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Nowy informator 
turystyczny

Z myślą o promocji gmi
ny  Krasnobród  na  targach 
turystycznych,  które  będą 
się  odbywały  od  lutego 
w  różnych  miastach  Polski, 
został  przygotowany  i  wy
dany  nowy  informator  tury
styczny  pt.  „Krasnobród 
z widokiem na  raj”.    Istotną 
zmianą w  treści  i  roli  infor
matora  jest  promowanie 
Roztocza  jako  regionu,  stąd 
też  informator  ma  główny 
tytuł  „Roztocze”.  Nowa  pu
blikacja zawiera cztery dzia

ły:  Klejnot  przyrody, 
Uzdrowisko  Krasnobród, 
Roztoczańska  Częstochowa 
i  Turystyczne  serce  Rozto
cza oraz plan miasta, wykaz 
najważniejszych  wydarzeń 
kulturalnychi  religijnych, 
a  także  krótką  charaktery
stykę  okolic  Krasnobrodu. 
Informator  został  wydany 
w nakładzie 10 tys. egz.

Wspólne inwestycje 
w uzdrowisko

Gmina  Krasnobród 
wspólnie  z  powiatem  za
mojskim  złożyła  do 
RPOWL  wniosek  na  reali
zację  projektu  pn.  „Zacho
wanie  i  udostęp  nienie 
najatrakcyjniejszych  ele
mentów  dziedzictwa  natu
ralnego  w  Krasnobrodzie”. 
Projekt otrzymał pozytywną 
ocenę  i  decyzją  Zarządu 
Województwa  Lubelskiego 
w dniu 6 grudnia 2016 roku 
został  wybrany  do  dofinan

sowania. 
W  związku  z  po
wyższym gmina ma 

2

3 miesiące na przygotowanie dokumen
tacji  i podpisanie umowy na dofinanso
wanie  realizacji  zadania.  Wyłoniono 
firmy  przygotowujące  projekty  budow
lane  w  branżach  drogowej,  energetycz
nej  i  zieleni,  których  zadaniem  będzie 
opracowanie  promenady  spacerowej 
w  ulicy  Młyńskiej  prowadzącej  do  sa
natorium, z małą architekturą w postaci 
ławek i koszy ulicznych, wejścia do sa
du przez furtę i alejek spacerowych pro
wadzących  do  tarasu widokowego, wy
konanie  projektów  oświetlenia  parko
wego  oraz  tarasu  widokowego 
z  alejkami  spacerowymi  i  ogrodami 
z zielenią parkową. 

Według  harmonogramu  realizacja 
tego  przedsięwzięcia  powinna  zakoń
czyć się w roku 2017.

Strona gminy w przebudowie
Urząd Miejski w Krasnobrodzie zle

cił  firmie GogaNet  zmianę  układu  gra
ficznego  strony  internetowej  Gminy 
Krasnobród  www.krasnobrod.pl.  Po
wyższe  zmiany  mają  na  celu  dostoso
wanie  do  obowiązujących  wymogów 
usystematyzowanie  informacji  zawar
tych na stronie, wprowadzenie większej 
przejrzystości,  funkcji  dla  potrzeb  osób 
niepełnosprawnych  oraz  dostosowania 
do urządzeń mobilnych.

Strona  obecnie  jest w  przebudowie. 
Informacje są na bieżąco porządkowane 
i uzupełniane. Niektóre funkcje są jesz
cze  nieaktywne  i  w  najbliższym  czasie 
będą uruchomione. 

W  nowej  wersji  układu  strony  za
stosowano  podział  na  kategorie  infor
macji  dla: mieszkańców,  turystów  i  in
westorów  oraz  kategorię  „pod  ręką” 
z przydatnymi informacjami. Zmiana ta 
ma  charakter  przejściowy.  Gmina  Kra
snobród  w  niedalekiej  perspektywie 
planuje zlecenie wykonania komplekso
wej  i  nowoczesnej  platformy  informa
cyjnej gminy.

Prosimy o wyrozumiałość i przepra
szamy za zaistniałe niedogodności. 
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Koparkoładowarka dla ZGK
Zakład  Gospodarki  Komunalnej 

w  Krasnobrodzie  zakupił  w  grudniu 
2016  roku  używaną  koparkoładowar
kę „Case” (rok produkcji 2004). Zaku
piona  koparkoładowarka  jest wyposa
żona w napęd na dwie osie (cztery ko
ła),  posiada  przednią  łyżkę  dzieloną 
oraz widły  do  załadunku  różnych ma
teriałów  złożonych  na  paletach,  tylne 
ramię  wyposażone  w  teleskop,  co 
zwiększa  możliwość  wykopu  do  6  m 
głębokości,  wszystkie  koła  równe 
i wszystkie skrętne. 

Zakup, którego dokonano za kwotę 
 99.999,00  złotych  zwiększa  możliwo
ści ZGK przy wszelkich pracach ziem
nych  wykonywanych  dla  Gminy  Kra
snobród  oraz  realizacji  zadań  statuto
wych,  które  Zakład  świadczy  dla 
mieszkańców,    szczególnie  usuwanie 
awarii.  

Zapraszamy do siłowni
Burmistrz  Krasnobrodu  podjął  de

cyzję  o  udostępnieniu,  z  początkiem 
ferii  zimowych,  siłowni  przy  szkole 
w Krasnobrodzie dla uczniów i  innych 
osób  zainteresowanych.  Siłownia 
czynna  jest  we  wtorki  i  czwartki 
w  godz.  w  17.0019.00.  Uczniowie 
mogą  korzystać  z  siłowni  bezpłatnie, 
natomiast  pozostali  zobowiązani  są  do 
uiszczenia  opłaty  w  kwocie  3  zł.  za 
godzinę.    Istnieje możliwość wykupie
nia  karnetu  na  10  godzin  z  możliwo
ścią wykorzystania w okresie 2 miesię
cy. Opiekunem  siłowni  jest Kazimierz 
Mielniczek.

Pomoc żywnościowa
Najbardziej  potrzebujący  miesz

kańcy  gminy  Krasnobród,  po  raz  ko
lejny  będą  mogli  otrzymać  pomoc 
żywnościową.  Wydawane  będą  pro
dukty żywnościowe takie jak: makaron 
jajeczny, mleko, groszek z marchewką, 
fasola  biała,  koncentrat  pomidorowy, 
powidła  śliwkowe,  gulasz  wieprzowy 
z warzywami, szynka drobiowa, cukier 
biały  i  ser  podpuszczkowy,  które 

z  Banku  Żywności  w  Lublinie  w  ra
mach  Programu  Operacyjnego  Pomoc 
Żywnościowa  2014–2020  pozyskało 
„Ach  Zielone”  Stowarzyszenie  na 
rzecz  rozwoju  miejscowości  Zielone 
i okolic. 

Podstawą  otrzymania  pomocy  jest 
spełnienie  wymaganych  kryteriów 
i uzyskanie skierowania wystawionego 
przez  MiejskoGminny  Ośrodek  Po
mocy Społecznej w Krasnobrodzie. 

Wszystkie  osoby  zainteresowane 
mogą zgłaszać się po odbiór skierowań 
do MiejskoGminnego Ośrodka Pomo
cy  Społecznej  w  Krasnobrodzie 
w  dniach  od  18  do  26  stycznia 
do  godz.  13.00  (pracownicy  socjalni 
udzielą  szczegółowych  informacji  na 
temat  dokumentów  niezbędnych  do 
obliczenia  dochodu   MiejskoGminny 
Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Kra
snobrodzie,  ul.  Kościuszki  6, 
tel. 84 660 81 15).

