczniów niech będzie 
to zachętą do nauki i udziału w konkursach. 

Irena Kozłowska 

 

Brawo Arek!!! 
 Niby jest normalny jak my wszyscy, biega na przerwie, walczy z chłopakami: 
daje ściągać. Zmienia się dopiero na lekcji, zawsze jest przygotowany, słucha i 
uważa. Jednak to nie wszystkie jego „wady”, sprawdziany pisze najlepiej, ostatnio 
zrobił nam jeszcze jeden numer - okazał się najlepszy w szkolnym etapie konkursów 
przedmiotowych (przyroda, historia, religia). Arek także świetnie liczy, 
zakwalifikował się do następnego etapu konkursu matematycznego „Szpak”. I 
znowu życie mogło wrócić do normy, ale gdzie tam, ostatnio (25.01.2006r.) pan 
dyrektor na apelu składa gratulacje naszemu Arkowi - bo został laureatem konkursu 
przyrodniczego pojedzie na kolejny etap do Lublina. No i jak my mamy wytrzymać z 
takim Arkiem? 
 Koniec żartów - jesteśmy dumni i może będziemy próbować go trochę 
naśladować… może. 

Klasa VI b  

 

Nasz Geniusz 
 Lepiej, mądrzej, doskonalej to chyba życiowa dewiza naszego pracowitego 
ucznia Arka Gałki z kl. VI b” Szkoły Podstawowej w Kaczórkach.  
 Arek został zwycięzcą konkursu międzyszkolnego z przyrody i religii na terenie 
naszej szkoły. Dzięki własnej ambicji i pomocy nauczycieli zdobył I miejsce z w/w 
dziedzin. W eliminacjach powiatowych w Zamościu, również wykazał się ogromną 
wiedzą i zakwalifikował się jako finalista do Lublina.  

 
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 

Zespołu Szkół Podstawowych 
im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 

 
pragną bardzo serdecznie 

 podziękować 
 

Wspólnocie Gruntowej  
w Krasnobrodzie 

 

za przekazanie darowizny  
w wysokości 2 000 zł 

z przeznaczeniem na potrzeby uczniów 
naszej szkoły. 

 
Pomoc ta w szczególny sposób 

przyczyniła się do realizacji 
naszych planów i zamierzeń 

organizacyjno-wychowawczych. 
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Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów na 2006 rok 
 

 Urząd Miejski w Krasnobrodzie w porozumieniu z Zakładem Gospodarki Komunalnej ustalił stałe terminy selektywnej zbiórki 
odpadów w 2006 roku.  
 Dla miasta Krasnobród ustalono miesiące: marzec, maj, lipiec, sierpień, październik, grudzień.  
 

 Marzec Maj Lipiec Sierpień Październik Grudzień 

ul. Zamojska, osiedle 
Podzamek, Nowa Wieś 

Wtorek 
07.03.2006 

Wtorek 
09.05.2006 

Wtorek 
11.07.2006 

Wtorek 
08.08.2006 

Wtorek 
10.10.2006 

Wtorek  
12.12.2006 

Krasnobród - centrum 
Środa 

08.03.2006 
Środa 

10.05.2006 
Środa 

12.07.2006 
Środa 

09.08.2006 
Środa 

11.10.2006 
Środa  

13.12.2006 

Osiedle Podklasztor, Borki 
Czwartek 

09.03.2006 
Czwartek 

11.05.2006 
Czwartek 

13.07.2006 
Czwartek 

10.08.2006 
Czwartek 

12.10.2006 
Czwartek 

14.12.2006 
 

 Z terenu gminy posegregowane surowce wtórne odbierane będą w marcu, czerwcu, sierpniu oraz listopadzie. 
 

