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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

Wybory sołtysa 
W dniu 25 lutego 2007 r. odbyły się wybo-
ry sołtysa w sołectwie Majdan Wielki. W 
wyniku tajnego głosowania sołtysem został 
wybrany Pan Krzysztof Cisek, pokonując 
konkurenta 1 głosem.  

 

Rozstrzygniecie przetargu 
Na 30 marca 2007r. o godz. 12.00 plano-
wane jest rozstrzygnięcie przetargu na 
„Roboty remontowe – wymiana okien na 
PCV w budynku Szkoły Podstawowej w 
Majdanie Wielkim. 
 

Remonty przystanków 
W okresie wczesnowiosennym zostały wy-
remontowane dwie wiaty przystankowe w 
miejscowościach Hutki i Kaczórki. Remont 
wykonali pracownicy Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Krasnobrodzie. 
 

Nowy mostek 
Trwają prace związane z budową nowego 
mostka na rzece Wieprz w Miejscowości 
Kaczórki. Środki finansowe w wysokości 
8.000 zł. na zakup materiałów (stal i pode-
sty w formie metalowych kratownic) na re-
alizację tego zadania zabezpieczył Urząd 
Miejski w Krasnobrodzie.  
 

Konsultacje z mieszkańcami 
Na osiedlu Podzamek w świetlicy Zespołu 
Szkół przy Sanatorium w dniu 18 marca 
2007r. odbyły się konsultacje z 
mieszkańcami w sprawie statutu osiedla. 
Na najbliższej sesji Rada Miejska w 
Krasnobrodzie podejmie uchwałę o jego 
nadaniu.  

 

Darowizna 
W dniu 18 lutego 2007r. Wspólnota Grun-
towa z Krasnobrodu podjęła decyzję o 
przekazaniu kwoty 4.500 złotych z prze-
znaczeniem ma modernizację części ulicy 
Targowej. 
 
 

 
 

Nowy zarządca zalewu 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasno-
brodzie jest nowym zarządcą zalewu wy-
poczynkowego i terenu do niego przyle-
głego. Do zarządcy należeć będzie utrzy-
manie porządku, zieleni i czystości, napeł-
nianie zbiornika wodą, utrzymywanie od-
powiedniego poziomu wody w okresie wa-
kacyjnym oraz nadzór nad przepompow-
nią. Organizacją kąpieliska, obsługą ratow-
niczą i organizacją wypożyczalni sprzętu 
wodnego będzie zajmowało się Rejonowe 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
w Zamościu, na podstawie umowy zawar-
tej z Urzędem Miejskim w Krasnobrodzie. 
Dotychczas w/w zadaniami zajmowało się 
Centrum Kultury i Sportu w Krasnobro-
dzie, a ostatnio Krasnobrodzki Dom Kultu-
ry. 
 

Punkt Informacji Turystycznej 
Rozpoczęto prace nad przygotowaniem 
koncepcji na wielofunkcyjny obiekt, który 
planowany jest w Krasnobrodzie-
Podklasztorze. Obiekt ten ma pełnić takie 
funkcje jak: dworzec autobusowy, punkt 
informacji turystycznej, punkt sprzedaży 
pamiątek. W budynku tym będą też toalety. 
Propozycje architektoniczne będą uzgad-
niane z konserwatorem zabytków, a po po-
zytywnych uzgodnieniach Urząd Miejski w 
Krasnobrodzie zleci opracowanie doku-
mentacji technicznych.  
 

Remonty i modernizacje ulic 
Na dzień 22 marca 2007 zaplanowane jest 
rozstrzygniecie przetargu na budowę i re-
monty dróg w Krasnobrodzie, w tym ulicę 
Rynek, Targową oraz drogę dojazdową do 
sanatorium. Zakresy prac obejmują wyko-
nanie: ulica Targowa - 50 m., ulica Rynek 
– 90 m. oraz 80 m. drogi dojazdowej do 
sanatorium. Planowane terminy wykonania 
prac to: 30 maja 2007 – ulica Rynek i 20 
czerwca br. ulica Targowa i droga do sana-
torium. 
 

Rezygnacja z funkcji radnego 
W piśmie, które wpłynęło do Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 
w dniu 27 lutego 2007r. radny Bogdan 
Kulczycki złożył rezygnację z pełnienia tej  
 

 

 
 
funkcji. Na najbliższej sesji Rada Miejska 
w Krasnobrodzie podejmie uchwałę ws. 
wygaśnięcia mandatu radnego. Zgodnie z 
ordynacją wyborczą wybory uzupełniające 
zarządzi wojewoda w terminie 3 miesięcy 
od daty stwierdzenia przez radę wygaśnię-
cia mandatu. 

 
Zawody strażackie 

Na 20 maja 2007 roku planowane są zawo-
dy sportowo-pożarnicze dla jednostek OSP 
z terenu dwóch gmin: Krasnobród i Ada-
mów. Organizacja tegorocznych zawodów 
przypada gminie Adamów, z tego też po-
wodu zawody odbędą się w miejscowości 
Jacnia, na tamtejszym stadionie sporto-
wym. 
 

V sesja Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie 

W dniu 23 marca 2007r. o godz. 15.00 w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie 
się V sesja Rady Miejskiej w Krasnobro-
dzie. Podczas sesji planowane jest podjęcie 
uchwał w następujących sprawach: 
1) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
radnego, 
2) utworzenia odrębnego obwodu głoso-
wania, jego granicy i numeru oraz siedziby 
obwodowej komisji wyborczej, 
3) uchwalenia statutu osiedla Podzamek, 
4) powiadomienia Sekretarza Gminy Kra-
snobród o obowiązku złożenia oświadcze-
nia lustracyjnego dotyczącego pracy lub 
służby w organach bezpieczeństwa pań-
stwa lub współpracy z tymi organami w 
okresie od 22 lipca 1944 do dnia 31 lipca 
1990 r., 
5) przejęcia zadań z zakresu administracji 
rządowej, 
6) zmiany uchwały Nr XXXVI/277/06 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 31 
sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia re-
gulaminu przyznawania i przekazywania 
stypendium na wyrównywanie szans edu-
kacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 
2006/2007, 
7) stwierdzenia wyboru Wiceprzewodni-
czącego Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, 
8) wskazania Wiceprzewodniczącego Ra-
dy Miejskiej w Krasnobrodzie do określe-
nia podróży służbowych Przewodniczące-
go Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, 
9) zmiany uchwały Nr III/30/2003 Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 05 marca 
2003 r. w sprawie zarządzenia poboru po-
datku od nieruchomości, podatku rolnego i 
leśnego od osób fizycznych w drodze inka-
sa, określenia inkasentów i wysokości wy-
nagrodzenia za inkaso, 
10) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków, 
11) zaciągnięcia pożyczki długotermino-
wej na finansowanie zadania pn. Zakup po-
jemników do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, 
12) zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 
 

Informacje zebrała: 

       M. Czapla 
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„Wszyscy w Chrystusa wierzący, 

weselcie się, radujcie, 

bo przecież przez Zmartwychwstanie 

Pan skruszył więzy śmierci 

i z otchłani powrócił zwycięski”. 

 

Niech Pan Zmartwychwstały w 
swojej dobroci i niezmierzonej 
mocy sprawi, by trudne momen-
ty znalazły szczęśliwe rozwią-

zanie. Niech napełni wszystkich ciepłem, dobrocią, 
miłością i pokojem. Niech świąteczna radość trwa 
także w zwykłej szarej codzienności i napełni serca 
nadzieją i obfitością łask. 
  Najlepsze i najserdeczniejsze życzenia Wielka-
nocne, zdrowia i wszelkiej pomyślności dla całej 
społeczności Gminy i Parafii Krasnobrodzkiej, a 
także przybyłym gościom 
 

składają 
 

 

 
Życzenia Radosnych 
Świąt Wielkanocnych 

wypełnionych nadzieją budzącej się  
do życia wiosny 

i wiarą w sens życia. 
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu 

Zmartwychwstania Pańskiego, 
smacznego Święconego 

oraz miłych spotkań w gronie najbliższych osób 
 

              Czytelnikom 
  „Gazety Krasno          
brodzkiej” 
 

życzy 
 

      Redakcja 
 

  

 

Burmistrz Krasnobrodu 
 

Janusz Oś 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie  

Adam Kałuża 
 

 

 

 

OGŁOSZENIE 
  

 Burmistrz Krasnobrodu ogłasza przetarg ustny nieogra-
niczony na dzierżawę na okres od 01 maja 2007 r. do 30 
września 2007 r. nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Krasnobród oznaczonych w ewidencji gruntów jako 
działka nr 1283/6 oraz część działek nr 1220/3 i 1267/4 o 
pow. Ogólnej 1,10 ha wraz z płatnym szaletem publicznym 
położonych w Krasnobrodzie. 
 Wysokość wywoławcza czynszu wynosi - 10.000,00 zł. 
 Ustalona wysokość czynszu w wyniku licytacji płatna 
jednorazowo z góry w terminie do 30 lipca 2007 r. 
 Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Krasnobrodzie przy ul. 3- go Maja 36 w dniu 25 kwietnia 
2007 r. o godz. 1000. 

 Wadium w wysokości 10% czynszu wywoławczego na-
leży wpłacić nie później niż trzy dni przed przetargiem na 
konto Urzędu Miejskiego nr 08 1500 1807 1218 0001 6744 
0000 w Kredyt Bank O/Zamość. 
 Dodatkowe informacje można uzyskać w tut. Urzędzie 
Miejskim pokój nr 9 tel. 0-84 660 76 91. Przed otwarciem 
przetargu osoby, które wpłaciły wadium winni zapoznać się 
z projektem umowy dzierżawy. 
 Osobie, która przetarg wygrała, a uchyli się od zawarcia 
umowy dzierżawy wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. 
 Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu. 

 
Krasnobród 20 marca 2007r. 

 

 

KKrraassnnoobbrróódd    

WWiieellkkaannoocc  AA..DD..  22000077  
 

Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: 

weselcie się, słudzy Boga 

Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie 

gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo 

Raduj się, ziemio 

opromieniona tak niezmiernym blaskiem 

a oświecona jasnością Króla wieków 

poczuj, że wolna jesteś od mroku, 

co świat okrywa! 

Zdobny blaskiem takiej światłości, 

raduj się, Kościele święty, Matko nasza! 

Exultet 

 

ALLELUJA 
 

Świat dzisiejszy wzywa nas 
do dawania niezachwianego 
świadectwa wiary w Osobę Je-
zusa Chrystusa, Jedynego Zba-
wiciela świata.  

Pragnę w tym szczególnym 
czasie życzyć Państwu głębokiej 
wiary w Jezusa Chrystusa Zmar-
twychwstałego, która nadaje 
sens codziennemu życiu. 

Niech sercem przyjęta wiara utwierdza wzajemną miłość i 
pokój, owocem, których będzie postawa, wyrażająca się w 
gorliwym pragnieniu naśladowania Chrystusa. 

 
Proboszcz Parafii NNMP w Krasnobrodzie 

Ks. Prałat Roman Marszalec 

wraz z Księżmi współpracownikami. 
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Pożyteczne ferie bez nudy 
   
   Tegoroczne ferie zimowe w naszym 
województwie rozpoczęły się 12 lutego i 
tradycyjnie już Krasnobrodzki Dom Kul-
tury przygotował dla dzieci i młodzieży z 
miasta i gminy Krasnobród ofertę spę-
dzania wolnego czasu. 
Blok zajęć zaproponowanych przez 
KDK, obejmował różnorodne spotkania, 
które odbywały się przez dwa tygodnie, 
od poniedziałku do piątku, średnio po 4 
godziny dziennie.  
   „POŻYTECZNE FERIE BEZ NUDY”, 
bo pod takim właśnie hasłem realizowane 
były tegoroczne zajęcia były zaplanowa-
ne tak, by każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. 
W programie były min. warsztaty pla-
styczne, szachowe, modelarskie, zajęcia 
kulinarne, ruchowe, muzyczne oraz róż-
nego rodzaju gry i zabawy.  
Ponadto zorganizowano dwie projekcje 
filmowe oraz dwie dyskoteki, podczas 
których w rytmach muzyki można było 
spędzić ostatnie dni karnawału  
Ale czas ferii to nie tylko beztroskie za-
bawy i zapomnienie o ważnych dla każ-
dego człowieka sprawach. W ramach za-
jęć kulinarnych, które odbyły się dwu-
krotnie zorganizowano także dwie  
 

       
pogadanki: „JAK MÓWIĆ NIE NAŁO-
GOM” oraz  „JAK ŻYĆ ZDROWO”. 
 Tematy te nie były obce uczestnikom 
tychże zajęć i wszyscy chętnie brali 
udział w dyskusji przedstawiając własne 
stanowisko na dany problem. Ponadto 
oprócz zajęć planowych w dniu 
20.02.2007 roku, w sali widowiskowej 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury odbyło 
się spotkanie ze sztuką. Przed publiczno-
ścią zaprezentowała się grupa teatralna 
„NASZA LEPSZA” z Lublina, w wyko-
naniu, której można było obejrzeć przed-
stawienie zatytułowane „Królowa Śnie-
gu”. Aktorzy grający w tej bajce przygo-
towani byli pod kierunkiem instruktorów: 
Joanny Marczewskiej i Krzysztofa Wi-
taszka. Oprócz nich na scenie zaprezen-
towali się również uczestnicy Warsztatu 
Terapii w Dominikanówce, którzy przed-
stawili montaż słowno – muzyczny pod 
tytułem „Czym jest miłość”, zrealizowa-
ny pod kierunkiem pani Elżbiety Nizio. 
W ramach prezentacji WTZ można też 
było zobaczyć rytmiczny taniec w wyko-
naniu duetu w składzie Izabela Łyta i 
Krzysztof Kusy, który przygotowany zo-
stał pod czujnym okiem pani Katarzyny 
Nowosad. 
 