Żywność będzie wydawana w Kra
snobrodzkim  Domu  Kultury  według 
numeru  skierowania,  w  godz.  8.00  – 
14.00 w sali na dole budynku, po oka
zaniu  skierowania  i  dowodu  osobiste
go,  w  następujących  terminach:  27 
stycznia  (piątek)  –  osoby  z  numerem 
skierowań od 1 do 70, 28 stycznia (so
bota)  osoby z numerem skierowań od 
71 do 140, 30 stycznia (poniedziałek)  
osoby  z  numerem  skierowań  od  141 
i powyżej.

Korzystający  z  pomocy  żywno
ściowej  z Programu Operacyjnego Po
moc  Żywnościowa  2014–2020  będą 
mogli  również  skorzystać  z  innych 
form wsparcia, np. takich udział w cie
kawych warsztatach  edukacyjnych  do
tyczących  wzmacniania  samodzielno
ści  i  kompetencji  w  zakresie  prowa
dzenia gospodarstwa domowego.

Punkt konsultacyjny dla osób 
z problemem alkoholowym 

i członków ich rodzin
W  celu  pomocy  osobom  z  proble

mem alkoholowym  i członkom  ich  ro
dzin,  podobnie  jak  w  latach  poprzed
nich, tak i w 2017 roku, w ramach Pro
gramu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, w Krasno
brodzkim Domu Kultury będzie działał 
Punkt Konsultacyjny. W  punkcie  tym, 
dwa  razy  w  miesiącu,  we  czwartki, 
w godzinach od 15.00 do 18.00 dyżury 
pełnił  będzie  psycholog  p.  Edwin  Pa
łyga.

Terminy  dyżurów  psychologa 
w 2017 roku to: 19 i 26 stycznia 2 i 23 
lutego, 2 i 23 marca, 13 i 27 kwietnia, 
18  i  25 maja,  8  i  22  czerwca,  13  i  27 

lipca,  10  i  24  sierpnia,  14  i  28  wrze
śnia, 12 i 26 października, 9 i 23 listo
pada,  14  i  28  grudnia.  Konsultacje  są 
bezpłatne i anonimowe.

Samochód dla KDK
Od  grudnia  2016  roku  Krasnobrodzki 
Dom Kultury  jest  właścicielem  samo
chodu  osobowobagażowego  (5oso
bowego)  Citroen  Berlingo.  Samochód 
(używany, rok produkcji 2009) został 

zakupiony  na  potrzeby  działalności 
KDK i będzie służył m.in. do przewo
zu sprzętu nagłaśniającego,  instrumen
tów  i  innego  wyposażenia,  wystaw, 
a  także  do wyjazdów w  celu  dokony
wania  zakupów  i  ich  transportu  oraz 
do  przewozu  osób.  Dotychczas  KDK 
nie  posiadał  samochodu  i  realizacja 
tych  zadań  była  znacznie  utrudniona, 
bo  wymagała  korzystania  z  prywat
nych samochodów pracowników KDK 
lub  użyczania  samochodów  z  innych 
firm.  Nowo  zakupiony  samochód 
znacznie  usprawni  realizację  zadań 
statutowych.  Dokonanie  tego  zakupu 
nie wiąże się ze zwiększeniem zatrud
nienia w KDK o  etat  kierowcy. Koszt 
zakupu samochodu, to kwota 20 tys. zł

Informacje zebrała: 
Mariola Czapla

KDK w Internecie

Krasnobrodzki Dom Kultury in
formuje,  że  działa  już  nasza  strona 
internetowa:
www.kultura.krasnobrod.pl. 

Od  nowego  2017  roku  wszyst
kie  informacje  związane  z  działal
nością  KDK  są  na  niej  umieszcza
ne. 

Zapraszamy  do  odwiedzania  tej 
strony oraz naszego Facebook’a.  

Mariola Czapla
– dyrektor KDK
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II Orszak Trzech Króli w Krasnobrodzie

W tym roku 6 stycznia w Kra
snobrodzie  odbył  się  II  Or

szak Trzech Króli. Po raz pierwszy zo
stał  organizowany  przy  współpracy 
z Fundacją „Orszak Trzech Króli”.  Je
go  hasłem  przewodnim  było  „Pokój 
i Dobro”. 

Organizatorami  krasnobrodzkiego 
orszaku  były  parafie:  Nawiedzenia 
NMP  w  Krasnobrodzie,  Zesłania  Du
cha Świętego w Krasnobrodzie i Świę
tej  Opatrzności  Bożej  w  Bondyrzu, 
a  także  Burmistrz Krasnobrodu  i  Kra
snobrodzki Dom Kultury.

Autorem  scenariusza  krasnobrodz
kiego  orszaku  i  reżyserem  tego wyda
rzenia  (tak  jak  i  rok  temu)  był  Paweł 
Murdzek    polonista  z  Zespołu  Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie.

Zgodnie  ze  scenariuszem  na  trasie 
orszaku  rozegrano  6  scen.  Jego  autor 
zadbał, aby hasło „Pokój i Dobro” było 
kilkakrotnie  akcentowane  w  poszcze
gólnych odsłonach.

W  stosunku  do  roku  ubiegłego, 
scenariusz  II  Orszaku  był  bogatszy 
o  jedną  scenę  –  „Pałac  Heroda”.  Po
nadto,  ze  względu  na  obchodzoną 
w  2016  roku  1050.  rocznicę  chrztu 
Polski, w orszaku pojawiły  się  też po
staci  Mieszka  I  oraz  biskupa 
Wojciecha.

W  celu  integracji  społeczeństwa 
miasta,  gminy  i  parafii  Krasnobród 
oraz  innych miejscowości,  a  także  za
chęcenia coraz większej liczby osób do 
aktywnego  uczestnictwa  w  orszaku, 
poszerzony  został  krąg  współtwórców 
tego wydarzenia. 

Do  przygotowania  poszczególnych 
scen  zostali  zaproszeni  mieszkańcy 
trzech miejscowości:  Łuszczacza  (sce
na II), Wólka Husińskiej (scena III i V) 
i Zielonego (scena IV). Natomiast pro
boszczowie  parafii,  które  były 
współorganizatorami orszaku:
ks. dr Eugeniusz Derdziuk, ks. Roman 

Sawic i ks. Artur Sokół wytypowali po 
jednej osobie do ról królów. Dzięki te
mu  królowie  pochodzili  z  trzech  para
fii:  król  Kacper  (Europa)  –  to  Sylwe
ster  Zub  z  Parafii  Zesłania  Ducha 
Świętego  w  Krasnobrodzie,  Melchior 
(Azja) – Adam Choma z Parafii Świę
tej  Opatrzności  Bożej  w  Bondyrzu 
i Baltazar (Afryka) – Sławomir Bączyk 
z Parafii NNMP w Krasnobrodzie. 

W organizację tego wydarzenia za
angażowane  były  też  szkoły,  których 
zadaniem  było  przygotowanie  barw
nych  orszaków  królów:  Zespół  Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie  –  or
szak  czerwony,  Szkoła  Podstawowa 
w Kaczórkach – orszak zielony, Szko
ła  Podstawowa  w  Majdanie  Wielkim 
i  Niepubliczna  Szkoła  Podstawowa 
w  Łuszczaczu  –  orszak  niebieski  oraz 
Zespół  Szkół  Ogólnokształcących 
w  Krasnobrodzie  –  orszak  wojów 
Mieszka I.

Oprawę muzyczną  zapewnili miej
scowi  wykonawcy:  chór  z  Zespołu 
Szkół  Ogólnokształcących,  zespół 
„Wójtowianie”,  schola  dziecięca  dzia
łająca  przy  Parafii  NNMP,  Krasno
brodzka  Orkiestra  Dęta,  chór  parafial
ny i wspólnota „Galilea”.

