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WIEŚCI 
Z 

GMINY 

 

 

 

***** 
Wychodząc naprzeciw potrzebom 

rolników z terenu naszej gminy Burmistrz 
Krasnobrodu podjadł decyzję o przyjęciu 

od Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa druków wniosku 

o wpis do ewidencji gospodarstw wraz z 

instrukcją. Ponadto przyjęliśmy od 

Agencji nie odebrane przez rolników 

wypisy z ewidencji gruntów, które będą 
wydawane zainteresowanym za 

poświadczeniem odbioru. Wnioski i 

wypisy wydawane są codziennie w 

godzinach od 8.00 do 15.30 w Urzędzie 

Miejskim w Referacie Geodezji, 

Gospodarki Mieniem i Rolnictwa (pokój 

nr 15). 

Decyzja powyższa podyktowana jest 

troską władz samorządowych o 

zapewnienie bliższego dostępu do w/w 

dokumentów i uchronienie miejscowych 

rolników przed koniecznością wyjazdu do 

Zamościa i oczekiwania w długich 

kolejkach po druki. 

 

***** 

27 lutego br. minął termin ponownego 

wyłożenia planu zagospodarowania  

przestrzennego gminy Krasnobród. 

Uchwalenie tego dokumentu planowane 

jest pod koniec marca. Powyższy plan 

zacznie obowiązywać po 14 dniach od 

publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Wojewody Lubelskiego 

Niestety termin uchwalenia planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krasnobród trudno jest określić ze 

względu na wniesienie skargi do NSA w 

Lublinie 

***** 
 

 

 

***** 
Realizując postanowienia uchwały Rady 

Miejskiej w Krasnobrodu  Nr V/37/2003 z 

dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

ustalenia regulaminu utrzymania porządku 

i czystości na terenie Miasta i Gminy 

Krasnobród, w najbliższym czasie 

sukcesywnie będą zabierane z terenu 

Gminy Krasnobród kontenery na śmieci 

typu Kp-7. W związku z powyższym 

przypominamy mieszkańcom Gminy 

Krasnobród o obowiązku zawarcia 

umowy z firmą zajmującą się wywozem 

nieczystości komunalnych. Zgromadzone 

odpady komunalne w gospodarstwie 

domowym należy przekazywać za 

pokwitowaniem firmom świadczącym 

usługi komunalne.  

Zachęcamy również do prowadzenia 

selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych takich jak: szkło, 

makulatura, plastik, metale kolorowe. 

Posegregowane śmieci są odbierane od 

mieszkańców nieodpłatnie. 

 
 

***** 
W ramach współpracy z Agencją 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w Zespole Szkół Podstawowych w 

Krasnobrodzie w okresie ferii zimowych 

odbywały się kursy dla rolników. Rolnicy 

mogli poszerzyć swoja wiedzę w zakresie: 

agroturstyki, rozwoju rolnictwa 

ekologicznego obsługi komputera. 
 

***** 
W dniu 10 marca 2004r. o godz. 10.00 w 

Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie odbędzie się kolejna sesja 

Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. W 

porządku sesji zaplanowano oprócz 

podjęcia uchwał także złożenie 

sprawozdań z działalności w 2003r. oraz 

przedstawienie planów pracy na rok 

2004r. przez przewodniczący stałych 

komisji Rady Miejskiej. Przedstawione 

zostanie również sprawozdanie burmistrza 

z realizacji uchwał za okres od początku 

kadencji, tj. od listopada 2002r. 

 

***** 
 

 

 
 

***** 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie 

rozpoczął już przygotowania do 

sezonu letniego 2004. W związku z 

tym, przed pierwszym maja planuje 

się wydanie przewodnika 

Turystycznego oraz przygotowanie 

nowych ścieżek spacerowych. W 

przewodniku znajdą się informacje  

dotyczące geografii, historii, 

wydarzeń kulturalnych, a także mapy 

turystyczne z wyznaczonymi 

ścieżkami spacerowymi i trasami 

rowerowymi. 

Ponadto, przy współpracy z 

Krasnobrodzkim Stowarzyszeniem 

Turystycznym zostanie wydany 

nowy, zaktualizowany folder 

promujący nasze miasto, zawierający 

krótkie informacje turystyczne z 

uwzględnieniem bazy noclegowej 

oraz zaplecza turystycznego. 
 

***** 
Od 1 stycznia 2004r. zmieniły się 

zasady finansowania za pobyt w 

domach pomocy społecznej. 

Dotychczas obowiązywała zasada, że 

70% swoich dochodów mieszkaniec 

DPS-u był zobowiązany przekazać za 

swój pobyt w DPS, a pozostałą 

kwotę pokrywał samorząd 

powiatowy. Obecnie 70% dochodów 

mieszkańca przeznaczane jest .na 

jego utrzymanie, a pozostałą kwotę 

pokrywa rodzina. W przypadku gdy 

rodzina nie jest w stanie pokryć tych 

kosztów (np. ze względu na złą 

sytuację finansową) obowiązek ten 

spada na samorząd gminny. 

Tak więc, od początku bieżącego 

roku samorząd gminy ma nowe 

zadania z zakresu opieki społecznej. 

Oprócz dodatków mieszkaniowych, 

dożywiania uczniów, dochodzi także 

dofinansowywanie pobytu w domach 

opieki społecznej. Szkoda tylko, że w 

ślad za nowymi zadaniami dla gminy 

nie idą żadne środki finansowe. 

 

***** 

W związku z licznymi zapytaniami 

rolnikowi kierowanymi do UM w 

Krasnobrodzie ws. znakowania bydła 

i trzody chlewnej, a szczególnie 

sprawy zakupu kolczykownic i 

tatuażownic Urząd Miejski zwrócił 

się z prośbą do Biura Powiatowego 

ARiMR w Zamościu o zakupienie 

w/w sprzętu i przekazanie go 

nieodpłatnie do dyspozycji rolników 

w poszczególnych sołectwach. Po tej 

interwencji w dniu 25 lutego br. 

gmina Krasnobród otrzymała 1 

kolczykownicę. 
 

 Informacje zebrała:  

                         M. Czapla 
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Karnawał na stoku 

 

V - Tomasz Pakuła (8.61). Czterech 

spośród wymienionych wyżej chłopców 

to mieszkańcy Krasnobrodu. 

 Oprócz zjazdu ba nartach i dętkach 

uczestnicy festynu mieli okazję zjeżdżać 

też na tzw. jabłuszkach. Pierwsze 

miejsce w tej konkurencji zajął Bartek 

Olszewski (9.12), II - ....... Zaśko 

(10.34), III - Karolina Lupa (10.52), IV - 

Bartek Gielmuda (10.84), V – Tomasz 

Dziura (11.04). W konkurencji tej 

przyznano też nagrodę specjalną za 

ciekawy styl zjazdu dla Macieja 

Kalinowskiego. 

 Jednak najwięcej emocji zarówno 

wśród uczestników jak i kibiców 

wzbudziła konkurencja nazwana „zjazd 

na byle czym”. Warto tu wyjaśnić, że 

„byle co” - to bardzo pomysłowe 

konstrukcje wykonane specjalnie na 

festyn zimowy „Karnawał na stoku”, na 

których należało zjechać z Chełmowej 

Góry. Pojazdy te można było oglądać 

podczas całego festynu i wzbudzały one 

duże zainteresowanie wśród 

oglądających. Wszystkie prezentowały 

się wspaniale, każdy przedstawiał coś 
innego. Zastanawiające było jak pojazdy 

te będą zjeżdżać z góry. Jak się później 

okazało ze zjazdem było różnie. 

Niektóre zjeżdżały z góry bardzo 

szybko, inne wolniej, niektóre aby 

zjechać wymagały pomocy. W 

konkurencji tej liczył się nie tylko czas 

przejazdu, ale i pomysł i wykonanie 

danego pojazdu. 

 W konkurencji tej I miejsce 

przyznano Warsztatowi Terapii 

Zajęciowej w Dominikanówce. Pojazd 

wykonany był z drewna i miał formę 

samolotu. Warto dodać, że osoba 

kierująca tym pojazdem ubrana była w 

pasującą do całości czapkę pilota i 

specjalne okulary. 

 

 

II miejsce zajął pojazd nazwany „Big 

room” wykonany przez Artura 

Kurantowicza i Łukasza Gielmudę, III 

miejsce zdobył „Czołg z Iraku”. 

 Zwycięzcy w poszczególnych 

kategoriach otrzymali różnego rodzaju 

atrakcyjne nagrody i upominki 

ufundowane przez Radio Lublin i 

sponsorów. Bardzo miłymi i „na 

czasie” upominkami były cieplutkie 

żółto-czarne czapki z napisem „Radio 

Lublin”, które rozdawano uczestnikom 

i współorganizatorom festynu. 

 Oprócz konkurencji sportowych 

organizatorzy przygotowali również 

inne atrakcje dla uczestników festynu. 

Były plenerowe występy zespołów 

muzycznych. W programie oprócz  

muzyki ludowej w wykonaniu zespołu 

folklorystycznego „Wójtowianie” była 

także muzyka młodzieżowa w 

wykonaniu zespołu Braci Cugowskich. 

 Poza tym uczestnicy festynu mieli 

okazję skorzystać z przejażdżek 

saniami, posmakować dań 

regionalnych serwowanych przez 

Krasnobrodzkie Stowarzyszenie 

Turystyczne oraz ogrzać się i upiec 

kiełbaskę przy palącym się przez cały 

dzień ognisku. 

 Festyn zakończył nieco po godzinie 

17. Można powiedzieć, że było to 

zakończenie wystrzałowe, a to dzięki 

wspaniałemu, bardzo efektownemu 

pokazowi sztucznych ogni. 

 Zapewne ci, którzy wzięli udział w 

festynie mile go wspominają. Ci, 

którzy z różnych powodów nie 

uczestniczyli w nim niech żałują i 

koniecznie zaplanują swój udział w 

trzecim festynie zimowym na stoku, 

który mam nadzieję odbędzie się za 

rok.  

M. Czapla 

     Zdjęcia z festynu – str.11 

 
 Już po raz drugi Chełmowa Góra w 

Krasnobrodzie, na której zlokalizowany 

jest wyciąg narciarski była miejscem 

organizacji festynu zimowego. 

 Tegoroczny festyn podobnie jak 

poprzedni zorganizowany był przy 

współpracy Radia Lublin i Samorządu 

Gminnego Krasnobrodu. 

Współorganizatorami zimowej imprezy 

plenerowej nazwanej „Karnawał na stoku” 

byli również „Kurier Lubelski” i 

Krasnobrodzkie Stowarzyszenie 

Turystyczne. 

 Festyn rozpoczął się w samo południe, 

ale od rana u podnóża Góry Chełmowej 

byli gospodarze imprezy, tj., Zastępca 

Burmistrza Krasnobrodu Janusz Oś, 
pracownicy Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie i Augustyn Zaśko – 

właściciel wyciągu i terenu, na którym  

znajduje się wyciąg. Od rana krzątali się 

też członkowie Krasnobrodzkiego 

Stowarzyszenia Turystycznego, którzy 

ustawiali namiot i przygotowywali 

miejsce do wydawania przygotowanych 

przez siebie gorących posiłków. 

 Przed rozpoczęciem festynu 

przyjechali też pracownicy Radia Lublin, 

którzy ustawiali namioty, przygotowali 

nagłośnienie i łącza umożliwiające 

bezpośrednie relacje z „Karnawału na 

stoku” na antenie RL. 

 Od samego rana przybywali też do 

Krasnobrodu miłośnicy zimowego 

szaleństwa, aby poszusować na nartach 

zanim rozpocznie się festyn.  

 Dopisała pogoda, było słonecznie i 

niewielki mróz, co zapowiadało udaną 
imprezę. 

 Podczas festynu rozegrano pięć 

konkurencji. Wszystkie cieszyły się 

dużym zainteresowaniem. Pierwszą z nich 

był slalom na nartach dla dzieci do lat 15. 

Najlepszym zawodnikiem w tej 

konkurencji był mieszkaniec Krasnobrodu 

- Damian Gmyz (czas - 13.07). Kolejne 

miejsca zajęli: II - Filip Mazurek (13.30), 

III - Konrad Rębisz (13.67), IV - Marcin 

Kawka (13.78), V - Adam Nadra (13.96). 

Natomiast w slalomie na nartach wśród 

dorosłych najlepszymi zawodnikami 

okazali się: I miejsce – Wojciech Malec 

(11.28), Artur Orłowski (11.73), Marek 

Sakowicz (12.02). 

