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Drodzy Mieszkańcy 

Miasta i Gminy Krasnobród 
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Informacja 
 

Burmistrz Krasnobrodu 
p. Janusz Oś 

przyjmuje interesantów 
w każdy wtorek  

w godz. 7.30 – 15.30  
w Urzędzie Miejskim  

w Krasnobrodzie 
W pilnych sprawach Burmistrz 

przyjmuje codziennie  
w godzinach pracy Urzędu  

Miejskiego w Krasnobrodzie 
 

 

WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

Droga w Majdanie Małym 
W miejscowości Majdan Mały z dniem 20 
grudnia bieżącego roku zakończone zostały 
prace budowlane związane z wykonaniem 
pierwszego etapu budowy drogi gminnej nr 
110 862L. Kontrakt na wykonanie robót 
drogowych przyznany został przez Gminę 
Krasnobród Wykonawcy robót - 
Spółdzielni Produkcji Rolnej z siedzibą w 
Majdanie Wielkim. W ramach pierwszego 
etapu wykonany został 88 metrowy 
odcinek drogi z kostki betonowej trylinki 
układanej na stabilizacji betonowej. 
Szerokość jezdni wynosi 5m. W ramach 
zadania wykonano również jeden przepust 
drogowy oraz przepusty pod zjazdami. 
Wartość robót budowlanych wynosi 
116.978,48zł. Wg opracowanej 
dokumentacji budowlanej do wykonania w 
latach przyszłych pozostaje jeszcze 130m 
odcinek drogi.  

 
Sesja budżetowa 

W dniu 29 grudnia 2006r. o godz. 15.00 w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie 
się IV sesja Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie. Głównym tematem obrad 
będzie uchwalenie budżetu gminy 
Krasnobród na rok 2007. 
 

Stypendia socjalne 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie informuje, 
że środki finansowe na wypłatę stypendiów 
socjalnych, które gmina otrzymała z 
budżetu państwa stanowią niewielki 
procent wsparcia finansowego w skali 
wszystkich złożonych wniosków, które 
wpłynęły do urzędu do dnia 15 września 
2006r. i dały możliwość jednorazowej 
możliwie najniższej wypłaty stypendium 
dla około 69 % wnioskodawców po 51,20 
zł. Pozostałe wnioski zostaną rozpatrzone 
w terminie późniejszym na przełomie 
miesiąca marca 2007r., po uzyskaniu przez 
gminę kolejnych transz dotacji na 
realizację powyższego zadania.  

Informacje zebrała: M. Czapla 

 

 
 

Drodzy Mieszkańcy 
Miasta i Gminy Krasnobród! 

 
 Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy głosowali na mnie podczas 
wyborów burmistrza Krasnobrodu, 
zarówno w I jak II turze. 
 Dziękuję za obdarzenie mnie 
zaufaniem i zapewniam, że dołożę 
wszelkich starań, aby dobrze 
wykonywać powierzone mi obowiązki i 
nie zawieść Państwa zaufania.  
 
                                   Janusz Oś  
 

 

 

 
 

Informacja 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 

p. Adam Kałuża 
przyjmuje interesantów 

w każdy wtorek  
w godz. 9.00 – 14.00  
w Urzędzie Miejskim  

w Krasnobrodzie 
w pokoju nr 10 
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D rodzy W spółm ieszkaD rodzy W spółm ieszkaD rodzy W spółm ieszkaD rodzy W spółm ieszkańcy G m iny K rasnobródcy G m iny K rasnobródcy G m iny K rasnobródcy G m iny K rasnobród     
 
 R okiem  2006-tym  zam ykam y pew ien etap pracy Sam orządu G m iny i P arafii K rasnobrodzkiej. U stępującem u 

B urm istrzow i M arkow i P asiecznem u i R adnym  m inionej kadencji gratuluję dokonań dla  dobra m ieszkańców  gm iny. 

G ratuluję podniesienia  estetyki naszego M iasteczka i okolic. D ziękuję także za konstruktyw ną w spółpracę z 

proboszczem  tutejszej parafii i w spólną troskę nad zabytkam i i m iejscam i kultu. 

 Z  w oli m ieszkańców  gm iny przyszło now e: N ow y B urm istrz w  osobie pana 

Janusza O sia  i now y Sam orząd. Są to ludzie, którym  tem at K rasnobrodu i gm iny 

nie jest obcy. Są to m ieszkańcy naszego pięknego R oztocza. Tą drogą gratuluję 
P anu B urm istrzow i i R adnym  w yboru i m am  nadzieje, a  naw et przekonanie, że 

w yw iążą się z podjętych obow iązków  i spełnią zaufanie w yborców . Z e sw ej 

strony deklaruję w spółpracę dla dobra nas w szystkich. 

 Jako proboszcz parafii cieszę się, że na terenie naszego m iasteczka pow staje 

now y obiekt kultu religijnego –  jest to kościół pod w ezw aniem  Św iętego D ucha. 

R ealizujem y kolejny etap w  przygotow aniu do pośw ięcenia  i oddania do użytku  

now ej św iątyni. W  przygotow aniu są ołtarze: głów ny i tzw . posoborow y, na 

którym  spraw ow ana jest M asza św . Z akupiłem  ponad 20m 3 drew na 

jesionow ego, z którego po N ow ym  Roku będą w ykonyw ane ław ki w  stylu 

kościelnym . N a zew nątrz św iątyni układany jest dojazd i dojście dla  pieszych , 

także niepełnospraw nych. 

 P ośw ięcenie now ego kościoła  ustalono z P asterzem  D iecezji K s. B iskupem  

W acław em  D epo na 27 m aja 2007 roku o godz. 16.00.  

 Tą drogą dziękuję w szystkim , którzy pom agają m i w  realizacji podjętego  

dzieła . 

 W  bieżącym  roku staraniem  burm istrza M arka Pasiecznego i Sam orządu G m iny, za zgodą K onserw atora Z abytków  

uporządkow ano teren przy K aplicy O bjaw ień na W odzie. M am y już projekt na gruntow ny rem ont K aplicy O bjaw ień.  

W  roku przyszłym  liczę na pom oc i w spółpracę z now ym  Sam orządem  G m iny. 

 A ktualnie dokonujem y w ym iany na energooszczędne okna w  m ieszkalnych pom ieszczeniach  na piętrze klasztoru. 

 D ziękuję w szystkim  życzliw ym  ludziom , którzy w  sposób dla  siebie m ożliw y pom agają finansow o w  prow adzonych 

inw estycjach ubogacających nasz piękny K rasnobród. 

 N a zbliżające się Św ięta  B ożego N arodzenia i N ow y R ok życzę now ej W ładzy, w szystk im  pełniącym  społeczną 

służbę, m ieszkańcom  G m iny, M iasta i P arafii dobrego zdrow ia i Bożego błogosław ieństw a w  realizacji posłannictw a i 

ow ocnego pełnienia  obow iązków . Szczęść B oże. 

P roboszcz P arafii K rasnobród 

K s. P rałat R om an M arszalec  

 

 

 
Wesołych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia  

oraz realizacji wszystkich planów i spełnienia najskrytszych marzeń 
w nadchodzącym Nowym 2006 Roku 

 

Czytelnikom „Gazety Krasnobrodzkiej” 
 

Życzy  
Redakcja „G.K.” 
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Narodziny  Boga i ... człowieka 
 
 Boże Narodzenie to czas, gdy Bóg 
przychodzi na świat jako bezbronne 
dziecko. 
Boże Narodzenie to również okres, gdy 
Bóg rodzi się w ludzkich sercach. Budzi 
w nich czułość, dobroć, wrażliwość. 
Przyjmujemy Go z radością, zachwytem, 
wdzięcznością. Pragniemy Jego 
bezwarunkowej i wszechogarniającej 
miłości. Śpiewamy mu kolędy, 
adorujemy modlitwą. Cieszymy się, że 
jest z nami. Jesteśmy bardziej otwarci na 
Jego przesłanie miłości. Właśnie Boże 
przykazanie miłości bliźniego 
zobowiązuje nas, do przyjęcia i 
otoczenia opieką każdego nowego życia. 
 Komentując Dzień Świętości Życia, 
obchodzony 25 marca, rozpoczęłam 
prezentację dziecka opisując jego rozwój 
i potrzeby w pierwszych dziewięciu 
miesiącach jego życia, licząc od 
początku, czyli od poczęcia. W numerze 
grudniowym wypada zakończyć opis 
okresu prenatalnego - narodzinami 
dziecka. W grudniu, kończy się też 
modlitewne zobowiązanie osób, które 
podjęły się duchowej adopcji dziecka 
poczętego. Mamy nadzieję, że Bóg nas 
wysłuchał i dał rodzicom tych dzieci, za 
które modliliśmy się, miłość i odwagę do 
przyjęcia ich i teraz przygotowują się do 
szczęśliwego rozwiązania. Powstaje 
warte rozważenia pytanie jakie warunki 
winny być spełnione, aby rozwiązanie 
było szczęśliwe? 
 Zazwyczaj poród budzi wiele lęku i 
niepokoju. Koncentracja na nim, 
potęguje go i utrudnia akcję porodową. 
Dlatego tak ważne jest to, aby opanować 
lęk i niepokój, poradzić sobie z nim. 
Pomocne może być już samo zaufanie 
Bogu i siłom natury, a bardziej 
szczegółowe informacje można zdobyć 
w szkołach rodzenia działających przy 
zamojskim i tomaszowskim szpitalu.  
 

 
 Dziecko otrzymawszy sygnały z 
organizmu matki, że już pora, samo się 
rodzi. Matka może mu skutecznie pomóc 
i chronić przed stresem, który ono 
również przeżywa. Stanie się to wtedy, 
gdy nie będzie koncentrowała się 
nadmiernie na skurczach porodowych 
zwanych bólami porodowymi, ale 
podejdzie do porodu jak do bardzo 
ważnego zadania. Jest to łatwiejsze dla 
niej wówczas, gdy ma oparcie w bliskich 
i personelu medycznym, który winien 
zadbać o dobrą, ciepłą, pełną spokoju i 
zrozumienia atmosferę. Niezwykle 
pomocna jest życzliwość wszystkich 
oczekujących na urodzenie się dziecka, 
ale najważniejsza jest 
obecność i miłość jego ojca. Nie chodzi 
o to, aby był obserwatorem narodzin, ale 
by towarzyszył swej żonie dając jej 
wsparcie. Ojciec rodzącego się dziecka 
może być wpatrzony w twarz matki, a 
reszta powinna być dyskretnie osłonięta. 
Ważne, aby rodzice i dziecko przeżyli to 
wydarzenie razem, bo wówczas jest 
szansa na pogłębienie więzi pomiędzy 
nimi, gdyż silne emocje i dramatyczne 
wydarzenia przeżywane wspólnie 
niezwykle ludzi łączą. Radość i 
wzruszenie męża wzmacnia miłość żony 
do niego, a kobiecie pomaga w głębokiej 
akceptacji siebie w roli matki. 
Natomiast wtedy, gdy matka rodzi sama, 
a ojciec świętuje z kolegami narodziny 
swego dziecka, to bliżej mu do kolegów 
niż do żony. I tak już często pozostaje. 
 Dzięki powszechnej akcji, aby 
rodzić po ludzku, na szczęście wiele 
zmieniło się w naszych szpitalach. 
Zmieniać złe nawyki i stereotypy nie 
było łatwo, wiele mogą zrobić sami 
pacjenci, jeśli będą mieli większą 
świadomość tego jak być powinno. 
Specjaliści podkreślają, że w sali 
porodowej powinien panować spokój. 
Ruchy lekarza czy położnej nie mogą 
być pośpieszne, nie mogą  
 

 