W  orszaku  nie  zabrakło  też  harce

rzy ze Stowarzyszenia Harcerstwa Ka
tolickiego „Zawisza”  Szczep św. Ro
cha  w  Krasnobrodzie  działający  przy 
ZSO  ze  szczepowym  Józefem Wrysz
czem  na  czele,  którzy  prowadzili  or
szak  niosąc  wykonaną  przez  siebie 
gwiazdę.

Dzięki  życzliwości  i  zaangażowa
niu  Sylwestra  Kłyża,  Trzej  Królowie 
trasę orszaku przemierzali w saniach.

Nad  bezpieczeństwem  podczas 
przemarszu orszaku czuwali policjanci 
z  Posterunku  Policji  w  Krasnobrodzie 
oraz strażacy z Ochotniczej Straży Po
żarnej w Wólce Husińskiej.
     Dzięki współpracy z Fundacją „Or
szak Trzech Króli”, przemarsz w Kra
snobrodzie  był  barwniejszy,  a  to  za 
sprawą  materiałów  promocyjnych, 
które  otrzymaliśmy.  Nad  idącymi 
pięknie  powiewały  kolorowe  sztanda
ry, a uczestnicy szli w barwnych koro
nach. Były też naklejki orszakowe. We 
wspólnym kolędowaniu pomocne były 
śpiewniki, które również otrzymaliśmy 
od Fundacji.

Na trasie II Orszaku Trzech Króli
Krasnobrodzki  II  Orszak  Trzech 

Króli  przeszedł  z  placu  Siekluckiego 
do  sanktuarium maryjnego  w  Krasno
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brodzie.  A  oto  co  działo  się  na  trasie 
naszego orszaku:

Kolędowanie na Placu 
Siekluckiego

Wyjście Orszaku poprzedzone było 
wspólnym  kolędowaniem  na  placu 
Siekluckiego,  które  rozpoczęło  się 
o  godz.  10.15.  Prowadził  je  chór  Ze
społu  Szkół  Ogólnokształcących 
w  Krasnobrodzie  działający  pod  kie
runkiem Karoli Piotrowskiej.

Podczas  kolędowania  przybywają
cym na plac uczestnikom orszaku  roz
dawane  były  korony  oraz  naklejki 
otrzymane  z  Fundacji  „Orszak  Trzech 
Króli”,  a  później  również  i  śpiewniki. 
Orszak rozpoczął się o 10.30.

Scena I
(plac Siekluckiego)
Ogłoszenie spisu

W  scenie  rozpoczynającej  orszak 
Herold  (Radosław  CiosMairot)  zapo
wiedział  przybycie  Trzech  Króli  oraz 
wspólne  z  nimi  pielgrzymowanie  do 
Nowonarodzonego  Pana.  Poinformo
wał  też,  iż  z  królami  przybędą  książę 
Mieszko I i biskup Wojciech. Po zapo
wiedzi  Herolda,  przy  słowach  kolędy 
„Mędrcy  świata”,  na  placu  pojawił  się 
Orszak  Trzech  Króli.  Prowadziła  go 
gwiazda  betlejemska  niesiona  przez 
harcerzy,  a  następnie  w  eskorcie  stra
żaków  (OSP  Zielone)  przybyli  trzej 
monarchowie:  Kacper  (Sylwester 
Zub), Melchior  (Adam Choma)  i  Bal
tazar  (Sławomir  Bączyk),  którzy  wje
chali  na  plac  na  saniach  (zaprzęgiem 
kierował  właściciel  Sylwester  Kłyż). 
Tuż za nimi szli książę Mieszko (Jakub 
Kurantowicz)  i  biskup  Wojciech 
(ks.  Eugeniusz  Derdziuk)  oraz  wojo
wie Mieszka i orszaki królów ze sztan
darami na czele.

Wszystkich  zebranych  na  placu 
Siekluckiego  powitali  i  do  dalszego 
wspólnego,  orszakowego  kolędowania 
zaprosili  ks.  Eugeniusz  Derdziuk   
proboszcz  Parafii  NNMP  w  Krasno
brodzie  (w  stroju  biskupa  Wojciecha) 
i  burmistrz  Krasnobrodu  Kazimierz 
Misztal (w stroju gospodarza).

Następnie  po  przekazaniu  zebra
nym  przez Herolda  informacji  o  ogło
szonym  spisie  ludności  w  państwie   
orszak,  we  wcześniej  ustalonym  po
rządku,  do  którego  dołączyli  także 
Burmistrz  Krasnobrodu,  Przewodni
czący  Rady  Miejskiej  (w  stroju  pa
stuszka),  członkowie wspólnoty  „Gali
lea”  (w  strojach  aniołów)  prowadzący 
kolędowanie  na  całej  trasie  orszaku 
oraz  inni uczestnicy   wyruszył w kie
runku  Krasnobrodzkiego  Domu 
Kultury.

Scena II 
(przy Krasnobrodzkim Domu Kultury)
Maryja z Józefem poszukują 

noclegu
(przygotowanie – mieszkańcy 

Łuszczacza)
Przy  Krasnobrodzkim  Domu  Kul

tury  uczestników  orszaku  muzyką 
i  śpiewem  powitał  zespół  „Wójtowia
nie”,  wykonując  utwór  pt.  „Gwiazda 
dnia”  (słowa  autorstwa  Aliny  Słoty). 
(scenografia:  drewniana  brama    wej
ście  do  gospody,  wewnątrz  stół,  przy 
którym  siedzą  biesiadnicy  oraz  gospo
darz,  który  ich  obsługuje).  Tutaj  roze
grana  została  scena,  w  której  Maryja 
z Józefem (Agnieszka  i Dariusz Żuko
wie)  poszukują  noclegu.  Po  dialogu 
właściciela  gospody    Gospodarza 
(Ryszard Mazurek) z Józefem, okazuje 
się,  że  nie ma  dla  nich miejsca w  go
spodzie. Mogą  liczyć  jedynie  na miej
sce  w  szopie  za  miastem,  do  której 
udają się. Scena przy KDK zakończyła 
się  kolędą  „Nie  było miejsca  dla  Cie
bie”  w  wykonaniu  „Wójtowian”.  Na
stępnie  uczestnicy  orszaku,  śpiewając, 
wyruszyli w dalszą drogę.

Scena III 
(przy Urzędzie Miejskim)

Anioł u pasterzy
(przygotowanie – mieszkańcy Wólki 

Husińskiej)
Kolejnym  miejscem,  przy  którym 

zatrzymał  się  orszak  był  parking  przy 
urzędzie  miejskim.  (scenografia: 
drewniany  szałas,  w  którym  na  słomie 
i  sianie  odpoczywają  pasterze,  obok 
palące  się  ognisko).  Pastorałką  „Choj
ka,  chojka”  schola  dziecięca  (w  stro
jach  aniołów)  działająca  przy  Parafii 
NNMP  pod  kierunkiem  Ewy  Mona
styrskiej  wprowadziła  zebranych  do 
obejrzenia  sceny  „Anioł  u  pasterzy”. 
Przy  śpiewie  aniołów  „Gloria  in  exc
selsis  Deo”,  Anioł  (Mirosław  Bara
bach)  przyniósł  wielką  nowinę  paste
rzom:  Wojciechowi  (Kacper  Osuch), 
Maciejowi  (Andrzej  Grela),  Stachowi 
(Maciej  Górnik)  i  Ambrożemu  (An
drzej Górnik). Pasterze byli zaskoczeni 
i  zadziwieni  niezwykłym  pojawieniem 
się Anioła. Po rozmowie z nim i otrzy
maniu informacji o narodzeniu Bożego 
Syna,  wyruszają  w  drogę,  aby  oddać 
hołd Dzieciątku  Jezus  i  złożyć mu da
ry.  Na  zakończenie  schola  dziecięca 
zaśpiewała  pastorałkę  pt.  „Bóg  się  na
rodził”.  Wspólnie  kolędując,  orszak, 
w ustalonym wcześniej szyku, udał się 
w kierunku sanktuarium.
 