 Kolejną konkurencją rozegraną na 

stoku był zjazd na dętkach. Oto najlepsi 

zawodnicy w tej konkurencji: I miejsce – 

Artur Kurantowicz (8.14), II – Grzegorz 

Ratyna (8.20), III -Łukasz Kawalec (8.56), 

IV - Szymon Filipek (8.59), 
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Święto w Lasowcach 
 

 4 lutego 2004 roku w Lasowcach miała miejsce uroczystość z okazji 61 

rocznicy bitwy partyzanckiej oddziałów Armii Krajowej z Niemcami. 

 Uroczystość, której organizatorami byli: Światowy Związek Żołnierzy 

Armii Krajowej Okręg Zamość, III Zamojska Brygada Obrony Terytorialnej w 

Zamościu, Burmistrz Krasnobrodu, była okazją do przypomnienia losów 

żołnierzy, którzy nie szczędzili przelanej krwi, cierpień i wysiłku w walce z 

wrogiem. 

 Na coroczne spotkania w Lasowcach pod pomnikiem upamiętniającym to 

wydarzenie przybywa wielu gości. Podobnie było i tym razem. W 

uroczystościach w Lasowcach uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa: ks. 

ppłk Bogusław Romankiewicz – kapelan Wojska Polskiego, ks. Aleksander 

Siwek – kapelan Armii Krajowej, ks. Paweł Słonopas – proboszcz Parafii 

Bondyrz i ks. Krzysztof Maj – wikariusz Parafii w Krasnobrodzie, 

przedstawiciele Wojska Polskiego: płk. Stanisław Węgliński – z-ca Szefa 

Sztabu Wojewódzkiego w Lublinie, płk. Zbigniew Winiarski – dowódca III 

Zamojskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Zamościu, płk. Marek Kwiecień – 

szef Współpracy Cywilno-Wojskowej, ppłk. Andrzej Kotowski – komendant 

Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu, Policję reprezentował inst. 

Edward Obuchowski – z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu 

 W uroczystościach patriotycznych w Lasowcach wzięli udział także: 

Włodzimierz Fudali – kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Zamościu, przedstawiciele samorządów gminnych 

Skierbieszowa, Adamowa, Zwierzyńca i Krasnobrodu, przedstawiciele 

Roztoczańskiego Parku Narodowego z dyrektorem Zdzisławem Kotułą na 

czele, dyrektorzy instytucji i zakładów pracy z terenu gminy Krasnobród, 

delegacje związków kombatanckich wraz ze swoimi sztandarami. 

 Uroczystości patriotyczne uświetniły swoją obecnością: kompania 

honorowa Wojska Polskiego, Orkiestra Dęta z Krasnobrodu, Zespół 

„Wójtowianie” oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w 

Kaczórkach. 

 Na początku uroczystości wszystkich zebranych w Lasowcach powitał 

zastępca burmistrza Krasnobrodu Janusz Oś. Potem głos zabrał prezes  

 

 

 

Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej Okręg Zamość major Teofil 

Niemczuk, który przedstawił zebranym 

wydarzenia, które miały miejsce sześćdziesiąt 

jeden lat temu. Po przedstawieniu rysu 

historycznego rozpoczęła się część 

artystyczna w wykonaniu uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Kaczórkach, która została 

przygotowana pod opieką nauczycielek: 

Anny Szkałuba i Marzeny Przytuła.  

 Głównym punktem uroczystości 

patriotycznych w Lasowcach była Msza św. 

sprawowana w intencji poległych żołnierzy. 

Mszy św. przewodniczył ks. ppłk Bogusław 

Romankiewicz – kapelan Wojska Polskiego. 

Homilię wygłosił ks. Krzysztof Maj. 

 Po Mszy św. odbył się Apel Poległych, 

oddano salwę honorową. Na zakończenie 

oficjalnej części uroczystości w Lasowcach 

delegacje związków kombatanckich i 

instytucji złożyły wiązanki pod pomnikiem 

upamiętniającym tragiczne wydarzenia 

sprzed 61 lat.  

 Tradycją jest już, że uroczystości 

patriotyczne w Lasowcach mają swoje 

zakończenie przy leśniczówce w Senderkach. 

Tam, na zmarzniętych i przemoczonych od 

deszczu uczestników uroczystości czekało 

ognisko, ciepła herbata i bigos oraz kiełbasa, 

a także muzyka w wykonaniu zespołu 

folklorystycznego „Wójtowianie” z 

Krasnobrodu. 

 

M. Czapla 

 

Zdjęcia z uroczystości – str. 

 

Dyskoteka czy cisza Wielkiego Postu 
 

 Kończy się powoli miesiąc luty a z 

nim, tak się złożyło w tyk roku, 

tegoroczny karnawał. Jeszcze w uszach 

najnowsze przeboje, huk dyskotek, 

iluminacje balów, radość studniówek. 

Jeszcze nie wyprana kreacja, garnitur 

czy koszula. Jeszcze… 

 A tu już Popielec; a tu już Wielki 

Post. Jeszcze wiruje w głowie a Kościół 

powraca do tematu śmiertelności 

człowieka, jego ograniczoności. Czy nie 

można by jeszcze się zabawić? Kogo 

pociąga śmierć, proch, popiół? 

Zachowujemy się czasem jak 

pasażerowie "Titanica". Okręt tonie; 

nikt nie chce przyjąć tego do 

wiadomości - "Przecież on jest 

niezatapialny"; orkiestra gra walca - 

"Bawmy się". Nie. My jeszcze nie 

toniemy. Ale czas ucieka i my się tylko 

posuwamy w latach. A może czas 

zabijamy, zagłuszamy nasze lęki, 

zatykamy hukiem naszą pustkę?  

"Prochem jesteś i w proch się obrócisz".  

 

 

Przemijamy. Nie pomogą kremy, 

maseczki, operacje plastyczne, diety 

cud. Czas jest nam zadany i trzeba 

przeżyć go godnie. Zapewne potrzeba i 

zabaw i odrobiny szaleństwa. Nie 

możemy zapomnieć o duszy. Ona 

potrzebuje pustyni. Pustynia oczyszcza, 

uczy nas pokory, uczy nas wartości 

życia. 

 

 

 

Nie potrzeba nam oczyszczenia! Tak 

niedawno były… 

No właśnie! To już dwa miesiące. Zima 

się przełamała. Idzie do wiosny, do 

nowości życia. A chcemy trwać jeszcze 

w starym czasie, w starym roku, w 

starym grzechu. 

 Cisza Wielkiego Postu nie jest 

celem samym w sobie. Jest drogą 

nabywania wolności: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. J. Rak 
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Gminne Centrum Informacji, 
czyli po pr@cę do sieci 

 

Warto też zaglądać bezpośrednio na 

strony pracodawców. Często informuje 

się tam o poszukiwanych pracownikach. 

Jednak najwięcej ogłoszeń o pracy 

znajduje się w tzw. wortalach, czyli na 

specjalistycznych stronach 

poświęconych tylko pracy. Wiele z nich 

oferuje też inne przydatne usługi, np. 

możliwość złożenia w nich aplikacji i 

życiorysu (są gotowe formularze), 

przeglądania ofert według określonego 

klucza (np. województwami, branżami), 

czy otrzymania pocztą elektroniczną 
bieżących informacji o rynku pracy 

(tzw. newsletters). Takie wortale na 

ogół publikują też wiele wiadomości i 

tekstów poradnikowych, które mogą 

pomóc  w przygotowaniach do 

poruszania się po rynku pracy. W GCI 

znaleźć też można, choć już nie w takiej 

obfitości, oferty pracy z najbliższej 

okolicy. Są to aktualne ogłoszenia o 

możliwości zatrudnienia będące w 

posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy 

w Zamościu. Ponadto klienci GCI mogą 

zapoznać się z ogłoszeniami o pracy 

zamieszczanymi w prasie 

ogólnopolskiej. 

B.B. 

 

 Od 2 stycznia br. w Krasnobrodzie 

przy ul. 3-go Maja 26 (budynek 

Centrum Kultury i Sportu) działa 

Gminne Centrum Informacji. 

Krasnobrodzkie Centrum to, mówiąc 

krótko, pracownia multimedialna, 

wyposażona w nowoczesny sprzęt 

biurowy i pięć stanowisk 

komputerowych ze stałym łączem 

internetowym. Nie należy jednak 

utożsamiać GCI z kawiarenką 

internetową, gdyż inne są jego funkcje. 

Placówka ta, uruchomiona w ramach 

programu aktywizacji zawodowej 

absolwentów „Pierwsza praca”, ma 

bowiem przybliżać społeczności 

lokalnej (szczególnie tej bezrobotnej) 

nowoczesne techniki informacyjne oraz 

ich praktyczne wykorzystanie w życiu 

codziennym. Krasnobrodzkie Centrum 

ma być miejscem, gdzie osoby 

bezrobotne (a zwłaszcza bezrobotni 

absolwenci) mogłyby aktywnie 

poszukiwać pracy, wykorzystując do 

tego celu, udostępniony nieodpłatnie 

Internet. Niezależnie od tego 

odwiedzający GCI mogą tu nabywać 

umiejętności pisania dokumentów 

aplikacyjnych, doszkalać się w zakresie 

obsługi urządzeń biurowych, a także 

uczestniczyć w szkoleniach 

podnoszących kwalifikacje zawodowe. 

Istnieje także możliwość korzystania z 

kserokopiarki, drukarki, skanera i faksu. 

Ponadto uczniowie i studenci mogą tu 

pozyskiwać informacje pozwalające im 

ugruntować swoją wiedzę ogólną i 

zawodową. Gminne Centrum Informacji 

czynne jest 7 dni w tygodniu, w 

godzinach od 800 do 2200.  

 

GCI w statystyce 
 

 W miesiącu styczniu Gminne 

Centrum Informacji odwiedziło blisko 

700 osób, z czego większość stanowili 

uczniowie i studenci. Każdego dnia z 

usług krasnobrodzkiego GCI korzysta 

około 40 osób. Codziennie kilku 

bezrobotnych (głównie bezrobotni 

absolwenci) „żegluje” po portalach 

internetowych pośredniczących w 

poszukiwaniu pracy. Trzon klientów 

GCI stanowią Krasnobrodzianie, choć 
nie brakuje też mieszkańców 

pozostałych miejscowości naszej gminy. 

Średnia wieku odwiedzających 

krasnobrodzkie Centrum wynosi około 

18 lat. Nie da się ukryć, iż ten 

niezwykły wynalazek XX wieku, jakim 

jest Internet, najbardziej fascynuje i 

zaciekawia dzieci i młodzież.  

 

Warto jednak, by również nieco starsi 

krasnobrodzianie zainteresowali się 

internetowym oknem na przepastny i 

pełen tajemnic informacyjnych świat. 

Warto, gdyż Internet to bardzo bogate i 

wciąż rosnące źródło informacji, a 

ostatnimi czasy również coraz bardziej 

skuteczna forma aktywnego 

poszukiwania pracy. 

 

Nie taki komputer straszny 
 

 Należy oswoić się z myślą, że 

bezpowrotnie mijają czasy, kiedy 

znajomością obsługi komputera mogli 

poszczycić się tylko nieliczni. Kto chce 

nadążyć za zmianami na rynku pracy 

musi otworzyć się na zmiany i stale 

poznawać nowe technologie. Dla tych, 

którym obsługa komputera i 

podstawowych programów 

operacyjnych, oraz korzystanie ze stron 

internetowych sprawia kłopoty GCI 

przygotowało kursy z zakresu 

podstawowej obsługi komputera. W 

kursach tych wzięło udział 20 osób. 

Program zajęć obejmował: podstawy 

poruszania się w środowisku Windows, 

tworzenie dokumentów w programie 

Word, podstawowe wiadomości 

potrzebne do korzystania z Internetu, 

zakładanie i zarządzanie pocztą 

elektroniczną, jak również 

wyszukiwanie ofert pracy z 

wykorzystaniem udostępnionych 

adresów internetowych. W planach 

Gminnego Centrum Informacji są dalsze 

kursy z zakresu podstawowej obsługi 

komputera i Internetu.  

 

Aplikację przez Internet 
 

 Krasnobrodzkie Centrum zapewnia 

pomoc w poszukiwaniu ofert pracy 

dostępnych w zasobach internetowych. 

GCI dysponuje bazami danych z 

adresami portali internetowych 

pośredniczących w poszukiwaniu pracy 

oraz adresami stron ważniejszych 

instytucji państwowych. Warto 

skorzystać z tej formy aktywnego 

poszukiwaniu pracy, gdyż coraz więcej 

pracodawców decyduje się dziś szukać 

pracowników przy pomocy komputera. 

Dla poszukujących etatu internetowe 

serwisy pracy mają nieocenione pokłady 

niezbędnych informacji. Ogłoszenia o 

możliwości zatrudnienia zamieszczane 

są na ogólnych portalach, portalach 

ogłoszeniowych, w witrynach firm 

rekrutacyjnych, a także na portalach 

niektórych gazet. 