 marzec czerwiec sierpień listopad 

Grabnik, Hutków, Hutki, Kaczórki 
Poniedziałek 
13.03.2006 

Poniedziałek 
12.06.2006 

Poniedziałek 
21.08.2006 

Poniedziałek 
13.11.2006 

Stara Huta, Hucisko, Malewszczyzna, 
Potok Senderki, Lasowe 

Wtorek 
14.03.2006 

Wtorek 
13.06.2006 

Wtorek 
22.08.2006 

Wtorek 
14.11.2006 

Wólka Husińska, Husiny, Szur, Borki, 
Figarnia, Zielone 

Środa 
15.03.2006 

Środa 
14.06.2006 

Środa 
23.08.2006 

Środa 
15.11.2006 

Majdan Mały, Majdan Wielki, 
Dominikanówka 

Czwartek 
16.03.2006 

Czwartek 
15.06.2006 

Czwartek 
24.08.2006 

Czwartek 
16.11.2006 

  
 Urząd Miejski w Krasnobrodzie zapewnia dla każdego gospodarstwa domowego worki foliowe, których przeznaczenie określa 
odpowiedni kolor i napis. Napełnione worki w wyznaczonym terminie należy wystawić przed posesję do godziny 9.00, skąd 
zostaną nieodpłatnie odebrane przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Worki do segregacji odpadów można otrzymać w Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej w Majdanie Wielkim oraz w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, ponadto dostarczane będą na wymianę przy odbiorze napełnionych worków, przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej.  
 
PLASTIK – kolor żółty 
Do worka wrzucamy: 

- opakowania po płynach i napojach PET 
- worki po produktach mlecznych, folie, reklamówki, 

woreczki foliowe 
- opakowania po artykułach gospodarstwa domowego z 

tworzyw sztucznych 
- worki po nawozach sztucznych 

SZKŁO – kolor zielony 
Do worka wrzucamy: 

- opakowania ze szkła białego i kolorowego 
- stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami i 

tworzywami 
 

 
MAKULATURA – kolor niebieski 
Do worka wrzucamy: 

- gazety, zeszyty, katalogi 
- listy, papier piśmienny, torebki papierowe 
- kartony, pudełka, tektura falista 

 
 
METALE – kolor czerwony 
Do worka wrzucamy: 

- puszki po konserwach 
- drobny złom żelazny 
- drobny złom metali kolorowych  

 

 

Niesiemy pomoc potrzebującym 
 W ramach podjętych zadań „Alertu” w dniu 17.XII.2005 r. uczniowie Zespołu Szkół 
Podstawowych kl. IV „c” wraz z wychowawcą p. Zofią Tyrką oraz rodzicami p. E. 
Umińską i p. B. Bondyrą odwiedzili „Państwowy Dom Dziecka” w Łabuniach.  
 Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem w akcję „Pomagamy potrzebującym 
dzieciom”. Zorganizowali zbiórkę zabawek, a wychowawca klasy pozyskała sponsorów tj. 
p. Adamczuków i p. Borków, którzy przekazali słodycze, z czego wykonano prezenty dla 
każdego wychowanka Domu Dziecka. 
 Mimo utrudnionych warunków na drodze wszyscy dotarli szczęśliwie. W pełni radośni 
i zadowoleni na twarzach, udali się na długo oczekiwane spotkanie z dziećmi w różnym 
przedziale wiekowym od 1 roku do 18 lat. Uczniowie klasy IV „c” zaprezentowali się w 
scenariuszu „Pomagamy zwierzętom” oraz tańcu. W tej bardzo miłej i radosnej atmosferze 
wszystkim złożono życzenia świąteczne oraz przekazano stroik świąteczny wykonany 
przez p. Dorotę Umińską. 
 Duże podziękowania kierujemy do naszej pani dyrektor Joanny Szykuły za 
umożliwienie wyjazdu oraz tym, którzy przyczynili się w realizacji takich działań na rzecz 
akcji „Niesiemy pomoc potrzebującym”. Dziękujemy 
 

Uczniowie kl. IV c wraz z wych. p. Zofią Tyrka 

 
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) 
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Ziemianin, społecznik, polityk (cz.2) 
Działalność społeczno-polityczna Kazimierza Bogdana Fudakowskiego w świetle wspomnień rodzinnych 

 

 Zgodnie z zapowiedzią z 

grudniowego wydania G.K. publikujemy 

na łamach naszego pisma dalszy ciąg 

dziejów Kazimierza Fudakowskiego 

autorstwa dr Janusza Korgi. 