Świąteczne Życzenia 
 
 Pani Marioli Czapla Redaktor Naczelnej „Gazety Krasnobrodzkiej” i całemu 
zespołowi redakcyjnemu, Panu Januszowi Oś Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Krasnobród i całemu Samorządowi Gminnemu, wszystkim słuchaczom i 
sympatykom Radia Maryja – z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzenia 

głębokiej wewnętrznej radości wypływającej z 
tajemnicy betlejemskiej nocy i błogosławieństwa 
Dzieciątka Jezus w Nowym Roku 2007 i na całe życie 
 

składają 
Józefa Kusz wraz z członkami Koła 

Przyjaciół Radia Maryja w Krasnobrodzie 

 

 
zdradzać niepokoju, a będzie to 
możliwe, kiedy odbierający poród będą 
do niego przygotowani również 
psychicznie, kiedy będą wewnętrznie 
wyciszeni, skoncentrowani. Rodzące się 
dziecko nie powinno być witane 
oślepiającym blaskiem reflektorów, gdyż 
stanowi on zbyt duży kontrast dla 
półmroku, który panował w ciele matki. 
Nie mogą również witać go krzyki, tak 
ogłuszająco silne w porównaniu z 
dźwiękami, które dochodziły przez 
powłoki brzuszne. Po porodzie dziecko 
winno być delikatnie położone na 
brzuchu matki, który zapadając się, 
stanowi odpowiednie miejsce do 
odpoczynku po trudach rodzenia. A 
przytulone przez matkę i czujące jej 
ciepło poczuje się dobrze i bezpiecznie. 
Dziecko w bezpośrednim kontakcie z 
matką, ponownie usłyszy bicie jej serca 
tę muzykę, którą już zna z okresu 
prenatalnego. Pępowina powinna być 
odcięta dopiero po kilka minutach, czyli 
wtedy, gdy przestanie pulsować. 
Pozwoli to na łagodne przejście do 
oddychania płucnego. Nie ma również 
potrzeby sztucznego pobudzania dziecka 
do krzyku poprzez przewracanie go do 
góry nogami i uderzenie. Pełny relaks i 
rozluźnienie po trudnych 
doświadczeniach da dziecku kąpiel w 
ciepłej wodzie poprzez delikatne w niej 
zanurzenie. 
 Narodziny bez przemocy to warunek 
zdrowia psychicznego. Dzieci tak 
przyjęte, są spokojne i ufne. Uśmiechają 
się, promienieją radością życia. A to 
warte jest każdego trudu i wysiłku. 
Rodzicielstwo staje się pięknym 
doświadczeniem, nieporównywalnym z 
niczym innym, dającym wyjątkową 
satysfakcję i szczęście.  
 Ponieważ rodzicielstwo nie realizuje 
się tylko w sferze biologicznej, można je 
wspaniale wyrażać chociażby we 
wspomnianej już duchowej adopcji, 
modląc się o to, aby zagrożone dziecko 
poczęte mogło się narodzić i cieszyć 
życiem, które tchnął w niego w chwili 
poczęcia sam Bóg. Pamiętajmy, że Pan 
Jezus powiedział: Cokolwiek uczyniliście 

jednemu z tych najmniejszych, mnieście 
uczynili (Mt 25,40).  
Dzieci, których rodzice nie chcą, czy też 
nie są w stanie zajmować się nimi, mogą 
znaleźć miłość w rodzinach zastępczych 
i adopcyjnych. Tak wiele osób czeka na 
te dzieci. Zróbmy wszystko, aby je 
ocalić. 
 
                    Zofia Kończewska-Murdzek 
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Świąteczne zamyślenia...  

 
sianku, na białym obrusie. Jakby mama 
owinęła dzieciątko w pieluszki i 
położyła w żłobie. Jak Hostia na ołtarzu. 
Gdy dzielę się z tobą opłatkiem, to 
znaczy, że dzielę się z tobą chlebem, to 
znaczy, że cię kocham, że się z tobą 
nawet ostatnim chlebem podzielę. 

Ryba 
 Każda mama chce mieć na stole 
wigilijnym rybę. Nie tylko, dlatego, że 
jest wigilijny post, ale ryba to stary 
chrześcijański znak. Sienkiewicz nam to 
przypomniał. Chrześcijanin rozmawiając 
z obcym, rysował na piasku rybę. Jeśli 
ten był wtajemniczony, to zrozumiał i 
też rysował rybę. Jeśli ten znak mu nic 
nie mówił, należało wobec niego 
zachować tajemnicę. Ale znak ryby 
mówił chrześcijanom coś więcej. Grecka 
nazwa ryby brzmi „ichthys” 
Poszczególne litery tej nazwy 
chrześcijanie odczytywali tak: IESUS 

CHRYSTOS THEU HIOS SOTER, co 
znaczy po polsku: JEZUS 

CHRYSTUS, SYN BOGA, 
ZBAWICIEL. Stąd pośród symbolów 
na szatach i naczyniach liturgicznych – 
znak ryby, a jeszcze częściej spotykamy 
IHS, co też  
 

 

może być skrótem nazwy „ICHTHYS” 
i znaczy: JEZUS – CZŁOWIEK – 

ZBAWICIEL. 
Snop zboża 

To zwyczaj regionów rolniczych. O 
łowickim zwyczaju wnoszenia do izby 
snopka urodziwych kłosów pisze 
Reymont. Jak ci nasi ojcowie znali 
teologię! Dlaczego snop pszenicy w 
domu w Boże Narodzenie? Bo Betlejem 

po polsku znaczy – Miasto Chleba. Pan 
Jezus narodził się w mieście chleba, a 
potem dla nas stał się Chlebem. Niech, 
więc będzie pośród nas obfitość chleba i 
niech będzie pośród ludzi obfitość Boga. 
 

Wolne miejsce przy stole 
 Cała wieczerza wigilijna to 
starochrześcijańska uczta miłości i 
łamania chleba połączona ze słowiańską, 
polską gościnnością. Przy wieczerzy 
wigilijnej zostawia się przy stole jedno 
wolne miejsce. Dla kogo? Dla gościa, 
który ma przyjść dzisiaj w nocy, dla 
Pana Jezusa. Często jednak zaprasza się 
na to miejsce osobę samotną, 
podróżnego, bo znów chrześcijanie 
pamiętają, że gość w dom – Bóg w dom. 
Wieczerza rozpoczyna się, gdy na 
niebie pokaże się pierwsza gwiazda, to 
dla przypomnienia tamtej, która świeciła 
nad Betlejem. Potem śpiewa się kolędy – 
Wśród nocnej ciszy..., i ktoś czyta albo 
opowiada ewangelijny opis Bożego 
Narodzenia. Na znak pokoju, 
przebaczenia, pojednania, miłości, ludzie 
biorą opłatek i wyciągają do siebie ręce, 
życzą sobie dobrze i płaczą. Dlaczego 

płaczą? 
Może z radości, a może z żalu, a może z 
tęsknoty, że wigilie są takie krótkie i tak 
krótko dobrzy są ludzie. Potem jest 
śpiewanie kolęd i pasterka.  
Zaczyna się czas kolędy – ksiądz 
przyjdzie do twego domu – czas jasełek, 
herodów, kolędników: a to wszystko, 
dlatego, aby ludzie się cieszyli, że Bóg 
zamieszkał pośród nas.  

Ks. Krzysztof 
 

 Za kilka dni uroczystość Narodzenia 
Jezusa, które jest źródłem pokoju w tych 
niespokojnych czasach, gdyż nic, co nas 
dotyka, nie jest obce Panu Bogu. I coraz 
wyraźniej słyszymy odpowiedź Boga na 
utrapienia nasze: Dlaczego płaczesz? 
Dlaczego jesteś smutny? Przyjdę szybko 
by cię wybawić. Jestem Twoim 
Świętym, twoim Bogiem, twoim 
Odkupicielem. Dopala się roratka – 
adwentowa świeca. Umniejsza się Jan – 
adwentowy prorok, staje się małym jak 
pokorna Służebnica Pańska, aby w noc 
Bożego Narodzenia zabłysła światłość 
wielka, która rozświetla mroki i oświeca 
każdego człowieka przychodzącego na 
świat.  
 Kiedy za kilka dni staniemy wobec 
wielkiej tajemnicy Wcielenia, wobec 
prawdy, że przedwieczne Słowo Ojca 
stało się ciałem, że Bóg stał się 
człowiekiem i wziął ciało z Maryi 
Dziewicy, za sprawą Duch Świętego. 
Jakie to wszystko trudne dla człowieka, 
niemożliwe. Jak się to wszystko stanie? 
– pyta Maryja. Józef uczciwie nie może 
pojąć, że to, co się z Niej poczęło, jest z 
Ducha Świętego. Nie bój się, Józefie. I z 
tym zdziwieniem przechodzą przez 
pokolenia prości pasterze i uczeni 
mędrcy i klękają. Tu już nie można nic 
mówić. Trzeba uwierzyć, klęknąć, 
adorować.  
 Może dlatego tę tajemnice ojcowie 
nasi oprawiali w tyle pięknych 
zwyczajów, obrzędów, znaków, aby 
człowiek mógł odczuć, że Bóg stał się 
Bogiem z nami, że zamieszkał pośród 
nas. Przyjrzyjmy się, więc naszym 
zwyczajom, aby przez ich zrozumienie 
bliższa nam była tajemnica. 

Choinka 
 Różnie ją nazywali: drzewkiem 
noworocznym. Nie, to po prostu 
choinka, żywe drzewko, lasem pachnące, 
bo nasz Bóg jest Bogiem żywym. 
Drzewko to ubieramy świecidełkami, bo 
nasz Bóg przyniósł nam obfitość darów. 
Ale drzewko to jeszcze jeden znak. 
Przez drzewo przyszedł grzech. Tam w 
raju. Ale przez drzewo przyjdzie też 
odkupienie. 

Święty Mikołaj 
 Dobroć ludzi, wzięta z Bożej 
dobroci, chce być rozdawana. Dorośli 
jesteśmy i znamy św. Mikołaja biskupa 
z Miry, ale każdy z nas chce po 
dziecinnemu wierzyć, że on coś 
przyniesie i dyskretnie zostawi pod 
choinką, bo stąd pochodzi wszelka 
dobroć. 

Opłatek 
 To chleb czysty, jak ten, co we Mszy 
Świętej staje się Ciałem Pańskim. 
Dzielenie się opłatkiem to nasz polski 
zwyczaj, nasz a jak chrześcijański. 
Pierwsi chrześcijanie mszę świętą 
nazywali łamaniem chleba. Opłatek na 
stole, na 

 
Wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia  

oraz realizacji planów i spełnienia najskrytszych marzeń 
w nadchodzącym Nowym 2007 Roku 

 

Obecnym i Przyszłym Klientom 
 

Życzą 
 

              Właściciele Krasnobrodzkiego Centrum 
          Handlowo-Przemysłowo-Usługowego AMC 

       Market Spożywczy w Krasnobrodzie 
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Nowa Rada Miejska w Krasnobrodzie 
 i jej pierwsze sesje 

 
 W wyborach samorządowych w dniu 
12 listopada 2006 roku mieszkańcy 
Miasta i Gminy Krasnobród wybrali 15 
radnych. W nowo utworzonej Radzie 
Miejskiej w Krasnobrodzie znalazło się 7 
radnych, którzy pełnili tę funkcję w 
poprzedniej kadencji oraz 8 nowych 
radnych. (Wszystkich radnych 
prezentujemy na następnej stronie G.K.). 
 W Radzie Miejskiej w Krasnobrodzie 
są 2 kobiety i 13 mężczyzn (tak też było 
w poprzedniej kadencji). 
 Najmłodszy radny ma 24, a 
najstarszy 62 lata. Średnia wieku radnych 
to 42 lata. 
 

I sesja 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 

 
 W dniu 27 listopada 2006r. o godz. 
14.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury 
odbyła się I sesja Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie V kadencji. 
 Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o 
samorządzie gminnym pierwszą sesję 
zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej 
poprzedniej kadencji Kazimierz 
Adamczuk.  
 Pierwszą sesję, do chwili wyboru 
przewodniczącego rady, prowadził 
najstarszy wiekiem radny pan Kazimierz 
Kula. Głównymi punktami w porządku 
obrad tej sesji było ślubowanie radnych 
oraz wybór przewodniczącego Rady 
Miejskiej.  
 Po ślubowaniu Radni zgłosili dwie 
kandydatury na to stanowisko: radnego 
Wiktora Juszczaka i radnego Adama 
Kałużę. 
 