Scena IV
(ul. Tomaszowska)
Pałac Heroda

(przygotowanie – mieszkańcy 
Zielonego)

W  niewielkiej  odległości  od  sank
tuarium,  na  ulicy  Tomaszowskiej  ro
zegrana  była  kolejna  scena  –  „Pałac 
Heroda”.  Poprzedził  ją  utwór  pt.  „Od 
wschodu  do  zachodu”  w  wykonaniu 
zespołu  „Wójtowianie”.  (scenografia: 
na  tle  niewykończonego  budynku  stoi 
tron,  na  którym  siedzi  Herod,  u  góry 
widnieje napis „Pałac Heroda”).
W scenie tej Sługa (Bartłomiej Kozieł) 
zapowiada  Herodowi  (Tomasz  Skóra) 
przybycie  Trzech Króli. Monarchowie 
przynoszą  Herodowi  nowinę  o  naro
dzeniu  nowego  Króla  Świata  i  zapra
szają  go  do  wspólnej  wędrówki,  aby 
oddać  hołd  nowemu  Królowi.  Herod 
odmawia,  pozostaje  w  swoim  króle
stwie.  W  obawie  o  swój  tron,  za  na
mową  Diabła  (Kinga  Buczak)  wydaje 
Żołnierzom  (Bartosz  Skóra  i  Mateusz 
Borek)  rozkaz  do  zabicia  wszystkich 
dzieci w państwie,  licząc na zamordo
wanie  również  Nowonarodzonego 
Króla.  Po  wykonaniu  rozkazu  do  He
roda  przychodzi  Śmierć  (Gabriela 
Skóra) i Diabeł, aby zabrać jego duszę. 
Scena  kończy  się  walką  Diabła 
i Śmierci o tron Heroda.

Po  zakończeniu  sceny  „Wójtowia
nie” wykonali utwór pt.  „Kolęda głosi 
wszystkim  krajom”.  Potem  wszyscy 
razem  zaśpiewali  kolędę  „Pójdźmy 
wszyscy  do  stajenki”  i  kontynuując 
kolędowanie,  orszak  wyruszył  do  sta
jenki do sanktuarium.

Scena V
(przed bramą wejściową sanktuarium)

Przygotowanie
(przygotowanie – mieszkańcy

Wólki Husińskiej)
Przed  wejściem  do  sanktuarium, 

pasterz  Ambroży  przypomina  o  wła
ściwym  przygotowaniu  i  zachowaniu 
się w kościele i zaprasza do wejścia do 
kościoła.

W odpowiedzi na zaproszenie Am
brożego  wielobarwny  orszak  wchodzi 
do  kościoła.  Przy  żłóbku  są:  Józef 
z  Maryją  i  Dzieciątkiem  Jezus  oraz 
aniołowie.  Po  wejściu  do  kościoła 
wszyscy  wspólne  kolędują  pod  prze
wodnictwem wspólnoty „Galilea”. Tuż 
przed  godziną  12.00  rozpoczyna  się 
ostatnia scena orszaku.

Scena VI  
(w sanktuarium przy szopce)

Złożenie hołdu Dzieciątku Jezus
Jako  pierwsi  pokłon  i  dary  Dzie

ciątku  Jezus  składają  pastuszkowie 
z Ambrożym na czele. Następnie Trzej 
Królowie: Kacper  –  złoto, Melchior  – 
kadzidło, Baltazar – mirrę. Po królach 
na  scenę  wchodzi  książę  Mieszko  I, 
niosąc dzban wody i biskup Wojciech. 
Klękając  przed  Dzieciątkiem  Jezus 
Mieszko  wypowiada  słowa:  „Królu 
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nad wszystkie  króle,  Pomazańcu Boży, 
Kapłanie  Nowego  Przymierza,  ja   
Mieszko,  książę  Lechitów,  pierwszy, 
który ukląkł przed Twoim majestatem  
przynoszę Ci w darze wodę, jako wyraz 
wdzięczności  za  chrzest  mojego  ple
mienia,  mojego  narodu.  Z  wdzięczno
ścią  padam  na  kolana  za  wprowadze
nie mnie  i następnych pokoleń na dro
gę  Przymierza  z  Bogiem  i  drogę 
Zbawienia.  Proszę,  żeby  dla  Polaków 
była  to  droga  życia,  prawego, wierne
go i świętego po wieczne czasy. Jedyny 
Pośredniku  między  Bogiem  a  człowie
kiem błogosław Polakom  i  obdarz  nas 
Dobrem i pokojem”.

Dzban  z  wodą  przejmuje  biskup 
Wojciech,  który  dokonuje  symbolicz
nego  chrztu  Mieszka.  W  tym  czasie 
chór  parafialny  wraz  z  zebranymi  za
śpiewał „Bogurodzicę”.

Na  zakończenie  tej  sceny  przed 
Dzieciątkiem  Jezus  staje  krasnobrodz
ka  rodzina  (Wojciech  i  Lucyna  Pelco
wie  z  dziećmi),  którzy  zawierzają  Je
zusowi  Chrystusowi  swoją  rodzinę, 
Ojczyznę i cały Naród. 

Wszyscy  zebrani  śpiewają  „Chry
stus vincit, Chrystus regnat…”

Eucharystia
Orszak  zakończył  się  mszą  św., 

którą  w  intencji  parafian  odprawił 
ks.  proboszcz Eugeniusz Derdziuk.  Jej 
oprawę muzyczną zapewnił  chór para
fialny  pod  kierownictwem  organisty 
Józefa Bąka i Krasnobrodzka Orkiestra 
Dęta  pod  kierownictwem  kapelmistrza 
Mateusza Krawca. 

Na  zakończenie  Ksiądz  Proboszcz 
podziękował  wszystkim  zaangażowa
nym w organizację orszaku i biorącym 
w  nim  udział  i  zaprosił  do  udziału 
w III Orszaku Trzech Króli w Krasno
brodzie w 2018 roku. 

Podziękowania
Warto  podkreślić  wielkie  zaanga

żowanie  osób  przygotowujących  i  re
alizujących Orszak,  począwszy  od  au
tora  scenariusza  i  reżysera  orszaku, 
poprzez  aktorów,  którzy  zadbali  o  od
powiednie  stroje  i  rekwizyty,  wyko
nawców scenografii, wykonawców 

oprawy  muzycznej  i  prowadzących 
kolędowanie,  a  także  osób  zaangażo
wanych  w  promocję  wydarzenia,  ob
sługę  techniczną  (nagłośnienie,  od
śnieżanie),  oraz  zapewnienie  bezpie
czeństwa. 

Na  uznanie  zasługują  też  uczestni
cy orszaku, którzy nie przestraszyli się 
zimna  i  pomimo  kilkunastostopniowe
go  mrozu  wzięli  udział  w  tych  wiel
kich ulicznych jasełkach.

Składamy  serdeczne  podziękowa
nia  wszystkim,  którzy  mieli  swój 
udział  w  przygotowaniu  II  Orszaku 
Trzech  Króli  w  Krasnobrodzie  i  jego 
realizacji, a także wszystkim biorącym 
w nim udział. 

Dziękujemy  za  zaangażowanie, 
poświęcony  czas  i  miłą  atmosferę, 
dzięki  którym  udało  się  zorganizować 
największe jasełka w naszym mieście.