     Redakcja 

 
 Poczynania Fudakowskiego i jemu 
podobnych wspierane były również 
przez duchowieństwo katolickie i 
Kościół rzymskokatolicki. Prowadzili 
oni od początku dwudziestego wieku 
walkę o zintegrowanie byłych unitów, 
którzy na mocy edyktu tolerancyjnego z 
17/30 kwietnia 1905 r. przeszli do 
Kościoła katolickiego. Akcji tej 
patronował ówczesny biskup lubelski ks. 
Franciszek Jaczewski. Fudakowski 
bierze aktywny udział w pracach 
naczelnych władz Ligi Narodowej, tak 
charakteryzując sytuację społeczno-
polityczną wśród Polaków: "Weszliśmy 
wtedy w okres rozdwojenia się opinii 
politycznej kraju pod wpływem 
wydarzeń międzynarodowych". 
Fudakowski niezwykle ostro krytykuje 
poczynania J. Piłsudskiego w Galicji w 
przededniu wybuchu wojny. Zrywy 
zbrojne propagowane przez niego, 
pochopne podniecanie społeczeństwa do 
czynu zbrojnego były, jego zdaniem, 
błędnym ocenianiem sił ententy i 
trójprzymierza. Taka postawa J. 
Piłsudskiego oraz błędna ocena sytuacji 
politycznej powodowała 
nieporozumienia między obozem 
Piłsudskiego a społeczeństwem polskim 
w zaborach rosyjskim i pruskim. To było 
również przyczyną nienawiści, jakie 
wystąpiły między J. Piłsudskim i jego 
obozem a Stronnictwem Narodowo-
Demokratycznym. Różnice pomiędzy 
głównymi nurtami politycznymi 
spowodowały, że trudno im było 
opracować jednolitą strategię walki o 
sprawę polską, opierając się na którymś 
z państw zaborczych. Dlatego powstały 
różne koncepcje odbudowy państwa 
polskiego. Sam Fudakowski był 
zwolennikiem i zdecydowanym 
stronnikiem państw ententy. Na 
zwycięstwie tych państw opierał swe 
plany i nadzieje rozwiązania sprawy 
polskiej. Uważał, że należy dążyć do 
zjednoczenia wszystkich ziem polskich, 
które możliwe było jedynie w razie 
zwycięstwa ententy, czyli 
trójporozumienia Francji, Anglii i Rosji. 
Zdaniem Fudakowskiego, pełnią bytu 
narodu jest jego niepodległy byt, 
wyrażony we własnym niepodległym i 
suwerennym państwie. Żeby tę pełnię 
osiągnąć, naród musi być w swym bycie 
duchowym nie tylko zjednoczony, ale 

wzmocniony i ujednolicony. Ta jedność 
została przez rozbiory rozbita, a duch 
narodowy we wszystkich warstwach 
wyczerpany. Przez cały XIX wiek 
wszystkie narody europejskie w 
posiadaniu własnej państwowości nie 
tylko rozwijały się, lecz osiągały 
wysokie wyniki materialne. Naród polski 
poddany obcym, wrogim wpływom, 
hamowany w swym rozwoju zachował 
tylko w odgórnej warstwie pełną 
świadomość narodową. 

W postawie i poglądach 
Fudakowskiego decydującym 
czynnikiem był wynik trzeźwej oceny sił 
i wybór odpowiednich środków do 
osiągnięcia naczelnego celu, jakim 
zawsze był pełny, niepodległy byt 
naszego narodu. Dlatego w pierwszym 
okresie działań wojennych Fudakowski 
ostro krytykował poczynania obozu 
legionowego, starającego się "pozyskać 
ku sobie sympatie społeczeństwa, ob-
liczoną na tani, karmelkowo-
chorągiewkowo-uczuciowy patriotyzm 
młodzieży i powiewnych dusz. Nie 
argumentami, lecz teatralną inscenizacją 
starano się pobudzić uczucia 
patriotyczne na rzecz czynu zbrojnego". 

Jednocześnie Fudakowski krytykuje 
niektóre poczynania własnego 
ugrupowania politycznego, gdy pisał, że 
"były też i bezsensowne zapędy 
polityczne w obozie, do którego 
należałem, do których zaliczyć należy 
tworzenie groteskowego legionu 
puławskiego i przesadnie drażniące 
zachwyty pewnego odłamu prasy nad 
żołnierzem rosyjskim, których tendencją 
było wywołanie nastroju uczuciowego 
tam, gdzie uczucie nie powinno mieć nic 
do czynienia, a tylko trzeźwy rozum i 
polityczne wyrachowanie". 
Nieprzychylna ocena przez 
Fudakowskiego koncepcji legionowej 
wynikała z niechętnej postawy wobec 
ugrupowania przeciwnego jego 
koncepcji politycznej, propagowanej i 
artykułowanej przez Romana 
Dmowskiego. W tej sytuacji bezustannej 
walki o utrzymanie polskości na 
ziemiach polskich wchodzących do 
guberni chełmskiej wybucha I wojna 
światowa, która zastaje Nieprzychylna 
ocena przez Fudakowskiego koncepcji 
legionowej wynikała z niechętnej 
postawy wobec ugrupowania 
przeciwnego jego koncepcji politycznej, 
propagowanej i artykułowanej przez 
Romana Dmowskiego. W tej sytuacji 
bezustannej walki o utrzymanie 
polskości na ziemiach polskich 
wchodzących do guberni chełmskiej 
wybucha I wojna światowa, która zastaje 