 Wybór był dosyć trudny. Aby 
wyłonić przewodniczącego spośród 
dwóch kandydatów radni musieli 
głosowali aż trzy razy. W pierwszych 
dwóch głosowaniach żaden z 
kandydatów nie otrzymał wymaganej 
bezwzględnej większości głosów. 
Dopiero w trzecim głosowaniu nastąpiło 
decydujące rozstrzygniecie: radny Wiktor 
Juszczak otrzymał 7 głosów, a radny 
Adam Kałuża 8 głosów. Tak więc 
przewodniczącym Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie na najbliższe 4 lata został 
radny Adam Kałuża. 
 

II sesja 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 

 
 Po raz drugi nowo wybrana Rada 
Miejska w Krasnobrodzie spotkała się 30 
listopada 2006r. o godz. 16.00.  
 Na początku sesji, ślubowanie złożył 
wybrany w II turze wyborów 
samorządowych burmistrz Krasnobrodu 
Janusz Oś. Ślubowanie poprzedzone było 
wręczeniem panu Januszowi Osiowi 
przez z-cę przewodniczącego Miejskiej 
Komisji Wyborczej w Krasnobrodzie 
zaświadczenia o wyborze na burmistrza. 
 W dalszej części obrad radni 
dokonali wyboru trzech 
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 
W wyniku tajnego głosowania 
wiceprzewodniczącymi zostali: Antoni 
Gancarz, Robert Skrzyński, Bogdan 
Kulczycki. 
 Podczas II sesji Rady Miejskiej 
powołano 5 komisji Rady Miejskiej i 
wybrano przewodniczących i zastępców 
przewodniczących poszczególnych  
 

 

Burmistrz 

Krasnobrodu 
 

 W wyniku II tury wyborów samorządowych, 
które odbyły się w dniu 26 listopada 2006r. 
burmistrzem Krasnobrodu został pan Janusz Oś. 
 
JANUSZ OŚ  
Wiek: 43 lata, wykształcenie wyższe administracyjne. Od urodzenia mieszka w 
Krasnobrodzie.  
Rodzina: żona Janina, troje dzieci: syn Bartłomiej oraz dwie córki Łucja i Patrycja. 
Od początku powstania samorządności (rok 1990) aktywnie działał jako radny i 
wiceprzewodniczący rady, a od 1998 roku jako radny i zastępca burmistrza, od 2002 
roku do maja 2006r. jako z-ca burmistrza Krasnobrodu. 
Jest wiceprezesem Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP, prezesem 
OSP w Krasnobrodzie oraz założycielem i prezesem Krasnobrodzkiego Towarzystwa 
Wędkarskiego. 
Zainteresowania: sport, malarstwo, czynnie uprawia wędkarstwo. 

komisji. Oto składy powołanych komisji: 
 

Komisja Rewizyjna: 
1. Nizio Elżbieta  - Przewodnicząca 
2. Juszczak Wiktor - członek 
3. Misztal Kazimierz - członek 
 

Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw 
Społecznych: 

1. Kostrubiec Jan – przewodniczący  
2. Misztal Kazimierz – z-ca 

przewodniczącego 
3. Lizut Jan 
4. Zub Jadwiga 
5. Cisek Krzysztof 
6. Juszczak Wiktor 
7. Gancarz Antoni 
8. Kałuża Adam 

 
Komisja Rozwoju Gospodarczego 

Budżetu i Finansów: 
1. Kwika Piotr – przewodniczący 
2. Juszczak Wiktor – z-ca 

przewodniczącego 
3. Kostrubiec Jan 
4. Gancarz Mirosław 
5. Lizut Jan 
6. Kulczycki Bogdan 
7. Misztal Kazimierz 
8. Jakus Tomasz 
9. Skrzyński Robert 
 

Komisja Rolnictwa i Ochrony  
Środowiska: 

1. Kula Kazimierz – przewodniczący 
2. Zub Jadwiga – z-ca 

przewodniczącego 
3. Kostrubiec Jan 
4. Lizut Jan 
5. Kwika Piotr 
6. Cisek Krzysztof 
7. Jakus Tomasz 
8. Gancarz Mirosław 
 

Komisja Uzdrowiskowa 
1. Juszczak Wiktor – przewodniczący 
2. Misztal Kazimierz – z-ca 

przewodniczącego 
3. Lizut Jan 
4. Kula Kazimierz 
5. Kulczycki Bogdan 
6. Kwika piotr 
7. Cisek Krzysztof 
 

 Kolejna, III sesja Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie odbyła się w dniu 15 
grudnia 2006r.  
 Głównym tematem obrad tej sesji 
było uchwalenie stawek podatków na rok 
2007. Informacje dotyczące podatków 
publikujemy na str. 8. 
 

M. Czapla 
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Radni Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 
CISEK KRZYSZTOF 
zam. Majdan Wielki 

 
wiek: 25 lat 
wykształcenie:  
wyższe (licencjat) 
praca: bezrobotny 

stan cywilny: 
kawaler 

GANCARZ  ANTONI 

zam. Stara Huta 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

 
wiek: 31 lat 
wykształcenie: wyższe 
praca: specjalista  
ds. marketingu 

stan cywilny: żonaty,  
żona Małgorzata,  
syn Rafał,  
córka Aleksandra 
 
 

GANCARZ MIROSŁAW 

zam. Dominikanówka 
 
wiek: 35 lat 
wykształcenie: 
zawodowe 
praca: kierowca 

stan cywilny: 
żonaty, żona 
Renata, 2 synów 
Damian i Przemy-
sław, córka 
Gabriela 
 

JAKUS TOMASZ 

zam. Majdan Wielki 
 
wiek: 30 lat 
wykształcenie:  
średnie 

praca:  
elektryk-konserwator 
stan cywilny: żonaty,  
żona Agnieszka, 
syn Karol, córka  
Magdalena 

JUSZCZAK WIKTOR 

zam. Krasnobród 
 
wiek: 57 lat 
wykształcenie: średnie 
praca: dyrektor DPS 
w Krasnobrodzie 
stan cywilny: żonaty,  
żona Genowefa,  
2 synów: Piotr  
i Paweł 

KAŁUŻA ADAM 

zam. Krasnobród 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
wiek: 57 lat 
wykształcenie:  
wyższe 
praca: emeryt 
stan cywilny: żonaty 

żona Zofia, 2 córki:  
Marzena i Anna,  
syn Mariusz 

 
KOSTRUBIEC JAN  

zam. Wólka Husińska 
 
wiek: 46 lat 
wykształcenie: 
zawodowe 
praca: kościelny 

stan cywilny: 
żonaty, żona 
Małgorzata,  
3 córki: Katarzyna,  
Patrycja i Klaudia 

 
KULA KAZIMIERZ 

zam. Krasnobród 
 

wiek: 62 lata 

wykształcenie: 
średnie rolnicze 
praca: rolnik 

stan cywilny: żona 
Danuta, córka Marta, 
3 synów: Wojciech, 
Bartłomiej, Mateusz 

 
 KULCZYCKI BOGDAN 

zam. Szur 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

 
wiek: 35 lat 
wykształcenie:  
średnie 

praca: leśnik 
rodzina: żona  
Małgorzata,  
syn Dawid, 2 córki:  
Kamila i Wiktoria 

 
KWIKA PIOTR 

zam. Hutki 
 
wiek: 31 lat 
wykształcenie:  
wyższe 
praca: leśnik 

stan cywilny:  
żonaty, żona Beata, 
córka Agata 

 
LIZUT JAN 

zam. Krasnobród 
wiek: 53 lata 

wykształcenie: 
podstawowe, 
przyuczony do 
zawodu weterynarza 

praca: rolnictwo 
stan cywilny: żonaty, 
żona Teresa, 4 córki: 
Marta, Joanna, Anna, 
Magdalena, syn 
Grzegorz 

 
MISZTAL KAZIMIERZ 

zam. Krasnobród 
 
wiek: 39 lat 
wykształcenie:  
średnie 
praca: doradca klienta 

stan cywilny: żonaty,  
żona Monika, 
2 synów: Jakub  
i Maciej 

 

NIZIO ELŻBIETA 

zam. Krasnobród 
 

wiek: 39 lat 
wykształcenie:  
wyższe 
praca: instruktor  
w WTZ 

stan cywilny:  
mężatka,  
mąż Andrzej, 2 córki  
Bożena i Monika,  
syn Marcin 

 
SKRZYŃSKI ROBERT  

zam. Krasnobród 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

 

wiek: 43 lata 
wykształcenie:  
średnie techn. 
praca: radca ds.  
organizacji służby  
oddawczej 
stan cywilny: żonaty, 
żona Bożena,  
syn Mateusz 

 
ZUB JADWIGA  

zam. Hutków 
 

wiek: 47 lat 
wykształcenie: 
średnie 
praca: rolnictwo 

rodzina: mąż - 
Stanisław,  
3 synów: Konrad, 
Sylwester, Norbert 
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III sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 
 
 Podczas III sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, która 
odbyła się w dniu 15 grudnia 2006r. radni zdecydowali o 
wysokości stawek podatkowych na rok 2007 oraz o wysokości 
wynagrodzenia Burmistrza Krasnobrodu. 
 Poniżej publikujemy szczegółowe informacje dotyczące 
podjętych uchwał. 

Podatek rolny 
 Na podstawie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 
2007 rok radni obniżyli średnią cenę skupu żyta ustaloną 
Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 
dnia 17 października 2006r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. (M.P. Nr 
74, poz. 745) z kwoty 35,52 zł. za dt. do kwoty 28,00 zł. za dt, 
na  mającą zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na 
2007r. na obszarze gminy. Podjęcie tej uchwały pozwoliło na 
utrzymaniu stawek podatku rolnego w roku 2007 na poziomie 
roku 2006. 
 

Podatek od nieruchomości 
Na podstawie uchwały podjętej w dniu 15.12.2006r. określa 
się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości: 
1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,66 zł. od 1m² powierzchni, 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych – 3,65 zł. od 1ha powierzchni, 
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,16 zł. od 1m² powierzchni, 
2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,50 zł. od 1m² powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 17,50 zł. od 1m² 
powierzchni użytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,66 
zł. od 1m² powierzchni użytkowej, 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,61 zł. od 1m² 
powierzchni użytkowej, 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 4,70 zł. od 1m² powierzchni 
użytkowej, 
3) od budowli – 2 % ich wartości. 
 

Zwolnienia z podatku od nieruchomości: 
Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 
1) budowle i budynki lub ich części oraz grunty stanowiące 
własność gminy lub będące w posiadaniu gminnych jednostek 
organizacyjnych, z wyjątkiem: 
a) budowli i budynków lub ich części oraz gruntów będących 

w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych i innych niż 
gminne jednostek organizacyjnych nie posiadających 
osobowości prawnej – na podstawie tytułu prawnego lub 
bez tytułu prawnego, 

b) gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie, 
2) budynki lub ich części oraz grunty zajęte wyłącznie na 
potrzeby ochotniczych straży pożarnych, 
3) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności 
kulturalnej przez samorządowe instytucje kultury, z wyjątkiem 
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, 
4) budynki wchodzące w skład gospodarstw rolnych 

 

Podatek od środków transportowych 
Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie: 
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej pojazdu: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -   600,00 zł. 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -   900,00 zł. 
c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton  -1.200,00 zł. 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki 
podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały, 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 
tony i poniżej 12 ton – 1.400,00 zł., 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 
lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w 
załączniku nr 2 do uchwały, 

5) od przyczepy lub naczepy, które łączne z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 
ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego – 1.000,00 zł. 

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku 
nr 3 do uchwały, 

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc    -  1.400,00 zł. 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc -  1.700,00 zł. 