       
W imieniu organizatorów

 Mariola Czapla

Eliminacje  do  Międzynarodo
wego Festiwalu Kolęd i Pasto

rałek  im.  Ks.  Kazimierza  Szwarlika 
w Będzinie organizowane od wielu  lat 
w  Krasnobrodzie,  cieszą  się  nieustan
nie  dużym  zainteresowaniem  wyko
nawców.  Co  roku  do  Krasno  brodz
kiego  Domu  Kultury  przybywają  rze
sze  wokalistów  i  zespołów,  by 
zawalczyć o tytuł laureata i możliwość 
wystąpienia w Będzinie. 

W  tegorocznych  eliminacjach,  do 
których  zgłosiła  się  rekordowa  ilość 
podmiotów  wykonawczych  (61  final
nie zaprezentowało się  ich 51) poziom 
był bardzo wysoki, a wybór  finalistów 
trudny.

Jak  się  jednak  okazało  fachowa 
ocena  krasnobrodzkiego  Jury,  w  skła
dzie:  Alicja  Saturska,  Magdalena  Sto
paDziuba  i  Agnieszka  Bojanowska, 
znalazła  swoje  potwierdzenie  na  prze
słuchaniach  w  Będzinie,  gdzie  Jury 
w składzie: 
przewodniczący  –  prof.  dr  hab.  Jerzy 
Rachubiński  –  Akademia  Muzyczna 
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów
w  Łodzi,  członkowie  –  prof.  dr  hab. 
Wiesław Delimat – Uniwersytet Papie
ski  Jana  Pawła  II  w  Krakowie, 
ks. dr hab. Paweł Sobierajski – Akade
mia Muzyczna  im. Karola Szymanow
skiego  w  Katowicach,  doceniło  aż 
trzech z pięciu Krasnobrodzkich laure
atów, którzy stanęli na podium.

W kategorii  dziecięce  zespoły wo
kalne  i  wokalnoinstrumentalne 
I  miejsce  zajął  Zespół  wokalny 
„ISKIERKI”  z  Gminnego  Ośrodka 
Kultury  w  Nieliszu,  który  otrzymał 
też Nagrodę Publiczności. W kategorii 
soliści – dzieci II miejsce zajęła Julia 
Fijałkowska  z  Gminnego  Ośrodka 
Kultury  w  Modliborzycach,  nato
miast w kategorii młodzieżowe zespo
ły  wokalne  i  wokalnoinstrumentalne 
III  miejsce  zajął  Chór  Reprezenta
cyjny  I  Liceum  Ogólnokształcącego 
im. Jana Zamoyskiego.

Wszystkim  uczestnikom  Festiwalu 
serdecznie  gratulujemy  i  życzymy  ko
lejnych sukcesów.

M.K.

Laureaci z Krasnobrodu na podium w Będzinie
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Stowarzyszenie  na  rzecz  rozwo
ju  miejscowości  Majdan  Mały 

i  okolic  „Uroczy  Zakątek”  to  nowe 
stowarzyszenie,  które  powstało  22  li
stopada 2015 roku, a w Krajowym Re
jestrze  Stowarzyszeń  zarejestrowane 
zostało 11 lutego 2016  roku. 

W  skład  Zarządu  stowarzyszenia 
wchodzą:  Anna  Nizio    prezes,  Zofia 
Smoląg    wiceprezes,  Anna  Borek   
skarbnik,  Renata  Łasocha    sekretarz 
i Agnieszka Tytuła  członek Zarządu.

Jeszcze  przed  oficjalnym  zareje
strowaniem  stowarzyszenia  grupa  ak
tywnych mieszkańców Majdanu Małe
go  pod  kierunkiem  sołtysa  Jana  Kop
czyńskiego  zaangażowała  się 
w  realizację  różnego  rodzaju przedsię
wzięć,  a  potem  już  jako  stowarzysze
nie kontynuowała swoją działalność na 
rzecz  lokalnej  społeczności.  Oto  reali
zowane przez nich zadania:

„Aktywne spotkania z naturą”
Dzięki wsparciu  ze  środków Euro

pejskiego  Funduszu  Społecznego  re
alizowanego w ramach Programu Ope
racyjnego  Kapitał  Ludzki  w  ramach 
inicjatywy  pn.  „Aktywne  spotkania 
z  naturą”  w  2015  roku  w  Majdanie 
Małym  były  zrealizowane  następujące 
zadania: warsztaty zakładania ogrodów 
przydomowych, spotkania na temat za
kładania  koła  gospodyń wiejskich,  za
wody nordic walking  i Piknik Rodzin
ny  „Kwiaty  dla  mamy,  bo  je  kocha
my”.  „Aktywne  spotkania  z naturą”  to 
inicjatywa  realizowana  przez  Stowa
rzyszenie Równych Szans  „BONA FI
DES”  w  ramach  projektu  „Wspólnie 
na Zamojszczyźnie”. Mieszkańcy Maj
danu  Małego  mogli  wziąć  udział 
w  tym  zadaniu  dzięki  współpracy 
z  krasnobrodzkim  Stowarzyszeniem 
KulturalnoNaukowym  „Do  Źródeł”, 
które było  liderem, zaś partnerami Po
wiat  Zamojski  oraz  Krasnobrodzki 
Dom Kultury. 

Warsztaty latawcowe
W czerwcu  2015  roku mieszkańcy 

Majdanu  Małego  aktywne  uczestni
czyli  w  warsztatach  wykonywania  la
tawców,  które  odbyły  się  w Majdanie 
Małym  w  ramach  Międzynarodowego 
Festiwalu  „Śladami  Singera”.  Prezen
tacja  latawców  przygotowanych  w  ra
mach  warsztatów  odbyła  się  w  nad 
krasnobrodzkim  zalewem  18  lipca, 
w drugim dniu festiwalu „Śladami Sin
gera”.

„Ocalić od zapomnienia”
W  2016  roku  członkowie  Stowa

rzyszenia  „Uroczy  zakątek”  wzięli 
udział realizacji zadania pn. „Ocalić od 
zapomnienia”  upamiętniającego  wy
siedlenie mieszkańców Majdanu Małe

go w 1943 roku. W ramach tego zada
nia  została  wykonana  pamiątkowa  ta
blica,  której  oficjalne  odsłonięcie 
i  poświęcenie  odbyło  się  w  dniu  26 
czerwca 2016 roku. Projekt  ten był re
alizowany  przy  dofinansowaniu  w  ra
mach  drugiej  edycji  Konkursu  „Tu 
mieszkam,  tu  zmieniam”  organizowa
nego  przez  Fundację  Banku  Zachod
niego  WBK  im.  Stefana  Bryły  przy 
współpracy  z  Bankiem  Zachodnim 
WBK.  Zadanie  było  realizowane  przy 
współpracy  z  krasnobrodzkim  Stowa
rzyszeniem  KulturalnoNaukowym 
„Do Źródeł”, które było jego liderem.

Adaptacja pomieszczenia na
siedzibę stowarzyszenia

Kolejnym  przedsięwzięciem  reali
zowanym  już  przez  samo  Stowarzy
szenie  „Uroczy Zakątek”  było  zadanie 
pn.  „Uroczy  Zakątek  –  adaptacja  po
mieszczenia  na  potrzeby  siedziby  sto
warzyszenia” w ramach konkursu „Lu
belskie  Lokalnie  Mikrodotacje  FIO”, 
na  które  wniosek  członkowie  złożyli 
samodzielnie  26.02.2016r.  jako  młode 
stowarzyszenie  (zarejestrowane 
11.02.2016).
Pozyskano  kwotę  4.560,00  zł,  która 
w  całości  została  przeznaczona  na  za
kup  materiałów  do  remontu  pomiesz
czenia  przeznaczonego  na  siedzibę 
stowarzyszenia  w  starej  remizie  stra
żackiej w Majdanie Małym oraz zakup 
wyposażenia. Prace remontowe zostały 
wykonane  społecznie  przez  członków 
stowarzyszenia.  Otwarcie  siedziby  od
było się w dniu 26 czerwca 2016 roku.