 
Tak, więc spotkanie się udało a publicz-
ność dopisała. Oprócz młodej krasno-
brodzkiej publiczności, na występ przy-
były także dzieci przebywające na turnu-
sie rehabilitacyjnym w naszym sanato-
rium, które tym samym sprawiły, że pre-
zentacje sceniczne trafiły do szerszej pu-
bliczności.   
 Tegoroczne spotkania feryjne w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury cieszyły się 
sporym zainteresowaniem, chociaż fre-
kwencja w tym roku była znacznie 
mniejsza, co spowodowane było epide-
mią grypy, która panowała w tym okre-
sie.  
Pocieszające jest jednak to, że wszyscy 
biorący udział w organizowanych zaję-
ciach wybrali spędzenie czasu aktywnie i 
zrezygnowali z biernego „wypoczynku” 
przed telewizorem lub komputerem.  
 Ferie już za nami, zatem nie pozosta-
je nic innego jak tylko życzyć wszystkim 
uczniom, by w nowym półroczu osiągali 
jak najlepsze wyniki, bo wiosna tuż, tuż i 
nawet się nie obejrzymy, kiedy znowu 
nadejdą wakacje. 

 
                                                     M. K. 

Fotoreportaż -  str. 11 

 

Obchody Dnia Bezpiecznego 

Internetu w ZSP Krasnobród 

 
wykazali się bogatą wiedzą z tego zakre-
su. Na stronie internetowej szkoły 
www.zspkrasnobrod.neostrada.pl  
umieszczono banner akcji oraz sprawoz-
danie z obchodów DBI. Cały projekt 
zgłoszony został na stronie www.dbi.pl 
„Inicjatywy 2007” – dla województwa 
lubelskiego. Zgłosiliśmy również swój 
udział w konkursie przesyłając sprawoz-
danie z obchodów DBI oraz dokumenta-
cję zdjęciową. Przy odrobinie szczęścia 
możemy wylosować jedną z nagród. 
 

Marzena Jabłońska 
 

 
 

    Organizatorem obchodów Dnia Bez-
piecznego Internetu 2007 jest Naukowa 
i  Akademicka Sieć Komputerowa 
(NASK) oraz Fundacja Dzieci Niczyje 
(FDN), partnerami są Fundacja Grupy 
TP, Związek Producentów Audio Video 
oraz F-Secure.  
 Dzień Bezpiecznego Internetu w na-
szej szkole obchodzony był po raz pierw-
szy. Bardzo starannie przygotowaliśmy 
wiele zadań z nim związanych. Nauczy-
ciele informatyki uczestniczyli w kursie 
„Komunikacja w Internecie, jako narzę-
dzie budowy społeczności” KPFS i kon-
ferencji „Internet i młode pokolenie: wy-

zwania – zagrożenia – nadzieje” zorga-
nizowanej w Lublinie przez KUL i ODN. 
Szkoła wzięła udział w kampanii eduka-
cyjnej „Dziecko w sieci” Wychowawcy 
klas przeprowadzili lekcje wychowawcze 
w pracowni komputerowej z wykorzy-
staniem materiałów multimedialnych ze 
strony akcji, uczniowie poznali stronę 
www.sieciaki.pl. Przeprowadzono ankietę 
wśród uczniów klas IV-VI diagnozującą 
dostęp do Internetu, bezpieczeństwo ko-
rzystania z jego zasobów oraz stopień 
kontroli czasu spędzanego przez dzieci 
przy komputerze i rodzaj odwiedzanych 

stron WWW. O jej wynikach Z. Gąbka 
poinformował rodziców w dn. 
26.01.2007 r. Rodzice otrzymali również 
ulotki wykonane podczas zajęć kółka in-
formatycznego, a także uzyskali informa-
cje na temat możliwości instalowania 
oprogramowania typu „Beniamin”.  
Na korytarzu szkolnym umieszczono ga-
zetkę, która prezentuje adresy ciekawych 
stron, przybliża zasady bezpiecznego ko-
rzystania z Internetu. Do jej wykonania 
wykorzystano materiały ze strony 
www.sieciaki.pl - „Na niebezpieczne py-
tania udzielaj bezpiecznych odpowiedzi”. 
Cieszy się ona dużym zainteresowaniem 
dzieci. 
 Szczególne znaczenie miał w naszej 
szkole dzień 6 luty. Samorząd Uczniow-
ski pod opieką nauczycieli: M. Antoniak, 
M. Jabłońskiej i Z .Gąbki przygotował 
apel informacyjny dotyczący DBI 
z wykorzystaniem prezentacji multime-
dialnej poruszającej problem bezpieczeń-
stwa w Internecie. Podczas apelu prze-
prowadzono również konkurs informa-
tyczny „Bezpieczny Internet”, w którym 
udział wzięło 6 dwuosobowych zespołów 
z kl.V-VI. Konkurencja ta wzbudzi-
ła zainteresowanie uczniów, a uczestnicy 

 

Ogłoszenie 
Sprzedam działkę budowlaną,  

uzbrojoną (12 arów) w Krasnobrodzie 

przy ulicy 3 Maja. 
 

Telefon kontaktowy: 
783 019 420 lub 503 336 774 
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Finał „Intersport Family Cup” 
 

 Podczas Finału XII Amatorskich Mi-
strzostw Polski w Narciarstwie Alpej-
skim i Snowboardzie „Intersport Family 
Cup” ustalono również kalendarz elimi-
nacji rejonowych na 2008 rok. Wiadomo 
już, że eliminacje rejonowe dla woje-
wództwa lubelskiego odbędą się, podob-
nie jak dotychczas w Krasnobrodzie, w 
niedzielę 27 stycznia 2008 roku. Już te-
raz serdecznie zapraszam do udziału w 
tej zimowej imprezie. 
 Kończąc relację z Finału „Intersport 
Family Cup” w Niedzicy serdecznie 
dziękuję naszym zawodnikom za repre-
zentowanie województwa lubelskiego i 
gratuluję zajętych miejsc. 
 Ogromne słowa podziękowania kie-
ruję również do organizatorów Finału, 
którzy musieli włożyć bardzo dużo do-
datkowej pracy, aby utrzymać śnieg i 
stworzyć odpowiednie warunki do prze-
prowadzenia zawodów. Finał „Intersport 
Family Cup” w Niedzicy przeszedł już 
do historii. Pozostaje mieć nadzieję, że 
przy organizacji kolejnej edycji tej zi-
mowej imprezy będą bardziej sprzyjają-
ce warunki atmosferyczne, czego i orga-
nizatorom i zawodnikom życzę. 

 

Mariola Czapla 
 

Fotoreportaż - str. 20 
 

  
 W dniach 9-10 marca 2007r. w Pie-
ninach w miejscowości Niedzica odbył 
się Finał XII Amatorskich Mistrzostw 
Polski w Narciarstwie Alpejskim i 
Snowboardzie „Intersport Family Cup”. 
Przypomnę, że eliminacje rejonowe tej 
imprezy dla województwa lubelskiego 
miały miejsce w dniu 28 stycznia 2007r. 
w Krasnobrodzie, a zwycięzcy tych eli-
minacji uzyskali prawo uczestnictwa w 
finale. 
 Tegoroczny finał odbywał się w do-
syć nietypowych warunkach, bo śnieg 
leżał tylko na stoku, na którym odbywa-
ły się zawody, a dookoła panowała wio-
sna. Pomimo tych niesprzyjających dla 
narciarzy warunków atmosferycznych do 
Niedzicy przyjechali zawodnicy z całej 
Polski. W sumie było około 450 uczest-
ników finału. Liczba ta była znacznie 
mniejsza niż w latach ubiegłych. Decy-
dujący wpływ na frekwencję miała 
oczywiście pogoda, wiosenna pogoda. 
Nie wszyscy wierzyli, że finał się odbę-
dzie, a ci którzy wierzyli przyjechali do 
Niedzicy i uczestniczyli w zawodach.  
  Wśród uczestników finału „Inter-
sport Family Cup” nie zabrakło również 
zawodników reprezentujących woje-
wództwo lubelskie. Nasza reprezentacja 
była skromna liczebnie, bo liczyła tylko 
4 osoby, ale całkiem nieźle zaprezento-
wała się podczas zjazdów. Wojewódz-
two lubelskie reprezentowali: Elżbieta 
Pomorska z Lublina oraz rodzeństwo 
Aleksandra, Karol i Artur Zaśko z Józe-
fowa.  
Z przyjemnością informuję, że Pani Elż-
bieta Pomorska zajęła II miejsce w swo-
jej kategorii wiekowej i została wicemi-
strzynią Polski. Dobre wyniki osiągnęli 
również nasi pozostali uczestnicy finału: 
 

 
finału: Artur Zaśko zajął VIII miejsce w 
swojej kategorii, Aleksandra Zaśko X. 
Najmniej szczęścia miał Karol Zaśko, 
który w pierwszym zjeździe uzyskał czas 
lepszy od swojego brata o ponad 1,5 se-
kundy i miał bardzo duże szanse aby za-
jąć wysoką lokatę, ale niestety podczas 
drugiego zjazdu, chęć walki o jak najlep-
szą pozycję sprawiła, że Karol wypadł z 
trasy i stracił wiele cennych sekund. 
Ostatecznie uplasował się na XV miej-
scu. Wszyscy wyżej wymienieni zawod-
nicy startowali w slalomie na nartach. 
Niestety w reprezentacji województwa 
lubelskiego zabrakło uczestników kon-
kurencji rodzinnej i w snowboardzie. 
 Uroczyste zakończenie zawodów 
odbyło się w sobotę wieczorem. Na po-
czątku na scenie plenerowej pojawiła się 
kapela góralska, która tańcem i piosenką 
umilała czas oczekiwania na oficjalne 
ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwy-
cięzców. Potem głos zabrał główny or-
ganizator „Intersport Family Cup” pan 
Janusz Zielonacki, który podziękował 
sponsorom i organizatorom za organiza-
cję całej edycji imprezy, tj. za eliminacje 
rejonowe i finał, a zawodnikom za udział 
w zawodach. Następnie przyszedł czas 
na prezentację najlepszych zawodników 
Finału „Intersport Family Cup”. Zwy-
cięzcy poszczególnych kategorii otrzy-
mali pamiątkowe puchary i dyplomy, a 
mistrzowie żółte koszulki Mistrza Pol-
ski. Potem oczywiście był bardzo ocze-
kiwany moment losowania nagród. Tutaj 
wszyscy mieli jednakowe szanse, nieza-
leżnie czy zajęli pierwsze czy ostatnie 
miejsce w swojej konkurencji. Ważne 
było, aby być na miejscu podczas loso-
wania i osobiście odebrać wylosowaną 
nagrodę.  
 

 

Uzupełnienie 
 W wydaniu G.K. z lutego br. opubli-
kowaliśmy wyniki eliminacji rejonowych 
„Intersport Family Cup” i niechcący pomi-
nęliśmy jedną kategorię uczestników. Na-
prawiamy ten błąd i prezentujemy wyniki 
w kategorii - Kobiety F (20-35 lat): 

1. Ożga Anna – Krasnobród (57.28) 

2. Kraska Joanna - Lublin (1:06.86) 

     Obie Panie serdecznie przepraszamy.  
                   Redakcja 

 

Zimowy Festyn z Radiem Lublin 

 W niedzielę 11 lutego 2007 roku, w 
przeddzień ferii zimowych na Lubelsz-
czyźnie, w Krasnobrodzie na Górze 
Chełmowej odbył się „Festyn Zimowy z 
Radiem Lublin”. Podobnie jak poprzed-
nie edycje tej imprezy festyn został zor-
ganizowany przy współpracy Radia Lu-
blin i Burmistrza Krasnobrodu. 
 Podczas festynu odbyły się takie 
konkurencje sportowe jak: slalom na 
nartach, slalom na snowboardzie, zjazd 
na ślizgach i zjazd na dętkach. 
 Oto zwycięzcy poszczególnych kon-
kurencji: 

Slalom na nartach: 
I miejsce - Karol Zaśko 
II miejsce - Damian Gmyz 

III miejsce - Artur Orłowski 

Slalom na snowboardzie: 
I miejsce - Remek Oleszkiewicz 
II miejsce - Mariusz Klejny 
III miejsce - Mariusz Piela 
 

Zjazd na dętkach: 
I miejsce – Kinga Gąska 
II miejsce – Faustyna Hulas 

III miejsce – Szymon Gąska 
 

Zjazd na ślizgach: 
I miejsce – Kamil Tabała 
II miejsce – Patryk Ożga 
III miejsce – Kinga Gąska 
 
 Zwycięzcy poszczególnych konku-
rencji otrzymali puchary, dyplomy i na-
grody rzeczowe ufundowane przez orga-
nizatorów i sponsorów. Ponadto puchary  

Burmistrza Krasnobrodu jako nagrody 
specjalne otrzymali: Paweł Roch i Aleks 
Stokwisz. 
 Niezależnie od uczestnictwa w kon-
kurencjach prowadzonych podczas fe-
stynu można było poszusować na nar-
tach, czy też pozjeżdżać na sankach. 
Chętnych nie brakowało. 
 Podczas całego festynu przygrywała 
muzyka, paliło się ognisko, przy którym 
można było się ogrzać i upiec kiełbaskę. 
Serwowano też gorące zupki ufundowa-
ne przez sponsora. 
 Festyn zakończył się około godz. 
17.30 efektownym pokazem sztucznych 
ogni. 