Fudakowskiego w Krasnobrodzie. Już na 
początku wojny Fudakowski wystąpił z 
inicjatywą powołania w guberni 
chełmskiej polskiej organizacji 
opiekuńczej, wzorowanej na Centralnym 
Komitecie Obywatelskim w Warszawie. 
Na tę działalność nie uzyskuje zgody 
miejscowych władz administracyjnych. 
Szczególnie ostro przeciwko temu 
projektowi wystąpił prawosławny biskup 
w Chełmie Eulogiusz Fudakowski 
niezrażony tymi niepowodzeniami 
rozpoczął zabiegi o utworzenie 
miejscowego Komitetu Tatianowskiego. 
W tym celu udaje się do Piotrogrodu, by 
tam szukać poparcia dla swych planów 
w Zarządzie Głównym tej organizacji. 
Podczas tego pobytu Fudakowski był na 
audiencji u premiera Rosji Goremykina. 
Po tych zabiegach otrzymuje na 
działalność Komitetu 200 tys. rb. 
Komitet powstał wiosną 1915 r., 
Fudakowski został wybrany na 
przewodniczącego, a jego zastępcą 
został Adam Sajkiewicz z Hyży. W 
pracach Komitetu wielką rolę odgrywali 
przedstawiciele wielkiej własności i 
zwolennicy orientacji narodowej. 

W pierwszym okresie wojny 
Fudakowski brał czynny udział w 
pracach Centralnego Komitetu 
Obywatelskiego w Warszawie, dokąd 
udawał się kilkakrotnie na zebrania oraz 
na narady polityczne Stronnictwa 
Narodowo-Demokratycznego. 
Fudakowski uczestniczył również w 
pracach Komitetu Obywatelskiego w 
Lublinie, w którym pracował razem z 
Janem Steckim i Stanisławem 
Śliwińskim. Celem działalności 
Komitetu była akcja niesienia pomocy 
rodzinom dotkniętym skutkami wojny. 

Szeroko zakrojoną działalność 
społeczno-polityczną Fudakowski 
dostosowywał do zmieniających się 
warunków politycznych na ziemiach 
polskich. W sytuacji gdy Zamojszczyzna 
dostała się pod okupację austriacką nowe 
władze - w osobie komendanta Zamościa 
Juliusza Fiszera - zleciły 
Fudakowskiemu odbudowanie struktury 
i podjęcia pracy przez sądy gminne 
(sądy pokoju). Pracę tę Fudakowski, jak 
sam wspomina, "wykonał sprawnie i 
szybko". Kompetencje sądów były ściśle 
ograniczone do drobnych spraw 
majątkowych, granicznych, do sporów 
osobistych i pewnej kategorii nadużyć. 

Zorganizowanie sądownictwa i 
szkolnictwa Fudakowski uważał za duży 
sukces organizacyjny w pierwszym roku 
okupacji austriackiej tych ziem. Ta 
polska działalność oświatowa i  

Ciąg dalszy na str. 18 
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Ciąg dalszy ze str. 17 
sądownicza rozbudzała u Polaków 
nadzieję na pełną niezależność narodową 
i powstanie polskich suwerennych 
instytucji. 