 

Gminne 
Centrum 

Informacji 
w Krasnobrodzie 

ul. 3 Maja 26 

tel./fax. 660-70-46 
 

SERDECZNIE  

ZAPRASZA 
przede wszystkim 

Osoby bezrobotne, 

absolwentów szkół 
 

codziennie 

w godz.  

8.00 – 22.00 
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pochylając się, by obmyć twarz i ugasić 

pragnienie bezbarwnym napojem ze 

źródła życia.  

  Staw jest przeczysty, choć pływają 

w nim niespotykane gatunki ryb i 

stworzeń wodnych. Zaś rośliny, które 

go okalają, jak i te w jego wnętrzu, nie 

są w stanie zmącić jego piękna. Tworzy 

on harmonię, łącząc się z lazurowym 

niebem węzłem jedności, który brata ich 

dusze i prowadzi do nieskończonego 

wzajemnego uwielbienia.  

  Błądząc wzrokiem po tęczowych 

kolorach łąk, co chwilę napotykając 

odbicie złotych promieni słońca w lekko 

drgającej toni jeziora, zatrzymuje 

spojrzenie na skraju lasu, pośród dziko 

rosnących poziomek. Te czerwone 

skrzaty przykucnęły w trawie, chcąc 

ukryć swój urok i przepyszny słodki 

smak przed niepożądanymi, wścibskimi 

rękoma ludzkich wrogów.  

  

Ziemski 

Eden 

 

 

  Zbyt często przytłacza mnie szara 

rzeczywistość. Zamykam wtedy oczy, 

otwieram furtkę moich marzeń i 

wchodzę do ogrodu kolorowych snów i 

nieziszczonych nigdy bajek, 

baśniowych widoków.  

 Kraina ta rozpościera się wśród 

malowniczo położonych dolin i 

pagórków, gdzieniegdzie przetkanych 

zielonymi równinami.  

Szeleszczą tam trawy plotkujące z 

ogromną ilością kaczeńców i stokrotek, 

ustawionych nie jak wojsko w 

szeregach czy kolumnach, ale 

porozrzucanych jak jesienne liście w 

parku podczas podmuchów wiatru. 

 Po sąsiedzku, na delikatnych 

cieniutkich nóżkach kołysze się złociste 

zboże, odbijając w swym obliczu 

promienie ciepłego, jasnego słońca. 

Uśmiecha się ono, rozdając cząstki 

radości, wyciąga ramiona ku mnie, 

tańcząc figlarnie wśród błękitnych 

chmur. A te choć dumne i pyszne z 

powodu swych fryzur- anielskich 

włosów: długich i prostych, krótkich, 

kręconych, lekko falowanych, 

kłębuszków czy rozwianych grzyw-

wirują, spuszczają się w dół, ze świstem 

lub bezwiewnej ciszy, porywając mnie 

na miękkim dywaniku utkanym z 

białego puchu. 

  Ulatuję tedy w niebiosa, podziwiam 

przecudowne krajobrazy, a wzruszenie, 

łzy szczęścia i ogromna radość 

rozpierają moje serce. Nie gniewam się 

na obłoczki, niech niosą mnie wolną jak 

ptak, bez zmartwień  tam, gdzie mogę 

zapomnieć o problemach. Uśmiecham 

się do drzew w dole, które wyciągają 

swe ręce - gałęzie w akcie prośby, bym 

i je zabrała ze sobą na podniebna 

wędrówkę.  

 Wśród łąk i pól, w pobliżu polany, 

na której wszechmocny wiatr niezdarnie 

rozsiał liczne gatunki nasion kwietnych, 

trawiastych i innych roślin, znajduje się 

czysty, lśniący diamentowo staw. Jego 

wody błękitno-przeźroczyste oddają mą 

urodę w swym odbiciu, którą w nim 

składam w hołdzie wdzięczności,  

 

 

  Żyją sobie tam, w swoim 

królestwie, od czasu do czasu plotkują z 

przelatującym wiatrem, śmieją się z 

zalotów leśnych ptaków i bawią się „w 

chowanego” lub „w berka” z 

czarnookimi jagodami, wstydliwie tu 

zaglądającymi z lasu.  

Ptaki poczynając od porannej toalety 

kończąc zaś na ostatnim wieczornym 

westchnieniu, roznoszą ubarwione 

opowieści o życiu każdej gałązki, 

każdego listka i każdej mrówki. Nie 

niepokoją ich krople wilgotnego 

deszczu odkrywane co kilka poranków 

ani nawet zbyt przesuszone liście i igły 

drzew, ich sąsiadów lub wręcz 

przyjaciół.  

  Po drugiej stronie lasu, całkiem 

niedawno odkryłam żywy, bo ruszający 

się kopiec, który okazał się 

schronieniem dla moich malutkich, 

czarnych koleżanek. Delikatne mrówki  

 
 
ciągnąc każdego dnia jakiś skrawek 

przyrody uczą mnie cierpliwości i 

wytrwałości w dążeniu do celu. Ich 

piramida ciągle się powiększa i jakby 

mnoży. Przedwczoraj natknęłam się na 

dwie kolejne „ górki”, nieopodal gaju 

poziomkowego, wśród białych, 

królujących tu brzóz. Te panny tak 

wyniosłe, a jednocześnie wystraszone, 

sprawują pieczę nad wejściem do lasu 

od tej strony. Chichoczą czasem, kłócą 

się i wzajemnie wymieniają dotyki 

długich ramion, ale ich prawdziwym 

obliczem jest lęk – drżą przy 

najmniejszym wiaterku. Absurdalnie 

dziwne zdaje się być ich zachowanie w 

stosunku do pełnionej funkcji. 

  Mijam brzozy – strażniczki i idę 

dalej. Od lat podróżuję tą samą, starą, 

wydeptaną ścieżyną, by dotrzeć do 

podupadłej, bezpiecznie zniżającej się 

do ziemi chatki. Stoi ona w 

osamotnieniu, wśród płaczących z bólu 

ciernistych krzewów. Blady uśmiech 

znika powoli, coraz częściej ustępując 

drogi smutkowi.Chatka, choć nędzna 

dodaje niesamowitego uroku mojej 

krainie. Uwielbiam siadać na ławce pod 

starym kasztanem i wśród 

niepokonanych ciemności nocnej 

czeliści, liczyć gwiazdy, mrugające jak 

oczęta mojego ukochanego. 

  Obudzona ze snu, strącam leśne 

resztki żywicy, biały puszek i delikatne 

cząsteczki ziół osadzone na ciężkich 

powiekach zwykłej codzienności. 

  Przyziemność aż czeka, by schwytać 

je w swoje sidła, a materializm wpędzić 

w pajęczynę, skrzętnie utkaną 

wieczorami.  

  Ale dopóki mam świat, gdzie mogę 

bezkarnie „przenosić mą duszę 
utęsknioną” wszystko traci czarne 

kolory, chmury gradowe ustępują 
miejsca słońcu, a bezkarny szatan 

kuszący traci swą ziemską moc. Tam 

nic nie jest w stanie mnie pokonać, bo 

klucz do mojej arkadii, krainy wiecznej 

szczęśliwości mam ukryty na dnie 

mego serca, gdzie nikt nie ma dostępu, 

oprócz mnie samej. 

 Maleńka 

 

 

OGŁOSZENIE 
 

Firma „SŁUCHMED”  z Zamościa 

serdecznie zaprasza na 
 

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU 

i porady z zakresu akustyki słuchu, 
 

które odbędą się w dniu 9 marca 2004r. w godz. 9.00-16.00  

w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 

Zapisy osób chętnych, które chcą skorzystać z tego badania 

przyjmują pracownicy CKiS  

w Gminnym Centrum Informacji. 

 

 

Literacki Nobel czeka, 
czyli złote myśli ze szkolnego kajecika 
 

>>><><<< 

Stolnik nie zamierzał oddać ręki córki za Soplicę. 
 

>>><><<< 

Dwaj ludzie galopują po lesie. 
 

>>><><<< 

W utworze „Buszujący w zbożu” narrator słabo się odzywa. 
 

>>><><<< 
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Odliczanie czas zacząć 
 

 Każdy z nas czekał na ten dzień – 14 

luty 2004r.,  godzina 18.00. 

 Bal studniówkowy rozpoczęła 

przedstawicielka klasy maturalnej Anna 

Kowalczuk, która gorąco powitała 

przybyłych gości oraz podziękowała 

nauczycielom za ich trud włożony w 

naszą edukację. Szczególne 

podziękowania zostały skierowane do 

naszego wychowawcy pana Grzegorza 

Piwko, który przez cztery lata wspólnie z 

nami cieszył się naszymi sukcesami 

oraz wspierał w trudnych chwilach.  

 Następnie okolicznościowe 

przemówienie wygłosił dyrektor szkoły 

pan Marek Pawluk, który także powitał 

gości, ale w szczególności swoje słowa 

skierował do nas – tegorocznych 

maturzystów. Zastępca Burmistrza 

Krasnobrodu pan Janusz Oś podczas 

swojego wystąpienia nie ukrywał 

wzruszenia i zachwytu nad tym, że mógł 

przybyć na tę uroczystość. Duszpasterz 

naszej parafii oraz nasz katecheta ks. 

Jacek Rak życzył nam wybrania 

właściwej drogi i zdania jak najlepiej 

egzaminu dojrzałości. Podziękowania 

dla nauczycieli, dyrekcji, katechetów 

oraz całego grona pedagogicznego 

wygłosiła przedstawicielka rodziców - 

pani  Barbara Dobek. Na koniec części 

powitalnej głos zabrał nasz 

wychowawca, który dziękował nam za 

 

 

wspólnie spędzone cztery lata, oraz 

życzył nam udanej zabawy. 

 W trakcie tych przemówień pojawiła 

się u nas radość, ale również pewne 

wzruszenie i chwila refleksji nad naszą 

przyszłością. Każdy z nas zdał sobie 

sprawę, że mimo naszej czteroletniej 

znajomości i tylu wspólnie spędzonych 

dni, tego dnia każdy wyglądał 

wyjątkowo. Dziewczyny w pięknych 

fryzurach i kreacjach, w których chyba 

dominującym kolorem był bordo, 

natomiast nasi koledzy w eleganckich 

garniturach. To wszystko, oraz 

niesamowita atmosfera i wystrój sali 

sprawił, że widok ten pozostanie długo 

w naszej pamięci. 

 Po części powitalnej poloneza czas 

zacząć… a następnie walc. Te dwa tańce 

przeszły do tradycji studniówki. Po nich 

wszyscy usiedliśmy do uroczystego 

posiłku. Potem już tylko tańce i zabawa 

przy świetnej muzyce, którą mieliśmy 

zapewnioną dzięki zespołowi EX- AZJA 

z Zamościa. Podczas zabawy nie 

zapomnieliśmy również o odśpiewaniu 

„Sto lat” dla naszych kochanych 

nauczycieli. 

 Około godziny 23.00 nasi koledzy 

przedstawili kabaret, który podobał się 
wszystkim i nie było końca bisom. 

Wszyscy bawili się świetnie do białego 

rana. 

 

 
  

 Bal studniówkowy 2004 w 

Krasnobrodzie zakończył się o godzinie 

6.00 w niedzielę.  

Nie da się opisać tej atmosfery, wspólnej 

zabawy. Jest to po prostu niepowtarzalne 

przeżycie dla każdego młodego 

człowieka. Dlatego na łamach „Gazety 

Krasnobrodzkiej” dziękuję wszystkim za 

zorganizowanie Studniówki: rodzicom, 

dyrekcji, wychowawcy i nauczycielom. 

Szczególne podziękowania kieruje do 

pani Halinki Gontarz, która pomogła 

nam w przygotowaniu bardzo pięknej 

dekoracji. Gorące podziękowania należą 

się również wszystkim przybyłym 

gościom oraz moim koleżankom i 

kolegom. 

 Teraz pozostały już tylko mile 

wspomnienia oraz bardzo ważny 

egzamin, podczas którego mamy 

nadzieję wszyscy czytelnicy „Gazety 

Krasnobrodzkiej” będą trzymać za nas 

kciuki. 

 Anna Kowalczuk    

 
 

 
W imieniu Redakcji „G.K.  

życzę wszystkim  
Maturzystom  

pomyślnie zdanego egzaminu 
dojrzałości oraz wybrania właściwej 

drogi, którą będziecie wchodzić  
w dorosłe życie. 

 
M .Czapla 

 
„Najpiękniejszą wiosną jest dobroć serca.” 