M. Czapla 
 

Fotoreportaż - str. 11 
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Oferta współpracy 
 
drogi nie jest prostym zadaniem. Dlatego 
trzeba będzie w tej sprawie szukać 
wsparcia w „województwie”. 
Budowa chodników przy drogach powia-

towych w miejscach najbardziej niebez-

piecznych o największym natężeniu ru-

chu na terenie gminy Krasnobród, tj.  

w miejscowościach: Krasnobród, Wólka 

Husińska, Hutki, Kaczórki, Dominika-

nówka i Majdan Wielki.  
 Warto w końcu pomyśleć o bezpie-
czeństwie przy drogach powiatowych w 
innych miejscowościach niż siedziba 
gminy. Mieszkańcy wielu miejscowości 
tego oczekują. Jest deklaracja, że do 
każdej złotówki przy budowie chodnika 
przy drodze powiatowej, gmina dołoży 
drugą złotówkę. Byłoby sukcesem, gdy-
by na przełomie roku 2007/8 udało się 
opracować dokumentację oraz uzyskać 
pozwolenia na budowę chodników. 
•  budowa sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu drogi powiatowej z wo-

jewódzką  

w miejscowości Hutki. 

 Sprawa wymaga pilnych decyzji. 
Pomimo podjętych dotychczas działań, 
w dalszym ciągu dochodzi w tym miej-
scu do wielu groźnych w skutkach wy-
padków drogowych. Po zgłoszeniu in-
terpelacji w sprawie sygnalizacji na sesji 
w dniu 31 stycznia br. Starosta w poro-
zumieniu z Burmistrzem podjął pilne 
działania. Delegacja w składzie: Starosta 
Zamojski, Przewodniczący Rady Powia-
tu, Burmistrz Krasnobrodu oraz Wójt 
Gminy Adamów- przeprowadziła roz-
mowy z Dyrektorem Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich.  
Myślę, że w niedługim czasie, przy za-
angażowaniu wszystkich zainteresowa-
nych, sygnalizacja świetlna w tym czar-
nym punkcie naszej gminy zostanie za-
montowana. 
•  podwyższenie standardu zimowego 

utrzymania dróg powiatowych  

 

 
 

szczególnie na odcinkach w obsza-

rach leśnych oraz przy stromych 

podjazdach i zjazdach.   
Warto wziąć to pod uwagę, przy organi-
zacji przetargów na zimowe utrzymanie 
dróg w najbliższych latach. Wszyscy 
mają jednak świadomość, że ma to ścisły 
związek ze zwiększeniem wydatków bu-
dżetowych powiatu w przyszłości. 
•  Współpraca z Sanatorium. 
 Jeszcze w tym roku planowane jest 
wykonanie drogi dojazdowej do Sanato-
rium. Burmistrz wyjaśnił Staroście 
sprawy związane z umarzaniem podat-
ków, o które ciągle zabiega dyrektor. 
Zwrócił uwagę, że w sytuacji, gdy Sana-
torium prowadzi inwestycje, nie ma pod-
staw prawnych do umarzania podatku. 
Janusz Oś wyszedł z nową inicjatywą, 
aby w przypadku zgodnej współpracy 
pomiędzy Powiatem i Gminą, władze 
samorządowe Gminy Krasnobród udzie-
lały dotacji dla Sanatorium z przezna-
czeniem np. na sprzęt rehabilitacyjny i 
urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. 
Pomysł ten spotkał się z zainteresowa-
niem ze strony Starosty Zamojskiego. 
 Gmina Krasnobród na miarę swoich 
możliwości otwarta jest także na współ-
pracę przy budowie i modernizacji dróg 
powiatowych na terenie gminy. W roku 
2007 planowana jest wspólnie budowa 
odcinka drogi powiatowej do Szuru. 
Burmistrz Krasnobrodu gotowy jest 
współdziałać z Powiatem Zamojskim 
również przy innych przedsięwzięciach 
zgłaszanych osobiście przez Starostę, 
Zarząd i Radę Powiatu. 
   Podczas tej szczerej i męskiej rozmo-
wy z Henrykiem Matejem – Starostą 
Zamojskim widać było dobrą wolę i 
chęć ułożenia zdrowych i przyjaznych 
stosunków z władzami gminy Kra-
snobród ze strony gospodarza Powiatu 
Zamojskiego. Takiego wieloletniego po-
rozumienia oczekują mieszkańcy całej 
gminy. Warto nie zmarnować tej szansy. 
        
      Kazimierz Gęśla 

 

 
 Rozpoczęła się nowa kadencja samo-
rządów. Burmistrz Krasnobrodu przed-
stawił Staroście Zamojskiemu ofertę 
współpracy ze strony gminy na najbliż-
sze cztery lata. Pierwsze decyzje , poka-
zują, że są duże szanse na powodzenie 
wielu wspólnych zamierzeń pomiędzy 
Gminą Krasnobród a Powiatem Zamoj-
skim. 
 Początek nowej kadencji w samo-
rządach skłania radnych i lokalne władze 
do nowego spojrzenia na sprawy i pro-
blemy zgłaszane przez mieszkańców w 
czasie kampanii wyborczej. 
 Wielu z nas zastanawia się, w jaki 
sposób działać i gdzie szukać sprzymie-
rzeńców, aby chociaż w części spełnić 
ludzkie oczekiwania i swoje wyborcze 
obietnice. 
 Wzajemne relacje w ostatnich latach 
pomiędzy Powiatem Zamojskim a Gmi-
ną Krasnobród ze względów politycz-
nych a czasem nawet urazów osobistych, 
układały się chaotycznie. Przy czym na-
leży podkreślić, że obie strony ponoszą 
za to solidarną odpowiedzialność.  
 Wspólnie z Burmistrzem doszliśmy 
do wniosku, że trzeba przedstawić wła-
dzom Powiatu szeroką ofertę współpracy 
na całą kadencję. Podpisanie czterolet-
niego porozumienia pomiędzy Gminą a 
Powiatem pozwoli uniknąć corocznych 
sporów i targów często w sprawach mało 
istotnych, a przede wszystkim będzie 
można wspólnie zaplanować i wykony-
wać inwestycje oczekiwane przez 
mieszkańców gminy od szeregu lat. 
 Myślę, że naszą inicjatywę współ-
pracy i zawarcia takiego wieloletniego 
porozumienia poprze również Przewod-
niczący Rady Powiatu Kazimierz Miel-
nicki. 
    Warto podkreślić, że oferta współpra-
cy ze strony gminy dotyczy zadań wła-
snych Powiatu. Gmina nie oczekuje 
wsparcia finansowego przez Powiat za-
dań o charakterze gminnym.  
25 stycznia br. uczestniczyłem razem z 
Burmistrzem Krasnobrodu – Januszem 
Osiem w spotkaniu ze Starostą Zamoj-
skim – Henrykiem Matejem Przedstawi-
liśmy nasze plany współpracy i zamie-
rzenia na najbliższe lata związane  
z zadaniami Powiatu. Poniżej przedsta-
wiam najważniejsze zamierzenia: 
•  Powrót do sprawy zmiany kategorii 

drogi powiatowej Jacnia – Tomaszów 

Lubelski do rangi drogi wojewódzkiej.  
To chyba jedyny sposób, aby zimą moż-
na było tą drogą w miarę bezpiecznie 
jeździć, a za jakiś czas była nadzieja na 
jej gruntowny remont w kierunku Toma-
szowa. Sprawa jest pilna, gdyż w naj-
bliższych latach można się spodziewać 
dużych „unijnych” pieniędzy na drogi 
wojewódzkie. Podniesienie kategorii 

 
Zdrowych i Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań  

w gronie rodziny i wśród przyjaciół 
oraz wesołego "Alleluja"  

Wszystkim Naszym Klientom 
życzą 

 

Właściciele i Pracownicy 
Krasnobrodzkiego Centrum Handlowo-Produkcyjno-Usługowego 

AMC Market Spożywczy w Krasnobrodzie 
 



 Gazeta     rasnobrodzka                            Marzec  2007                  7 
 

 

„Korczak i jego dzieło” 
 W dniu 17 lutego 2007r o godz. 
15.00 w auli Zespołu Szkół przy 
Samodzielnym Publicznym Sanatorium 
Rehabilitacyjnym dla Dzieci im. Janusza 
Korczaka w Krasnobrodzie, odbyło się 
uroczyste otwarcie wystawy ilustracji 
pod nazwą „Korczak i jego dzieło”. 
 Podczas wystawy prezentowane było 
kilkadziesiąt prac znanych polskich ilu-
stratorów, laureatów wielu nagród i wy-
różnień. Dzieła te, w większości powsta-
ły podczas warsztatów, zorganizowa-
nych przez Sanatorium w czerwcu 
2006r, w ramach programu operacyjnego 
Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Na-
rodowego „Patriotyzm jutra”. Na wy-
stawie można też było obejrzeć ilustracje 
artystów nieuczestniczących w warszta-
tach oraz twórców już nieżyjących – Je-
rzego Srokowskiego i Waldemara An-
drzejewskiego. 
 W otwarciu wystawy uczestniczyło 
wielu zaproszonych gości: pani prof. 
Jadwiga Bińczycka – Przewodnicząca 
Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza 
Korczaka, starosta Powiatu Zamojskiego 
Henryk Matej, członek zarządu Powiatu 
Zamojskiego Jan Słomiany i Elżbieta 
Gnyp z Wydziału Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa 
Powiatowego w Zamościu, burmistrz 
Krasnobrodu Janusz Oś i sekretarz 
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 
Kazimierz Gęśla. Środowisko 
ilustratorów reprezentowali: Artur 
Gołębiowski z Warszawy, Stanisław 
Ożóg z Rzeszowa oraz Janina 
Kaczmarczyk i Henryk Szkutnik z 
Zamościa. W otwarciu wystawy 
uczestniczyli również: Lucyna Gielmuda 
– dyrektor Zespołu Szkół przy 
Sanatorium, Marek Pawluk – dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Krasnobrodzie, Zbigniew Michalski, ks. 
Sławomir Skowroński, nauczyciele, 
dzieci i młodzież – kuracjusze 
przebywający na turnusie 
rehabilitacyjnym w krasnobrodzkim 
sanatorium, dyrekcja i pracownicy 
sanatorium, społeczeństwo Krasnobrodu, 
kurator wystawy pani Grażyna Szpyra 
oraz pisząca te słowa Mariola Czapla – 
dyrektor Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury. 
 Wszystkich zebranych na otwarciu 
wystawy powitał dyrektor sanatorium p. 
Wiesław Chmielowiec, który 
jednocześnie podziękował wszystkim za 
wkład pracy wniesiony w organizację 
tego ważnego wydarzenia kulturalnego. 
Do słów podziękowań dołączone były 
kwiaty, które wręczono osobom 
najbardziej zasłużonym. Szczególne 
słowa podziękowania  skierowane były 
do pani Marii Grażyny Szpyra – kuratora   

wystawy i organizatorki pleneru 
ilustratorów, współredaktorki albumu 
oraz do zastępcy dyrektora Sanatorium 
p. Jacka Szpindy, który koordynował 
całością prac z ramienia Sanatorium.  
 Po wystąpieniu dyrektora sanatorium 
p. Wiesława Chmielowaca głos zabrała 
p. Grażyna Szpyra, która pokrótce 
opowiedziała o realizacji projektu i 
podziękowała wszystkim za 
zaangażowanie w organizację wystawy. 
Miło mi poinformować, że wiele z tych 
ciepłych słów skierowanych było do 
pracowników Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury, którzy bardzo aktywnie 
włączyli się w organizację wystawy. W 
imieniu swoim i pracowników bardzo 
dziękuję za te słowa. 
 W dalszej części spotkania głos 
zabrali również Jacek Szpinda, Artur 
Gołębiowski  i prof. Jadwiga Bińczycka. 
 Po oficjalnych przemówieniach 
przyszedł czas na obejrzenie 
prezentowanych ilustracji a następnie na 
poczęstunek. Oprawę muzyczną 
otwarcia wystawy „Korczak i jego 
dzieło” zapewnił Zamojski Kwartet 
Muzyczny pod kierownictwem 
Władysława Swachy i koncertem tego 
zespołu zakończyło się spotkanie ze 
sztuką w Sanatorium Rehabilitacyjnym 
dla Dzieci w Krasnobrodzie. 
 Podczas otarcia wystawy 
zaprezentowany został Album pt. 
„Korczak i Jego Dzieło” wydany przez 
Samodzielne Publiczne Sanatorium 
Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza 
Korczaka w Krasnobrodzie przy 
współpracy z Narodowym Centrum 
Kultury z siedzibą w Warszawie, które 
partycypowało w kosztach wydania 
Albumu. 