Część ziemian lubelskich, w tym 
także i z Zamojszczyzny, popierała 
nastroje aktywistyczne. W tym celu 
powołano Ziemiańską Grupę 
Niepodległościową, w ramach której 
działali: Leon Hempel, Julian hr. 
Stadnicki, Tadeusz Rojowski, Stefan 
Plewinski. Kazimierz Fudakowski nie 
poparł tych ziemian, dlatego razem z 
Janem Steckim i Stanisławem 
Śliwińskim utworzył w Lublinie 
23listopada 1915 r. Klub Polski, który 
swym charakterem działania zbliżony 
był do Międzypartyjnego Koła 
Politycznego grupującego zwolenników 
koncepcji pasywistycznych. Klub Polski 
miał prowadzić działalność o 
charakterze społecznym i oświatowym. 
Program zakładał, że ostatecznym celem 
jest zjednoczenie i niepodległość całego 
terytorium narodowego. Do tego celu 
według Fudakowskiego naród polski 
powinien dążyć do uzyskania możliwie 
największego zakresu niezależności poli-
tycznej na możliwie największym 
obszarze swego terytorium - z 
warunkiem zachowania jednocześnie jak 
najściślejszego związku między 
wszystkimi dzielnicami, bez ich 
uszczuplenia i podziału. Program ów 
zmierzał do konsolidacji społeczeństwa 
wokół haseł wynikających z bieżącej 
sytuacji politycznej. 
Fudakowski był w tym okresie 
niezwykle aktywny, realizując 
równocześnie program zachowania 
pozycji społecznej ziemiaństwa i jego 
wpływu na wydarzenia polityczne na 
ziemiach polskich. W tym samym czasie 
podejmuje również starania o 
reaktywowanie komitetu opieki nad 
opuszczonymi majątkami ziemskimi, 
który swą działalność rozpoczął jeszcze 
w czasach pobytu wojsk rosyjskich na 
tych terenach. Komitet ów swym 
zasięgiem obejmować miał nie tylko 
okupację austro-węgierską, ale także 
przyległe obszary Podlasia. W tej pracy 
Fudakowski współpracuje z Leonem 
Przanowskim, Tadeuszem Rojowskim i 
innymi przedstawicielami wielkiej 
własności. Motywem organizowania się 
ziemian była ochrona ich stanu 
posiadania. Była to reakcja na głosy, 
które wtedy zaczęły się pojawiać, o 
konieczności przeprowadzenia reformy 
rolnej i o podziale wśród włościan 
opuszczonych majątków ziemskich. 
 Pod koniec 1916 r. wśród lubelskich 
działaczy Narodowej Demokracji prowa-
dzona była dyskusja odnośnie dalszej 

działalności po ogłoszeniu aktu 5 
listopada. Powstające na mocy tego 
dokumentu "samodzielne państwo" 
polskie składałoby się z ziem polskich 
"panowaniu rosyjskiemu wydartych", z 
tym że granice tego państwa byłyby 
sprecyzowane w okresie późniejszym.. 
Podstawowe elementy suwerenności 
państwowej: granice, własna armia, 
polityka zagraniczna, głowa państwa, 
struktury najwyższych władz, 
pozostawały w zawieszeniu. 

Proklamacja dwóch cesarzy nie 
wywołała szerszego oddźwięku i 
entuzjazmu w społeczeństwie polskim, 
które nie miało zaufania do poczynań 
państw centralnych. Ugrupowania 
pasywistyczne bardzo sceptycznie 
odnosiły się do poczynań państw 
centralnych wobec Polaków i sprawy 
polskiej. Mimo to w Lublinie dochodzi 
do rozmów pomiędzy reprezentującym 
Narodową Demokrację Janem Steckim a 
Józefem Piłsudskim na temat zajęcia 
stanowiska do proponowanej 
Tymczasowej Rady Stanu. Był to organ 
powołany przez władze okupacyjne.. W 
skład Tymczasowej Rady Stanu 
wchodziło 25 członków mianowanych 
przez władze okupacyjne. Jej 
kompetencje ograniczone były do 
opiniowania spraw przez nie 
przedstawionych, współdziałania w 
zakresie tworzenia sił zbrojnych oraz 
organizowania życia politycznego. 
Fudakowski wraz z innymi 
przedstawicielami ND: Stanisławem 
Kowerskim, Wojciechem hr. 
Roztworowskim, Janem Kleniewiczem, 
udzielił Steckiemu poparcia w tych 
rozmowach. Nie do końca był 
przekonany o słuszności działania 
Tymczasowej Rady Stanu, pisząc w 
swoich wspomnieniach: 
„Na terenie politycznym jałowość 

koncepcji niemiecko-aktywistycznych 

biła w oczy, zarówno bowiem nowo 

utworzona Rada Regencyjna, jak 

Tymczasowa Rada Stanu i Ministerstwo 

wiodły żywot raczej kukiełkowy, co nie 

przysparzało aktywistom zwolenników. 