 
Załączniki, o których mowa powyżej publikowane są na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Krasnobrodzie: www.krasnobrod.bip.mbnet.pl 
 

Wynagrodzenie burmistrza Krasnobrodu 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalenie wysokości 
wynagrodzenia burmistrza leży w kompetencji rady. 
W dniu 15 grudnia br. Rada Miejska w Krasnobrodzie podjęła 
uchwałę w tej sprawie, na podstawie której ustalono iż 
wynagrodzenie burmistrza od dnia 30 listopada 2006r. wynosi: 
6.126zł. brutto. Po odliczeniu podatku i składek ZUS burmistrz 
otrzyma wynagrodzenie w wysokości 4.047,09 zł. netto. 
Na wyżej wymienione wynagrodzenie składają się następujące 
składniki: 

1. wynagrodzenie zasadnicze – 3.450 zł. 
2. dodatek funkcyjny – 1.080 zł. 
3. dodatek specjalny 20% łącznie wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 906 zł. 
4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% od 

wynagrodzenia zasadniczego – 690 zł. 
Zgodnie z sugestią Burmistrza w podjętej uchwale przyjęto 
najniższe stawki wynagrodzenia zasadniczego, dodatku 
funkcyjnego oraz dodatku specjalnego wynikające z 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w 
sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych 
zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i 
urzędach marszałkowskich (Dz.U. nr 146 poz. 1223 z późn. 
zm.). 
 

oprac. M. Czapla 
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Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 
 
 Kolejna edycja ogólnopolskiej 
charytatywnej akcji „Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę” powoli dobiega końca. 
Zebrane dary były ważone i podliczane, 
aby następnie jeszcze przed Świętami 
Bożego Narodzenia mogły być 
rozdawane potrzebującym. Zgodnie z 
celem akcji odbiorcami zebranych darów 
są dzieci z rodzin wielodzietnych, 
niepełnych, rozbitych, będących w 
trudnej sytuacji materialnej oraz 
podopieczni domów dziecka i ośrodków 
szkolno-wychowawczych.  
 Od dwunastu już lat akcja „Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę” 
organizowana jest też na terenie miasta i 
gminy Krasnobród. W tym roku dary 
zbierane były w szkołach  w dniach od 
27 listopada  do 1 grudnia 2006r. 
Natomiast tzw. uliczna zbiórka darów 
miała miejsce w niedzielę 3 grudnia. 
Członkowie sztabu organizacyjnego 
akcji pełnili dyżury zbierając dary w 
Kaczórkach i Hucisku przy kaplicach 
oraz w 7 punktach w Krasnobrodzie: na 
Podklasztorze - przy samochodzie obok 
Kościoła i na targowisku, w Markecie 
Spożywczym, w Sklepie Spoż.-Przem. 
Stanisława Borka, w Sklepie Joanna oraz 
Krasnobrodzkim Domu Kultury. 
 Zbiórce darów w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury towarzyszył tradycyjnie 
koncert, który rozpoczął się o godz. 
14.00 i trwał ponad 4 godziny. W 
koncercie występowali  uczniowie ze 
szkół z terenu całej gminy oraz dzieci i 
młodzież uczęszczające na zajęcia 
prowadzone w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury.  
 

 
Podczas koncertu prezentowane były 
piosenki, recytacje, inscenizacje, taniec, 
a pomiędzy poszczególnymi występami 
artystycznymi prowadzona był aukcja. 
Podczas aukcji „sprzedaliśmy” różnego 
rodzaju prace plastyczne i ozdoby 
choinkowe wykonane przez uczniów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Krasnobrodzie pod kierunkiem pań: 
Haliny Gontarz i Bogusławy Pawluk 
oraz przez uczestników i pracowników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Dominikanówce, a także dary 
przekazane na ten cel przez osoby 
indywidualne. 
 Warto również wspomnieć, że w 
dniu 3 grudnia br. w KDK odbywała się 
też akcja honorowego oddawania krwi i 
krwiodawcy biorący udział w tej akcji 
włączyli się do akcji „Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę” przekazując na rzecz 
dzieci słodki dar w postaci 34 czekolad.  
 Podsumowując akcję można 
stwierdzić, że w roku bieżącym zebrano 
nieco mniej darów niż w roku 
poprzednim, ale generalnie nie można 
narzekać. W sumie zebrano 834 kg 
darów, w tym 717 kg żywności i 117 kg 
innych artykułów. Z zebranych darów 
przygotowano ponad 120 paczek, które 
trafiły do dzieci potrzebujących pomocy 
mieszkających na terenie miasta i gminy 
Krasnobród. 
 Na pewno zebrane dary nie 
zaspokoiły wszystkich potrzeb, mamy 
jednak nadzieję, że choć trochę 
poprawiły nastroje dzieci. 
 Cieszymy się bardzo, że co roku jest 
wiele osób, które chcą włączyć się w 
organizację zbiórki darów dla dzieci.  
 

 
Zdecydowaną większość tych osób 
stanowią nauczyciele, którzy mają 
kontakt z dziećmi na co dzień i 
dostrzegają potrzebę pomagania im w 
trudnych sytuacjach. 
 Dziękujemy wszystkim członkom 
sztabu organizacyjnego akcji „Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę” w 
Krasnobrodzie za wkład pracy 
wniesiony w przygotowanie i 
przeprowadzenie akcji. Dziękujemy ks. 
prałatowi Romanowi Marszalcowi i 
księżom wikariuszom za propagowanie 
akcji poprzez ogłoszenia parafialne. 
Dziękujemy właścicielom sklepów za 
umożliwienie prowadzenia zbiórki 
darów. Dziękujemy właścicielom 
samochodów za użyczenie tych 
samochodów na potrzeby akcji. 
Serdeczne słowa podziękowania 
kierujemy przede wszystkim do 
wszystkich przekazujących dary. 
Dziękujemy firmie BETASOAP Sp. z 
o.o. w Warszawie – Zakład Produkcji 
Mydła w Szewni Górnej za przekazanie 
darów na rzecz akcji w postaci ponad 
700 szt. mydła. Dziękujemy 
krwiodawcom za podwójny dar serca – 
oddaną krew i przekazanie słodyczy.  
 Dziękujemy za to, co było w tym 
roku i już teraz gorąco zachęcamy do 
udziału w kolejnej edycji „Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę” w roku 2007. 
 

Mariola Czapla 

Szef Sztabu Organizacyjnego Akcji 

w Krasnobrodzie 

 
Fotoreportaż – str. 10-11 

 
 
 
 
 
 

Rada Rodziców oraz Dyrekcja 

Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie 
 

 

 
 

na szampańską zabawę sylwestrową, która odbędzie się 
 w budynku ZSP 31 grudnia 2006 r., rozpoczęcie balu 

o godzinie 2000. 
 

Gwarantujemy: 

•  wspaniałą zabawę z zespołem MORTON 

•  5 dań gorących 

•  przystawki 

•  napoje 
 

       Wstęp 200,00 zł od pary. 
 

Rezerwacja i wpłaty przyjmowane będą 
 w Sekretariacie ZSP od 01.12.2006 r., rezerwacji można dokonać 

również telefonicznie pod numerem (084) 660 75 43. 
 

 

Grudniowe przysłowia 
 

Jak Boże Narodzenie zielone, 
to Wielkanoc biała. 

>><< 

Na Nowy Rok przybywa dnia 
na zajęczy skok. 

>><< 

Kiedy Trzej Królowie ciepełkiem obdarzą, 
to sobie gospodarze o wiosence radzą. 

>><< 

W dzień Adama i Ewy daruj bliźnim gniewy. 
>><< 

Gdy w Narodzenie pogodnie,  
będzie tak cztery tygodnie. 

>><< 

Pogoda na wigilię Narodzenia, do  
Nowego Roku się nie zmienia. 

>><< 
Gdy w Boże Narodzenie pola  

są zielone, na Wielkanoc  
będą śniegiem przywalone. 

>><< 
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„Dzikie” wysypiska 
 
torby foliowe, stłuczone butelki, zużyte 
baterie, akumulatory samochodowe, 
resztki farb, lakierów, olejów 
silnikowych, przeterminowanych 
nawozów czy środki ochrony roślin 
(stanowiące odpad niebezpieczny), 
zużyty sprzęt AGD, plastikowe butelki 
itp. 

 

blaszanymi puszkami mogą ciężko 
kaleczyć się ludzie jak i zwierzęta, 
woreczki plastikowe z resztkami jedzenia 
mogą być niebezpieczne dla zwierząt, 
które je spożyją, a wyrzucone butelki 
mogą być przyczyną pożaru lasu. 
Wysypisko stanowi dogodne warunki 
rozwoju much i szczurów roznoszących 
choroby. Ich istnienie znacznie obniża 
walory krajobrazowe i estetyczne terenu, 
poza tym tworząc ,,dzikie” wysypiska 
naraża się gminę  

 

 
 Były, są i będą - tak można 
spointować powyższy tytuł. Nasuwa się 
tylko jedno pytanie - jak długo jeszcze? 
Czy są bardziej efektem ludzkiego 
niechlujstwa, niskiej świadomości 
ekologicznej, czy też oszczędności 
(opłaty za wywóz śmieci)? Chyba 
wszystkie te czynniki współgrają ze sobą. 
W naszym mieście i okolicy ludzie 
często wyrzucają śmieci do najbliższego 
lasu. Nikt nie przejmuje się zakazami 
(może nawet nie wie, że są) i odpadów z 
tygodnia na tydzień przybywa. Takich 
miejsc w naszym mieście jest dużo z 
łatwością można je zlokalizować, 
wystarczy iść na spacer. Chyba 
najwyższy czas, by zainteresować się 
bliżej tymi „ekologicznymi 
chuliganami”, którzy bezkarnie zatruwają 
nasze środowisko naturalne.   
 Czy niemożliwe jest wyciągnięcie 
konsekwencji wobec winnych tego stanu 
rzeczy? A sprawców chyba nie trzeba 
szukać daleko. Sądzimy, że w wielu 
wypadkach są tuż, tuż...  
 Wiele „produkowanych” przez nas 
codziennie odpadów trafia do 
kolorowych pojemników czy worków w 
ramach selektywnej zbiórki odpadów, by 
po odpowiednim przygotowaniu stać się 
surowcem do wykonania np.: nowych 
opakowań. Duża część z nich jest 
deponowana na składowiskach odpadów.  
 Ale co dzieje się z odpadami, które 
ani nie zostały zebrane w ramach 
selektywnej zbiórki ani nie trafiły na 
składowiska? Jeżeli rozejrzycie się, 
odpowiedź nasunie się sama. Spora część 
odpadów jest wyrzucana do lasów, 
przydrożnych rowów czy do zbiorników 
wodnych tworząc znane nam wszystkim 
„dzikie” wysypiska śmieci, na których 
można znaleźć dosłownie wszystko – 
stare opony,  

 Powstające ,,dzikie” wysypiska 
śmieci niosą za sobą poważne 
zagrożenia, z których na co dzień nie 
zdajemy sobie sprawy. Wśród wielu 
wyrzuconych odpadów są takie, których 
rozkład przebiega z wydzielaniem 
związków trujących i toksyn. Te 
szkodliwe substancje mogą przedostać 
się do gleby oraz wód powierzchniowych 
i podziemnych powodując ich skażenie. 
,,Dzikie” wysypiska odpadów powodują 
też wiele innych szkód: odłamkami szkła 
czy też  

 

na poważne wydatki związane z ich 
usunięciem.  
 Przeciętny człowiek w ciągu roku 
produkuje ok. 2 m3 śmieci. 80 kg 
stanowią produkty gospodarstwa 
domowego: 47 kg – papier, 20kg – szkło, 
9 kg – metale. 
 Co należy robić z wytworzonymi w 
naszych gospodarstwach domowych 
odpadami? Właściwe postępowanie z 
odpadami powinno opierać się na 
dążeniu do ich minimalizacji. 
 To znaczy na: 
a) wielokrotnym wykorzystywaniu 

produktów np. (butelki zużyte, torby 
na zakupy); 

b) selektywnej zbiórce, polegającej na 
zbieraniu odpadów do oddzielnych, 
specjalnych do tego celu 
przeznaczonych pojemników np. (na 
szkło, makulaturę, plastik, metale) 
celem ponownego ich 
przetwarzania; 

c) utylizacji; 
d) bezpiecznym dla ludzi i środowiska 

składowaniu. 
 Pamiętajmy dostaliśmy od starszych 
pokoleń ziemię, której nie możemy 
zmarnować! 
 Nie możemy żyć w brudzie i 
wychowywać się na stosach śmieci!  
 