Światowe Dni Młodzieży 2016
Stowarzyszenie  „Uroczy  Zakątek” 

wzięło  udział  w  przygotowaniach  do 
Światowych Dni Młodzieży,  które  od
były  się  w  dniach  2025  lipca  2016 
roku. Członkowie  stowarzyszenia włą
czyli się w przygotowanie poczęstunku 
dla młodzieży, która przebywała w Za
mościu.  W  dniu  23  lipca  2016  roku 
uczestniczyli  w  Ogólnodiecezjalnym 
Spotkaniu  Młodzieży  w  Zamościu, 
gdzie odbyła się prezentacja i degusta
cja  przygotowanych  przez  reprezen
tantów  wielu  miejscowości  dań  regio
nalnych.  Panie  z  „Uroczego  Zakątka” 
ugotowały  bigos  i  krokiety  oraz  upie
kły pierogi z kaszą i ciasto.

Dożynki Diecezjalne
Kolejną  inicjatywą  „Uroczego  Za

kątka”  było wykonanie wieńca  dożyn
kowego  i  udział  w  Diecezjalnym 
Święcie  Plonów  w  dniu  11  września 
2016  roku  w  Sanktuarium  Maryjnym 
w Krasnobrodzie. Prace przygotowaw
cze  rozpoczęły  się  trochę  wcześniej, 
bo  jeszcze w  czerwcu od  zbiórki  zbóż 
na wykonanie wieńca.

Szopka bożonarodzeniowa 
w Kaplicy

W  ramach  przygotowań  do  Świąt 
Bożego  Narodzenia  członkowie  sto
warzyszenia wykonali  szopkę  bożona
rodzeniową i zadbali o świąteczny wy
strój Kaplicy pw. Św.  Izydora w Maj
danie Małym. 

Kolędowanie
Nawiązując  do  wieloletniej  trady

cji  kolędowania  członkowie  „Urocze
go  Zakątka”  przygotowali  program 
kolędowy i prezentowali go odwiedza
jąc  mieszkańców  Majdanu  Małego. 
Zebrane  podczas  kolędowania  fundu
sze przekazali na potrzeby miejscowej 
kaplicy.

Spotkanie opłatkowe
W niedzielę 15 stycznia 2017 roku 

w  siedzibie  stowarzyszenia  „Uroczy 
Zakątek”  odbyło  się  spotkanie  opłat
kowe.  Oprócz  członków  stowarzysze
nia uczestniczyli w nim zaproszeni go
ście  –  burmistrz  Krasnobrodu  Kazi
mierz  Misztal,  doradca  burmistrza 
Janusz  Oś  i  dyrektor  Krasnobrodzkie
go Domu Kultury Mariola Czapla.
Wszystkich  zebranych  powitał  sołtys 
Jan Kopczyński, który podziękował za 
przybycie  oraz  za  zaangażowanie 
w  tworzenie  i  działalność  stowarzy
szenia.  Następnie,  zgodnie  z  wigilij
nym  zwyczajem  odczytał  ewangelię 
o  narodzeniu  Pana  Jezusa,  a  potem 
wszyscy  zaśpiewali  kolędę  „Wśród 
nocnej  ciszy”.  Po  tym  przyszedł  czas 
na  dzielenie  się  opłatkiem  i  składanie 
życzeń.  W  imieniu  członków  stowa
rzyszenia  wszystkim  zebranym  złożył 
je  Jan  Kopczyński,  były  też  życzenia 
od Burmistrza Krasnobrodu  i Doradcy 
Burmistrza.  Podczas  degustacji  pysz
nych  smakołyków,  a  wśród  nich  dań 
wigilijnych, które przygotowały człon
kinie  „Uroczego Zakątka”  był  czas  na 
rozmowy  o  dotychczasowych  działa
niach  stowarzyszenia  oraz  o  planach 
na  przyszłość,  a  także  na  śpiewanie 
kolęd.  Spotkanie  przebiegło  w  miłej, 
świątecznej atmosferze. 

Podsumowując  informacje  z  dzia
łalności  Stowarzyszenia  na  rzecz  roz
woju  miejscowości  Majdan  Mały 
i  okolic  „Uroczy  Zakątek”  gratuluję 
wszystkim  jego  członkom  realizacji 
dotychczasowych  przedsięwzięć  i  ży
czę  kolejnych  ciekawych  inicjatyw  w 
nowym 2017 roku.

Społeczności  lokalne  innych  miej
scowości  naszej  gminy  zachęcam  do 
podobnej  aktywności  i  wspólnych 
działań, bo razem można więcej.

Mariola Czapla

Aktywny „Uroczy Zakątek” z Majdanu Małego
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Już  w  klasach  początkowych szkoły  podstawowej,  nauczycie
le  uczą  czytania.  Zaczynają  od  sylabi
zowania,  następnie  ćwiczą  czytanie 
płynne,  głośne,  ciche  ze  zrozumie
niem,  aż  do  pięknego  z  uwzględnie
niem  znaków  interpunkcyjnych. 
W klasach  starszych  szkoły podstawo
wej,  czytanie  odgrywa  ważną  rolę 
w  nauczaniu wszystkich  przedmiotów. 
Dzieci,  które  słabo  czytają  mają  pro
blemy z odczytywaniem tekstów, pole
ceń,  treści  zadań,  co  powoduje  różne 
trudności.

Uczniowie  nie  lubią  czytać  szkol
nych  lektur.  Często  szukają  różnych 
streszczeń, żeby chociaż pobieżnie po
znać  ich  treść.  Ma  to  niestety  zły 
wpływ  na  kształcenie,  aż  do  matury. 
Obecnie  często  można  spotkać 
uczniów,  którzy  nie  potrafią  czytać 
płynnie. Składają i przekręcają wyrazy, 
nawet w szkole średniej. Dzieje się tak 
między  innymi  dlatego,  że  zbyt  dużo 
czasu  spędzają  przed  komputerem. 
Czytanie wzrokiem  nie ma  nic wspól
nego  z  pięknym,  głośnym  czytaniem, 
które  również  pozytywnie  wpływa  na 
poprawną wymowę i ortografię. 

Nauczyciele  wymagają  dobrej 
techniki czytania nie  tylko na  lekcjach 
języka  polskiego,  ale  także  na  innych 

przedmiotach.  Edukują,  ćwiczą 
i  sprawdzają  poziom  czytania.  Dużą 
pomoc w  tej  edukacji mogą  przynieść 
rodzice. Powinni kontrolować czas ko
rzystania  z  komputera  swoich  dzieci. 
Internet  winien  być  jednym  ze  źródeł 
wiedzy  potrzebnej  w  kształceniu.  Ro
dzice mogą  rozmiłować  dzieci  w  czy
taniu,  kupując  im  ciekawe  czasopisma 
i  książki.  Aby  uniknąć  genderyzmu 
powinni  je  kupować w  sklepikach  ka
tolickich. U nas  istnieje możliwość  ta
kich  zakupów  u  Siostry  Jadwigi 
w  sklepiku  przy  Sanktuarium.  Można 
tam zamówić czasopismo dla dzieci pt. 
„Anioł Stróż”, wydawane razem z pły
tą  oraz  czasopismo  dla  młodzieży 
„Miłujcie  się”.  Znajdują  się  tam  też 
ciekawe  książki  dla  dzieci,  młodzieży 
i dorosłych. W zakrystii u księży moż
na  zaprenumerować  katolickie  czaso
pisma. W każdym domu  powinno  być 
przynajmniej  jedno 
takie  pismo.  Na  ko
rytarzu  w  naszym 
kościele  często  kła
dę  na  stoliku  „Nasz 
Dziennik”  i  inne 
czasopisma.  Tak  sa
mo  mogą  robić  inni 
parafianie.  Nie  każ
dego  bowiem  stać 

na  kupowanie  gazet,  a  stamtąd można 
wziąć je za darmo. 