Niemcy, zrażeni odmową poboru do 

wojska, na pewno wycofaliby się z 

awansów politycznych uczynionych 

Polakom, gdyby nie obawa, że strona 

przeciwna, czyli Ententa, natychmiast 

krok ten wyzyska na swoją korzyść”. 

 Ta aktywność w pracach różnych 
organizacji zmusiła Fudakowskiego do 
zamieszkania wiosną 1917 r. w Lublinie. 
Tutaj nawiązał bliskie kontakty z rodzi-
nami powszechnie znanymi i cenionymi: 
Madejskimi, Dzieduszyckimi, 
Wysockimi, Jampolskimi, 
Rozwadowskimi, Stanisławem Łosiem 
czy Kazimierzem Pape. 

 
W tym czasie dojrzewała myśl 
połączenia lubelskiego oddziału 
Związku Ziemian z analogicznym w 
Warszawie. Miało to doprowadzić do 
powstania jednej organizacji na terenie 
całego obszaru byłego Królestwa 
Polskiego. W pracach tych niezwykłe 
aktywnie uczestniczył Fudakowski. 

Na początku 1918 r. uzyskał mandat 
z kurii inteligencko-miejskiej i wiejskiej 
powiatu zamojskiego do Rady Stanu. Na 
czele Rady stał wtedy Jan Kanty 
Steczkowski, były prezes b. 
Gospodarstwa Krajowego w 
Małopolsce, ministrem oświaty był 
Pomorski, a Janusz ks. Radziwłł 
ministrem spraw zewnętrznych. 
Marszałkiem obrano Pułaskiego, 
ostatniego potomka wielkiego K. 
Pułaskiego. Rada Stanu pracowała w 
gmachu Towarzystwa Kred ytowego 
Miasta Warszawy na ul. Czackiego. 

Rada Stanu, wyłoniona z wyborów 
kurialnych, była nieliczna i pełniła rolę 
ciala ustawodawczego, bez istotnych 
uprawnień ustawodawczych. W istocie 
było to cialo opiniodawcze, w całym 
swoim działaniu zupełnie uzależnione od 
dobrej woli władz okupacyjnych. 
Fudakowskiemu powierzono 
przewodniczenie komisji spraw za-
granicznych. Te sprawy "zagraniczne" 
dotyczyły jedynie stosunków z władzami 
okupacyjnymi. "Zagranicą" było to, co 
reprezentowali przy Radzie Stanu 
komisarze obu rządów okupacyjnych. W 
tym czasie absorbowały go dwie 
kwestie: układu brzeskiego i sprawa 
Chełmszczyzny, której losami poruszony 
był głębiej niż inni działacze, mając 
świeżo w pamięci walkę o nią z 
władzami rosyjskimi. Fudakowski 
zorganizował grono młodych ludzi 
związanych z tą ziemią w celu 
prowadzenia dalszej planowej walki 
oporu. Spośród kilkunastu młodych 
ziemian Fudakowski stworzył 
organizację pod nazwą Straż Kresowa. 
Zadaniem i celem tej organizacji miała 
być obrona polskości i polskich 
interesów na Ziemi Chełmskiej. 

Drugą sprawą, która absorbowała 
uwagę Fudakowskiego, była sprawa 
brzeska. Z inicjatywy Lubelskiego 
Komitetu Ratunkowego wyjechał do 
Wiednia, by poinformować tam Koło 
Polskie w parlamencie o zaistniałej 
sytuacji. Wtedy Fudakowski po raz 
pierwszy spotkał się z Wincentym 
Witosem, którego tak scharakteryzował: 
,,[...] umiejący słuchać i usłyszane 

przemyśleć, uderzał skupieniem w 

słuchaniu. Myśli swe formułował w 

słowach oględnych, ostrożnych, 

wypowiadanych powoli".  
dr Janusz Korga 

 