 
Album zawiera prace 43 znanych pol-
skich ilustratorów. Tematy malarskie 

 
to przede wszystkim ilustracje do 
utworów dla dzieci oraz inspiracje 
związane ze spojrzeniem na samą postać 
Korczaka i jego koncepcje pedagogiczne 
zawarte w książce „Jak kochać dziecko”. 
Zamieszczono tam 61 ilustracji 
opatrzonych fragmentami tekstów. 
Wstęp do albumu napisała prof. Jadwiga 
Bińczycka – Przewodnicząca Polskiego 
Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka 
Projekt graficzny albumu opracował 
Bogdan Orliński (ilustrator, laureat 
Nagrody Prezesa Rady Ministrów za 
twórczość dla dzieci, wieloletni redaktor 
graficzny w IW „Nasza Księgarnia”). 
Redakcją,  koordynacją działań 
związanych z przygotowaniem i realizacją 
druku zajęła się Maria Grażyna Szpyra (od 
ponad 20 lat zajmuje się 
upowszechnianiem polskiej ilustracji w 
kraju i za granicą poprzez działalność 
wystawienniczą, wydawniczą), Zuzanna 
Orlińska (absolwentka Warszawskiej ASP, 
dyplom w pracowni prof. Janusza 
Stannego). 
Opiekę artystyczną objął prof. Janusz 
Stanny (wybitny artysta, współtwórca 
„Polskiej Szkoły Ilustracji”, przez 30 lat 
kierował Pracownią Książki i Ilustracji w 
Warszawskiej ASP). 
 Album wydany został w nakładzie 
2500 egzemplarzy i można go nabyć w 
cenie 25 zł. w Sanatorium w 
Krasnobrodzie. 
 Wystawa „Korczak i jego dzieło” to 
bardzo ważne wydarzenie kulturalne, 
które ma na celu przypomnienie i 
popularyzację postaci i dzieła patrona 
krasnobrodzkiego Sanatorium – Janusza 
Korczaka – lekarza, wychowawcy, a 
przede wszystkim utalentowanego 
pisarza, który przez cale swoje życie, po 
męczeńską śmierć służył dzieciom.
 Wystawa i album pt. Korczak i jego 
dzieło” to także bardzo dobra forma 
promocji Samodzielnego Publicznego 
Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci 
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie 
oraz całego Krasnobrodu. 
 Wystawa w Sanatorium w Krasno-
brodzie czynna była do 24 lutego br., a 
następnie została przewieziona do Za-
mościa i prezentowana w Powiatowej i 
Miejskiej Bibliotece Publicznej. Prace, 
które mieliśmy okazję obejrzeć jako 
pierwsi w Krasnobrodzie powędrują da-
lej do 20 galerii i ośrodków kultury na 
terenie całego kraju. Z Zamościa wysta-
wa pojedzie do Olsztyna, Częstochowy, 
Krakowa, a następnie prezentowana bę-
dzie w takich miejscowościach jak: Bia-
łystok, Gorzów Wielkopolski, Kielce, 
Konin, Krasiczyn, Krosno, Leszno, Mie-
chów, Nowy Sącz, Oświęcim, Rzeszów, 
Sieradz, Sopot, Wadowice, Wałbrzych, 
Włocławek, Żyrardów.  
 Można więc stwierdzić, że na terenie 
całej Polski będzie się mówiło o Kor-
czaku, Sanatorium i Krasnobrodzie. 

M. Czapla 

Fotoreportaż - str. 10 
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Wizyta gości ze Słowacji 
 
 W pierwszych dniach marca br. z wizytą w Krasnobrodzie przebywała delegacja z 
zaprzyjaźnionego z naszym miastem Krasnego Brodu na Słowacji. Sześcioosobowej 
delegacji, w skład której wchodzili radni tamtejszej rady przewodniczył Starosta Kra-
snego Brodu Vladimir Bajaj.  
 Podczas dwudniowego pobytu nasi goście mieli okazję zobaczyć najciekawsze 
miejsca w Krasnobrodzie i odbyć kilka spotkań. 
 Pierwsze z nich miało miejsce w dniu 1 marca br. w Urzędzie Miejskim w Kra-
snobrodzie, gdzie gospodarze, tj.: burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie Adam Kałuża, sekretarz Urzędu Miejskiego Kazi-
mierz Gęśla, Agnieszka Adamczuk – inspektor ds. społecznych i promocji, Mariola 
Czapla - Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury i Krzysztof Nowak przedstawiciel 
Fabryki Mebli „Poznańscy” w Bondyrzu, powitali naszych gości.  
 

 
Następnie wspólnie ustalono program wizyty. Zgodnie z ustaleniami nasi goście udali 
się na krótką wycieczkę po Krasnobrodzie, podczas której funkcję przewodnika pełnił 
p. Adam Kałuża. 
 

 
Po wycieczce, podczas kolacji prowadzone były rozmowy dotyczące planów współ-
pracy pomiędzy naszymi miejscowościami w 2007r. Podczas tych rozmów Starosta 
Vladimir Bajaj zaprosił nas do odwiedzenia Krasnego Brodu. Termin wizyty ustalono 
na pierwszy weekend sierpnia br. Zaproszenie skierowane było do władz Krasnobrodu, 
zespołów folklorystycznych oraz drużyny piłkarskiej.  

Podczas drugiego dnia wizyty, tj. 2 mar-
ca br. nasi goście udali się na spotkanie 
do krasnobrodzkich szkół. Podczas roz-
mów z dyrekcją Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zespołu Szkół Podstawo-
wych omawiano możliwości współpracy 
pomiędzy polskimi i słowackimi szkoła-
mi polegającej m.in. na wymianie dzieci 
i młodzieży. 
 Kolejne spotkanie, w którym uczest-
niczyli nasi goście miało miejsce w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury. Tam spo-
tkali się z pracownikami KDK oraz 
przedstawicielami zespołów folklory-
stycznych działających w Krasnobrodzie. 
Podczas tego spotkania prowadzone były 
rozmowy dotyczące działalności kultu-
ralnej w polskim i słowackim Krasno-
brodzie oraz możliwości współpracy na 
płaszczyźnie kultury.  
 

 
Korzystając z możliwości spotkania z 
szefami zespołów Starosta Vladimir Ba-
jaj potwierdził wcześniejsze ustalenia z 
Burmistrzem i osobiście, oficjalnie za-
prosił zespoły do Krasnego Brodu w 
dniach 3 - 5 sierpnia 2007r. Wszyscy z 
zadowoleniem przyjęli to zaproszenie. 
 Po spotkaniach nasi goście udali się 
na obiad, a potem w drogę powrotną. Ca-
ła wizyta, choć miała charakter roboczy, 
przebiegła w miłej i serdecznej atmosfe-
rze. 
 Wiosenne spotkania władz i przed-
stawicieli obu miejscowości są realizacją 
jednego z punktów porozumienia o 
współpracy, jakie zostało zawarte po-
między polskim Krasnobrodem i słowac-
kim Krasnym Brodem w lipcu 2005 ro-
ku. Paragraf 6 tego porozumienia mówi, 
że pełnomocni przedstawiciele obu miast 
będą się spotykać do dnia 31 marca każ-
dego roku w celu omówienia realizacji 
postanowień, dokonania podsumowań i 
ustalenia celów działania na dany rok. 
 Kolejne spotkanie ze Słowakami, i to 
już w znacznie większym gronie, odbę-
dzie się za blisko cztery miesiące na 
Ziemi Słowackiej. Mamy trochę czasu, 
aby to tego spotkania dobrze się przygo-
tować i godnie reprezentować nasze mia-
sto u naszych południowych sąsiadów. 
 

M. Czapla 
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Pamięć o ks. Kazimierzu Wójtowiczu 
 
 4 marca 2007 roku, w dniu imienin 
Kazimierza, w Krasnobrodzie odbyły się 
uroczystości związane z odsłonięciem por-
tretu Księdza Kazimierza Wojtowicza w 
„Galerii Krasnobrodzkiej”. 
 

 „Galeria Krasnobrodzka” to ekspozy-

cja portretów osób zasłużonych dla Kra-

snobrodu”, która mieści się w Krasno-

brodzkim Domu Kultury. Galeria powstała 

z inicjatywy p. Mieczysława Kościńskiego – 

prezesa Krasnobrodzkiego Towarzystwa 

Regionalnego przy współpracy z władzami 

samorządowymi Krasnobrodu. Uroczyste 

otwarcie galerii miało miejsce w lipcu 

2002 roku.  
 

 W uroczystościach uczestniczyli: 
Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Adam Kałuża, 
sekretarz Urzędu Miejskiego w Krasnobro-
dzie Kazimierz Gęśla, Pani Krystyna Ba-
rańska z Lublina – siostra Ks. Kazimierza 
Wojtowicza wraz z rodziną oraz krasno-
brodzcy parafianie.  
 

 

  Uroczystości rozpoczęły się o godz. 
12.00 Mszą św. odprawioną przez ks. 
Prałata Romana Marszalca w Sanktuarium 
Maryjnym w Krasnobrodzie w intencji 
zmarłego w styczniu ubiegłego roku Ks. 
Kazimierza Wójtowicza. Oprawę muzycz-
ną Mszy św. zapewnił miejscowy chór pa-
rafialny. 
 Po zakończonej Mszy św. uczestnicy 
tego modlitewnego spotkania udali się do 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury, gdzie 
odbyła się dalsza część uroczystości.  
 Zebranych w sali widowiskowej powi-
tała dyrektor KDK, a następnie zaprosiła 
do wysłuchania programu słowno-
muzycznego w wykonaniu uczniów Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących w Krasno-
brodzie przygotowanego pod kierunkiem p. 
Pawła Murdzka i Magdaleny Antoniak. W 
dalszej części uroczystości w KDK wspo-
mnieniami związanymi z osobą księdza 
Kazimierza Wojtowicza podzieliła się p. 
Maria Mierzwa.  
 Po wysłuchaniu tych wzruszających 

 
wspomnień nastąpił moment odsłonięcia 
portretu wieloletniego proboszcza Krasno-
brodu w „Galerii Krasnobrodzkiej”. Sym-
bolicznego odsłonięcia dokonali: p. Kry-
styna Barańska, Burmistrz Krasnobrodu 
Janusz Oś i ks. prałat Roman Marszalec. 
Na zakończenie ks. Roman Marszalec roz-
począł modlitwę w intencji ks. Wojtowi-
cza. Wspólna modlitwa zakończyła nie-
dzielne uroczystości.  
 Od niedzieli 4 marca przez cały ty-
dzień można było oglądać w KDK wysta-
wę zdjęć z ks. Kazimierzem Wojtowiczem. 
Wystawa została zorganizowana dzięki 
życzliwości p. Krystyny Brańskiej oraz 
Państwa Zofii i Pawła Murdzków, którzy 
wypożyczyli zdjęcia niezbędne do przygo-
towania tej wystawy. Dwa zdjęcia z tej 
ekspozycji, przedstawiające ks. Wójtowia-
cza podczas spotkania z papieżem Janem 
Paweł II publikujemy poniżej. 
 Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 
włączyli się w organizację tej uroczystości. 

M. Czapla 

     

 

 

 

 

 
BUDZAM sp. z o.o. 
ul. Kresowa 4 
22-400 Zamość  
tel. (0-84) 639-93-23 i 25  

 

MATERIAŁY BUDOWLANE  
od fundamentu po dach 

 

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO  
PUNKTU HANDLOWEGO 

Majdan Wielki 1; 22-440 Krasnobród 
Tel./fax: (0-84) 660-73-26 

www.budzam.pl; e-mail: krasnobrod@budzam.pl 
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Czas... i przedwiośnie 
 

Za dobroć serca, 

 serdeczny uśmiech 
 

 Pan Bóg obdarzył każdego człowieka talentami, które w 
czasie swojego życia powinien rozwijać i kształtować. Jeśli 
potrafimy dostrzec i wykorzystać dane nam talenty, przy-
czynimy się do tworzenia dobra i piękna.     
 Ksiądz biskup Antoni Długosz otrzymał od Boga wiele 
talentów. Wszyscy widzimy, jak potrafił je rozwinąć i wy-
korzystać w swojej posłudze. Najbardziej zachwyca mnie 
dar otwartego serca, którym ks. biskup ogarnia nie tylko 
dzieci, ale też ludzi zagubionych. Często rozmawiam z 
ludźmi przechodzącymi terapię w grupach anonimowych al-
koholików, którzy raz w roku biorą udział w pielgrzymce na 
Jasną Górę. Tam najbardziej cieszą się ze spotkania z Kró-
lową Łaski oraz z tego, że usłyszą ciepłe słowa od ks. bisku-
pa Antoniego Długosza. Od chwili powstania Telewizji 
Trwam obserwuję z wielkim zainteresowaniem i podziwiam 
zajęcia oraz spotkania ks. biskupa Antoniego z dziećmi. 
Podczas zajęć z przedszkolakami realizuje nie tylko cel po-
znawczy, ale także kształcący i wychowawczy. Wykorzystu-
je do tego wiele rekwizytów. Ruch i piosenka są stałym 
elementem zajęć i spełniają ogromną rolę w realizacji celów. 
Sprawiają także, że dzieci nie nudzą się i chętnie współpra-
cują z ks. biskupem. Katecheci, ale także inni nauczyciele 
obserwujący zajęcia biskupa Antoniego Długosza z dziećmi 
mogą tworzyć konspekty, a następnie wykorzystywać je do 
pracy. Uważam, że jest to wspaniały wzór do naśladowania. 
Szczególnie teraz, kiedy w klasach I-III odbywa się naucza-
nie zintegrowane.   
 Gdy obserwuję zajęcia prowadzone przez ks. bp Anto-
niego Długosza, zachwyca mnie nie tylko sposób prowadze-
nia, ale także jego postawa. Biskup Antoni, choć przedszko-
laki nazywają go „dziadziusiem”, potrafi zatańczyć, podsko-
czyć, zaśpiewać. Najbardziej rozbrajający jest jego uśmiech, 
który doskonale dostrzegły dzieci, przyznając zaszczytne 
wyróżnienie – „Order Uśmiechu”. Jest to nominacja jak naj-
bardziej słuszna i oczekiwana.  
 Ks. biskup Antoni Długosz otrzymał od Boga wiele ta-
lentów, które w ciągu swojego życia kształtował i rozwijał. 
Teraz wykorzystuje je w posłudze kapłańskiej. Za dobroć 
serca serdeczny uśmiech i wielką troskę o nieszczęśliwych i 
zagubionych wszyscy bardzo kochamy „biskupa od dzieci”, 
„dziadziusia przedszkolaków”, wielkiego przyjaciela Po-
dwórkowych Kółek Różańcowych i nas wszystkich. 
 

                                                             Józefa Kusz 

  
Czas...jak woda górskiego potoku szybko upływa, 
jak strzała śmiercionośna potajemnie leci, 
zanim przez strzelca cel wyznaczony odkrywa, 
już tylko, jak ogon komety, zimnym światłem świeci. 
 

Pędzimy po ziemi krętymi ścieżkami, 
w tej krzątaninie codziennego pośpiechu 
biegniemy zadyszani resztkami zdrowego oddechu, 
zapominamy, że nie jesteśmy mrówkami.  
 

Szukamy szczęścia dla siebie i bliskich, 
radości życia, sławy i pieniędzy śliskich. 
Już, już okruchy szczęścia za ogon łapiemy, 
Olśnieni chwilą, że szczęściem się upijemy. 
 