             N. Lenau 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czcigodnemu Proboszczowi 
Księdzu Prałatowi Romanowi Marszalcowi 

z racji imienin 
uśmiechu nieba, błogosławieństwa Boga, 

pełni łask i zdrowia na każdy dzień 
 kapłańskiego trudu 

 z modlitwą do Maryi – Królowej Krasnobrodu 
                              życzy Redakcja G.K. 
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Chodź opowiem ci bajeczkę 
 

 Niemalże codziennie można 

usłyszeć w naszych domach zwroty 

typu: „chodź przeczytam ci bajkę”, 

„dzieci chodźcie bajka się zaczyna”, „jak 

będziesz niegrzeczny to za karę nie 

obejrzysz bajki” czy „...ale bajki 

opowiadasz”. 

Słowo BAJKA pojawia się w naszym 

życiu bardzo często. Szczególnie w 

rodzinach gdzie są dzieci, ale nie tylko. 

 Warto, zatem zastanowić się nad 

tym, jaką rolę odgrywają te pełne 

pięknych opisów i niesamowitych 

postaci opowieści w życiu naszym a 

szczególnie naszych dzieci. Ale o tym 

potem. Na początek należy przypomnieć 

kilka krótkich informacji związanych z 

tym zagadnieniem. Mianowicie,  

BAJKA - jest to niewielki utwór 

literacki pisany wierszem, czasami 

prozą, głównym jej celem jest 

przekazanie, zwykle w formie morału 

pewnych prawd o człowieku, jej 

bohaterami są ludzie i zwierzęta, (które 

często przyjmują typowe cechy ludzkie). 

Najwybitniejszymi polskimi twórcami 

bajek byli: I. Krasicki, S. Trembecki, A. 

Mickiewicz, A. Fredro, J. Tuwim oraz J. 

Brzechwa. 

 

 

 Wracając do pytania, jakie miejsce w 

naszym życiu zajmują bajkowe 

opowieści i jaką rolę spełniają nasuwa 

się jedna odpowiedź - ogromną. 

Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo 

prosta. Prócz tego, że są skarbnicą 

wiedzy, pozwalają na budzenie 

wyobraźni, kształtują pozytywne 

postawy życiowe, pocieszają, 

uzdrawiają, dodają odwagi i 

niejednokrotnie pomagają w zdobywaniu 

nowych  doświadczeń i przeżyć. Ponadto 

wzbogacają nasz słownik oraz są 

znakomitym środkiem wychowawczym. 

Tak, ponieważ kiedy czytamy dziecku 

bajkę to ważna jest nie tylko jej treść, ale 

także cała „otoczka”, która temu 

towarzyszy tj. wspólne spędzanie czasu, 

wsłuchiwanie się w znajomy głos mamy 

lub taty, atmosfera jaka panuje podczas 

takiego „słuchowiska”, te właśnie 

elementy sprawiają, że dzieci czują się 

kochane łatwiej się odprężają i łatwiej 

koncentrują. One też mają swoje 

zmartwienia i kłopoty dzięki bajkom 

łatwiej im o nich zapomnieć, częściej się 

uśmiechają, a cóż jest piękniejszego od 

uśmiechu dziecka? 

 

 Tak więc kochani rodzice 

opowiadajcie swoim dzieciom historie -  

nowe, współczesne bajeczki i zwykłe 

opowiastki o dniu powszednim, bajki 

naszych dziadków, bo to wszystko 

sprawia, że tworzy się między nami 

więź, której nic i nikt nie jest w stanie 

zastąpić. 

 Kiedy już mowa o bajkach to warto 

też wspomnieć i o tych, które nasze 

pociechy oglądają w telewizji, na 

kasetach video, płytach DVD, 

komputerze. Czy mamy pełną 

świadomość tego, co one oglądają i jakie 

treści są im przekazywane? Czy choć raz 

zainteresowaliśmy się o czym są 

dzisiejsze bajki, czy wiemy ile w nich 

przemocy, zła i nieodpowiednich 

wzorców? 

 Te pytania zostawię bez odpowiedzi, 

niech każdy z nas szczerze na nie 

odpowie i wyciągnie odpowiednie 

wnioski. 

       

 M.K. 

 

 

Kolędowe ostatki 
 

 Tradycja polska pozwala na śpiewanie kolęd nie tylko w okresie Świąt Bożego 

Narodzenia, tj. od wieczerzy wigilijnej do niedzieli Chrztu Chrystusa. Kolędy w 

Polsce śpiewamy aż do święta  Ofiarowania Pańskiego tj. do 2 lutego.  

 Zwykle w ostatnią niedzielę przed 2 lutym organizowany jest w Centrum Kultury 

i Sportu w Krasnobrodzie coroczny „Koncert Kolęd”. 

 W tym roku kolędowanie w CKiS odbyło się 1 lutego. Koncert rozpoczął się o 

godz. 15.00 i trwał ponad 2,5 godziny. Jako pierwsza z koncertem znanych i 

popularnych kolęd wystąpiła Orkiestra Dęta z Krasnobrodu. Potem, licznie zebrana 

publiczności, wysłuchała pastorałek prezentowanych przez zespół folklorystyczny 

„Wójtowianie”. Były to raczej mało znane pastorałki takie jak: „Idą kolędnicy”, 

„Pastuszkowie bracia mili”, „Co za pociecha z tego Wojciecha” i „Tedy się radujmy. 

 Po instrumentalnej, w wykonaniu Orkiestry Dętej i wokalno-instrumentalnej, w 

wykonaniu „Wójtowian” prezentacji kolęd i pastorałek przyszedł czas na prezentację 

wokalną. W dalszej części koncertu kolęd w CKiS wystąpił, bowiem „Chór 

Parafialny” z Krasnobrodu działający pod kierownictwem organisty p. Józefa Bąka. 

 Niespodzianką dla publiczności był występ dziewczęcego zespołu wokalnego 

działającego w CKiS. Jak się bowiem podczas koncertu okazało, oprócz dziewcząt: 

Urszuli Kowalczuk, Iwony Kończewskiej Katarzyny Kowalczuk, Iwony Szpyra i 

Martyny Gontarz na scenie pojawili się także panowie. Śpiewającym kolędy 

dziewczętom (spośród nich były również grające na fletach) akompaniowali: 

Grzegorz Kowalczuk – na gitarze, Grzegorz Gałka - na bębenku i Marek Molenda  na 

konrabasie.  

 Warto dodać, że niedzielne spotkanie w CKiS nazwane „Koncertem Kolęd” nie 

ograniczało się tylko do różnego rodzaju prezentacji kolęd i pastorałek. Podczas tego 

koncertu była też okazja do obejrzenia „Jasełek”, czyli przedstawień o tematyce 

bożonarodzeniowej. 

 Jako pierwsi z jasełkami wystąpili uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w 

Dominikanówce, którzy w krótkim spektaklu przedstawili historię narodzenia Pana  

 

 

Jezusa. Program przygotowany został 

pod kierunkiem pracowników WTZ p. 

Zofii Podolak i Jacka Kowalika. 

 Zupełnie inne, jeśli chodzi o sposób 

prezentacji, były jasełka przedstawione 

przez dzieci uczęszczające na zajęcia 

świetlicowe prowadzone w CKiS.  W 

przedstawieniu tym wątek narodzenia 

Pana Jezusa został przeniesiony do 

realiów współczesnego świata.  Jasełka 

zostały przygotowane pod opieką p. 

Marioli Kaweckiej. 

 Podczas koncertu kolęd wystąpiła 

również młodzież z Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży, która pod 

opieką ks. Krzysztofa Maja 

zaprezentowała prawdziwą sztukę 

teatralną.  

 We wszystkich przedstawieniach na 

uwagę zasługiwały, nie tylko ciekawe 

stroje i rekwizyty, profesjonalna 

charakteryzacja, ale także gra aktorska 

uczestników biorących udział w tych 

przedstawieniach. 

 

M. Czapla 

 

Fotoreportaż z koncertu 

– patrz str. 10 
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55 lat Biblioteki Publicznej 

w Krasnobrodzie 
 

 Biblioteka Publiczna w 

Krasnobrodzie licząca obecnie 16 

tysięcy woluminów stanowi poważny 

czynnik podnoszenia poziomu oświaty i 

kultury mieszkańców gminy. Jest 

instytucją, w której możemy spotkać 

młodzież szkolną jak również sędziwych 

emerytów. Wszyscy pragnący spędzić 

pożytecznie czas przychodzą do 

biblioteki, aby wypożyczyć książki do 

domu, względnie poczytać je na miejscu. 

 Pierwsza biblioteka w 

Krasnobrodzie powstała 1 września 

1948r. Została założona przez 

nauczycielkę tutejszej Szkoły 

Podstawowej, Panią Człowiekowską, 

która darowała swoje książki, jak 

również mieszkańcy Krasnobrodu. 

Natomiast jako Gminna Biblioteka 

Publiczna powstała 16 grudnia 1948r. na 

mocy Dekretu o bibliotekach i opiece 

nad zbiorami bibliotecznymi z dnia 17 

kwietnia 1946r. W tym dniu dokonano 

pierwszych wpisów do inwentarza. 

Nadzór merytoryczny sprawowała 

Powiatowa Biblioteka w Zamościu. 

Pierwszą bibliotekarką była Helena 

Koperwas, a swoją siedzibę biblioteka 

miała w prywatnym domu w 

Podklasztorze. Księgozbiór biblioteki na 

koniec 1949r. liczył 1156 woluminów. 

 Biblioteka kilka razy zmieniała 

swoją siedzibę. Z prywatnego lokalu 

została przeniesiona do budynku  
   

Gromadzkiej Rady Narodowej, 

następnie znowu do prywatnego domu w 

centrum Krasnobrodu. W latach 

sześćdziesiątych biblioteka rozszerzyła 

swoją działalność o nowo powstałe filie 

w Majdanie Wielkim i Hutkach oraz 

punkty biblioteczne. W roku 1974 został 

oddany do użytku Dom Kultury, do 

którego została z prywatnego domu 

przeniesiona biblioteka. Sukcesywny 

wzrost czytelnictwa przyczynił się do 

zatrudnienia w bibliotece w 

Krasnobrodzie drugiej osoby 

(początkowo na ½ etatu, a później na 

cały). 

 W wyniku zmian w administracji 

państwowej z dniem 1 stycznia 1992r. 

następuje reorganizacja placówek 

kultury na terenie gminy Krasnobród. 

Biblioteka zostaje połączona z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury pod jednym 

kierownictwem i nową nazwą Centrum 

Upowszechniania Kultury. W tym czasie 

zostaje zlikwidowana filia w Majdanie 

Wielkim, jak również zawiesiły swoją 

działalność punkty biblioteczne. 

Również w bibliotece w Krasnobrodzie 

zostaje zmniejszone zatrudnienie o ½ 

etatu. 

 W 1997r. biblioteka znowu zmienia 

swoją siedzibę. Zostaje przeniesiona do 

pomieszczeń w piwnicy w Szkole 

Podstawowej. Miał to być lokal 

zastępczy na kilka miesięcy, lecz w  

 

 
praktyce okazało się kilka lat. Dopiero 

we wrześniu 2000r. biblioteka wróciła 

do lokalu w Domu Kultury zyskując 

jeszcze jedno pomieszczenie. Od 1 

stycznia 2003r. biblioteka Uchwałą Rady 

Gminy została odłączona od Centrum 

Kultury i Sportu i powstała jako 

samodzielna jednostka instytucji kultury 

pod nazwą Miejsko-Gminna Biblioteka 

Publiczna w Krasnobrodzie. 

 Mimo wielu trudności jakie 

biblioteka przechodziła w ostatnich 

latach daje się zauważyć stale rosnący 

wzrost czytelników i wypożyczeń, co 

świadczy o dobrej pracy i wzrastających 

potrzebach czytelniczych środowiska. 

 Nadal głównym problemem 

biblioteki jest znikomy fundusz na zakup 

nowości wydawniczych oraz brak 

komputeryzacji. Jeden z problemów w 

najbliższym czasie zostanie rozwiązany, 

gdyż biblioteka przystąpiła do akcji 

„Ikonka”, zorganizowanej przez 

Ministerstwo Nauki i Informacji, a 

polegającej na uruchomieniu 

powszechnego dostępu do Internetu w 

bibliotekach publicznych. Instalacja 

komputerów w ramach akcji ma nastąpić 

w terminie do 31 marca 2004r. 

Biblioteka oprócz udostępniania 

księgozbioru prowadzi działalność 

kulturalno-oświatową poprzez 

organizowanie różnych form pracy  z 

czytelnikami tj. konkursy czytelnicze, 

spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy.  

 Podsumowując działalność biblioteki 

możemy stwierdzić, że dorobkiem 

biblioteki, mimo wielu trudności jest 

kilkunastotysięczny księgozbiór, 

kwalifikowana kadra biblioteczna oraz 

wzrastająca z każdym rokiem liczba 

czytelników i wypożyczeń. 