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu G.K. 
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Notatki regionalisty 
 Tradycyjnie dzielenie się opłatkiem, życzenia i kolędy rozbrzmiewały podczas 
noworocznego spotkania regionalistów z Lubelszczyzny, które odbyło się 7 stycznia 
br w lubelskim Trybunale Koronnym. Licznie przybyli na nie działacze 
stowarzyszeń regionalnych i zaproszeni goście. Wśród nich widzieliśmy posła na 
Sejm RP Tadeusza Sławeckiego, Marszałka Województwa Edwarda Wojtasa, 
reprezentującego wojewodę lubelskiego dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
Stanisława Dąbrowskiego, prezydenta Lublina Andrzeja Pruszkowskiego, 
profesorów z UMCS, KUL i AM. W uroczystym spotkaniu świątecznym i 
noworocznym uczestniczył również bp Artur Miziński oraz księża reprezentujący 
lubelskie media katolickie. Po raz pierwszy byli burmistrzowie miast, m.in. z 
Bełżyc, wójtowie gmin z Garbowa, Lubartowa i innych miejscowości. 
 Z zainteresowaniem uczestniczący w spotkaniu noworocznym obejrzeli 
znakomicie przygotowane widowisko  
obrzędowe przypominające wieczerzę wigilijną na wsi przed ponad pół wiekiem. 
Przygotował je Zespół Teatralny z Sitna (gmina Borki), powiat Radzyń Podlaski, 
który otrzymał rzęsiste brawa od zebranych na sali gości. W gospodynię domową 
znakomicie wcieliła się 70 – letnia Jadwiga Marchwiak. Spektakl reżyserował 
animator kultury, dyrektor GOK, Andrzej Kosek, będący jednocześnie prezesem 
zarządu Towarzystwa Regionalnego w Woli Osowińskiej.  
 Zebrani wysłuchali wystąpienia bp. Artura Mizińskiego, który powiedział m.in. 
„Wielka to dla mnie radość, że mogę być ponownie wśród was. Wszyscy tutaj 
obecni w tej pięknej sali lubelskiego Trybunału Koronnego mogli przeżyć sztukę 
piękną, autentyczną, przeplataną z wątkiem narodowym. Była kultura i tradycja, o 
której nie powinniśmy zapominać, abyśmy nigdy nie zatracili naszej tożsamości 
narodowej. To dobrze, że jest także wśród nas dużo młodzieży reprezentującej 
zespół folklorystyczny z Sitna oraz chór, o którym kiedyś słyszałem wiele dobrego. 
Cieszę się, że raz do roku mogę spotkać się z regionalistami na opłatku 
noworocznym. 
 Marszałek Województwa Lubelskiego Edward Wojtas również stwierdził, że 
cieszy się ze spotkania z regionalistami Lubelszczyzny, gdyż towarzystwa 
regionalne, każde na swój sposób, promują swój region, swoje małe Ojczyzny. 
Marszałek przypomniał, iż samorząd naszego województwa, wspólnie z zespołami 
folklorystycznymi, promował niedawno nasz region w Brukseli. Podobały się tam 
nie tylko nasze wyroby kulinarne, ale i widowiska obrzędowe. To, co robicie, jest 
piękne i pożyteczne - powiedział. Samorząd województwa będzie was zawsze 
wspierał nie tylko finansowo.  
 Uzupełnieniem wystąpień zaproszonych gości był koncert chóru WOK „Słowiki 
Lubelskie” pod dyrekcją Bronisława Mikity. Spotkaniu towarzyszyła degustacja 
potraw wigilijnych, przygotowanych staraniem Towarzystwa Regionalnego w Woli 
Osowińskiej.  

                            Mieczysław Kościński 
 
 