Magdalena Kościńska 

Karolina Wiatrzyk  

ZSP Krasnobród kl.Vc 

Zdjęcia „dzikich” wysypisk 

  zlokalizowanych na terenie miasta  

wykonane przez uczniów kl. Vc 
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Kącik Regionalisty 
Zebranie Krasnobrodzkiego Towarzystwa Regionalnego 

 

- zbieranie materiałów do nowych 
książek o Krasnobrodzie na temat: 
krasnobrodzkie przydomki, saga rodu 
Kurantowiczów, dzieje parafii w 
Krasnobrodzie; 
- ginące zawody (kowale, bednarze, 
stolarze, szewcy, krawcy, kołodzieje); 
- historia krasnobrodzkiej oświaty, 
wiersze zebrane F. Lewandowskiej, po 
zdrowie do Krasnobrodu, na 
krasnobrodzkich wsiach; 
- organizowanie wystaw (m.in. wystawy 
prac z konkursu plastyczno – 
fotograficznego „Wspomnienie lata” – 
krasnobrodzkie krajobrazy 
organizowanego przez Krasnobrodzki 
Dom Kultury i Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie; 
- udział w różnych uroczystościach, 
imprezach na terenie Krasnobrodu; 

 
 
- współpraca z innymi czasopismami 
prowadzonymi przez towarzystwa 
regionalne (np. „Głos Garbowa”). 
 Członkowie KTR wyrażają 
przekonanie, że w przyszłym roku 
powstanie kolejna książka p. 
M.Kościńskiego dokumentująca 
przeszłość Krasnobrodu. Życzymy p. 
Kościńskiemu zdrowia i zapału do pracy. 
 Wszystkie propozycje członków na 
zebraniu protokołowała p. S. Zdonek. 
Serdeczne dzięki p. Sabinie za prace 
społeczną na rzecz KTR. 
 W końcowej części spotkania KTR 
przy herbatce słowa podziękowania 
skierowane zostały w stronę p. M. 
Czapla, pracowników KDK, 
pracowników biblioteki publicznej, p. J. 
Gałka, p. D. Korzeniowskiej, p. A. Słota, 
p. W. Gontarz, ks. R. Marszalca, p. K. 
Kuli za współpracę i działanie KTR. 
        

A. Słota 

 

Krasnobrodzkie Towarzystwo 
Regionalne zaznaczyło kolejny rok 
funkcjonowania spotkaniem zarządu i 
członków tej organizacji. Spotkanie 
miało miejsce dnia 21.08.2006 r. w 
godzinach przedpołudniowych w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury. 
 Na wstępie zebrania prezes zarządu 
KTR przedłożył sprawozdanie z 
działalności KTR za rok poprzedni. 
Tekst sprawozdania zamieszczony był w 
„Gazecie Krasnobrodzkiej” nr 10/122 w 
październiku 2006 r. 
Cieszy fakt, że w szeregi KTR wchodzą 
nowi członkowie aktywizujący się na 
terenie Krasnobrodu. Należą do nich p. 
Roland Wyrostkiewicz. 
 Na zebraniu KTR podjęto na rok 
przyszły następujące zamierzenia: 
- kontynuowanie akcji porządkowania 
grobów na miejscowym cmentarzu 
katolickim według możliwości 
członków; 
- uczestnictwo w zjeździe Towarzystw 
Regionalnych Lubelszczyzny w 
Gościeradowie w dn. 8- 10.09.2006 r. 
przedstawicieli KTR. Na ten zjazd 
wydelegowany został ks. Roman 
Marszalec. 8.09.2006 r. proboszcz 
parafii Krasnobród otrzymał odznaczenie 
za swoją działalność na rzecz regionu. 
Gratulujemy!; 
- udział przedstawicieli KTR w 
spotkaniach, konferencjach 
poświęconych różnym problemom 
społeczno – gospodarczym 
Lubelszczyzny; 
- rozszerzenie współpracy z 
towarzystwami regionalnymi 
Nałęczowa, Garbowa, Piask, Cycowa 
poprzez wymianę doświadczeń, wizyty, 
korespondencje, uczestnictwo w 
imprezach; 
- publikowanie na łamach „Gazety 
Krasnobrodzkiej” i „Ziemi Lubelskiej” 
artykułów, notatek o działalności KTR; 
 

 
 

Na zdjęciu: Spotkanie członków Krasnobrodzkiego Towarzystwa Regionalnego w 

KDK. Od lewej siedzą: ks. R. Marszalec, M. Kościński, K. Kula, H. Gontarz, D. Szwal, 

D. Korzeniowska, S. Zdonek, J. Gałka, R. Wyrostkiewicz. 

 

Podsumowanie  

projektu ekologicznego 
  
PODSUMOWANIE: Multimedialnego Projektu Międzyprzedmiotowego - „Dzikie 
wysypiska śmieci”. 
 Uczniowie klasy Vc pod kierunkiem nauczycieli M. Jabłońskiej, E. Bodziuch, 

R. Nowosieleckiej, M.  Kuniec, Z. Gąbki, realizowali wiele zadań: 
1. Wyszukiwanie w Internecie wiadomości i obrazów na temat „dzikich” wysypisk 
śmieci. 
2. Przygotowanie referatów na temat „Dzikie wysypiska”. 
3. Wykonanie prezentacji multimedialnych. 
4. Lokalizacja „dzikich” wysypisk w najbliższej okolicy. 
5. Wykonanie plakatów: „Precz z dzikimi wysypiskami”. 
6. Przygotowanie i rozprowadzenie ulotek dotyczących nielegalnych wysypisk. 
7. Przygotowanie i przedstawienie spektaklu o tematyce ekologicznej. 
 

 
 Podsumowania pracy dzieci 
dokonano na spotkaniu z rodzicami w 
dniu 01.12.2006r. Oprócz referatu, 
odczytanego przez uczennicę, 
przedstawiono za pomocą projektora 
multimedialnego prezentację zawierającą 
zdjęcia zanieczyszczonych, okolicznych 
lasów. 
 Następnie głos zabrał zaproszony na 
spotkanie pracownik Urzędu Miasta w 
Krasnobrodzie pan Wojciech 
Wyszyński, który przedstawił aktualną 
ofertę gminy odnośnie wywozu i 
segregacji śmieci. Mamy nadzieję, że 
poruszony temat wpłynie na 
podniesienie świadomości ekologicznej 
mieszkańców naszego miasta.  

Marzena  Jabłońska 
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Szanuj piękną Ziemię jak siebie samego (cz. 10) 
(Ciąg dalszy opowieści o Wieprzu) 

 
 
Naturalnie piękną rzekę płynącą piękną doliną meandrami, 
tworzącą zakola i głębie ze starymi olchami, wierzbami, 
oazy wodnego różnorakiego, bogatego życia, 
zamieniono w wycięty pod linijkę kanał, 
który po latach, pozostawiony sam sobie, bez opieki, 
jeszcze bardziej zarasta, dziczeje i zwiera brzegi. 
To jest ten osiągnięć melioracji banał. 
 
Wtedy propaganda gardłowała o Zbiorniku Retencyjnym! 
Wielkiej inwestycji dla Kanału Wieprz – Krzna!!! 
Dzisiaj większość społeczności, jako zalew – kąpielisko go zna, 
Walnie służy do wypoczynku i kąpielom wakacyjnym. 
 
Fałszywe popisy melioracyjnej inżynierii, 
krótkowzrocznego projektowania, genialnego kiedyś, 
za generalisimusa w sowiet – union wyczynu,  
biegu wielkich rzek „kijem” zawracania, 
z rzeki do zalewu, wody pompą przerzucania, 
lub zielonych płuc miast litym betonem upiększania, 
zamiany miejskich parków zieleni 
na parki z betonu, kamieni! 
 
Tak podobno zrobiono, gdzieś daleko w kosmosie, 
na dziwnej planecie, dziwni projektanci, 
dziwni decydenci z głowami w chmurach – pychą nadęci, 
zapomnieli, że te wspaniałości dla przyrody i człowieka 
zdrowia na dłuższą metę – nie służą, 
a zalew zamiast czystą wodą się chlubić 
stal się z listkiem figowym dla władzy kałużą. 
 
Od dawien dawna, ludzie masowo polowali na ryby i raki, 
raki jednak się mnożyły i były z nich zdrowe przysmaki. 
Wprawdzie później raki z rzek wyginęły, 
jednak dziś r a k masowo, skrytobójczo na ludzi poluje 
i choć swoich ofiar we wrzątku z koperkiem nie gotuje, 
kogo się jednak ucapi – temu nie folguje. 
Sporo to ludzi dramatów i tragedii kosztuje. 
 
Niech będzie szanowana naturalna Ziemi przyroda,  
będzie nam wdzięczna i zdrowia nam doda! 
 

Mieczysław Komisarczuk 

Krasnobród, 2006.08.28 

 

 
Nikt z gapiów nie miałby odwagi 
włożyć ręki do podwodnej – nawet pustej dziury, 
a co dopiero, aby do nadzianej rakami odważył się który? 
Kto śmiałby zaś szczególnego łowcy naruszyć powagi? 
Na samą myśl zimny dreszcz ciała przenikał,  
a zresztą, … 
kto by tam dla raka, podwodną pieczarę ręką zatykał? 
 
Opowieści i baśnie strachliwe wśród ludu krążyły, 
że w tych dziurach mrocznych, w nocy, 
po trzecim pianiu kura, po wygasaniu złej mocy, 
na dzień, przed ludźmi, biesy kosmate się kryły, 
dopiero po następnej północy, ciemną nocą, 
błotem upaprane, znowu na świat wyłaziły. 
 
Zdon uchodził w oczach gapiów za „g i e r o j a” 
w najbliższej okolicy, przed nim i po nim, nie znaliśmy 
równego mu odwagą i techniką specjalisty – ręko-rako-woja. 
 
W takich dziurach duże płocie, liny i miętusy się kryły, 
a piżmaki takim schowkiem, także nie gardziły. 
Nie raz się zdarzało, że ręka łowcy zamiast ze szczypcami raka, 
w pieczarze takiej, spotykała się z zębami piżmaka. 
 
Nie odstraszało to jednak odważnego piekarza, 
śliskie, potem smaczne liny, płocie, miętusy z dziur wyciągnięte 
wetowały cierpienie, z uciechą do worka były zwinięte, 
przez małe asystentki spec – łowcy rakarza, 
które brzegiem rzeki z workiem, pokornie, obok taty asystowały 
i obfite dary Boże, ręką ojca, z wody wydobyte, do sakwy zgarniały. 
 
W Wieprzu na długości Nowej Wsi, pod Turzyniec 
rękami raki łowił – z Hutkowa Kuniec,  
przedwojenny policjant klawy 
i Nowowsiany – Nawoje: długi senior i mały Władek chromawy. 
Między Majdanem a Dominikanówką, 
gdzie wzdłuż Wieprza kwieciste, wonne, 
zielone łąki, jak kobierzec kolorowy się ścieliły, 
gdzie bezdenne, zdradliwe topiele, wśród mokradeł się kryły, 
gdzie Majdańcy z Ruszczanami współzawodniczyli,  
dawno odważni mężowie też, jak Zdonek, 
raki z dziur przeróżnych rękami łowili. 
 
Kto dziś pamięta zupy czerwone z raków z koperkiem? 
z koperkiem racze potrawki, potrawki racze z grzybami? 
lub rosnącymi na wygonach i łąkach końskimi pieczarkami? 
Nadziewane masłem rakowym z koperkiem racze skorupki? 
Przeróżne farsze z raków, z rakami gorące kokilki? 
 