 

Czytelnictwo oraz zakupy w ostatnich latach przedstawia poniższa tabelka: 
 

Lata 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Liczba czytelników 670 667 624 604 563 555 648 667 

w tym do 15 lat 253 338 312 288 244 206 209 212 

Wypożyczenia 15555 12868 12113 10690 10560 11599 12862 12900 

Zakupy 158 135 89 95 164 198 248 247 

Kwota zakupu 1008,00 1971,00 1641,00 1877,00 2644,00 3111,00 3465,00 4322,00 
 

Sabina Zdonek 

Dyrektor MGPBw Krasnobrodzie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Już wkrótce „Dzień Kobiet” - święto, które kilka lat temu 

obchodzono bardzo uroczyście. Obecnie odbierane jest różnie 

przez kobiety. Część z pań, za sprawą panów świętuje w tym 

dniu, ale są też panie, które nie uznają tego święta i traktują je 

jako święto z minionej epoki. 

 

W szystkim  P aniom  bez  w zględu na to,  

jak i pogląd m a ją w  zw iązku z  tym  św iętem  

R edakcja „G .K .”   życzy, 

aby każdego dnia panow ie byli tacy m ili i 

serdeczni 

jak  w  dniu 8  m arca. 
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Niebezpieczne skrzyżowanie  
 

 Temat niebezpiecznego skrzyżowania w naszej gminie położonego na terenie 

miejscowości Hutki został już poruszany na łamach  naszej gazety. W związku z 

tragiczną serią wypadków drogowych na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 849 

Zamość-Józefów-Wola Obszańska z drogą powiatową nr 2252L Obrocz-Namule-

Hutki  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie zdecydował się wprowadzić 

niekonwencjonalne zmiany w oznakowaniu przedmiotowego skrzyżowania. 

Szczegóły zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu przedstawiamy poniżej. 

� Na wszystkich wlotach na skrzyżowanie zostaną umieszczone znaki A-30 „inne 

niebezpieczeństwo” wraz z tabliczkami T-14 „wypadki” przedstawiającymi 

piktogramy samochodów z częstymi bocznymi zderzeniami pomiędzy 

pojazdami. 

�  Na wlotach drogi powiatowej zostaną zlokalizowane (po 10szt. na każdym 

wlocie) poziome poprzeczne linie spowalniające o szerokości 0,5m, grubości 

5mm, długości 3m w odstępach wzajemnych 5m, 6m, 7m, 8m, 10m, 15m, 20m, 

30m, 40m. Kolor linii będzie czerwony. 

� Przy wlotach drogi powiatowej zastosowane zostaną znaki poziome P-16 (N-

14) „stop”. 

 Niekonwencjonalne oznakowanie (znaki A-30 i T-14 umieszczone zostaną na tle 

tablicy o barwie żółtozielonej) zostanie ustawione do 12 marca 2004r. Znaki 

poziome zostaną wykonane do dnia 31 maja 2004r.  

Miejmy nadzieję, że wprowadzone zmiany w oznakowaniu  niebezpiecznego 

skrzyżowania w Hutkach skutecznie zapobiegną powstawaniu w przyszłości 

groźnym wypadkom drogowym.  

Dokonania zmian w organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu od czasu 

kolejnego tragicznego w skutkach  wypadku drogowego szczególnie oczekiwali  

mieszkańcy miejscowości Hutki obarczając częściowo Urząd Miejski w 

Krasnobrodzie winą za serię  wypadków drogowych na tej krzyżówce. 

Przy publikacji tego artykułu podkreślić jeszcze raz należy, że organem 

zarządzającym ruchem na drogach wojewódzkich nie jest Burmistrz Krasnobrodu 

lecz funkcję tę pełni Zarząd Dróg Wojewódzkich działając z upoważnienia  

Marszałka Województwa Lubelskiego i wyłącznie ten organ może wprowadzać 

zmiany w organizacji ruchu na drogach wojewódzkich.  

W przypadku, gdy  Burmistrz Krasnobrodu  zamierza wprowadzić  zmianę w 

organizacji ruchu na zarządzanej przez siebie drodze gminnej zmuszony jest 

wnioskować w tej sprawie do Starosty oraz przedkładać do zatwierdzenia 

opracowany projekt organizacji ruchu. Często zanim projekt opracowany przez 

gminę  zostanie zatwierdzony do wprowadzenia, musi przejść sporo gruntownych 

poprawek. Organem zarządzającym ruchem na drogach gminnych jest Starosta 

Zamojski, który zatwierdza projekty zmian w organizacji ruchu po uzyskaniu opinii 

powołanej w tym celu komisji, w skład której wchodzą między innymi policjanci z 

zamojskiej  „drogówki”. 

 Zatwierdzanie projektów zmian w organizacji ruchu przez specjalnie powołany 

do tego celu organ zarządzający ruchem pozwala na poprawne oznakowywanie dróg 

zgodnie z obowiązującymi obszernymi przepisami wynikającymi z instrukcji o 

znakach drogowych.  
 

 
 

Nawet umieszczenie takich gumowych progów zwalniających na drogach 

gminnych musi być poprzedzone opracowaniem projektu i zatwierdzeniem go przez 

organ zarządzający ruchem na drogach. 

oprac. SWK 

 
 

Działania 

inwestycyjne 
 

 Choć widok leżącego za  oknami 

naszych mieszkań śniegu nie pozwala 

zbytnio myśleć o zbliżającej się wiośnie 

to w dziale inwestycyjnym  Urzędu 

Miejskiego w Krasnobrodzie już o 

pierwszego tygodnia stycznia bieżącego 

roku trwają intensywne prace nad 

przygotowywaniem przetargów pod  

główne inwestycje infrastrukturalne 

planowane do  realizacji w 2004r. na 

terenie gminy Krasnobród.  Dotychczas w 

oparciu o podręcznik procedur zawierania 

umów na wykonanie robót opracowany 

na podstawie SCR-SEC(1999) 1801/2 i 

„Practical Guide to Phare, 

ISPA&SAPARD contract procedure” 

ogłoszono niżej wymienione przetargi: 

1) Na wykonawstwo  kolejnego etapu 

budowy kanalizacji sanitarnej w 

Krasnobrodzie w ulicach 3 Maja, 

Andersa, Rynek, Handlowa, 

Mickiewicza, Szkolna, Nadrzeczna.  

2) Na budowę dwóch parkingów z 

kostki brukowej przy ulicy 

Kościuszki (obok ronda) oraz przy 

ulicy Partyzantów (na terenie 

obecnego targowiska 

koszyczkowego przeznaczonego do 

likwidacji). 
 W chwili wyjścia tego numeru naszej  

gazety ogłoszone będą przetargi na 

budowę sieci wodociągowej w Wólce 

Husińskiej oraz przebudowę 

(modernizację) stacji hydroforowej w 

Husinach. 

 Największe szanse na realizację w 

roku bieżącym posiadają: kanalizacja w 

Krasnobrodzie oraz parkingi stąd 

przetargi na te zadania ogłoszono w 

pierwszej kolejności. Zdecydowanie 

mniejsze szanse na realizację posiada 

budowa wodociągu w Wólce Husińskiej i 

modernizacja stacji hydroforowej w 

Husinach. Realizacja wszystkich zadań 

uzależniona jest od uzyskania dotacji z 

programu SAPARD.  

 W przypadku gdy gmina Krasnobród 

nie uzyska promes na objęcie 

dofinansowaniem powyższych inwestycji 

wszystkie postępowania mogą zostać 

unieważnione. Możliwość taka wynika z 

tzw. „klauzuli zawieszającej” którą objęte 

są wszystkie ogłaszane przetargi.   

 Miejmy nadzieję, że przynajmniej 

połowa wyżej wymienionych i 

zaplanowanych inwestycji doczeka się 

realizacji w bieżącym roku.  

 

SWK 
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Uczniowie dyslektyczni 
– jak  im  pomóc? 

 

 W  związku  z  coraz  większym  zainteresowaniem  rodziców  dotyczącym  

dzieci  ze  specyficznymi  trudnościami  w  uczeniu  się  a  szczególnie  dzieci  

dyslektycznych  pragnę  Państwu  przybliżyć  nieco  ten  problem. 

 My  nauczyciele  coraz  częściej  spotykamy  się  w  swojej  pracy  dydaktycznej 

i  wychowawczej  z  uczniami  ze  specyficznymi  trudnościami  w  nauce  techniki  

poprawnego  czytania  oraz  pisania. 

 W niniejszym  artykule  postaram  się  Państwu  przybliżyć  pojęcia  

takie  jak:  dysleksja,  dysortografia,  dysgrafia  oraz  dyskalkulia  i  

dysmuzja  a  także  wskazać  jakie  działania  mogą  podjąć  rodzice,  aby  

ułatwić  swojemu  dziecku  naukę  w  szkole. 
 Ze względu  na  źródło zaburzeń  przyczyny  trudności  w  uczeniu  się  można  

podzielić  na: 

1. Zewnętrzne:  
a)  Środowisko, w  jakim  dziecko  się  wychowuje  (stymulujące  lub  

zaniedbujące  prawidłowy  rozwój  dziecka.  Problemem są  również  nadmierne  

wymagania  rodziców  w  stosunku  do  dziecka,  chociażby  żądanie  

uzyskiwania  ocen,  ponad  jego  możliwości). 

b) Proces  dydaktyczno – wychowawczy,  w  toku  którego  mogą  wystąpić  

niewłaściwe  metody  nauczania,  źle  przygotowani  nauczyciele  lub  niejasne  

wymagania  i  system  oceniania. 

c) Stan  zdrowia  dziecka – czynnik  od  dziecka  niezależny,  utrudniający  mu  

karierę  szkolną  (wada  wzroku,  słuchu,  narządów  ruchu,  alergie,  

nadpobudliwość  itd.) 

2. Wewnętrzne: 
a) Poziom  rozwoju  umysłowego;  czyli  możliwości  dziecka  w  zakresie  

myślenia,  pamięci,  spostrzegania  oraz  innych  procesów  poznawczych,  

emocjonalnych  i  społecznych. 

Szczególne  trudności  występują    w  następujących  przypadkach: 

•  obniżonych  możliwości  intelektualnych 

•  upośledzenia  w  stopniu  lekkim  i  głębokim 

•  dużych  dysharmonii  między  poszczególnymi  funkcjami 

b) Sprawność  funkcji  percepcyjno – motorycznych,  a  są  to: 

•  funkcje  słuchowe   

•  funkcje  wzrokowe 

•  funkcje  kinestetyczno – ruchowe 

c) Czynniki  emocjonalno – motywacyjne 

Niekiedy  źródło  trudności  uczniów  tkwi  właśnie  w  motywacji  do  pracy,  czy  

też problemach  emocjonalnych.  

Niska  motywacja  w  rezultacie  przeradza  się  w  złość,  niechęć,  strach. 

Bardzo  wysoka  motywacja  również  stanowi  przeszkodę  w  karierze  szkolnej. 

 Dla  przebiegu  procesów  czytania  i  pisania  bardzo  duże znaczenie  ma  

sprawność  funkcji  percepcyjno – motorycznych. 

 Uczeń  ze  specyficznymi  trudnościami  w  uczeniu  się,  to  ten,  który  
mimo  dobrej  sprawności  intelektualnej  i  przyswojonej  wiedzy,  ma  

trudności  w  czytaniu  i  pisaniu,  czy  też  liczeniu  lub  muzyce. 
 

Termin 

dysleksja – oznacza  trudności  w  czytaniu 

dysortografia – trudności  w  poprawnym  pisaniu,  czyli  zgodnie  z  regułami  

ortografii,  gramatyki  i  stylistyki. 

dysgrafia – trudności  w  zakresie  techniki  pisania,  czyli  brzydkie,  czasami  

wręcz  nieczytelne  pismo. 

Nieco  rzadziej  niż  dysleksja,  pojawiają  się  inne  specyficzne  trudności  w  

uczeniu  się: 

dyskalkulia – problemy  w  zakresie  liczenia. 

dysmuzja – trudnosci  w  zakresie  muzyki. 
 

M .  Welchman  twierdzi,  że  o  dysleksję  podejrzewa  się  osoby,  które  pomimo  

przeciętnej  inteligencji  wykazują  niektóre  z  występujących  objawów: 

1) Opóźnienie  w  nauce  czytania  i  pisania 

2) Widoczne  kłopoty  z  opanowaniem  poprawnej  pisowni 

 
3) Rażące  trudności  z 

przyporządkowaniem  dźwięków  mowy  

symbolom  graficznym,    np.  głosek – 

literom,  dźwięków  muzycznych – 

nutom 

4) Kłopoty  w  ustawieniu  symboli  w  

logicznej  kolejności,  np.  liter  w  

alfabecie,  nazw  miesięcy 

5) Trudności  w  nauczeniu  się  działań  

matematycznych,  takich  jak  tabliczka  

mnożenia  

6) Kłopoty w nazywaniu  

(przypominaniu  sobie  nazw  terminów) 

7) Niepewność  w  określaniu  czasu  i  

kierunków  (przed – po,  lewo – prawo,  

przedwczoraj – pojutrze) 

8) Trudności  z  zapamiętywaniem  i  

organizacją  materiału 

 

 Uczeń  do  końca  trzeciej  klasy  

powinien  opanować  technikę  

płynnego czytania  (całymi  zdaniami)  i  

ze  zrozumieniem. 