Nagle wszystko pryska, jak bańka mydlana, 
a nam w dłoni, tylko lisia kita zostaje- urwana. 
Niesmak kaca długo, później leczymy. 
Czas...nam przez Stwórcę zadany, marnie trwonimy. 
 

Stój poczekaj moja duszko, 
gdzie tak stąpasz bosą nóżką, 
jeszcze chłody nocą stoją,  
jeszcze pszczoły się nie roją, jeszcze woda lodem skuta 
nie porzucaj z nóżek buta. 
W dolinach na zasłonecznych stokach, jeszcze śniegi bieleją, 
jeszcze czasami zadymki marcowe szaleją. 
 

Skowronek – dzwoneczek pod niebem nie zawieszony 
jeszcze oziminom i rolom w dole, wiosny nie dzwoni, 
jeszcze nie tętnią, po wygonach kopyta rozbrykanych koni. 
Jeszcze żaden ptaszek w lesie nie świergoli, 
jeszcze nie zakwitły bazie iwy i kotki topoli. 
Dopiero co leszczyna pyłki swoje rozpuszcza, 
bóbr jeszcze zimowe futerko sadłem natłuszcza. 
 

Żaby w wodach ciepłych jeszcze nie rechocą, 
jeszcze dymy z kominów buchają wieczorem i nocą. 
W gniazdach pustych nie klekoce chórek bocianów, 
jeszcze po wsi nie wędrują zapachy słodkich mazurków  

i marcepanów. 
Jeszcze nie było ostatniej wieczerzy, 
jeszcze w Zmartwychwstanie Syna Bożego tyle niewiernych nie  

wierzy. 
Jeszcze proroctwo Paschy się nie wypełniło, 
jeszcze nowiu Wielkiej Nocy nie było. 
Jeszcze nie stoją na stołach baby lukrowane, 
przed wody zdrojami nie umykają dziewki polewane 
Jeszcze kopy jaj na święcone nie są gotowane 
świeże pisanki jeszcze nie pomalowane 
Jeszcze baranki cukrowe w owsie się nie pasą  
rumianych bochnów świątecznych jeszcze piekarze ćwilem nie  

gaszą. 
Jeszcze pod niebem klangoru kluczy żurawi 
lecących z Afryki na północ nie słychać, 
jeszcze gołej piersi nie wolno zdradliwym powietrzem oddychać, 
bo można długo jeszcze: parskać, kaszlać,  
kichać... kichać... kichać... 
 

Pośpiech odrzuć – miej rozwagę, 
nie pchaj nosa w chorób plagę. 
Langzem, langzem – po niemiecku 
upojnej wiosny cierpliwie wypatruj na ciepłym zapiecku. 
                 

    Komisarczuk Mieczysław 
 

Dedykuję Pani Kasi Szczepańskiej 

 

Obchody rocznicy śmierci 
Ojca Świętego Jana Pawła II 

 

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ja-
na Pawła II w Krasnobrodzie w dniu 01 kwietnia 2007 roku 
po mszy świętej o godzinie 18.00 przedstawią montaż słow-
no muzyczny poświęcony rocznicy śmierci naszego patrona. 
Po zakończeniu uroczystości w kościele młodzież złoży 
kwiaty przez pod pomnikiem Jana Pawła II.  

W dniu 02 kwietnia o godzinie 21.30 przed szkołą od-
będzie się apel maryjny i ułożenie serca ze zniczy przynie-
sionych przez młodzież.  

Zapraszamy wszystkich na obchody 2 rocznicy śmier-
ci JPII. 

Marek Pawluk - Dyrektor ZSO 
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Szkolenia – droga do celu 
 

 Szkolenie również trwało cztery dni, z 
których dwa przeznaczone były na zajęcia 
teoretyczne, gdzie Pan prof. Jacek Pawłowski 
omówił czynniki decydujące o opłacalności 
przedsięwzięcia, marketing i przepisy podat-
kowe. Natomiast dr. Małgorzata Wituski, in-
spektor sanepidu wojewódzkiego omówiła 
przepisy sanitarne, podstawy mikrobiologii i 
zatruć pokarmowych pochodzenia bakteryj-
nego i chemicznego, zasady dezynfekcji i za-
pobieganie zatruciom pokarmowym oraz za-
bezpieczenie przed degradacją środowiska na-
turalnego, gromadzenie i utylizacja odpadów i 
ścieków. Omówiono również racjonalne zu-
życie wody i energii oraz zagadnienia dot. 
produkcji żywności ekologicznej z zachowa-
niem zasad higieny. 
 Następne dwa dni warsztatów prowadzo-
nych przez niesamowitą Panią mgr inż. Zofię 
Gorgol upłynęły w fantastycznej atmosferze. 
Schab duszony w ziołach z omletem, schab ze 
śliwkami faszerowany polędwicą, galantyna z 
kurczaka, salceson z kurczaka, tymbaliki dro-
biowe, sałatka śledziowa, sos tatarski, śledzie 
w pomidorach, chrzan z marchewką, surówka 
z selera, ptasie mleczko, pascha łaciata, zają-
czek wielkanocny, ciasto fantazja oraz napój 
ziołowy to potrawy, które przyrządzano na 
zajęciach praktycznych.  
 Czwarty dzień drugiej sesji to najbardziej 
uroczysty dzień podczas przeprowadzonych 
szkoleń, ponieważ przygotowano stół 
szwedzki, na którym znalazły się wszystkie 
dania przygotowywane przez uczestników 
szkolenia. Zaproszono Pana Henryka Mateja 
Starostę zamojskiego, Pana Janusza Osia 
Burmistrza Krasnobrodu oraz Panią Mariolę 
Czaplę – Dyrektora miejscowego Domu Kul-
tury. Zaproszeni goście jednomyślnie wyrazili   
 
 

 
swoją chęć współpracy z Towarzystwem 
Regionalnym Miasta i Gminy Krasnobród. 
Podczas wystąpienia Pana Starosty jak i Pa-
na Burmistrza dało się odczuć ciepłe przyję-
cie inicjatywy i pozytywne nastawienie na 
pracę społeczną Towarzystwa dla dobra spo-
łeczeństwa. W wypowiedzi szacownych go-
ści padły słowa zachęty do kontynuacji roz-
poczętego cyklu szkoleń i deklaracji wspar-
cia i pomocy. 
Podczas spotkania dyskutowano na tematy 
rozwoju regionu i naszej miejscowości oraz 
możliwościach maksymalnego wykorzysta-
nia unijnych środków jako czynnika pomocy 
w rozwoju. W miłej atmosferze upłynął czas 
degustacji niepowtarzalnych i smakowitych 
dań.  
 W imieniu Towarzystwa Regionalnego 
Miasta i Gminy Krasnobród pragnę podzię-
kować Pani Marioli Czapli za wspaniała 
współpracę i udostępnienie pomieszczenia 
oraz wszystkim pracownikom KDK, Panu 
Markowi Pawlukowi - Dyrektorowi Gimna-
zjum i Liceum Ogólnokształcącego w Kra-
snobrodzie za użyczenie rzutnika do folio-
gramów tak potrzebnego i niezbędnego pod-
czas szkolenia, Panu Henrykowi Matejowi 
Staroście Zamojskiemu oraz Panu Januszowi 
Osiowi Burmistrzowi Krasnobrodu za 
uczestnictwo w spotkaniu i wypowiedziane 
słowa otuchy i zachęty oraz deklarowaną 
chęć współpracy. 
 Bogactwo, jakie posiadamy jest niepo-
wtarzalne. Choć tereny, na których przyszło 
nam żyć są ubogie w jakość gleby, mają coś 
czego na co dzień nie dostrzegamy i nie do-
ceniamy, chodzi tu oczywiście o zasoby kul-
turowe. Następne planowane jeszcze w mar-
cu /22-24/ szkolenie dotyczyć będzie „Dzie-
dzictwa Kultury”. Wszystkich zainteresowa-
nych serdecznie zapraszamy!!! 
 

Prezes TRMiG 

Alicja Lewandowska 

 Towarzystwo Regionalne Miasta i Gmi-
ny Krasnobród korzystając z przychylności 
Fundacji Wspomagania Wsi rozwija swoją 
działalność społeczną organizując szkolenia 
niezbędne w prowadzeniu działalności agro-
turystycznej, gastronomicznej i dziedzictwa 
kulturowego. Dzięki wsparciu finansowemu 
FWW odpłatność za uczestnictwo w szkole-
niu jest symboliczna, co spowodowało, że 
szkolenia cieszą się ogromnym powodze-
niem. Dotychczas udało się przeprowadzić 
dwa szkolenia. Jedno w zakresie „Prowadze-
nia Działalności Agroturystycznej”, którego 
program obejmował następującą tematykę: 
1. Podstawowe zasady prowadzenia dzia-

łalności i tworzenia oferty turystycznej 
2. Regulacje prawne i zasady kategoryza-

cji 
3.  Podstawy planowania przedsięwzięcia 

od strony finansowej i marketingowej 
4.  Wyjazd studyjny do gospodarstw 

świadczących usługi agroturystyczne. 
Całość szkolenia przeprowadziła firma szko-
leniowa z Lublina Logobiznes.  
Prof. dr Jan Zuba wykładowca Akademii 
Rolniczej w Lublinie w pierwszym dniu 
szkolenia podkreślił najważniejsze elementy 
prowadzenia takiej działalności i udzielił 
wiele cennych wskazówek i rad dotyczących 
działań związanych z osiągnięciem sukcesu 
w tej dziedzinie.  
Zasady prawne, uregulowania, finanse, mar-
keting prowadzone były przez Panią prof. 
Halinę Liberę i Pana prof. Jacka Pawłow-
skiego. Atrakcją szkolenia był wyjazd stu-
dyjny do Zwierzyńca, gdzie przewodnikiem 
po gospodarstwach agroturystycznych był 
Pan Marek Marcola - Dyrektor Domu Kultu-
ry w Zwierzyńcu.  
Drugie szkolenie poświęcone było „Gastro-
nomii w Turystyce Wiejskiej”, a program 
obejmował następujące tematy: 
1. Marketing i aspekty ekonomiczno prawne 

w działalności gastronomicznej. 
2. Higiena żywienia i ekologiczna produkcja 
żywności 

3. Racjonalne żywienie turystów 
4. Organizacja i techniki obsługi konsumen-

tów. 
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Coś o łagodności...  
 W naszej listopadowej katechezie 
ukazałem tajemnicę gniewu i jego me-
chanizmy. Przypomnijmy sobie, że każ-
dy człowiek został wyposażony przez 
Boga w dodatkową rezerwę sił, którą 
można włączyć wtedy, gdy trzeba zarea-
gować na pojawiające się zło, a także, 
gdy trzeba pokonać piętrzące się przed 
nami trudności. Owa rezerwa jest darem 
Boga. Niewłaściwe lub niekontrolowane 
jej wykorzystanie jest grzechem.  
 Dziś chwila naszej refleksji będzie 

dotyczyła właściwego wykorzystania 
tej rezerwy. Decydują o nim dwie 
umiejętności, które ściśle się z sobą łą-
czą, mianowicie cnota łagodności oraz 

cnota wyrozumiałości.  
Łagodność oddaje pod kontrolę rozumu 
tę rezerwową siłę. Pod wpływem tej cno-
ty rozum korzysta z owej siły w takiej 
mierze, w jakiej jest to potrzebne. Nie 
chodzi tu o umiejętności opanowania 
gniewu, co ma miejsce wtedy, gdy w 
człowieku już owa siła została urucho-
miona i w ostatnim momencie zagnie-
wany niczym kierowca naciska hamulec; 
i nie dochodzi do wypadku. Łagodność 
nie jest hamulcem. Łagodność jest umie-
jętnością posługiwania się gazem. Są 
kierowcy, którzy prowadzą wóz, w ogóle 
nie korzystając z hamulców; ich samo-
chód zdaje się płynąć; i są tacy, którzy 
ciągle muszą naciskać hamulec. Czło-
wiek łagodny nie musi sięgać po hamu-
lec opanowania, ponieważ zawsze ko-
rzysta z gniewu w takiej mierze, w jakiej 
jest to potrzebne. Jest to sztuka, której 
można się uczyć, można ją opanować, 
trzeba tylko pamiętać, że dysponujemy 
taką rezerwą, która nie może się włączać 
bez naszej wiedzy. Dlatego łagodność 
jest w człowieku nieustannie czujna; od 
przebudzenia aż do spoczynku. Wyro-
zumiałość uwzględnia podejście do dru-
giego człowieka, a w szczególny sposób 
dochodzi wtedy do głosu, kiedy trzeba 
wymierzyć karę. Wyrozumiałość 
uwzględnia nie tylko czyn, ale także do-
strzega człowieka, który ów czyn popeł-
nił. Bada motywy, jakimi się kierował, 
gdy ten czyn popełniał. Kiedy uwzględni 
motywację czynu, a niekiedy i konse-
kwencje kary, karę łagodzi. 
 W Piśmie Świętym te dwie cnoty, 
wyrozumiałość i łagodność są określane 
mianem cichości. Człowiek cichy to ten, 
który doskonale opanował rezerwę sił, 
którą dał mu Bóg. Pan Jezus wyraźnie 
powiada: „Uczcie się ode Mnie, że je-

stem cichy i pokornego serca” /por. Mt 
11, 29/, czyli wzywa nas do łagodności i 
wyrozumiałości. „Uczcie się ode Mnie”. 
On, dysponując wielką mocą, reaguje 
zawsze w sposób wyjątkowo łagodny i 
wyrozumiały. Wśród swoich błogosła-
wieństw jedno formułuje w ten sposób: 