Największą  bolączką  jest  to,  że 
niektórzy  rodzice,  najczęściej  młode 
matki,  kupują  polskojęzyczne  koloro
we  czasopisma,  w  których  można 
spotkać  treści  antyreligijne.  Niebez
piecznie  jest,  kiedy  dzieci  je  czytają. 
Rodzice,  którzy  kupują  takie  gazety 
lubią spędzać niedziele w supermarke
tach,  a  ich  dzieci  też  stronią  od  Ko
ścioła.  Taka  niby  „nowoczesność”, 
przyszła do nas z zachodu.

Czytać,  aby  być mądrym,  nie  zna
czy  czytać  co  popadnie.  Mądrzy 
i  roztropni  katolicy  o  wrażliwych  su
mieniach  zawsze  dobrze  wybiorą.  Po
trafią również zachęcić do czytania in
nych, głównie swoje dzieci i wnuki. 

Józefa Kusz 

Czytać, aby być mądrym

Rozśpiewane sanatorium!

W dniu  12  stycznia  2017  r.  w  Zespole  Szkół  przy 
Sanatorium  Rehabilitacyjnym  w  Krasnobrodzie, 

po raz czwarty, uczniowie z różnych placówek, uczestniczy
li  w  konkursie  kolęd  i  pastorałek.  Konkurs,  jak  co  roku, 
przyciągną  pasjonatów  wspólnego  kolędowania.  Tradycyj
nie  uczniowie  rywalizowali  w  czterech  kategoriach  wieko
wych, uwzględniając podział na solistów i zespoły.  

Ciężki  orzech  do  zgryzienia, miało  jury,  które wyłoniło 
tegorocznych  laureatów.    Młodych  wykonawców  oceniała 
komisja  w  składzie:  Mariola  Kawecka,  Wanda    Sachajko 
oraz Andrzej Kowalski.  

Wokaliści zaskoczyli, zgromadzonych na sali słuchaczy, 
wysokim poziomem prezentowanych utworów oraz niezwy
kłym doborem repertuaru. Zapewne na zwycięstwo zasłużyli 
wszyscy śmiałkowie, którzy tego dnia, zaprezentowali swoje 
talenty.  Jednak,  zgodnie  z  wytycznymi  obowiązującego  re
gulaminu, miejsca na podium były zarezerwowany tylko dla 
nielicznych.  Laureaci  otrzymali  nagrody  rzeczowe  i  dyplo
my,  a  na  wszystkich  uczestników  konkursu  czekał  słodki 
poczęstunek.

Wszystkim  wykonawcom  dziękujemy  za  wspólnie  spę
dzony czas. Świadomość tego, że młodzież chce nadal pielę
gnować  tradycje  chrześcijańskie,  a  tym  samym  budować 
tożsamość  narodową  jest  niezwykle  budujące. Dzięki Wam 

mogliśmy po  raz kolejny w  tym  roku przeżyć magię  świąt. 
Uświadomiliście  nam,  jak  cennym  i  ważnym  narzędziem 
operujemy.
             Liczymy na to, że za rok również spotkamy się w tak 
licznym gronie!

M. Małys 

Fotoreportaż – str. 20
fot. Mariola Kawecka i ks. Bartłomiej Garczyński
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Strona redagowana przez miłośników poprawnej polszczyzny

 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie
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Zaproszenie na Walne Zgromadzenie
Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego

Informujemy wszystkich  członków Krasnobrodzkiego Towa
rzystwa  Wędkarskiego  o  zwołaniu 
przez Zarząd  Towarzystwa Walne
go  Zgromadzenia  Członków.  Na 
dzień obrad WZ wyznaczono 26 lu
tego  2017  roku.   Walne  Zgromadze
nie  Krasnobrodzkiego  Towarzystwa 
Wędkarskiego  zostanie  zorganizowane 
w  lokalu  Krasnobrodzkiego  Domu 
Kultury  mieszczącym  się  przy  ul  3 
Maja 26 w Krasnobrodzie. 

Rozpoczęcie  obrad  w  pierwszym 
terminie  planowane  jest  na  godzinę 
10.30,  a  w  przypadku  braku  quorum 
zgodnie ze statutem został wyznaczony 
termin drugi na godz. 10.45, w którym 
zebrani  będą  władni  obradować  i  po
dejmować  prawomocne  uchwały  bez 
względu na liczbę obecnych członków.

Zgromadzenie odbędzie się według 
proponowanego porządku obrad:
1.  Otwarcie  Walnego  Zgromadzenia 

Krasnobrodzkiego  Towarzystwa 
Wędkarskiego  przez  Prezesa 
Zarządu.
2.  Wybór  Przewodniczącego 
i Sekretarza Walnego Zgroma
dzenia.
3.  Przyjęcie  proponowanego  po

rządku obrad.
4.  Wybór  Komisji  Uchwał  i  Wnio
sków.
5.  Złożenie  sprawozdań  z  działalności 
Towarzystwa za rok 2016:
a/ Zarządu Towarzystwa wraz ze spra
wozdaniem  finansowym  z  wykonania 
budżetu,
b/  Komendanta  Społecznej  Straży 
Wędkarskiej Towarzystwa,
c/  Rzecznika  Dyscyplinarnego  Towa
rzystwa,
d/ Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa,
e/ Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
6.  Dyskusja  nad  złożonymi  sprawoz
daniami.

7. Podjęcie uchwał:
a/ ws. udzielenia absolutorium dla Za
rządu Towarzystwa,
b/  ws.  uchwalenia  budżetu  Towarzy
stwa na rok 2017,
c/ ws. upoważnienia Zarządu do wpro
wadzania  zmian  w  budżecie  KTW 
w roku 2017,
d/  ws.  zatwierdzenia  kalendarza  im
prez sportowych na rok 2017,
e/  ws.  określenia  wysokości  ekwiwa
lentu  za  nieodpracowane  prace  spo
łeczne  Członków  na  rzecz  Towarzy
stwa w roku 2017.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy  wszystkich  zaintere
sowanych  do  punktualnego  przybycia 
i  aktywnego  uczestnictwa  w  Walnym 
Zgromadzeniu.

Zarząd KTW

RAPORT
(grudzień 2016)

Piszemy:
doradzić – doradztwo,
śledzić – śledztwo,
ale
uchodzić – uchodźstwo,
wychodzić – wychodźstwo.

Biegać  jak  za  rarogiem  –  gorączkowo 
czegoś szukać.

alternatywa    dwie  wykluczające  się 
możliwości.
Niepoprawnie  mówimy,  że  mamy 
dwie lub trzy alternatywy.
Zapewne  chodzi  o  dwie  lub  trzy 
możliwości.
Klasyczny przykład alternatywy
„Osiołkowi w żłoby dano
W jeden owies, w drugi siano…”
A. hr. Fredro

Podłączajmy  światełka  na  choinkę. 
(prawidłowo)
Podłanczajmy  światełka  na  choinkę. 
(nieprawidłowo;  poza  tym,  podobno, 
krócej świecą)

Rozróżniamy  prawdę  i  kłamstwo. 
(prawidłowo)
Rozróżniamy  prawdę  od  kłamstwa. 
(nieprawidłowo)
Odróżniamy  prawdę  od  kłamstwa. 
(prawidłowo)

Możemy  coś  zrobić  przy  pomocy 
ludzi.
Możemy coś zrobić za pomocą rzeczy.