 Odróżnianie poszczególnych  typów  

trudności  w  nauce – możliwe  jest  

jedynie  po  dokładnej  diagnozie  

przeprowadzonej  przez specjalistę  z  

poradni  psychologiczno – 

pedagogicznej. 

 Jednakże  to  Wy  rodzice  
ostatecznie  podejmujecie  decyzję  o  

zdiagnozowaniu  dziecka.  To  na  
Wasz  wniosek  pedagog  czy  
psycholog  może  podjąć  czynności  
mające  na celu  ustalenie  przyczyn  
trudności  dziecka. 
Postępowanie diagnostyczne  

wykonywane  przez  w/w  specjalistów  

w  poradni  psychologiczno – 

pedagogicznej  wymaga  kilkakrotnej  

wizyty  rodzica  z  dzieckiem  ze  

względu  na  wieloetapowość  diagnozy. 

 

 Na  diagnozę  trudności  w  uczeniu  

się  składa  się: 

- wywiad  z  rodzicami 

- badanie  poziomu  rozwoju  

umysłowego  dziecka 

- badanie  poziomu  rozwoju  funkcji  

percepcyjno – motorycznych 

- badanie  pedagogiczne 

- inne  testy 

 Końcowym  etapem  diagnozy  jest  

sporządzenie  przez  specjalistę  opinii  

psychologiczno – pedagogicznej  
zawierającej  wyniki  

przeprowadzonych  badań  i  zalecenia  

dotyczące  pracy  z dzieckiem.  

(Zgodnie  z  Rozporządzeniem  MEN  z  

dn.  15  stycznia  2001 r.  w  sprawie  

szczegółowych  zasad  działania  

publicznych  poradni  specjalistycznych  

oraz  ramowego    statutu  tych  

poradni). 

 Ostateczna  decyzja  o diagnozie,  
a  następnie  o  losie  wydanej  opinii  
należy  wyłącznie  do  rodziców, 
prawnych  opiekunów  dziecka. 

Ciąg dalszy na str. 14 
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Turniej Szachowy 

Miast’ 2004 
 
 W ostatni weekend stycznia 2004 roku w Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie odbył się, organizowany już po raz drugi w CKiS, Turniej Szachowy 

Miast.  

 W ubiegłym roku był to Turniej 5-ciu Miast, a w tym roku do organizacji tego 

turnieju oprócz Szczebrzeszyna, Zamościa, Zwierzyńca, Łaszczowa i Krasnobrodu 

dołączył się również Susiec. 

 W pierwszym dniu zawodów organizowanych w Krasnobrodzie, tj. w sobotę 24 

stycznia br. odbył się Turniej Szachowy Mały Puchar Miast. Dlaczego „Mały”, bo 

jego uczestnicy to dzieci i młodzież do 16 lat.  W turnieju tym wzięło udział 21 

zawodników z Zamościa, Zwierzyńca i Krasnobrodu. Najlepszymi okazali zawodnicy 

z Zamościa, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca: 

I miejsce – Tomasz Struk 

II miejsce – Mateusz Wróblewski 

III miejsce - Bartek Mużacz 

Natomiast drugi dzień zawodów (niedzielę 25 stycznia), to dzień w którym pojedynki 

na szachownicy toczyli zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat. Zwycięzcami tej części 

Turnieju Szachowego Puchar Miast zostali: 

I miejsce – Albin Jaworski - Biłgoraj 

II miejsce – Jerzy Strzałka - Biłgoraj 

III miejsce – Paweł Nędzyński – Lipsko 
 

 Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca  w obu turniejach otrzymali 

pamiątkowe dyplomy oraz puchary ufundowane przez Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie, pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Przygotowano również 

specjalny dyplom i upominek dla najmłodszej uczestniczki zawodów, którą była Ola 

Kawecka z Krasnobrodu. 

 Warto dodać, że turniej w Krasnobrodzie rozpoczynał cykl 6-ciu turniejów 

organizowanych w wymienionych wyżej miejscowościach. Zawodnicy zajmujący 

lokaty od 1 do 10 zdobyli swoje pierwsze punkty do klasyfikacji ogólnej w całym 

cyklu, który zakończy się w Zwierzyńcu. 

 Zawody sędziowali: Józef Rybak (sędzia główny) i Andrzej Czochra. 
 

M. Czapla 

 

Zdjęcia z turnieju – patrz str.20 

 
 

Aforyzmy o kobietach 

 

Uczniowie 
dyslektyczni 
– jak  im  pomóc? 

 

Ciąg dalszy ze str. 13 
 

Rodzice po  otrzymaniu  opinii  

decydują,  czy  przekazać  ją  

wychowawcy,  nauczycielom,  czy  też  

nie. 

 Niekiedy  trzeba  dużo  czasu  na to,  

aby  rodzic  przekonał  się  o  tym,  że  

poinformowanie  nauczycieli  o  

przyczynach  trudności  ucznia  może  

ułatwić  dziecku  funkcjonowanie  w  

szkole. 

Otrzymana  opinia  służy  bowiem  

ukierunkowaniu  pracy  
terapeutycznej  i  ustaleniu  sposobu  
postępowania  z  uczniem  w  szkole. 
Opinia  jest  bardzo  pomocnym  

narzędziem  w  planowaniu  pracy  
dydaktyczno – wychowawczej  i  
opiekuńczej.  Zawiera  bowiem  wiele 

istotnych  informacji  o  uczniu, takich  

jak: 

- określenie poziomu rozwoju  

umysłowego 

- opis  występujących  trudności 

oraz  przyczyn  ich  występowania 

- charakterystykę jego  mocnych  

stron 

- wskazania dotyczące  sposobu  

pracy  z  dzieckiem,  
indywidualizacji  wymagań,  a  
także  warunków  
egzaminacyjnych 

 
 W przypadku uczniów z  

trudnościami  w  uczeniu  się  to 

właśnie  zapewnienie  

wielokierunkowej,  odpowiedniej  do  

ich  potrzeb  pomocy  przynosi  

zdecydowanie  lepsze  efekty. 

 Stąd dużą  rolę  w  niesieniu  

pomocy  takim  dzieciom  mogą  

odegrać  nauczyciele,  którzy  wiedzą,  

że  dysleksja  nie  przekreśla  

możliwości  odniesienia  sukcesów  w  

nauce  i  nie  skazuje  ucznia  z  

trudnościami  w  uczeniu  się  z  góry  

na  przegraną. Oczywiście  we  

wszystkie  te  działania  muszą  być  

włączeni  rodzice. 

 Tylko  wczesna  diagnoza  pozwoli  

pomóc  dziecku,  sprawić,  że  jego  

pobyt  w  szkole  może  być  przyjemny,  

i  może czerpać  radość  ze  zdobywania  

wiedzy.   

 Zatem uważnie  obserwujmy  nasze  

dzieci. 

 

J. Szykuła 

 

Łzy słabej kobiety najsilniejszego 

mężczyznę zwyciężyć potrafią. 
Stanisław Brzozowski 

 

Kobieta bez kokieterii  

- to jak kwiat bez woni. 
Gabriela Zapolska 

 

Kobieta nigdy nie wie, czego chce, ale 

nie spocznie, dopóki celu nie osiągnie. 

Jean Paul Sartre 
 

Kobiety są tak trudne do przejrzenia, 

ponieważ każda z nich stanowi wyjątek 

od reguły. 

Vittorio De Sica 
 

Kobiety mogą uczynić milionerem tylko 

takiego mężczyznę, który jest 

miliarderem. 

David Kaye 

 

Kobieta jest często natchnieniem do 

rzeczy wielkich, których spełnieniu 

przeszkadza. 

Aleksander Dumas, Ojciec 
 

Mężczyzna wymyślił ogień, ale to 

kobieta wymyśliła wzniosłą sztukę 

gotowania. 
I. Allegrucci 

 

Aby oszukać kobietę, potrzebny był wąż, 

ale aby oszukać mężczyznę,  

wystarczyła kobieta. 
Św. Ambroży 

 

Allach wziął różę, lilię, gołębicę, węża, 

trochę miodu ,jabłko  

z Morza Martwego i garść pyłu. 

Kiedy spojrzał na mieszankę, 

 zobaczył kobietę. 

Perskie powiedzenie 
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Wieści ze SP w Kaczórkach 
 

Podsumowanie I semestru 
 

Pierwsze półrocze minęło jak z bata strzelił. W okresie tym 

miały miejsce, między innymi, następujące wydarzenia; 

 

- udane Święto Patrona Szkoły i ślubowanie pierwszaków, 

- spotkanie nauczycieli z Ekscelencją Ks. Biskupem J. 

Śrutwą, 

- uroczyste obchody wydarzeń w Lasowcach, a później 

rocznica powstania AK już w szkole, 

- szkolne Jasełka i udane kolędowanie, 

- dobrze napisany próbny sprawdzian po kl. VI, 

- rośnie liczba sponsorów dokarmiających nasze dzieci – 

dziękujemy, 

- powstała nowa strona internetowa naszej szkoły; 

http://kaczorkisp.w.interia.pl 

- po raz pierwszy zostało sprowadzone do szkoły 

Betlejemskie Światło Pokoju, 

- nasze uczennice (M. Kawka, O. Fila, I. Zbyret, K. Jarszak) 

wygrały gminny turniej w tenisie stołowym, były w 

Szczebrzeszynie – tam już trudniej, ale i tak dobrze, 

- byliśmy organizatorami gminnego Przeglądu Kolęd 

Różnych Narodów – grupa młodsza wygrała i pojechała za 

to do Zamościa, gdzie również zdobyła wyróżnienie, 

- byliśmy organizatorami gminnego konkursu plastycznego; 

Strażak – Przyjaciel w Akcji; w grupie młodszej wygrał 

nasz uczeń, M. Gałka i jego praca została wysłana do 

Zamościa, przy tej okazji odbyło się spotkanie ze 

strażakami z OSP w Hutkach, którzy pokazali nam nowy 

samochód strażacki i opowiedzieli o pracy – dziękujemy, 

- grupa teatralna była w Warszawie na spotkaniu z Panią 
Prezydentową pod nazwą Mikołajki Teatralne, 

- otrzymaliśmy błogosławieństwo Ojca Św., 

- odbyły się w naszej szkole lekcje pokazowe oraz 

konferencja naukowa z wychowania fizycznego, 

- kolejny nauczyciel otrzymał awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego, gratuluję p. A. Szkałubie, 

- mamy nowe meble w sekretariacie, doszło czworo nowych 

uczniów,  

- bardzo powiększyła się grupa uczniów korzystających z 

nauki tańca (ok. 40 dzieciaków). 

 

 

 
Bardzo cieszy udany występ naszych uczniów w 

konkursach przedmiotowych. W matematycznym do kolejnej 

rundy zakwalifikowały się dwie dziewczynki; P. Szewc, M. 

Gałka. W konkursie humanistycznym P. Szewc, M. Gałka, A. 

Cieplak, a w przyrodniczym również Paulina Szewc. Z Wiedzy 

o Biblii zakwalifikowało się aż osiem osób. 
 

W innym konkursie matematycznym Szpak do kolejnej 

rundy przeszli dalej: kl. IV; A. Gałka, M. Kucner, A. Wiatrzyk, 

D. Kuryło, w kl. V A. Cieplak, a w kl. VI M. Gałka. W 

konkursie Matematyka dla Wszystkich w kolejnej rundzie 

znalazły się P. Szewc i M. Gałka. Gratuluję i życzę dalszych 

sukcesów. 
 

 Dzięki współpracy z ARiMR szkoła wzbogaciła się o 

nowy cud techniki - cyfrowe ksero oraz aluminiowe bramki, 

które będą potrzebne do planowanych zawodów. 
 

Szkoda tylko, że wciąż jest ciasno, liczę na pomoc w tej 

sprawie. Bardzo o to proszę.  

K. Szkałuba 

 

Mamy mikrofony bezprzewodowe 
 

 Przez trzy dni w okresie przerwy świątecznej „…białą wsią 

od chat do chat, wędrowali kolędnicy rozśpiewani w cały 

świat….”  