„Błogosławieni cisi, albowiem oni po-

siądą ziemię” /Mt 5, 5/. Tak jakby chciał 
powiedzieć, że łagodność i wyrozumia-
łość są jedynie pewną drogą, wiodącą do 
panowania na ziemi. Panować, zatem na-
leży przy pomocy łagodności i wyrozu-
miałości. Wtedy, bowiem nie ma ludzi 
poranionych, wtedy nawet sprawiedliwa 
kara jest twórcza, a człowiek, który 
przyjmuje ową karę, potrafi być za nią 
wdzięczny.  
Jak doskonalić łagodność i wyrozumia-
łość, aby stać się godnym tego błogo-
sławieństwa?  
 Pierwszy ważny krok to szukanie 
ludzi opanowanych, łagodnych i wyro-
zumiałych, ponieważ w ich towarzystwie 
uczymy się łagodności. Okazuje się wte-
dy, że wśród nich można być łagodnym i 
wyrozumiałym. Wielu ludzi powiada, że 
to jest niemożliwe, z tej racji, że mają 
oni zszarpane nerwy. Ale kiedy wchodzą 
w bliski kontakt z łagodnym człowie-
kiem, okazuje się, że jest to możliwe. Po 
pewnym czasie, poświęconym trosce o 
łagodność, człowiek odkrywa, że jest o 
wiele zdrowszy i szczęśliwszy. Niezwy-
kle to ważny moment dla domu. Jeśli oj-
ciec i matka wychowują dzieci, promie-
niując łagodnością, wynoszą one ten dar 
z rodzinnego domu. Łagodność i wyro-
zumiałość to w dużej mierze tajemnica 
dobroci ojca i matki.  
 Drugie ważne posunięcie. Należy 
angażować się w uczestnictwo w wyda-
rzeniach tylko wtedy, gdy one od nas za-
leżą. Jeżeli prześledzimy uważnie, z ja-
kich powodów się denerwujemy, okaże 
się, że w dziewięćdziesięciu procentach 
denerwujemy się z powodu innych ludzi 
i z powodu spraw, które nie należą do 
zakresu naszego działania.  
Dlaczego mam się denerwować z tytułu 
układów politycznych?  
Czy w jakiejś mierze te układy ode mnie 
zależą?  
Dlaczego mam się denerwować?  
Takie zdenerwowanie nie ma sensu. Nic 
przez to nie zyskuję, tylko wiele tracę. 
Człowiek łagodny dobrze zna ten 
odcinek życia, za który odpowiada. I ten 
odcinek jest przez niego uporządkowany 
i prowadzony w sposób odpowiedzialny. 
Jest to niezwykle ważna zasada 
duchowej terapii. Dzięki niej dbamy o 
nasze własne życie. Bierzemy 
odpowiedzialność za to, co do nas 
należy. Wystarczą dwa, trzy tygodnie na 
to, by dokładnie sprawdzić, z jakiego 
powodu się denerwujemy i w jakiej 
mierze za to odpowiadamy. Nasze 
decyzje mają być twórcze tam, gdzie 
jesteśmy na naszym odcinku życia 
społecznego. Mogę się denerwować, gdy 
sam popełniam błędy; ale powinienem 
naprawić i uczynić wszystko, aby drugi  

 
raz ich już nie popełnić. 
 Trzeci ważny krok to umiejętność 
wysłuchania drugiego człowieka wtedy, 
gdy on zrobił coś złego. To jest warunek 
wyrozumiałości. Należy zbadać, jakimi 
motywami się kierował. Jeśli potrafimy 
z jego punktu widzenia spojrzeć na to, 
co uczynił, potrafimy obiektywnie go 
ocenić. Stajemy się wtedy wyrozumiali. 
Jeśli podejdziemy do uczynku tylko z 
własną oceną, możemy człowieka 
skrzywdzić. W wielu wypadkach ludzie 
chcą czynić dobrze, a często niewłaści-
wie obliczą i mimo najlepszych chęci 
stoją nad własną klęską załamani, a my 
ich jeszcze dobijamy. Jeśli nie potrafimy 
wysłuchać drugiego człowieka, zanim go 
ocenimy, nie będziemy ani łagodni, ani 
wyrozumiali.  
 Jeszcze jedna zasada. Należy 
sprawdzić, czy denerwujemy się z tego 
powodu, że ludzie nie spełnili naszej wo-
li, czy też z tego, że nie pełnią woli Bo-
ga. Większość nieporozumień, na przy-
kład w rodzinnym gronie, wynika stąd, 
że mąż wymaga, by żona postępowała 
tak, jak on chce, a żona narzuca swoją 
wolę.  
Wiele spraw trzeba jednak potraktować 
w różny sposób, bo ludzie są różni, i 
różne są ich podejścia do wielu spraw. 
Nie zawsze moja wola jest wolą Boga. 
Jeśli zaś człowiek pełni wolę Boga, idzie 
dobrą drogą i nie musi wcale iść moją 
drogą. Jest to wielka tajemnica miłości. 
Droga jest wspaniała, gdy małżonkowie 
potrafią to zrozumieć, gdy starają się o 
to, by wspólnie czynić dobro, zaplano-
wane przez Boga. Dla człowieka wierzą-
cego istotnym działaniem jest obcowanie 
z Bogiem, który jest samą łagodnością i 
wyrozumiałością. Bóg nie wydaje na nas 
wyroków, bo On nas rozumie. My siebie 
wzajemnie krzywdzimy, dlatego, że się 
nie rozumiemy. Dlatego też tak łatwo 
wydajemy wyroki. „Nie sądźcie, a nie 

będziecie sądzeni” /Mt 7, 1/. Bóg, który 
nas rozumie lepiej, niż my rozumiemy 
się sami, czeka na naszą dojrzałość; cze-
ka, aż sami potrafimy wiele dostrzec.  
 Kiedy człowiek wierzący odkrywa, 
że jest pełen niepokoju, buntu, że jego 
gniew zamienia się w czyn, powinien 
podejść do Chrystusa i powiedzieć: Pa-

nie, wypełnij mnie Twoim pokojem i 

Twoją łagodnością, a później będę dzia-

łał.  
 Trwa jeszcze Wielki Post, to dobry 
czas na odkrycie pięknej, tak bardzo po-
trzebnej sprawności. Wszyscy narzeka-
my na to, że nasze nerwy są słabe. Pod-
łączmy je do łagodności samego Chry-
stusa, a wtedy okaże się, że wcale słabe 
nie są. Nasze nerwy są mocne, a izolo-
wane łagodnością potrafią nam pomóc w 
pokonaniu trudności i w twórczym dzia-
łaniu.  

Artykuł napisany na podstawie książki ks. 

Edwarda Stańka pt.; „Wady i cnoty”. 

Ks. Krzysztof 
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Świadek Koronny 
 
 Recenzja ta będzie nietypowa, bo 
zamierza dotknąć też spraw stanu dzi-
siejszej, polskiej kinematografii. Oto 
bowiem wyczytałem ostatnio w prasie, 
że znakomity aktor Marek Kondrat za-
mierza zrezygnować z aktorstwa na 
rzecz produkcji win wytrawnych (Czyż-
by sprawdzał się scenariusz filmu „Pie-
niądze to nie wszystko”?). „Nie chcę 
grać w filmach robionych w "trybie se-

rialowym. Nie chcę grać szefa gangste-

rów czy policjanta. Lubię scenariusze o 

indywiduach, filmy akcji to nie dla mnie. 

Oczywiście powstają takie filmy jak 

„Plac Zbawiciela”, „Jasminum”, ale ta-

kich produkcji jest 2-3 w roku”. Gorzkie 
słowa w ustach człowieka, który według 
mnie zagrał w najlepszym filmie 2006 
roku - „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”. 
Czy Marek Kondrat przesadza? Czy na-
prawdę skazani jesteśmy na romantycz-
ne koszmary filmowe typu „Tylko mnie 
kochaj”(można było zakupić ten film 
niedawno za psie pieniądze jako dodatek 
do „Vivy”) bądź „Dlaczego nie!” lub 
pseudośmieszne komedie typu „Francu-
ski numer”? Ostatnie rozdanie Oscarów 
skłania do refleksji - dawno nie byliśmy 
nominowani do tej nagrody, a jeżeli już 
jesteśmy, to zwykle jest to zasługa fil-
mowców krótkometrażowych, bądź 
twórców animacji - jednym słowem lu-
dzi, którzy robią, co chcą a nie kierują 
się bardzo komercyjnym gustem więk-
szości widzów. Między innymi dlatego 
na nowy film traktujący o polskiej mafii 
należy spojrzeć krytycznym okiem.  
Już sam opis filmu „Świadek koronny” 
nie zachwyca: „Inspirowana faktami 
 

 
 
opowieść o potędze uczuć w świecie zła. 
Jest tu i gangster, który pogrąża mafię i 
dziennikarz, który skrywa tajemnicę. 
Życie obydwu zmieniają ukochane ko-
biety”. Gangster, który chce uciec od 
zła? Hmmm… Coś mi tu śmierdzi 
„Chłopcami z ferajny” Scorsese’a. Tro-
chę nudne jest ponowne oglądanie pol-
skich mafiosów, tym bardziej, że nawet 
filmy komediowe wyczerpały ten temat. 
Znowu na ekranie mamy twardych gang-
sterów, poniewierane kobiety oraz dyle-
maty miłosne. Ciekawą innowacją jest 
to, że w „Świadku koronnym” autorami 
mafijnej części scenariusza są dwaj 
dziennikarze- autorzy dokumentalnego 
cyklu "Alfabet mafii”, który można było 
obejrzeć dzięki uprzejmości stacji TVN. 
Fakt - nadaje to wszystko realizmu, ale 
oglądając film zdajemy sobie sprawę z 
tego, że widocznie to, co pokazywał nam 
na przykład Pasikowski, też było kinem 
realistycznym. Topos miłości, poświęce-
nia, zmiany na lepsze oraz tajemnica, nie 
jest w kinie gangsterskim niczym no-
wym. Schematyczny scenariusz jest wła-
śnie głównym minusem filmu „Świadek 
koronny”. Dialogi są czasami na pozio-
mie książek młodzieżowych a twórcy 
myśleli widocznie, że seria wulgary-
zmów w ustach gangstera da złudzenie 
autentyzmu. Opowiadanie „Blachy” o 
mafii jest dość ciekawe i widać, że sce-
narzyści filmu wiedzieli, o czym pisali, 
dlatego ubolewam, że twórcy filmu po-
szli w stronę dramatu obyczajowego z 
wyraźnie zarysowaną historią miłosną. 
Wydaje mi się, że tytułowy bohater fil-
mu mógłby nieco dłużej opowiadać o 
organizacji przestępczej, w której pra-
cował. 
Paweł Małaszyński jest obecnie na topie 
- głównie dzięki swojej buzi niż zdolno-
ściom aktorskim, jednak udało się przy-
ciągnąć do kin także i żeńską część  

 

 

widowni - TVN starał się jak mógł pro-
mując „Świadka koronnego”. Postać 
dziennikarza grana przez Małaszyńskie-
go wydaje się jednak być przerysowana 
a i jego dylematy, tajemnice są tylko po 
to, aby film zyskał trochę „amerykań-
skiego” patosu. Jednak w obrazie są i 
bardzo dobre strony-jak np. gra aktorska 
wyśmienitego Roberta Więckiewicza. 
Jego gangster Jan „Blacha” Blachowski 
to postać ciekawa, wielowymiarowa a 
czasami wręcz zaskakująca. Więckie-
wicz chyba starał się robić, co tylko 
mógł, żeby jakoś tę rolę pociągnąć, ale 
scenarzyści i reżyser zdawali się ciągle 
mu szeptać do ucha: "Przestań, przestań, 
zapłacimy ci i tak, a film zarobi samym 
Małaszyńskim". Na szczęście Więckie-
wicz grał do końca w charakterystyczny 
sposób i chwała mu za to.  
 Nie uważam „Świadka koronnego” 
za film nie warty uwagi, jednak, jak 
można wywnioskować ze wstępu tej re-
cenzji, filmów tej kategorii jest u nas 
pod dostatkiem. Na przykładzie tego ob-
razu widać jednak jak na dłoni mecha-
nizm rządzący polską kinematografią- 
reklama, modny aktor, ładna buzia, goły 
tyłek, reklama, ckliwa miłość, reklama, 
reklama. Warto jednak przyjrzeć się bli-
żej brawurowej roli Roberta Więckiewi-
cza oraz mieć nadzieję, że w przyszłości 
nie postanowi on uciec z polskiego kina 
na rzecz produkcji win. Bo jak powiada-
ją marynarze- „Tonącego statku się nie 
zostawia”. 
 
Występują: Paweł Małaszyński, Robert 

Więckiewicz, Artur Żmijewski, Urszula 

Grabowska, Małgorzata Foremniak, An-

drzej Grabowski, Szymon Bobrowski 

Reżyseria: Jacek Filipiak, Jarosław Syp-

niewski 

Jakub Koisz 

 

Meble na zamówienie: 
♦ kuchenne ♦ szafy wnękowe  ♦ garderoby 

 

 

"Per Arte ad Astra" 
 

 Jak już pisaliśmy w lutowym wydaniu „Gazety Krasno-
brodzkiej” w dniach 19-26 sierpnia 2007r. w  Krasnobrodzie od-
będzie się I Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej "Per Arte 
ad Astra" pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP 
Pani Marii Kaczyńskiej. Patronat nad tą imprezą oprócz Burmi-
strza Krasnobrodu Janusza Osia oraz Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie Katedrę Dydaktyki Mu-
zycznej Instytutu Muzykologii objął również Marszałek Woje-
wództwa Lubelskiego Jarosław Zdrojkowski. 
 Zgodnie z regulaminem konkursu termin zgłaszania uczest-
nictwa w festiwalu minął 28 lutego br. Kwalifikacje uczestników 
do konkursu odbywają się na podstawie nagrania na płycie CD 
dwóch utworów wybranych spośród utworów objętych progra-
mem Konkursu. Do chwili obecnej odbyły się dwa posiedzenia 
Komisji Weryfikacyjnej, planowane jest jeszcze jedno. 
 Kolejne informacje dotyczące Festiwalu będziemy publiko-
wać w kolejnych wydaniach „G.K.” 