Czy Adela czasami z nostalgią wspomina 
(choć od publikacji w gazecie, jak rak się odcina) 
zdobytymi rękami taty – dostawy świeżych raków 
i obfitość w domu, gotowanych rękami mamy, raczych  

przysmaków? 
Kiedy jednak w domu nie stało wielkiego łowcy, 
nie stało: linów, płoci, miętusów i raków. 
 

Nie słyszano, by ktoś teraz łowił w Wieprzu raki rzeczne. 
Aby raki mogły żyć w rzece: 
- primo- czyste wody konieczne, 
- sekondo- meandry, zakola, głębie i wiry, 
- tercjo- stare nadbrzeżne olchy i wierzby,  
z dziurami podwodnymi pomiędzy korzeniami 
i dziurami w torfowych urwistych brzegach, podoranych wirami. 
To niezbędne warunki naturalne dla raków i ryb bytowania, 
nie służą temu inżynieryjno – melioracyjne zabiegi rzek  

prostowania. 
 

 

Ogłoszenie 
 
 W dniu 29 listopada 2006 r. spotkała się grupa, której 
celem jest utworzenie Krasnobrodzkiego Stowarzyszenia 
Korczakowskiego. 
 Ta organizacja pozarządowa miałaby za zadanie 
wspieranie rozwoju Krasnobrodu ze szczególnym 
uwzględnieniem przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży 
zgodnie z ideałami korczakowskimi. 
 Zapraszamy do współpracy osoby i instytucje, którym nie 
jest obojętny – szeroko pojęty – los dziecka oraz rozwój 
naszego miasta i gminy. 
 Dokładniejsze informacje zainteresowani będą mogli 
otrzymać podczas spotkania, które odbędzie się 08.01.2007r. 
o godz. 17.00 w lokalu Zespołu Szkół przy Sanatorium w 
Krasnobrodzie. 
 Serdecznie zapraszamy. 
 

Marianna Olszewska 
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KINO 
 

Babel 
 

 W 2002 roku mieliśmy okazje 
zobaczyć pierwszy film z tryptyku 
Alejandro Gonzaleza Innaritu. Jeżeli 
komuś przypadł do gustu "Amorres 
Perros" wkrótce wybrał się też na 
kolejny film tego reżysera. "21 gram” 
stał się filmem kultowym jednak już 
wtedy każdy wiedział, że to dopiero 
druga częsć zapowiedzianego tryptyku 
filmowego. Na film „Babel” reżyser 
kazał nam czekać trzy lata. Czy film w 
godny sposób zamyka trylogie Innaritu? 
 Film został zrealizowany z 
rozmachem a same widowisko wydaje 
się być bardziej podniosłe niż 
wcześniejsze filmy Alejandro Gonzaleza 
Innaritu. Znowu reżyser snuje opowieść 
o ludziach, którzy z pozoru nie mają ze 
sobą wiele wspólnego. Tym razem 
opowiada o ludziach żyjących na 
różnych kontynentach. Ścieżki ich życia 
łączą się za sprawą karabinu-a raczej 
wystrzału z tego karabinu. Bo oto ta 
broń staje się zarówno przyczyną 
tragedii jak zmian zachodzących w życiu 
bohaterów.  
 W Maroko pewni chłopcy w 
nieodpowiedzialny sposób bawią się 
karabinem. Próbują trafić w autobus z  
 

 
dużej odległości, jednak „zabawa” ta 
zmienia się w tragedię . Podróżująca 
autobusem wraz z mężem (Brad Pitt) 
amerykanka (Cete Blanchett) zostaje 
postrzelona. Ciężko ranna kobieta czeka 
na karetkę w marokańskim domu. 
Tymczasem rząd USA podejrzewa atak 
terrorystyczny. W domu amerykańskiej 
pary została dwójka małych dzieci pod 
opieką meksykańskiej niani, która 
postanawia pojechać w rodzinne strony 
na ślub syna i musi zabrać je ze sobą. 
Wyprawa staje się dramatyczną 
przygodą. 
Karabin, z którego strzelali chłopcy 
podarował ich ojcu Japończyk. Teraz ten 
mężczyzna wraca do swojego 
rodzinnego kraju z Maroko. Jego 
kilkunastoletnia córka Chieko jest 
głuchoniema. Żyjąca w świecie bez 
dźwięków dziewczynka nie potrafi się 
pogodzić z samobójczą śmiercią swojej 
matki.  Tak oto losy tych ludzi łaczą się 
za pomocą zwyczajnej broni palnej. 
 Według Bibli Bóg pomieszał 
ludziom języki. Jak wskazuje tytuł, 
nawiązujący do biblijnej „Wieży Babel” 
głównym tematem filmu Inarritu jest 
kwestia porozumiewania się między 
ludźmi. Okazuje się, że nie chodzi tylko 
o ludzi posługujących się innym 
językiem i żyjących w różnych 
kulturach. Niemożność komunikacji 
zachodzi również w takich relacjach jak 
ojciec-córka, żona-mąż. Film stawia 
pytanie-Czyżbyśmy byli aż tak sobie 
obcy?  

 

Symboliczna „Babel” w tytule stanowi 
więc przekaz oczywisty. W filmie należy 
zwrócić szczególną uwagę na grę 
aktorską Cate Blanchett i Brada Pitta. 
Szczególnie ten drugi aktor znowu 
stawia siebie w pozytywnym świetle po 
swoich kreacjach w takich filmach jak 
„Pan i Pani Smith” albo bardzo słabej 
„Troja”. Brad Pitt, dobitnie potwierdził, 
że jest dobrym aktorem a ze starością i 
dojrzałością mu do twarzy. Z drugiej 
strony film wykorzystuje także motyw 
podróży co w połączeniu ze świetną 
muzyką stawia film wysoko w rankingu 
najlepszych premier w ostatnim czasie. 
„Babel” to także dobra uczta dla 
wymagającego widza. Każda klatka, 
każda scena przekazuje potrzebne do 
zrozumienia filmu informacje. Podobnie 
dialogi nie wykładają od razu 
wszystkiego na ławę, ufając inteligencji 
widza, że sam uzupełni luki -ale do tego 
reżyser już nas przyzwyczaił we 
wcześniejszych filmach. I właśnie takie 
powinno być kino. Dla fanów 
wcześniejszej twórczości Innaritu - 
„lektura obowiązkowa”.  
 
Reżyseria: Alejandro Gonzalez 
Innaritu, Występują: Brad Pitt jako 
Richard, Cate Blanchett jako Susan, 
Gael García Bernal jako Santiago. 
 

Jakub Koisz 

 

Zezem 
Porady wigilijne 
 
 Jak zawsze pod koniec roku  w sprzedaży znajdują  się 
kalendarze  „zdzieraki” z ogromną ilością różnych porad i 
przepisów. Wiele z nich dotyczy zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia i tak oczekiwanej Wieczerzy Wigilijnej. W jednym z 
kalendarzy znalazłem przepisy jak podawać i jadać niektóre 
potrawy. .Dziś za tym kalendarzem podaję jak podaje się kawior-tę 
najbardziej staropolską potrawę wigilijną.  
 Kawior – przekąska sporządzana jest z ikry ryb łososiowatych, 
jesiotrowatych lub dorszowatych. Czarny lub czerwony, mały lub 
duży należy do szczególnych przysmaków. Kawior je się tzw, 
łopatką (jest o malutka łyżeczka z kości słoniowej lub masy 
perłowej), prócz tego do kawioru podaje się nóż z masy perłowej 
zakrzywionym ostrzem. Sztućce te mogą być wykonane z kości 
słoniowej lub rogu bądź z szylkretu, nigdy zaś z metalu, ponieważ 
psuje on smak kawioru. Musi być przed podaniem mocno 
schłodzony. Do tego odpowiednia jest dobra wódka, wino 
musujące lub szampan. Łopatką nabiera się trochę kawioru na 
talerz z porcelany najlepiej chińskiej lub miśnieńskiej, (nigdy zaś 
pińczowskiej!) i specjalnym nożykiem nakłada nie rozsmarowuje 
na tost posmarowany masłem. Kawior można przyprawić pieprzem 
lub sokiem z cytryny. 
 A ja nieświadom profanowałem jedzenie tej potrawy używając 
normalnej zastawy stołowej dostępnej w domu. Zaraz biegnę do 
sklepu po odpowiednie sztućce z masy perłowej lub kości 
słoniowej. Mam nadzieję, że nie zdążyli ich jeszcze wykupić w 
gorączce przedświątecznych zakupów. 

EK 

 

 

Podwójny dar serca 
 

 „Ognisty ratownik – gorąca krew”, pod takim hasłem 
w dniu 3 rudnia 2006 roku odbyła się akcja honorowego 
oddawania krwi. Organizatorami akcji byli: Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu i 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Tomaszowie Lubelskim. Miejscem akcji był 
Krasnobrodzki Dom Kultury.  
 Na apel organizatorów odpowiedziały niżej 
wymienione osoby: Murzacz Tadeusz, Kapłon Andrzej, 
Gęborys Błażej, Kuczmaszewski Krzysztof, Szpyra 
Bożena, Szpyra Antoni, Antoniak Magdalena, Antoniak 
Zbigniew, Skiba Bartłomiej, Maruszak Jerzy, Misztal 
Kazimierz, Górnik Bogusław, Kryk Piotr, Bełz Zuzanna, 
Bełz Aleksandra, Kawecka Mariola, Kawecki Robert, 
Wereski Krzysztof, Kurantowicz Katarzyna, Ratyna 
Grzegorz, Rajtak Piotr. Oddano 9410 mililitrów krwi. 
 Dziękuję wszystkim dawcom, którzy wzięli udział w 
akcji oraz wszystkim księżom z księdzem dziekanem 
Romanem Marszalcem na czele za bezinteresowne 
rozpropagowanie akcji, doktorowi Andrzejowi Pochodeńko 
z miłymi paniami pielęgniarkami za sprawne i bezbolesne 
pobranie krwi. Dziękuję również pani dyrektor KDK 
Marioli Czapla za udostępnienie lokalu. 
 W związku z odbywającą się akcją „Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę” wszyscy uczestnicy akcji krwiodawstwa 
przekazali na rzecz dzieci słodki upominek w postaci 34 
czekolad. 

         Adam Żuk 
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II Rajd Rowerowy Nauczycieli 
„Szlakiem Ułańskim” 

 

szkoły i szkół z terenu naszej gminy. 
Wszelkich informacji udziela Zespół 
Wychowania Fizycznego ZSP Krasnobród 
pod telefonem /0502647428/. 
 Rajd nabiera rozpędu. W tym roku na 
trasę ruszyło już 7 osób. Jak na razie byli 
to sami nauczyciele. Po raz pierwszy 
organizatorzy odnotowali obecność p. 
Andrzeja Jarszaka i p. Krzysztofa Górnika 
z Zespołu Szkół z sąsiedniej Suchowoli, p. 
Jadwigi Gałki ze Szkoły Podstawowej z 
Kaczórek, p. Joanny Górnik z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących z Krasnobrodu 
a stawkę cyklistów uzupełniali 
organizatorzy - nauczyciele Zespołu Szkół 
Podstawowych z Krasnobrodu - Ksiądz 
Krzysztof Maj p. Roland Wyrostkiewicz 
oraz piszący te kilka słów. Organizatorzy 
mają ambitne plany. Wiemy przecież, że 
rozformowanie Pułku miało miejsce w 
okolicach Woli Sudkowskiej, a są to 
tereny obecnej Ukrainy stąd 
przyszłościowy zamysł wydłużenia rajdu i 
odwiedzenia, a przede wszystkim 
symbolicznego uczczenia w ten sposób 
poległych tam naszych ułanów. 
 Kończąc pragnę zachęcić do udziału w 
rajdzie, do tej formy czynnego 
wypoczynku a jednocześnie do refleksji 
nad nie tak odległą historią. 
 Z wyrazami szacunku Przewodniczący 
Zespołu Wychowania Fizycznego ZSP 
Krasnobród - Sławomir Radliński. 
 