 Byli to: Paweł Mielnicki, Kasia Szkałuba, Marcelina 

Przytuła, Weronika Odrzywolska, Milena Przytuła,  Ola Fila, 

Mirek Kleban, Mirek Wołk, Michał Czuk, Marcin Serafin, 

Paulina Szewc, Adrian Kasperski i mały pierwszak Manuelka 

Przytuła. 

 Dzieci te zebrały 1437 zł i 75 groszy, za które zostały do 

szkoły zakupione mikrofony bezprzewodowe, za które 

zapłaciliśmy 1270 zł. 84 gr. i instrumenty perkusyjne wartości 

152 zł. 69 gr., za pozostałe pieniądze zostały zakupione znicze 

na uroczystość ku pamięci poległym żołnierzom AK pod 

Lasowcami.  

 Wszystkim ofiarodawcom czyli całej Społeczności wsi 

Hutek, Kaczórek i Bondyrza za bardzo życzliwe przyjęcie i 
pieniądze na ten cel przeznaczone z całego serca dziękuje. 
 

Opiekunka Samorządu Uczniowskiego 

Anna Szkałuba  

 
 

Marcowe przysłowia  
   

Na Św. Kazimierza czajka przybieża. (4 III) 

 

Czterdziestu Męczenników jakich, czterdzieści dni takich. (10 III) 

 

Na Św. Grzegorza idzie zima do morza. (12 III) 

 

Cóż Św. Józef niesie? Kaczka pierwsze jaja zniesie. (19 III) 

 

Święty Józef kiwnie brodą, pójdzie zima razem z wodą. (19 III) 

 

Na Święty Benedykt kaczka jaja myk. (21 III) 

 

Jak po Benedykcie ciepło, to i w lecie piekło. (21 III) 

 

Jakie Zwiastowanie, takie Zmartwychwstanie. (25 III) 

 

Na Zwiastowanie bocian w gnieździe stanie. (25 III) 

 

 

OD REDAKCJI 
 

 
Zapraszamy Firmy i Przedsiębiorców  

do reklamowania się na łamach 
„Gazety Krasnobrodzkiej”  

 

***** 
**** 

Zapraszamy również do zamieszczania 
na łamach naszego pisma różnego 

rodzaju ogłoszeń oraz życzeń, 
np.  z okazji imienin, urodzin itp. 

Ogłoszenia drobne i życzenia 
publikujemy bezpłatnie. 
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Pożegnanie Naczelnika 
 W dniu 1 lutego 2004r. odbyło się 

doroczne zebranie sprawozdawcze z 

działalności OSP w Krasnobrodzie. W 

zebraniu udział wzięli członkowie 

jednostki OSP w Krasnobrodzie jak 

również zaproszeni goście: 

przewodniczący Rady Miejskiej w 

Krasnobrodzie Kazimierz Adamczuk, z-

ca Komendanta Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej Brygadier Andrzej 

Selezin  oraz prezes Zarządu Miejsko-

Gminnego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczpospolitej 

Polskiej Kazimierz Mielnicki. 

 Sprawozdanie z działalności 

jednostki za miniony rok 

sprawozdawczy 2003 zgromadzonym 

przedstawił Naczelnik jednostki druh 

Józef Bodys. Po zapoznaniu się z 

protokołem Komisji Rewizyjnej i 

odbytej dyskusji nad przedstawionymi 

sprawozdaniami zebrani druhowie 

 

udzielili absolutorium Zarządowi OSP w 

Krasnobrodzie. Przyjęto również plan 

działalności i plan finansowy na rok 

2004. 

 Podczas zebrania Naczelnik OSP 

Krasnobród Józef Bodys poinformował 

zebranych, że ze względu na swój stan 

zdrowia nie może w pełni realizować 

ciążących na nim obowiązków 

Naczelnika jednostki. Poprosił 

zgromadzonych, aby przyjęli jego 

rezygnację z funkcji Naczelnika, 

zastrzegając przy tym, że nie rezygnuje 

ze swej działalności jako szeregowy 

członek OSP w Krasnobrodzie. Złożona 

rezygnacja została przyjęta przez 

członków jednostki OSP w 

Krasnobrodzie. W związku z 

powyższym wybrano nowego 

Naczelnika, którym został druh 

Stanisław Łubiarz. Na zastępcę 

Naczelnika wybrano druha Ireneusza 

Kudełkę.  

 

 

 Na zakończenie zebrania złożono 

podziękowania byłemu Naczelnikowi 

Józefowi Bodysowi za zasługi i 

osiągnięcia, którymi może się pochwalić 

jednostka OSP w Krasnobrodzie, jak 

również za wieloletnią pracę społeczną 

na rzecz społeczności lokalnej. W 

imieniu społeczności gminy Krasnobród 

podziękowania złożył Przewodniczący 

Rady Miejskiej Kazimierz Adamczuk, 

który wręczył również druhowi 

Bodysowi pamiątkowy puchar. W 

imieniu Komendanta Miejskiej PSP w 

Zamościu podziękowania złożył 

Brygadier Andrzej Selezin. W imieniu 

Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP 

podziękowania złożył druh Kazimierz 

Mielnicki. W imieniu Burmistrza 

Krasnobrodu podziękowania przekazał 

z-ca Burmistrza Janusz Oś. Wszyscy 

uczestnicy zebrania brawami na stojąco 

podziękowali za wszystko, czego 

dokonał dla dobra OSP w Krasnobrodzie 

pełniąc funkcję Naczelnika jednostki 

druh Józef Bodys. 

 

S. Umiński 
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Wygrana bitwa 
 

 W grudniowym wydaniu Gazety Krasnobrodzkiej 

informowałem Czytelników o pracach nad rządowym 

projektem ustawy uzdrowiskowej oraz o podjętych działaniach 

przez władze samorządowe w sprawie odrzucenia przez 

Parlament RP projektu tego wyjątkowo niekorzystnego dla 

gmin aktu prawnego.  

 Na posiedzeniu Sejmu w dniu 8 stycznia br. odbyło się 

trzecie czytanie ustawy. Głosowanie całości projektu ustawy 

miało dramatyczny przebieg. Za uchwaleniem ustawy 

głosowało 209 posłów, 205 było przeciw, 2 wstrzymało się. 

Ustawę uchwalono przewagą zaledwie 4 głosów !  Posłowie 

Ziemi Lubelskiej (niestety z wyjątkiem posłów koalicji SLD-

UP) głosowali przeciw, zgodnie z apelem Rady Miejskiej w 

Krasnobrodzie. W tym miejscu należy złożyć im wyrazy 

podziękowania za obronę słusznych interesów gmin 

uzdrowiskowych. Wydawało się, że bitwa jest przegrana, 

pomimo wielu starań samorządowców i Stowarzyszenia Gmin 

Uzdrowiskowych RP. 

 Następnego dnia ustawę przekazano Marszałkowi Senatu. 

Werdykt prawników oraz opinie senackich komisji były 

druzgocące. Komisje jednogłośnie podjęły uchwałę 

rekomendującą Senatowi odrzucenie ustawy. 29 stycznia 2004 

r. Senat RP ustawę odrzucił ! 

 Bardzo interesującą lekturą jest uzasadnienie do stanowiska 

Senatu. Został podniesiony zarzut sprzeczności ustawy 

uzdrowiskowej z ustawą o samorządzie gminnym oraz 

Konstytucją RP. Senat podzielił argumentację Stowarzyszenia 

Gmin Uzdrowiskowych: 

„.. W ślad za tym, zważywszy na rozszerzony zakres zadań gmin 

uzdrowiskowych, ustawodawca powinien zapewnić tym gminom 

stabilne źródła finansowania w oparciu o przeprowadzone 

analizy dotyczące skutków finansowych, jakie pociąga za sobą 

uchwalenie ustawy. Nie zawiera ona jednak w tym zakresie 

właściwych postanowień, mimo, że takie postępowanie 

determinują w szczególności przepisy art. 167 ust.1 i 4 

Konstytucji RP, w myśl których jednostkom samorządu 

terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych 

odpowiednio do przypadających im zadań..” (Fragment 

uzasadnienia  do Uchwały Senatu RP z dnia 29 stycznia 2004r.) 

Zdaniem Izby Wyższej  zasadnicze wątpliwości budzi również 

funkcjonowanie obszarów ochrony uzdrowiskowej oraz 

ograniczanie konstytucyjnie gwarantowanej samodzielności 

gmin. Zdaniem Senatu należy przede wszystkim przygotować 

spójną i całościową koncepcję ustroju gmin uzdrowiskowych, 

w tym zasady ich finansowania, a następnie dopiero opracować 

projekt ustawy. 

 19 lutego br. Sejm RP przyjął uchwałę Senatu w sprawie 

odrzucenia ustawy o uzdrowiskach.  

W imieniu SLD bił się w piersi poseł sprawozdawca Kazimierz 

Sas: „Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!..Rzadko się zdarza, 

żeby tak się wydarzyło, mówiąc nieładnie...mam taką subtelną 

pretensję do rządu koalicyjnego, mojego rządu, że w czasie 

kiedy Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych zgłaszało uwagi, 

nie dość wnikliwie te uwagi, że tak powiem, rozpatrywano...”. 

Tak więc mieszkańcy gmin uzdrowiskowych mogą spać 

spokojnie – ustawy nie będzie. 

 Po tym całym zamieszaniu nasuwają się pewne refleksje. 

Okazuje się, że solidarne współdziałanie gmin uzdrowiskowych 

(w tym i naszej Rady Miejskiej) oraz zdecydowana obrona 

własnych interesów przynosi czasem oczekiwany efekt.  

 Za czas jakiś ktoś przygotuje nowy projekt ustawy o 

uzdrowiskach. Przekonany jestem, że każdy następny projekt 

może być dla gmin już tylko lepszy, a media nie będą ogłaszały 

rzekomych likwidacji uzdrowisk. W toku prac udało się 

przekonać wielu parlamentarzystów i wysokich urzędników o 

konieczności odpowiednich unormowań w zakresie dochodów 

gmin uzdrowiskowych oraz ich ustrojowej odrębności. 

 

       Kazimierz Gęśla 

 

30 lat służby 
Rozmowa z byłym Naczelnikiem OSP  

w Krasnobrodzie Panem Józefem Bodysem 
 

 
M.Cz - Podczas zebrania 

sprawozdawczego Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Krasnobrodzie, 

które odbyło się w dniu 1 lutego 

2004r. złożył Pan rezygnację z 

funkcji Naczelnika OSP w 

Krasnobrodzie. Proszę powiedzieć, 

dlaczego zrezygnował Pan z 

pełnienia tej funkcji? 
Józef Bodys: Zrezygnowałem ze 

względu na stan zdrowia i wiek. 

Uważam, że naczelnikiem OSP powinna być osoba młoda, zdrowa, w 

pełni sprawna. Powinna też mieć pewne doświadczenie w 

pożarnictwie. 

 

M.Cz. – Czy rezygnacja z funkcji naczelnika OSP w Krasnobrodzie 

oznacza rezygnację z działalności w szeregach OSP? 
Józef Bodys: Rezygnuję tylko z funkcji naczelnika. Dalej jestem 

członkiem OSP. Moje doświadczenie w zakresie pożarnictwa będą w 

dalszym ciągu przekazywał młodym strażakom. 

 

M.Cz. – Od jak dawna jest pan w straży pożarnej? Jak długo był 

Pan Naczelnikiem OSP w Krasnobrodzie? Po kim objął pan tę 

funkcję? 
Józef Bodys: W lipcu bieżącego roku minie 45 lat od mojego 

wstąpienia w szeregi OSP Krasnobród. Natomiast funkcję Naczelnika 

OSP pełniłem 30 lat. Moim poprzednikiem był druh Witold Kołtun. 

 

M.Cz. – Jaką rolę w działalności OSP pełni naczelnik? 
Józef Bodys: Naczelnik OSP to funkcja pełniona z wyboru. Wyboru 

naczelnika dokonują członkowie straży na Walnym Zgromadzeniu. 

Naczelnik jest jednocześnie wiceprezesem Zarządu OSP. Obowiązki 

naczelnika wynikają ze statutu. Naczelnik zarządza jednostką 

jednoosobowo. Do kompetencji naczelnika należy m.in.: 

dysponowanie sprzętem ratowniczym, organizacja akcji ratunkowych, 

organizacja szkoleń członków OSP, dokumentowanie pracy OSP. 

 

M.Cz. – Co w ciągu 30 lat zmieniło się w działalności ochotniczej 

straży pożarnej? 
Józef Bodys: W ciągu tych lat zachodziły pewne zmiany w 

funkcjonowaniu OSP. Zamiany dotyczyły zarówno wyposażenia 

jednostki, jak i struktury organizacyjnej. Obecnie sprzęt jest 

nowocześniejszy i jest go więcej niż 30 lat temu. Wcześniej OSP 

podlegała pod struktury powiatowe, potem wojewódzkie, a obecnie 

OSP jest pod opieką samorządu gminnego. Samorządy gminne mają 

coraz wiecej zadań, na które brakuje funduszy, co odczuwają również 

jednostki OSP. 