M. Czapla 

 

USŁUGI 
PRALNICZE - MAGLOWANIE 

ul. Tomaszowska 72 
tel. (0-84) 660 72 90 

Zapraszamy! 
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MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 

 

 13.03.2007r. w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących im. Jana Pawła II w Krasno-
brodzie odbyły się kolejne eliminacje 
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega poża-
rom”. Organizatorem turnieju jest Zarząd 
Główny Związku Ochotniczych Straży po-
żarnych RP. 
 Celem turnieju jest popularyzowanie 
wśród uczniów dzieci i młodzieży znajo-
mości przepisów przeciwpożarowych, za-
sad postępowania na wypadek pożaru oraz 
poznanie tradycji organizacji ochrony 
przeciwpożarowej. 
 W OTWP brała udział młodzież z 
trzech grup wiekowych: 
I grupa – uczniowie szkół podstawowych, 
II grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych, 
III grupa – uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych. 
 W tym roku w eliminacjach gminnych 
wzięło udział 67 uczniów ze szkół podsta-
wowych w Krasnobrodzie, Kaczorkach, 
Majdanie Wielkim oraz gimnazjum i li-
ceum. Eliminacje składały się z części pi-
semnej (test) i ustnej. Odpowiedzi oceniała 
komisja w składzie: Bogusława Pawluk, 
Alina Piela i Jarosław Jabłoński. 
 Do finału zakwalifikowano: 
I grupa – szkoły podstawowe: 
1. Marta Gęśla – SP Krasnobród 
2. Aleksandra Powroźnik – SP Kra-

snobród 

 

3. Karolina Trześniowska – SP Kra-
snobród 

4. Karolina Roczkowska – SP Krasnobród 
5. Krzysztof Cieplak – SP Kaczórki 
 

II grupa – gimnazjum: 
1. Marta Gałka 
2. Arkadiusz Gałka 
3. Małgorzata Przytuła 
4. Aleksandra Sawulska 
5. Agnieszka Skrzypiec 
 
III grupa – liceum: 
1. Edyta Kapłon 
2. Anna Gruszkiewicz 
3. Izabela Kapłon 
 Na szczeblu powiatowym naszą gminę 
reprezentować będą zwycięzcy: Karolina 
Roczkowska – Szkoła Podstawowa w Kra-
snobrodzie, Marta Gałka – Gimnazjum w 
Krasnobrodzie i Edyta Kapłon – Liceum 
Ogólnokształcące w Krasnobrodzie.  
 Popularyzowanie problematyki ochro-
ny przeciwpożarowej odbywa się co roku 
także poprzez konkursy plastyczne. Hasło 
tegorocznej IX Edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego brzmiało: „Kiedy 
dzwonię po straż pożarną?”. Ze wszystkich 
szkół naszej gminy na konkurs nadesłano 
87 prac. Jury w składzie: H. Gontarz, B. 
Pawluk, G. Krzeszowska wyłoniło po trzy 
najlepsze prace w każdej grupie wiekowej: 
 

 

I grupa – klasy I-III szkoły podstawo-
wej: 
1. Przemysław Szymański – SP w Ka-

czorkach 
2. Damian Skóra – Filia w Zielonem 
3. Maciej Górnik – Filia w Wólce Husiń-

skiej 
II grupa  - klasy IV-VI szkoły podsta-

wowej 
1. Anna Borek – SP Krasnobród 
2. Karolina Truszkowska – SP Krasnobród 
3. Paulina Działa – SP Krasnobród 
III grupa – gimnazjum: 
1. Martyna Gontarz 
2. Małgorzata Przytuła 
3. Klaudia Górnik 
IV grupa – niepełnosprawni 
1. Amanda Ostapińska 
 Na szczeblu powiatowym konkursu 
plastycznego prace Małgorzaty Przytuły i 
Amandy Ostapińskiej otrzymały I nagro-
dy w swoich kategoriach. 
 Liczny udział i wysoki poziom w/w 
konkursów świadczy o dużym zaintereso-
waniu tematyką pożarniczą wśród dzieci i 
młodzieży naszej gminy, przez co w przy-
szłości możemy się czuć bezpieczniej i li-
czyć na ich ewentualną pomoc. Zachętą do 
uczestnictwa w konkursach są atrakcyjne 
nagrody ufundowane przez Urząd Miejski 
w Krasnobrodzie.  

Bogusława Pawluk 

 

 

Wybory uzupełniające 
 

 
 W związku z rezygnacją z 
funkcji radnego złożoną w 
dniu 5 lutego br. przez p. 
Krzysztofa Ciska z Majdanu 
Wielkiego oraz podjętą 
uchwałą Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie z dnia 16 lute-
go 2007r. o wygaśnięciu 
mandatu, Wojewoda Lubelski 
zarządzeniem nr 66 z dnia 1 
marca 2007r. zarządził wybo-
ry uzupełniające do Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie w 
okręgu wyborczym nr 8 
(Majdan Wielki), w którym 
wybierany będzie 1 radny. 
Wybory odbędą się w dniu 13 
maja 2007r. 
 Dni, w których upływają 
terminy czynności wybor-
czych określa kalendarz wy-
borczy stanowiący załącznik 
nr 1 do w/w zarządzenia. Ka-
lendarz wyborczy publikuje-
my obok. 

M. Czapla 

 
 

Termin wykonania 
czynności wyborczej 

Treść czynności wyborczej 

do 14 marca  
2007  r. 

- podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Lubelskiego w sprawie 
wyborów uzupełniających 

do 24 marca  
2007 r. 

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji o okręgu 
wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych w okręgu wy-
borczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej 

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Zamościu o utworzeniu komitetu wy-
borczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych 

do 26 marca  
2007 r. 

- zgłoszenie Komisarzowi Wyborczemu w Zamościu kandydatów do składu teryto-
rialnych komisji wyborczych- Miejskiej Komisji Wyborczej w Krasnobrodzie i 
Gminnej Komisji Wyborczej w Ulhówku 

do 29 marca  
2007 r. 

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Zamościu terytorialnych komisji wybor-
czych 

do 13 kwietnia 
2007r. 

do godz. 24.00 

- zgłoszenie Burmistrzowi Krasnobrodu i Wójtowi Gminy Ulhówek kandydatów do 
składu obwodowych komisji wyborczych 

- zgłoszenie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych 
do 22 kwietnia 

2007r. 
- powołanie przez terytorialne komisje wyborcze obwodowych komisji wyborczych 
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach 

i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych 

do 28 kwietnia 
2007r. 

- rozplakatowanie obwieszczenia terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowa-
nych listach kandydatów na radnych, zawierającego numery list, skróty nazw komi-
tetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi 
oznaczeniami kandydatów 

do 29 kwietnia 
2007 r. 

- sporządzenie spisów wyborców w urzędach gmin 

11 maja 2007r. 
o godz. 4.00 

- zakończenie kampanii wyborczej 

12 maja 2007r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców 
13 maja 2007r. 

godz. 6.00-20.00 

- głosowanie 
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Przyjaciele Kubusia Puchatka 

 We wtorek 13 marca 2007 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Krasnobrodzie odbyło się podsumowanie konkursu 
plastyczno-literackiego „Przyjaciele Kubusia Puchatka”. Komisja 
konkursowa w składzie: Mariola Kawecka, Dorota Szwal, Bernade-
ta Skiba, Piotr Skiba dokonała oceny prac i wyłoniła laureatów spo-
śród 77 prac nadesłanych przez uczniów klas 0-VI. Wszyscy nagro-
dzeni w konkursie zostali zaproszeni do biblioteki, gdzie odbyło się 
wręczenie nagród połączone z otwarciem wystawy nagrodzonych 
prac. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz pamiąt-
kowe dyplomy. Po wręczeniu nagród, swoją twórczość zaprezento-
wały laureatki najstarszej kategorii wiekowej: Aleksandra Machal-
ska, Anna Kurantowicz oraz Karolina Trześniowska. Następnie 
dzieci wysłuchały krótkiej historyjki o przyjaciołach ze Stumilowe-
go Lasu pt.: „Lato”. 
 Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych uczestników, oraz 
prace nagrodzone w najstarszej kategorii: 
 
Żaneta Tarłowska (Krasnobród) – wyróżnienie dla najmłodszego 
uczestnika konkursu. 
 
Kat.: kl. 0: 
I miejsce – Jakub Kawka (Krasnobród) 
II miejsce – Weronika Kopczyńska (Majdan Wielki) 
III miejsce – Klaudia Szozda (Majdan Wielki) oraz Weronika Kaw-
ka (Krasnobród) 
 
Kat.: kl. I: 
I miejsce – Patrycja Rambon (Kaczórki)  
II miejsce – Aleksandra Dziura (Zielone) 
III miejsce – Zuzia Jachymek (Kaczórki) 
 
Kat.: kl. II: 
I miejsce – Kinga Kusz (Krasnobród) 
II miejsce – Aleksandra Gawron (Majdan Wielki) 
III miejsce – Monika Tytuła (Majdan Wielki) 
 
Kat.: kl. III: 
I miejsce – Agata Kwika (Kaczórki) 
II miejsce – Agnieszka Korga (Zielone) 
III miejsce – Patrycja Czapla (Krasnobród), Joanna Kudełko (Wól-
ka Husińska) oraz Mateusz Dec (Krasnobród) 
 
Kat.: kl. IV-VI 
I miejsce – Karolina Trześniowska (Krasnobród) oraz Anna Kuran-
towicz (Krasnobród) 
II miejsce – Aleksandra Machalska (Krasnobród) 
 

 

„STUMILOWY LAS’   
Karolina Trześniowska - Krasnobród 

 
W stumilowym lesie mieszkają przyjaciele, 
A przyznam jest ich wiele. 
Pierwszy Prosiaczek- taki mały jak kurczaczek. 
Drugi Kłapouchy u wszystkich szuka otuchy, 
Nie lubi być sam zawsze gdzieś wędruje to tu to tam. 
Trzeci w kolei chyba najważniejszy z Przyjacieli: 
Duży Miś, który jest głodny nawet dziś. 
Już wiecie zapewne chodzi o Kubusia – 
Miękkiego jak podusia. 
Czwarty przyjaciel Królik-marzyciel, 
Który chciał, by piękne marchewki miał. 
Następny Pan Sowa, który się w swojej dziupli chowa. 
Jest mądry , ma on jedno zajęcie- 
Czyta codziennie książkę przejęcie. 
Szósty z przyjaciół Tygrysek- on ciągle skacze. 
A  gdy się przewróci to nie płacze.  
Ostatniego przedstawię Krzysia, który wszystkich lubi, 
A najbardziej Puchatka Misia. 
Wszyscy by Was poznać chcieli. 
Mam radę – poznajcie tych przyjacieli. 
 

 

„PUCHATEK I PRZYJACIELE”   
Anna Kurantowicz - Krasnobród 

 
Jest niedźwiadkiem 
-Kubusiem Puchatkiem, 
Lubi go każdy w Stumilowym Lesie... 
Lecz o tym się jeszcze dowiecie...  
 
Wymyśla różne zabawy, 
Przy których rozciąga stawy... 
Śpiewa wymyślone przez siebie utwory, 
Choć nie wydał solowej płyty do tej pory... 
 
Lubi zjeść swoje małe „Conieco”. 
-trochę miodu. 
Kilogramy w górę lecą, 
A on nie mierzy swojego obwodu... 
 
Gdy książkę otwieramy, 
W szczegóły wnikamy. 
Otóż przygoda taka się potoczyła, 
że Kłapouchemu tylna część ciała ubyła... 
 
Kangurzyca Prosiaczka myła, 
Aż jego barwa ciała kolor zmieniła... 
Nałykało się „ stworzonko” mydła, 
Aż mu przyjemność kąpieli zbrzydła! 
 
Później dostał tranu troszeczkę, 
-1 łyżeczkę. 
Nie był z tego powodu zadowolony, 
że jego rozumek został powiększony! 
Kłapouchy posępny, Prosiaczek wesoły... 
Choć oni nie chodzą do szkoły! 
To my będziemy musieli uczyć się o nich 
Przez 125 lat następnych!!! 
 

Ciąg dalszy na str.18 
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Wyrazu, też mu dodawała obfita czarna czupryna 
spod sfatygowanego kaszkietu kipiąca, 
jak potężna grzywa na karku lwa starego lśniąca. 
 
Pytałem wcześniej starszych mieszkańców Grabnika, 
zaś przed tygodniem, syna Kopczyńskiego – Kazika, 
czy V - wąwóz – debra, jakąś nazwę miejscową posiada? 
Żadna nazwa nie znana, zdecydowanie każdy odpowiada. 
Aby jakoś ochrzcić opiewaną wąwozu krainę,  
związek rodu Kopczyńskich z debrą, w dalszej opowieści rozwinę. 
 
Pewne jest, że tu na grzyby i nie tylko, przechera chadzał stary, 
ale i synowie: Edek - pierworodny i Kazik barczysty, 
miast do szkoły dalekiej, czasami szli tu, na grzybo-wagary. 
Kiedy chłopaki wolni od zajęć szkolnych i gospodarskich byli 
chętnie śpiesznie na grzyby do debry chodzili. 
Grzyby były ważnym wsparciem w żywieniu rodzin, 
na ich zbieranie wszyscy chętnie poświęcali huk godzin. 
W czasach mizerii w domach ubogich każde potrawy szanowane  

były, 
dzieci mizernie żywione, często głodne, nigdy nie grymasiły. 
 

Mieczysław Komisarczuk 

Krasnobród, 2007.03.05 

 
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu G.K. 