 Wspólne zdjęcie z kombatantami - uczestnikami uroczystości Święta Patrona Zespołu 
Szkół Podstawowych im.25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w dniu 22 września 2006r – 
było początkiem już drugiego rajdu rowerowego organizowanego przez nauczycieli  ZSP 
Krasnobród. 

 
 Organizatorzy od samego początku wskazują na trzy główne cele wiodące tego 
przedsięwzięcia: 

1. uczczenie pamięci Patrona Szkoły 
2. promocja szkoły na zewnątrz 
3. rekreacyjno-prozdrowotny 

 O ile w moim odczuciu dwa ostatnie cele są bardzo czytelne to pierwszy wymaga 
kilku słów komentarza. Patron ZSP Krasnobród jest patronem historycznym. Patronem 
trudnym w odbiorze dla dorosłych a cóż powiemy o dzieciach? Jest patronem zbiorowym, 
wokół którego do dnia dzisiejszego toczą się spory historyczne i reprezentowane są różne 
poglądy. Czekając na kolejne książki, publikacje czy opinie rok temu grupa 4 nauczycieli 
ZSP Krasnobród ruszyła fragmentem szlaku bojowego 25 PUW, który w zgodnej opinii 
historyków i żyjących uczestników Pułku nie budzi zastrzeżeń a istniejący w Pułku pluton 
kolarzy, który przechodził także szkolenia w jeździe na nartach był naszym protoplastą. 
Rower zastąpił konia, z koni na rowery, z koni na narty – naszym zdaniem nie powinien 
to być frazes. Szkoła daje możliwości uzyskania karty rowerowej. Prawie wszyscy 
czwartoklasiści z tej oferty edukacyjnej korzystają. Rower jest raczej w każdym domu, 
ale czy JA z niego korzystam nie jest już takie oczywiste. Propozycja rajdu rowerowego 
proponowana przez nauczycieli jest propozycją otwartą, jest czytelną dla społeczności 
szkolnej transformacją tradycji w określoną formę działania. Zachęcamy do udziału po 
raz kolejny nie tylko nauczycieli, ale także inne osoby dorosłe czy też pod ich opieką 
uczniów naszej 

 

 

Krasnobród 
- moje miasto. 

Co o nim wiem? 
 
 Dnia 20 listopada 2006 roku w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury odbył się 
„Konkurs Wiedzy o Krasnobrodzie” 
zorganizowany przez p. Alinę Piela i p. 
Zofię Tyrka. Przeznaczony był dla 
uczniów klas IV i V Szkoły Podstawowej 
w Krasnobrodzie. 
 Uczniowie odpowiadali na pytania 
przygotowane przez organizatorów 
konkursu. Dotyczyły one historii i czasów 
współczesnych Krasnobrodu. 
 Zwycięzcą konkursu została klasa IV 
c. Drugie i trzecie miejsce zajęły kolejno: 
klasa V b i klasa IV b. 
 Duże zainteresowanie konkursem 
potwierdza, że tego typu prezentacje 
wiedzy powinny być organizowane jak 
najczęściej. 
 Dyrekcja Szkoły ufundowała nagrody, 
za co serdecznie dziękujemy. 
 
       Alina Piela 
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Rady dla rodziców 
Zaburzenia mowy i ich przyczyny 

 

 Zaburzenia mowy obejmują szeroką 
gamę odchyleń od tej normy, 
poczynając od drobnych 
nieprawidłowości w wymawianiu 
poszczególnych głosek aż po ciężkie 
wady, które utrudniają kontakt z 
otoczeniem i powodują złe 
przystosowanie się jednostki do życia 
społecznego.  
 Rozwój mowy powinien w zasadzie 
zakończyć się w 6-7 roku życia. W 
niektórych przypadkach kształtowanie 
się mowy trwa nieco dłużej i dziecko 
dopiero po roku nauki w szkole zaczyna 
mówić prawidłowo bez żadnej 
interwencji. 
 Istnieją jednak pewne odchylenia 
uchwytne już w okresie rozwoju mowy. 
Np. dziecko 5-letnie wymawiając głoski 
s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź wsuwa język 
między zęby. Wiadomo, że nawyk ten 
utrwala się i pozostaje. Wtedy już 
mówimy o patologii. O patologii 
mówimy wówczas, gdy stwierdzamy 
zmiany anatomiczne w obrębie 
narządów artykulacyjnych lub też 
obniżoną ostrość słuchu. Dzieci te 
należy leczyć nie czekając do 7 roku 
życia. Chodzi bowiem o przygotowanie 
do rozpoczęcia nauki szkolnej. 
 Jeśli do 3 roku życia dziecko 
wymawia tylko pojedyncze wyrazy, i to 
proste, jak mama, tata, baba, możemy 
podejrzewać opóźniony rozwój mowy. 
Przyczyn tego opóźnienia upatruje się w 
czynnikach dziedzicznych, w braku u 
dzieci naturalnego pędu do mowy i do 
naśladownictwa oraz w osłabieniu 
uwagi i ogólnej sprawności motorycznej 
wszystkich mięśni, a w tym mięśni 
biorących udział w czynnościach 
mówienia. Takie dzieci zaczynają 
zwykle później siadać, stawać i chodzić. 
Dzieci, u których rozwój mowy jest 
opóźniony, zaczynają mówić w 5-6 roku 
życia. Mowa ich jest jednak 
nieprawidłowa. 
 Omówię teraz najczęściej spotykane 
wady wymowy. Istnieje bardzo wiele 
podziałów zaburzeń mowy. Ja 
przedstawię podział najprostszy, 
praktyczny, który najczęściej występuje,  

 
a także jest możliwy do korygowania w 
szkole i w domu, nawet przez samo 
dziecko. 
 Największą grupę zaburzeń mowy 
tworzą wady artykulacyjne określane 
mianem dyslalii. Dyslalia to 
nieprawidłowa wymowa jednej głoski 
np. r, wielu głosek (np. sz, ź, cz, dż), a 
nawet wszystkich głosek lub niemal 
wszystkich głosek od razu.  
 W obrębie dyslalii wyróżniamy 
następujące zaburzenia mowy. 
- seplenienie to nieprawidłowa wymowa 
głosek sz, ż, cz, dż; wymawiane są one 
jako s, z, c, dz albo ś, ź, ć, dź, np.: 
szafa-safa, siafa; czapka-capka, ciapka.  
Głoski s, z, c, dz mogą być zmiękczane 
lub wymawiane jak sz, ż, cz, dż, np.: 
sanki-sianki, szanki; zabawa-ziabawa, 
żabawa. 
 Jedna z odmian seplenienia jest 
seplenienie międzyzębowe. Pojawia się 
ono wówczas, gdy dziecko zaczyna 
wymawiać głoski s, z, c, dz, tzn. około 
3-4 roku życia (wcześniej zmiękcza je). 
Nieprawidłowo mogą być wymawiane 
trzy szeregi głosek lub jeden z tych 
szeregów: sz, ż, cz, dz; s, z, c, dz; ś, ź, ć, 
dź. 
Dziecko wymawia te głoski z językiem 
wsuniętym między zęby. Wada ta nie 
ustępuje samoistnie. 
 Inną odmianą seplenienia jest 
seplenienie boczne. Charakteryzuje się 
ono nieprzyjemnym brzmieniem. 
Szczelina nie tworzy się wzdłuż linii 
środkowej języka, lecz w częściach 
bocznych. Powietrze przepływa jak przy 
wymowie  głoski „l”. Przepływ 
powietrza bywa jednostronny lub 
dwustronny. Nieprawidłowo 
wymawiane są głoski s, z, c, sz, ż, cz, ś, 
ź, ć, ale może być zaburzony tylko 
jeden szereg głosek. 
 Seplenienie powstaje najczęściej w 
okresie kształtowania się mowy. Wśród 
przyczyn, które mogą powodować 
seplenienie, wymienia się: 
nieprawidłową budowę anatomiczną 
narządów mowy, zaburzony słuch, 
naśladownictwo, nieprawidłowy zgryz, 
wymianę uzębienia mlecznego na stałe 
oraz niesprawność języka i warg, a  
 

 

także niektóre choroby górnych dróg 
oddechowych. 
 Niektórzy specjaliści sądzą, że 
seplenienie międzyzębowe powstaje u 
dzieci, które miały stale otwarte usta na 
skutek utrudnionego oddychania nosem, 
powstaje też wtedy, gdy dziecko źle 
połyka, tzn. podczas połykania wsuwa 
język między zęby. Nieprawidłowa 
budowa języka również przyczynia się 
do seplenienia np. język duży, gruby, 
umięśniony, krótkie wędzidełko. 
Pewien wpływ ma też napięcie języka: 
zbyt duże (język sztywny) lub obniżone 
(język wiotki). W przypadku małej 
sprawności języka i warg narządy te nie 
wykonują ruchów potrzebnych do 
wymawiania poszczególnych głosek, 
np. przy artykulacji sz, ż, cz – język, 
zamiast za górnymi zębami, leży za 
dolnymi, wargi są rozchylone lub 
mocno wysunięte do przodu.  
 Zniekształcony zgryz i anomalie w 
zakresie uzębienia mogą także 
powodować nieprawidłową artykulację. 
Dotyczy to takich głosek jak sz, ż, cz, s, 
z, c, ś, ź, ć. Zjawisko to spotykamy w 
przypadku tzw. zgryzów otwartych 
częściowo lub całkowicie. Głoski te 
wymawiane są przeważnie 
międzyzębowo. W przypadku 
tyłozgryzów (tzn. gdy żuchwa jest 
cofnięta) często mowa jest 
zniekształcana. Dziecko realizuje głoski 
poprzez zwarcie dolnej wargi i górnych 
zębów. Ubytki zębowe może zasłaniać 
wargami, np. przez mocniejsze ich 
przyciśnięcie i rozciągnięcie. Przy 
tyłozgryzach istnieje przeważnie 
wysoko wysklepione podniebienie, co 
jest przyczyną nieprawidłowego 
brzmienia dźwięków. 
 Upośledzenie słuchu utrudnia 
odbiór mowy cudzej i własnej. Ważne 
jest, kiedy słyszalność się obniżyła. Jeśli 
nastąpiło to w okresie kształtowania się 
mowy, wtedy dziecko ma duże kłopoty 
z właściwym odbiorem. Wyjątkowo 
trudna jest wtedy percepcja głosek 
szczelinowych i zwartoszczelinowych 
tj.: s, z, c, sz, ż, cz. Głoski te są zwykle 
zmiękczane, tzn. wymawiane jak ś, ź, ć. 
Rodzice rzadko zdają sobie z tego 
sprawę; uważają, że dziecko tak mówi 
bo „się pieści”.  
 Ciąg dalszy w następnym numerze 
gazety. 

 Grażyna Krzeszowska 
 

 

Szanowni Państwo! 
 

 Pragnę serdecznie podziękować tym, którzy oddali na mnie swój 
głos podczas wyborów na Burmistrza Krasnobrodu. 
 Państwa głos nie został zmarnowany! Będzie inspirował mnie do 
jeszcze bardziej intensywnej pracy na rzecz Krasnobrodu i mieszkańców 
tej gminy na moim obecnym stanowisku, tj. Dyrektora Sanatorium. 
 Wybranemu Burmistrzowi Krasnobrodu gratuluję i życzę 
dotrzymania obietnic przedwyborczych. 

      Wiesław Chmielowiec 
 

 

Ogłoszenie! 
 

Serdecznie zapraszamy do umieszczania 

 na łamach „Gazety Krasnobrodzkiej”  

reklam i różnego rodzaju ogłoszeń. 
Szczegółowe informacje dotyczże reklam 

można uzyskać w redakcji,  

ogłoszenia będą publikowane 

 bezpłatnie. 
 