 

M.Cz. – Ma Pan już swojego następcę, który objął po Panu 

pełnienie funkcji Naczelnika. Czy „przekazał” Pan swoje obowiązki 

w dobre ręce?  
Józef Bodys: Mój następca, którym jest druh Franciszek Łubiarz jest 

bardzo dobrym strażakiem. Przez 6 lat był moim zastępcą, zdobył już 

pewne doświadczenie i myślę, że da sobie radę jako naczelnik. Czego 

mu z całego serca życzę.  

 

M.Cz. – Dziękuję za rozmowę. 
Józef Bodys: Kończąc naszą rozmowę chciałbym za pośrednictwem 

„Gazety Krasnobrodzkiej” serdecznie podziękować Panom: 

Kazimierzowi Adamczukowi, Stanisławowi Borkowi i Jarosławowi 

Rosiakowi za pomoc finansową w organizacji Walnego 

Zgromadzenia członków OSP w Krasnobrodzie. Podziękowania 

składam też Pani Dyrektor CKiS za przygotowane sali. 

 

Rozmawiała: Mariola Czapla 
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Szach ekspres  

Nr 8 
 

Czteroosobowe szachy 
 

 Szachy w swojej pierwotnej postaci 

jako staroindyjska czaturanga były grą 

czteroosobową, zanim poprzez formę 

szatrandżu stały się klasycznymi 

szachami dla dwu partnerów. Warianty 

różnego typu szachów dla czterech osób 

nie zostały jednak zarzucone. W 

Indiach grywa się do tej pory w 

czteroosobowe szachy, będące 

pochodną czaturangi natomiast 

współczesne europejskie formy 

szachów czteroosobowych 

(nazywanych także niekiedy „szachami 

podwójnymi”) narodziły się w XVIII 

wieku. Za panowania Katarzyny II w 

Rosji szachy czteroosobowe stały się 

grą dość znaną i kultywowaną. I. 

Butrimow w 1821r. opisał dokładnie 

dwa ich warianty, następnie zaś A. 

Pietrow spopularyzował je swą 

publikacją w „Berliner Schachzeitung” 

w 1850r.  

 
 

 

W Niemczech pierwsze drukowane 

zasady gry w szachy dla czterech osób 

ukazały się w latach 1779 i 1792, pisali 

o nich: J. Koch, Netto, W. Sause, J. J. 

Alberti. W Anglii publikacje o szachach 

czteroosobowych ukazały się po raz 

pierwszy w 1784 r.  
 Szachy czteroosobowe są grą dość 

atrakcyjną, żywą, zmuszającą partnerów 

do współdziałania, koordynacji taktyki, 

toteż ostatnio mają coraz więcej 

zwolenników. Do gry w szachy 

czteroosobowe używało się i używa 

różnej wielkości i kształtów szachownic. 

Do najstarszych należy szachownica o 

tradycyjnych wymiarach 8x8 z 

dobudowanymi do każdego boku 

dodatkowymi rzędami pól, na których 

ustawia się bierki każdego z partnerów. 

 

 
 

 

        W Rosji do takiej tablicy dodawano 

jeszcze na każdym rogu po jednym 

 

kwadracie (nazywanym cytadelą) 4x4 

przeznaczonym dla każdego z grających, z 

wejściem tylko od strony własnych bierek i 

blokadą na styku z bierkami sąsiada. 

 

 

 
            Do zwykłej szachownicy 8x8 

dodaje się także 4 razy po połowie 

szachownicy to jest po 32 pola (tak 

grywają np. na Wyspach Owczych). 

Zasady ruchu bierek i bicia są na ogół 

takie, jak w szachach tradycyjnych. Gracz, 

który dostał mata lub jest w pacie - 

zaprzestaje gry, chyba że partnerowi uda 

się go uwolnić od zagrożenia. Partia 

kończy się kiedy obaj gracze przeciwnej 

strony zostają zamalowani (gdy jeden 

przeciwnik jest w pacie - ogólny rezultat 

liczy się za remis). W szachy 

czteroosobowe grywa się również na 

szachownicach kolistych, tarczowych. 

 

                    Opracował Andrzej Czochra  

                    Instruktor i Sędzia szachowy 
 

 
Krzyżówka 

 nr 50 
        Litery z pionowej zacieniowanej 

kolumny, czytane od góry do dołu  

utworzą rozwiązanie Krzyżówki  Nr 50, 

które wraz z naklejonym na karcie 

pocztowej kuponem prosimy przesłać 

na adres Redakcji w terminie do 

10.03.2004r.  

      
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe 

odpowiedzi rozlosujemy nagrodę 

ufundowaną przez:  

Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie 
    Rozwiązanie Krzyżówki Nr 49:  

„Nałóg odmieni, kto się nie 
leni”.  

Za rozwiązane tej krzyżówki nagrodę – 

Zestaw do kawy - ufundowaną przez 
CENTRUM  KULTURY SPORTU 

W KRASNOBRODZIE  

otrzymuje: 
p. ANIELA PIĄTEK 

ul Łąkowa 4, 22-440 Krasnobród 
Gratulujemy. Nagroda do odebrania w 

Redakcji 

 

 

 

 

  1             

      2         

     3          

      4         

 5              

  6             

     7          

     8          

      9         

10               

     11          

      12         

 

 

Poziomo: 1) Miejscowość gminy Krasnobród, 2) Sedno sprawy, 3) Patron 

Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Krasnobrodzie, 4) Jego imię nosi plac w 

centrum Krasnobrodu, 5) Małe lub średnie gospodarstwo rolne w Hiszpanii, 6) 

Kaplica Św. ….. w Krasnobrodzie, 7) As w rękawie, 8) Kwiat na 8 marca, 9) 

Ogrodzenie z drzew lub krzewów, 10) Inaczej odbudowa, 11) Państwo w środkowej 

europie, 12) Rechocze na łące. 
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Sport w I semestrze 
w ZSP w Krasnobrodzie  

 

 

 Jeszcze nie rozbrzmiał dzwonek 

roku szkolnego 2003/2004 gdy dwaj 

uczniowie z naszej szkoły Adamczuk 

Mateusz i Pałyga Edwin wraz z 

trenerami: S. Radlińskim i W. 

Kurantowiczem uczestniczyli w 

zgrupowaniu Kadry Województwa 

Lubelskiego (dla powiatu Zamość i 

Chełm) rocznik 1991 w Krasnymstawie 

w dniu 29.08.2003r. Na zgrupowaniu 

odbyły się sprawdziany piłkarskie w 

postaci gier kontrolnych. Nasi uczniowie 

zaprezentowali się poprawnie i jest duża 

szansa na kolejne powołania. 

 

19.09.2003r. o godz. 9.00 rozpoczął się 4 

Wielobój Ułański. W tym roku był to 

rowerowy tor przeszkód. W tej 

wewnątrzszkolnej imprezie 

rywalizowały ze sobą 10–osobowe 

drużyny dziewcząt i chłopców z klas IV 

– VI. Łącznie oddziaływaniem 

sportowym zostało objętych 180 

uczniów. Wyniki rywalizacji:  

Klasy IV  
I m - IV B, II m – IV C, IIIm – IV A 

Klasy V  chłopcy 
I m – V C, II m – VB, IIIm – VA 

Klasy V dziewczęta  
I m – V B, II M – V C, III m – V A 

Klasy VI chłopcy 
I m – VI A, II m – VI C, III m - VI B 

Klasy VI dziewczęta 
I m – VI B, II m – VI A, III m – VI C 

Trzeba pochwalić przejazdy bez 

punktów karnych, których było łącznie  

 

 

47 o różnym czasie, a na szczególną 

pochwałę zasługuje przejazd 

Maksymiliana Osucha z klasy VI C w 

czasie 24 sekund bez punktów karnych. 

Wszystkie klasy otrzymały 

okolicznościowe dyplomy. 

 

29.09.2003r. byliśmy gospodarzem 

Gminnych Drużynowych Biegów 

Przełajowych. Zarówno 10 – osobowa 

reprezentacja dziewcząt i chłopców 

naszej szkoły zajęła pierwsze miejsca i 

awansowała na szczebel powiatowy. 

 

2.10.2003r. braliśmy udział w IX Edycji 

Biegów Przełajowych o Puchar Szkoły 

Podstawowej w Majdanie Wielkim. W 

grupie dziewcząt klas VI III miejsce 

zajęła Małgorzata Kowalczuk, a w 

grupie chłopców Damian Tyrka. W 

grupie dziewcząt z klas V nikt nie stanął 

na pudle, a w grupie chłopców II miejsce 

zajął Mateusz Palak a III Tomasz 

Tarłowski. W grupie dziewcząt z klas IV 

nikt nie stanął na pudle, a w grupie 

chłopców II miejsce zajął Jakub 

Olszewski. W łącznej klasyfikacji 

zajęliśmy I miejsce i wróciliśmy z 

pucharem i dyplomem.  

 

21.10.2003r. byliśmy gospodarzem 

Gminnego Indywidualnego Turnieju 

Tenisa Stołowego dla klas IV – VI. 

Brały w nim udział 2 – osobowe 

reprezentacje. Do turnieju powiatowego 

w Zwierzyńcu zakwalifikowały się w 

kategorii dziewcząt klas VI Kowalczuk  

 

 

Małgorzata i Czubat Patrycja natomiast 

w kategorii chłopców tylko Patryk 

Pawelec. W kategorii dziewcząt klas IV–

V i chłopców klas IV–V nie 

zakwalifikowali się nasi uczniowie. 

 

W sobotę 20.12.2003r. reprezentacja 

uczniów klas VI pod opieką pana 

Wojciecha Kurantowicza , a w niedzielę 

21.12.2003r. reprezentacja klas V pod 

opieką pana Sławomira Radlińskiego 

uczestniczyły w Komercyjnym Turnieju 

Piłkarskim o Puchar Dyrektora OSiR w 

Zamościu. Pragnę w tym miejscu 

wyrazić szczególne podziękowania panu 

Z. Skibie, który zapewnił dowóz i odwóz 

w obydwu turniejach gratis. 

 

17.01.2004r. Fila Paweł wraz z 

opiekunem Sławomirem Radlińskim 

uczestniczył w turnieju kwalifikacyjnym 

piłki nożnej jako powołany zawodnik w 

kadrze województwa lubelskiego w 

roczniku 1992w Chełmie. Uczeń rokuje 

dobre nadzieje i jest szansa na kolejne 

powołania.  

 

18.01.2004r. reprezentacja klas VI pod 

opieką W. Kurantowicza uczestniczyła 

w Halowym Turnieju o Puchar 

Burmistrza Tomaszowa Lub. Wyjazd 

zasponsorowali rodzice. 

 

27.01.2004r. byliśmy gospodarzem 

Gminnegio Miniturnieju Koszykówki 

dla reprezentacji dziewcząt i chłopców. 

W grupie chłopców nasza reprezentacja 

zajęła II miejsce natomiast reprezentacja 

dziewcząt awansem będzie 

reprezentować nas w lutym na zawodach 

powiatowych.  

 Odbyły się wszystkie imprezy 

przewidziane kalendarzem Szkolnego 

Związku Sportowego.  

Informacje przedstawił  

   Sławomir Radliński 

 

 

Kącik smakosza 
 

BIGOS Z PIECZARKAMI 

 

Składniki: 

•  50 dag pieczarek 

•  50 dag cebuli 

•  50 dag kiełbasy 

•  50 dag ogórków kwaszonych 

•  3 łyżki przecieru pomidorowego 

•  3 łyżki masła roślinnego 

•  Pieprz 

•  Sól 

Sposób przyrządzenia: 

Oczyszczone pieczarki, kiełbasę i ogórki pokroić w kostkę, a 

cebulę w plastry. Składniki bigosu osobno podsmażyć na 

tłuszczu. Na koniec wszystko przełożyć do jednego garnka i 

dusić 5 minut (w razie potrzeby podlać  kilkoma łyżkami wody). 

Dodać przecier, doprawić. Jeszcze raz zagotować. Podawać z 

ryżem lub ziemniakami. 

 

 

 

 

Nowy Naczelnik OSP 

w Krasnobrodzie 
 

Franciszek Stanisław Łubiarz 

Wiek: 44 lat.  

Rodzina: żona Teresa, synowie 

Paweł (od 3 lat w OSP) i Adam 

Praca: Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w 

Krasnobrodzie, woźny. 

Staż w OSP: od 1986r. w 

szeregach OSP, przez 6 lat 

pełnił funkcję zastępcy 

naczelnika OSP w 

Krasnobrodzie, od 1 lutego 

2004 Naczelnik OSP. 
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