 

 

Długa Debra (cz. 8) 
 
Aby wielki obszar wąwozów otaczających Długą Debrę  

spenetrować, 
znów na rajd poznawczy trzeba nogi ekspediować. 
Od sierpniowej wyprawy do V-wąwozu, odnogi Długiej Debry, 
który od matecznika w górę, wtedy mokrego badałem, 
na ponowną ekspedycję dwa miesiące czekałem. 
W piękną, słoneczną, październikową, gorącą niedzielę 
wyruszyłem z Grabnika Dolnego z przewodnikiem na czele. 
 
Tym razem ekspert Marek prowadził na ścieżki, 
za nim, jak myśliwy za rączym jeleniem rozciągałem mieszki. 
Tylko „starą szkapę” ciągnąłem polną drogą pod górę, 
a myślałem, że w ołowiem ładowaną zaprzągłem się furę. 
Chrapy, rozgrzane powietrze w płuca chwytały, 
nogi, jak w okowach, za Markiem tyły podawały. 
Aby nadążyć ciężkim zadkiem za chudym „jeleniem”, 
swoje ambicje rajdowe ponaglałem, by zrównać się z cieniem. 
 
Opuchnięta gliniastym kurzem dróżką, pnącą się pod górkę leniwie, 
wzdłuż urwistej krawędzi innej debry spływającej do doliny 
szliśmy dziarsko, kurzawkę wzniecając skwapliwie, 
wreszcie wkroczyliśmy na szczyt wierzchowiny. 
Oj, zadyszałem się, jak bym kilometrów sporo zaliczył, 
tak piechura wiekiem podszytego, junak przećwiczył. 
Gdy wreszcie jednoślada na górce u rzeźbiarzy zostawiłem, 
lekki, na ścieżki wiodące do wąwozu wkroczyłem. 
Ot i znów Piotrek rzeźbiarz ze swoimi psami 
pojawił się nagle, jak grzyb wyrósł spod ziemi przed nami. 
A kundle zatracone !- zaraz pyskować zaczęły, 
do moich portek bezczelnie dobierać się jęły. 
Oganiając się witką, skoczyłem między krzaki i buki do rowu, 
tym razem debrę zaszedłem od czoła parowu. 
Na utrapionego psa ataku uwagę skupiałem, 
za to mu przed psią mordą gałęzią kiwałem. 
 
Schodziliśmy lejem wąziutkim, coraz głębszym, 
pomiędzy coraz piękniejsze: pagórki, pagóry, zagłębienia i garby; 
półeczki pięły się ku półkom większym. 
Wyżej, pod stopami buków – lisich nor dziury. 
Teraz suchą, gorącą jesienią, spadając w dół wąwozu- z góry 
czarowała mnie bogata rzeźba terenu i piękno wyjątkowej natury. 
 
Mnogość bocznych stromych jarów, zagłębień załamań,  
urwisk pionowych; wszystko poszyte drzewostanem: osiki, graba,  

buka, 
a gdzieś wysoko, wśród promiennej ciszy, dzięcioł w swoje  

kowadełko stuka. 
Połamane konary, ściętych drzew wierzchołki strącone 
między uschnięte badyle pokrzywy, na dno leju rzucone, 
lekkie schodzenie sklożma w dół, wśród gałęzi było utrudnione. 
 
Gdzieniegdzie w poprzek wąwozu wspinały się zwierzyny tropiki, 
krajobraz dobry mocno przetrzebiony, ale jeszcze dziki. 
Nad nami kolorami złota sklepienie malowane, 
na stalowych kolumnach smagłych buków - wysoko... - zawieszane. 
Schodziłem za „jeleniem” w dół, w niemym zachwycie, 
po uroczego V - wąwozu wąskim, teraz suchym korycie. 
Na zboczach debry nieliczne „psie huby” posuchą zwinięte, 
złote liście na pagórach leju leżały na wiórki wyschnięte. 
 
W połowie długości debry, koleiny leśnej dróżki ziemię poryły, 
jej początki pod dywanem chrustu się kryły. 
Dalej, aż do Bródek szliśmy traktem Długiej Debry opisanej  

wcześniej. 
Ponieważ V-wąwóz zbiega w dół do Debry Długiej 
od dawnej, opuszczonej, już nie istniejącej, zdziczałej zagrody  

gaduły słynnego; 
starsi pamiętają z krzaczastymi i sumiastymi brwiami imci Franka  

Kopczyńskiego. 

 

Przyjaciele  

Kubusia Puchatka 
Ciąg dalszy ze str. 17. 

 

„PRZYGODA KUBUSIA” 
Aleksandra Machalska - Krasnobród 

 
Poszedł raz Kubuś sobie nad rzeczkę, 
By nakarmić rybki i je rozweselić troszeczkę. 
Mówił i mówił z wielkim humorem, aż rybki 
aż rybki postanowiły, że odpłyną wieczorem. 
 
Słuchały i słuchały Puchatkowych opowieści, 
aż wszystkie śmiały się, aż do ości. 
Gdy nadszedł wieczór, rybki odpłynęły, a Kubuś 
Poszedł też w świetnym humorze. 
 
Poszedł więc Kubuś do swego przyjaciela Prosiaczka, 
Którego też zawsze rozwesela. Gdy był u Prosiaczka, 
zapukał do drzwiczek, a kto je otworzył? 
Prosiaczek oczywiście. 
 
Prosiaczek różowy, śliczny oczywiście, 
Zaprosił Puchatka do swojej chateczki. 
Siedzieli i siedzieli i tak rozmyślali, 
Czy by jutro nie zrobić: 
„Bal doskonały”. 
 

Bernadeta Skiba 
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Wielkanoc - geneza święta 
 

 Oto przyczyna, dlaczego Kościół 
zawsze na pierwszym miejscu w hierar-
chii świąt stawia Wielkanoc. Ono jest 
słońcem roku kościelnego, ono jest cen-
trum wszystkich tajemnic, związanych z 
życiem i posłannictwem na ziemi Jezusa 
Chrystusa tak dalece, że przez pierwsze 
trzy wieki było ono jedynym świętem.  
„Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał da-

remne jest nasze nauczanie, nasz trud, 

nasza wiara... a my jesteśmy ludźmi god-

nymi politowania” (Por. 1 Kor 15, 12-

19)  
Za Pawłem Apostołem wyznajemy naszą 
wiarę - CHRYSTUS JEDNAK ZMAR-
TWYCHWSTAŁ!!! 

Ks. Krzysztof 

A pierwszego dnia po szabacie bardzo wczesnym rankiem, 

kiedy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu 

i zobaczyła kamień odsunięty od grobu" (J 20, l). 
Chrystusa już w nim nie było. Zmartwychwstał! 

 

 Największy to i najwspanialszy dzień od chwili, gdy Bóg stworzył świat. Cały rok 
liturgiczny jest przygotowaniem i wznoszeniem się do tego dnia. Już pierwsze pokole-
nia chrześcijan uroczyście czciły pamiątkę Zmartwychwstania swojego Boskiego Mi-
strza. 
 Wielkanoc jest świętem ruchomym. Wiadomo, że Chrystus powstał z grobu w no-
cy z soboty na niedzielę, ale nie można ustalić stałej daty. W przeszłości było to przy-
czyną licznych nieporozumień. Sprawą zajął się Sobór Nicejski w 325 r. Ustalił on, że 
odtąd Paschę chrześcijańską obchodzić się będzie w niedzielę przypadającą po pierw-
szej pełni księżyca, zaraz po zrównaniu wiosennym. Sobór zapomniał jednak podać 
obowiązującą datę zrównania wiosennego, co stało się powodem dalszych nieporozu-
mień, przeciągających się aż po VII i VIII w. Jedni bowiem byli zwolennikami ustale-
nia jej na 18, inni na 21, a jeszcze inni na 25 marca. Wreszcie za sprawą św. Bedy 
Czcigodnego i Karola Wielkiego przyjęto ostateczną wersję - 21 marca. Wielkanoc 
obchodzona jest więc od VII/VIII w. po dziś dzień w niedzielę po pierwszej wiosennej 
pełni księżyca; najwcześniejszy możliwy termin Wielkanocy przypada na 22 marca. 
Zdarzyło się to ostatnio w 1818 r., ponownie zdarzy się w 2285 r. Najpóźniejszy moż-
liwy termin - 25 kwietnia, ostatnio w 1943 r., powtórzy się w 2038 r. Godzina zmar-
twychwstania Chrystusa pozostaje Bożą tajemnicą. 
 Wielkanoc jest nie tylko pierwszym świętem w Kościele chronologicznie, ale tak-
że co do ważności. Przez wszystkie wieki było uważane za największe. Wydawałoby 
się, że powinno nim być Boże Narodzenie, przyjście przecież na naszą ziemię Syna 
Bożego. Chrystus Pan zjawił się jednak na ziemi naszej w takich okolicznościach, że 
tylko szczerze wierzący mogli przyjąć za pewnik, że On to właśnie był obiecanym 
Zbawicielem świata. Jego zaś męka i śmierć była tak okrutna i hańbiąca, że mogła na-
wet najwierniejszym odebrać wiarę w Chrystusa. Jak wiemy, stało się to z Apostołami. 
Załamali się zupełnie na widok Jego męki i śmierci. Dopiero zmartwychwstaniem 
swoim potwierdził Jezus Chrystus, że był On prawdziwie Mesjaszem, że jest On Sy-
nem Bożym. Nawet kiedy Pan Jezus czynił cuda, można było powołać się na Mojżesza 
i proroków, którzy podobne a może i większe czynili cuda. Jednak cud zmartwych-
wstania musi przekonać wszystkich, którzy tylko mają dobrą wolę i chcą poznać 
prawdę.  
 

 

Sportowy sukces 
 

 Dnia 20.03.2007 r. odbył się II Mię-
dzyszkolny Turniej w Halowej Piłce 
Nożnej szkół noszących imię Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego o Puchar Dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w Łabuńkach I.  
W turnieju wzięło udział 6 szkół podsta-
wowych (powiatu zamojskiego), w któ-
rym uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Majdanie Wielkim zajęli II miejsce. 
Przegrali w finale ze Szkołą Podstawową 
z Biłgoraja. 
Najlepszym bramkarzem całego turnieju 
został uczeń naszej szkoły Michał Smo-
ląg z  kl. IV. 

Jacek Kowalik 

 

Podziękowanie dla „obrońców życia” 

 
 W dniach 12i 13 marca 2007r. 
mieszkańcy Grabnika w zdecydowany 
sposób wyrazili swoją szczerą wolę, 
podpisując się pod Apelem do Marszałka 
Sejmu Marka Jurka - aby Sejm R.P. 
przeprowadził nowelizację 38 artykułu 
Konstytucji R.P., by przyjął on brzmie-
nie: „Rzeczpospolita Polska zapewnia 
każdemu człowiekowi prawną ochronę 
życia od momentu poczęcia do naturalnej 
śmierci”. 
 Prawie wszyscy uprawnieni bardzo 
chętnie podpisali się pod Apelem. Z ma-
łym wyjątkiem. Dwie panie wymówiły 
się, stwierdzając, że uczyniły to w ko-
ściele w dniu 11.03.2007 r. Wierzę tym 
paniom, bo jestem wierzący. Wierzę, że 
mnie nie oszukały, ale i siebie i Boga, 
którego oszukać się nie da. A jeżeli nie 
podpisały? To co z tym sumieniem kato-
liczek-chrześcijanek? A przecież są mat-
kami, które urodziły i wychowały swoje 
dorodne dzieci. 
 Ponieważ sporo czasu przy okazji 
poświęciłem na rozmowy ze starszymi 
osobami o dziejach Grabnika, później  

 

śpieszyłem się. Nie wszystkich odwie-
dziłem. Mogą się czuć pominięci. Za to 
przepraszam. Ale... mogli swoją wolę 
wyrazić na listach Apelu udostępnionych 
przez przyjaciółki Radia Maryja w ko-
ściele parafialnym 11.03.2007 r. Księża 
w ogłoszeniach przypominali wiernym o 
takiej możliwości. 
 Za katolicką i patriotyczną postawę-
mieszkańcom Grabnika pragnę na ła-
mach „Gazety Krasnobrodzkiej” podzię-
kować i złożyć wyrazy szacunku godne-
go Polek i Polaków. Chwała Grabnicza-
nom! Jestem z Was dumny! Apel z pod-
pisami 32 osób, został przesłany na wła-
ściwy adres 14.03.2007 r.  
 Zastanawiam się jednak nad postawą 
większości katolików- chrześcijan, za-
mieszkujących ziemię, gdzie króluje 
Matka Boska Krasnobrodzka - Pani Roz-
tocza w Jej Św. Sanktuarium- Najwspa-
nialsza z Matek, którzy 11.03.2007 r. 
uczestniczyli w Mszach Św. w kościele 
w pewnej olbrzymiej masie. Bo tylko 
około 400 osób zdecydowało podpisać 

 
się pod Apelem. Czy nie wstyd katolicy? 
 Nie dziwmy się zatem teraz i później 
i co było wcześniej, nie oburzajmy się, że 
wybrani przez katolików przedstawiciele 
do Parlamentu R.P i Władz Państwo-
wych mają wątpliwości, co do kwestii 
ochrony życia Polaków od poczęcia do 
naturalnej śmierci. W innych sprawach 
dotyczących Polski podobnie. Takiego 
problemu nie mają wyznawcy Mahometa 
i judaizmu. Polacy-katolicy uderzcie się 
wreszcie w swoje-własne piersi. 
 Zawsze uważałem, mówiłem i po-
wtarzam-jakie społeczeństwo, takie jego 
przedstawicielstwo i przywództwo. Quo 
vadis Polacy? Niby katolicy-
chrześcijanie. Tu, aż chce się zawołać:- a 
to Polska katolicka właśnie!  
 Wszystkim „obrońcom życia”, którzy 
poparli Apel na listach w kościele 
11.03.2007 r. tą drogą, jako Polak dzię-
kuję i wyrażam głęboki szacunek. 

 
Komisarczuk Mieczysław 
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