Nowe władze Wspólnoty Gruntowej Krasnobrodu 
 Dnia 11-12-2005 roku w budynku CKiS w Krasnobrodzie odbyło się planowane 
zebranie Wspólnoty Gruntowej Krasnobrodu. Zebranie przebiegało zgodnie z 
przyjętym harmonogramem, który uwzględniał istotne bieżące kwestie społeczne. 
Ważnym elementem były wybory nowej władzy. W drodze głosowania uczestnicy 
wybrali skład zarządu: przewodnicząca - Alicja Lewandowska, sekretarz - 
Kazimierz Roczkowski, skarbnik - Gabriel Umiński, oraz Komisję Rewizyjną w 
składzie: przewodniczący - Roczkowski Jan, członkowie - Czapla Bolesław i Bucior 
Jan.  
 Przewodnicząca zapowiedziała opracowanie planu przedsięwzięć na rzecz 
wzmocnienia roli Wspólnoty w środowisku społecznym w skali naszej gminy. 
Zadeklarowała dbanie o interesy Wspólnoty oraz realizację przedsięwzięć w celu 
uzyskania środków, które będą przeznaczone na istotne inwestycje służące ogółowi 
mieszkańców, oraz pomocy dla rodzin i osób potrzebujących. Wspólnota zamierza 
czynnie uczestniczyć w rozbudowie, rozwoju i funkcjonowaniu naszego miasta. 
 Podczas zebrania uchwalono dofinansowanie do obiadów szkolnych z kasy 
Wspólnoty Gruntowej Krasnobrodu w kwocie 2000 zł. dla Szkoły Podstawowej w 
Krasnobrodzie. Mając na uwadze fakt, iż nieustannie trwają prace przy Kościele Św. 
Ducha, Wspólnota włączyła się wnosząc datek w kwocie 500 zł. 
 Poruszono również kwestie terenu przy ul. Spokojnej, kilka lat temu 
przekazanego dla Urzędu Miasta i Gminy na potrzeby targowiska miejskiego. Z 
uwagi na brak wywiązania się przez UMiG z planu uruchomienia w tym miejscu 
placu targowego, wspólnot postanowiła upomnieć się o zwrot swojej własności. W 
tej sprawie został skierowany stosowny wniosek do UMiG. Zebranie zakończono 
wigilijnym opłatkiem z życzeniami długiego i efektywnego funkcjonowania.  
 Dla wszystkich mieszkańców Krasnobrodu i okolicznych miejscowości życzenia 
Noworoczne Zdrowia, Szczęścia, Spełnienia Marzeń oraz Miłej i Wydajnej 
Współpracy, życzy Zarząd Wspólnoty Gruntowej Krasnobrodu. 

A. Lewandowska 

 

Szanuj piękną Ziemię 
jak siebie samego (cz. 2) 
 

Doliny twe zdobią 
meandry i proste,  
cięciwy i łuki 
wstążek luster i wstąg 
srebrzysto- zielonkawych: 
rowów łąkowych, źródełek, 
stawów, strumyków, 
jezior, potoków,  
rzeczek, bagien i rzek. 
Urokiem swym oczy wabią,  
gdyby je Bóg bliżej zestawił 
tworzyłyby wielki , wodny łęg. 
- Potoków wielu,  
czasami znikających,  
jak Świerz vel Krupiec 
pod leśniczówką Senderki 
skaczący jak polny konik 
po leśnym runie i trawie, 
meandrami jak wąż sunący, 
to w gęstwinie obfitej lasu 
na długo znikający. 
Bo mu wodę jakieś smoczysko 
Wyżłopało spragnione, 
Puste przez czas jakiś korytko 
nagie, zawstydzone 
ukrywa się w lesie. 
Nagle znów odżywa,  
jak przemarznięty-po wypiciu rumu 
i wody swe znów niesie 
pod Górecko – do Szumu. 
-Potoku Świerszcza, który, 
między Wielkim, a Szerokim Bagnem 
na Rozstajach, u stóp  
Świstkowej Góry się rodzi, 
tajemniczo wśród borów 
Roztoczańskiego Parku, 
jak bociek po mokradłach brodzi. 
W Stawie Florianieckim 
muł z bagien zmywając 
cicho płynie wśród olchy szpaleru 
jak świerszcz na zapiecku 
swój ślad ukrywając. 
Dopiero pod Zwierzyńcem ordynackim 
wody swe wynurza,  
koniki polskie na pastwiskach poji, 
w mieście pięknej Marysieńki 
w Wieprzu cielsko swe zanurza. 
- Potoku Łosinieckiego 
z wywierzyska skalnego  
w Łosińcu, wzdłuż Wólki ciekącego,  
już za czasów hetmańskich 
w dziewięciu młynach zboże mielącego. 
Koła młyńskie swą mocą obracał,  
(kiedyś interes- mówiono-dziś byznes) 
wtenczas ludziom długo się opłacał. 
Potok wody wielu strumyków zbiera,  
tych od Kunek, Zawadki, Maził, 
a Olszanka od Smreczyny 
w Kniaziach dopływem go wspiera 
Razem płyną przez Siklawice,  
boczkiem mijają Koszele-Rybnicę,  
aż pod Rebizantami w lesie  
do Tanwi wrzucają kotwicę.  
Nazwy wiosek niczym z Tater zdjęte,  
na południe Roztocza Środkowego 
ręką długa mocarza- zaklęte. 

Mieczysław Komisarczuk 
 

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu G.K. 
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