święta  Bożego  Narodzenia  (prawidło
wo)
Święta  Bożego  Narodzenia  (dopusz
czalne w życzeniach)

Wigilia  –  dzień  przed  Boży  Narodze
niem.
Spędzimy Wigilię z rodziną.
wigilia    uroczysta  kolacja  w  przed
dzień  Bożego  Narodzenia  lub  dzień 
poprzedzający ważne wydarzenie.
Spożyjemy  wigilię  w  gronie 
rodzinnym.
Spotkamy  się  w  wigilię  rocznicy 
ślubu.

znaleźć  się  w  kropce  –  znaleźć  się 

w  trudnej  sytuacji,  trudnym  położeniu 
lub (dawniej) zręcznie wybrnąć z trud
nej sytuacji.

z wyjątkiem (prawidłowo)
za wyjątkiem (nieprawidłowo)
Wszystko  naprawione  z  wyjątkiem 
auta.

Paweł Murdzek
opiekun

https://www.facebook.com/Językowa
AgencjaDetektywistyczna
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Gwiazdka pełna cudów
W dniu 22 grudnia 2016 roku wszystkim uczniom Szko

ły  Podstawowej  im.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego 
w Majdanie Wielkim  spełniły  się najskrytsze marzenia,  po
nieważ w  tym  roku  „Mikołajem”  była  Fundacja  dla  dzieci, 
która ufundowała dla każdego dziecka prezent do kwoty 150 
zł.  Pięknie  zapakowane  i  zaadresowane  prezenty  zostały 
rozdane dzieciom podczas  szkolnej Wigilii. Wcześniej  każ
dy z uczniów pisał list do Świętego Mikołaja. Dzieci marzy
ły o przeróżnych rzeczach:  nowa  kurtka,  buty,  deskorolka, 

plecak,  gra  planszowa,  domek  dla  lalek,  sukienka,  czapka, 
miś,  lalka,  przybory  szkolne  itd.  Marzenia  się  spełniają! 
Warto być grzecznym!

Zawody pływackie
W dniu 17 grudnia 2016 roku na Krytej Pływalni w Za

mościu  reprezentanci  Szkoły  Podstawowej  w  Majdanie 
Wielkim brali udział w imprezie rekreacyjnosportowej pod
sumowującej  realizację  projektu  „Szkolne  zajęcia  pozalek
cyjne  dla  uczniów  z  nauką  pływania”.  Nasi  uczniowie  ko
rzystali  z  zajęć  na  pływali  w  soboty,  od  października  do 
grudnia,  pod  opieką  nauczycieli  ze  Szkoły  Podstawowej 
w Majdanie Wielkim. 

Zawodnicy  mogli  startować  w  siedmiu  konkurencjach 
w kategorii dziewcząt  i  chłopców. Dla zawodników zajmu
jących  miejsca  IVI  organizatorzy  przygotowali  dyplomy 
oraz  nagrody,  natomiast  pierwsze  trzy  miejsca  otrzymały 
dodatkowo medale.
Nasi  reprezentanci  uplasowali  się  następująco  w  poszcze
gólnych konkurencjach sportowych:
Julia Adamczuk  I miejsce  rzuty do celu
Przemysław Koperwas  I miejsce  rzuty do celu
Dominik Gromek  II miejsce  25 m stylem dowolnym
Dominik Gromek  II miejsce  zjazd na zjeżdżalni na czas
Cezary Litwin  II miejsce  wyławianie krążków z wody
na czas
Alan Cisek    II miejsce   wyścig  indywidualny  z makaro
nem
Natalia Piskor  III miejsce  rzuty do celu
Dominik Gromek  V miejsce  wyścig indywidualny z ma
karonem

Weronika  Zawada    VI 
miejsce    wyścig  indywidu
alny z makaronem
Natalia Piskor  VI miejsce 
 wyławianie krążków z wo
dy na cza.
Młodym  pływakom  gratulu
jemy  i  życzymy  dalszych 
sukcesów!

Joanna Kwiatkowska

Wieści ze Szkoły Podstawowej 
w Majdanie Wielkim

12



Gazeta     rasnobrodzka Styczeń 2017

W dniu 28 grudnia,  podczas ostatniej w 2016  roku  sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,  radni uchwalili Budżet 
Gminy Krasnobród na rok 2017. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zapisy nowo uchwalonego budżetu i zapra

szamy do zapoznania się z nim. 
Redakcja

Budżet Gminy Krasnobród na rok 2017
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Występ  teatru  z  Krakowa, 
„Łamigłówki  mądrej  głów

ki”  i    „Szachowisko”  czyli  królewska 
gra dla każdego, a do tego, zdobywają
ce coraz większą popularność,  zabawy 
„escape  romm”  i  „sleeveface”. To  tyl
ko  niektóre  propozycje  na  zbliżające 
się  ferie,  przygotowane  przez  Krasno
brodzki  Dom Kultury  i  miejscową  bi
bliotekę publiczną.

By z  feryjnej oferty mogła  skorzy
stać jak największa grupa dzieci i mło
dzieży  organizatorzy  postanowili,  że 
w  pierwszym  tygodniu  zajęcia  zorga
nizuje  dom  kultury,  a  w  drugim    bi
blioteka. 

W KDK uczniowie mają do wybo
ru:  zabawy  w  „Teatrze  wyobraźni”, 
zajęcia  muzycznowokalne,  zabawy 
z  muzyką  i  grę  w  szachy.  Na  zakoń
czenie  ferii  odbędzie  się  turniej  sza

chowy o Puchar Dyrektora KDK, a we 
wtorek  17  stycznia  ze  spektaklem 
„Misio Tulisio” przyjedzie do Krasno
brodu Teatr „Maska” z Krakowa. 

Zajęcia  w  krasnobrodzkiej  biblio
tece będą się odbywać w drugim tygo
dniu  ferii  w  dwóch  grupach  wieko
wych,  dla  dzieci  z  klas  0    III  i  star
szych.  Młodsi  będą  m.in.  wykonywać 
biżuterię  dla  babć  i mam oraz  szalone 
igłowce  jeżowce,  a  starsi    przygoto
wywać  skecze  na  prezentację  „Książę 
nie z tej bajki”. 

MiejskoGminna  Biblioteka  Pu
bliczna  w  Krasnobrodzie  zaprasza 
również  na  zajęcia,  podczas  których 
dzieci  będą  tworzyć maski  karnawało
we.  Własnoręcznie  wykonane  rekwi
zyty będzie można wykorzystać w po
niedziałek  23  stycznia  podczas  trady
cyjnego  balu.  Ponadto  w  bibliotece 

zostanie przygotowany „escape room”, 
czyli  pomieszczenie,  które  będzie 
można  opuścić  tylko  wtedy,  gdy  dru
żyna  odgadnie  hasłoklucz  do  drzwi 
wyjściowych.  Będą  również warsztaty 
fotograficzne  „sleeveface  z  książką”. 
To  z  kolei  zabawa,  polegająca  na wy
konywaniu  zdjęć  osób  z  zasłoniętą 
przez  okładkę  książki  albo  płyty  czę
ścią  ciała. W efekcie powstaje  złudze
nie  prezentujące  zabawne  i  kreatywne 
połączenie osobowości czytelnika z je
go książkowym wcieleniem.

Ferie  z KDK  i MGBP w Krasno
brodzie  zakończy  doroczny  koncert 
kolędowojasełkowy  w  wykonaniu 
grup  teatralnych  z miejscowych  szkół, 
domu  kultury  i  mieszkańców  gminy, 
który  odbędzie  się  w  niedzielę  29 
stycznia. 
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Ferie, czyli dla każdego coś dobrego