Redakcja G.K. 
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Śpiewające przedszkolaki  
 
 Już po raz XII w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury odbył się Gminny 
Konkurs Piosenki Przedszkolaka. 
 Jak co roku udział w tej imprezie 
wzięły najmłodsze dzieci ze szkół 
gminy Krasnobród i jak co roku było 
bardzo wesoło i sympatycznie. Już 
przed godziną dziesiątą w sali 
widowiskowej KDK pojawili się 
pierwsi mali artyści, którzy z 
niecierpliwością oczekiwali na 
rozpoczęcie konkursu. Ale nie tylko 
przedszkolaki nie mogły doczekać się 
wyjścia na scenę, bo towarzyszące im 
panie wychowawczynie, rodzice i 
dziadkowie także z wielką 
niecierpliwością czekali na występy 
swoich pociech. 
 Punktualnie o 10.00. dyrektor 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury 
Mariola Czapla oficjalnie powitała 
wszystkich zgromadzonych (a trzeba w 
tym momencie dodać, że sala była 
pełna) i rozpoczęło się wesołe 
śpiewanie. 
Na scenie pojawiali się soliści, duety, 
tercety, ale wszyscy z równie wielką 
radością i uśmiechem prezentowali 
przygotowane piosenki. A jeśli już o 
piosenkach mowa,  
 

 
to były one bardzo zróżnicowane. 
Repertuar małych artystów zawierał nie 
tylko piosenki poznane w przedszkolu, 
ale także wielkie hity z list przebojów.  
 W sumie zaprezentowało się ponad 
stu małych gwiazdorów, którzy 
nagradzani byli wielkimi brawami. 
Każdy wykonawca na swój sposób 
przeżywał swój występ. Jedni bez 
żadnej tremy wychodzili na scenę i jak 
urodzeni wokaliści śpiewali swoje 
przeboje, inni potrzebowali troszeczkę 
dopingu w postaci braw a jeszcze inni 
musieli skorzystać z pomocy dorosłych i 
na scenie oprócz małego artysty można 
było zobaczyć np. babcię. Wszyscy 
jednak spisali się na medal i zasłużyli na 
nagrodę.  
 Tak też się stało i na koniec tego 
czwartkowego przedpołudnia każdy 
przedszkolak otrzymał pamiątkowy 
dyplom oraz mały upominek. Potem 
były już tylko pamiątkowe zdjęcia i 
nadzieja, że za rok znowu się spotkamy 
w tak licznym gronie. 

M.K. 

 

Fotoreportaż - str. 20 

 

Święta na pocztówkach 
 
 Już od kilku lat uczestnicy zajęć świetlicowych prowadzonych w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury biorą czynny udział w konkursie plastycznym 
organizowanym przez Zamojski Dom Kultury „Święta na pocztówkach”.  
 Celem tego konkursu jest wykonanie projektu karty pocztowej o tematyce 
świątecznej lub noworocznej ze szczególnym uwzględnieniem oryginalności, 
pomysłowości każdego z młodych wykonawców.  
 Do udziału w tym przedsięwzięciu zapraszani są uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów z terenu Zamościa i powiatu zamojskiego. 
 Jak już wcześniej wspomniałam swoje prace do Zamościa wysyłają także dzieci 
uczęszczające na zajęcia świetlicowe w Krasnobrodzkim Domu Kultury. 
 Miło jest mi poinformować Czytelników Gazety Krasnobrodzkiej, że prace 
naszych małych artystów zostają zauważane przez jurorów oceniających setki 
nadsyłanych kartek. 
 Tak jak w roku ubiegłym wysłane przez małych artystów projekty kartek zostały 
zakwalifikowane do udziału w wystawie pokonkursowej. Wśród kartek 
umieszczonych na wystawie można obejrzeć dwie wykonane podczas zajęć 
świetlicowych w KDK. Ich autorkami są: Magdalena Kościńska lat 11 oraz 
Karolina Kawecka lat 10.  
 Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowały się także kartki wykonane przez: 
Sylwię Gajewską, Łucję Przytułę, Patrycję Rambon, Zuzannę Rambon i 
Monikę Wędzyńską - uczennice Szkoły Podstawowej w Kaczórkach: 
  W tym miejscu należy jeszcze dodać, że czytając protokół Komisji Konkursowej 
V Konkursu Plastycznego „Święta na pocztówkach” mamy się czym pochwalić 
ponieważ w kategorii gimnazjalistów III nagrodę zdobyła Martyna Gontarz z 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie.  
 Gratulacje !!! 
 Nie pozostaje mi nic innego jak tylko zaprosić wszystkich Państwa do obejrzenia 
tej wystawy w Zamojskim Domu Kultury, a naszym artystom życzyć dalszych 
sukcesów. 
 

           M.K. 

 

Kącik 
Poetycki 

 

 

W wieczór cichy święty 
 
Idzie gwiazdka po niebie, 
złotym światłem sieje, 
zagląda do okien 
i do dzieci się śmieje. 
 
To podziwia choinkę, 
to przegląda prezenty 
w wieczór wigilijny, 
w  wieczór cichy, święty. 
 
A gdy do wieczerzy 
zasiądzie rodzina 
i najstarszy gwiazdkę 
z dzieciństwa wspomina. 
 
Płyną opowieści, 
melodie kolędy, 
w wieczór wigilijny, 
w wieczór cichy, święty. 
 
Na stole płonie świeca –  
światełko pomocy 
dla tych co samotni, 
opuszczeni tej nocy. 
  
Serca – świece goreją, 
jasna gwiazda wschodzi... 
Żebyś nie był samotny, 
Jezus na świat przychodzi. 
 

    M. Olszewska 
 

 

Wigilia 
 
Biało, cicho, uroczyście 
Czas radości i oczekiwania 
Srebrna noc grudniowa  
W anielskie nuty zasłuchana 
 
Biel obrusa, biel opłatka 
Blask choinki, gwiazd, księżyca 
Ten jedyny wieczór roku 
Rozsypuje skarby wokół. 
 
Najpiękniejsza gwiazda wschodzi 
Daje znak całemu światu 
Boża dziecina na ziemi się rodzi 
Oddajmy więc pokłon Bogu i bratu. 
 
Stajemy wzruszeni przy rodzinnym stole 
Dzieląc się opłatkiem, składając życzenia 
A potem kolęda radosna i mocna 
Która tak wiele w naszym życiu zmienia. 
 

Jadwiga Kuczmaszewska 

Grudzień 2005 r. 

Klocówka 
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Terminy  
adoracji bożonarodzeniowych  

 
 Jak co roku w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie, 
po mszach świętych odbywają się tradycyjne adoracje 
bożonarodzeniowe tzw. jasełka przygotowywane przez 
mieszkańców poszczególnych miejscowości Parafii 
Krasnobród oraz przez różne grupy społeczne. 
 Poniżej przedstawiamy terminy adoracji i ich 
wykonawców: 

6 stycznia 2007 
godzina: 9.00 - Jacnia 

  10.30 - Majdan Wielki 

  12.00 - Dominikanówka 

7 stycznia 2007 
godzina: 10.30 - Wólka Husińska 

14 stycznia 2007 
godzina: 9.00 - Zielone 

  10.30 - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 

  12.00 - Łuszczacz 

21 stycznia 2007 
godzina: 9.00 Krasnobród 

  10.30 Hutki 
02 luty 2007 

godzina: 17.00 -Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu 

              Zespołu Wójtowianie.  
 

Chętni, którzy nie są ujęci w tym terminarzu a chcieliby 
zaprezentować swoje jasełka w krasnobrodzkim kościele 
proszeni są o zgłaszanie się do księży pracujących w 
Krasnobrodzkiej parafii. 

 

Co słychać  
w Kulturze? 

 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek 

 
 17 grudnia 2006r. to termin eliminacji rejonowych XIII 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza 
Kazimierza Szwarlika – Będzin 2007, które odbyły się w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury. 
 Do tegorocznych eliminacji zgłosiło się 20 następujących 
wykonawców: Aleksandra Wnuk, Aleksandra Dudek, Natalia 
Sitkowska, Aleksandra Czyżo, Katarzyna Strzałka, Agata Dudek, 
Łukasz Dudek i Zespół wokalny "ALIBI" ze Zwierzynieckiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji, Zespół wok-instr "MAŁY CHÓREK" 
z Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce, Zespół wokalny 
"KALINKA" z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w 
Kalinowicach, Chór "HARMONIA" z Gimnazjum im. Pawła 
Adamca w Łukowej, Zespół wokalny "BEZ PRZYDZIAŁU" z 
Zamościa, Wojciech Władek z Młodzieżowego Domu Kultury w 
Zamościu, Waldemar Mazurek, duet Marcelina Dziura i Kazimiera 
Bender oraz Chór Seniora "HARMONIA" z Tomaszowskiego 
Domu Kultury, Chór kameralny "CAMERATA" z Gminnego 
Centrum Kultury w Łańcucie, Zespół "JARCZOWIANKI" z 
Jarczowa, Zespół Śpiewaczy "ROZTOCZE" z Urzędu Gminy 
Krynice i Zespół wok-instr. "TOMASZOWIACY" ze 
Stowarzyszenia Artystycznego Chór "Tomaszowiacy" w 
Tomaszowie Lubelskim. 
 Główną nagrodą tych eliminacji jest udział w finale festiwalu, 
który odbędzie się na początku stycznia 2007 roku w Będzinie. 
Spośród 20 uczestników zgłoszonych do krasnobrodzkich 
eliminacji tylko dwóch może zdobyć tą nagrodę.  
 Szczegółową relację z eliminacji zamieścimy w styczniowym 
wydaniu G.K. 
 

Przegląd Twórczości i Obrzędowości 
Bożonarodzeniowej Osób Niepełnosprawnych 

 
W dniu 11 stycznia 2007 roku w Krasnobrodzkim Domu Kultury 
odbędzie się kolejna edycja Przeglądu Twórczości i Obrzędowości 
Bożonarodzeniowej Osób Niepełnosprawnych. W przeglądzie 
wezmą udział uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z terenu 
województwa lubelskiego. Impreza ta organizowana jest wspólnie 
przez KDK i Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce. 
 

Intersport Family CUP 2007 
 Już po raz trzeci Krasnobród będzie organizatorem eliminacji 
województwa lubelskiego Amatorskich Mistrzostw Polski w 
Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie „INTERSPORT FAMILY 
CUP”. Planowany termin imprezy to niedziela 28 stycznia 2007r., 
miejsce - Góra Chełmowa.  Krasnobród jest jedną z 16 
miejscowości w Polsce, w której organizowane będą takie 
eliminacje. 
 Głównymi organizatorami „Family Cup” są: Wydawnictwo 
Family Cup, Redakcja dwumiesięcznika „Sportowy Styl” i 
Stowarzyszenie Family Cup, natomiast eliminacje województwa 
lubelskiego organizują: Miasto i Gmina Krasnobród i 
Krasnobrodzki Dom Kultury. 
 Celem zawodów jest upowszechnianie sportu oraz zawodów 
narciarskich i snowboardowych, w których mogą uczestniczyć 
również całe rodziny.  
 Serdecznie zapraszamy miłośników „białego szaleństwa” do 
udziału w tej imprezie. Regulamin zawodów oraz formularz 
zgłoszenia udziału w zawodach znajdują się na stornie 
internetowej: www.familycup.com.pl. Informacje można także 
uzyskać u organizatora regionalnego, czyli w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury. 

Informacje zebrała: M. Czapla 

 

Szachowe sukcesy 
 

 W dniu 11 grudnia 2006r. 
w Zamościu odbyła się III 

edycja Zamojskiej Szkolnej 
Ligi Szachowej. W 
zawodach tych uczestniczyło 
10 drużyn, w tym również 
reprezentacja 
Krasnobrodzkiego Klubu 
Szachowego działającego 
w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury. Z przyjemnością 
informujemy, że nasza 
reprezentacja w składzie: Mariusz Ruczkowski, Damian 
Kawałek i Anika Grela zajęła III miejsce i przywiozła 
brązowy medal. Cieszymy się z tego sukcesu i gratulujemy 
naszym zawodnikom. 

M. Czapla 

 
A oto jak turniej wspomina jeden z jego uczestników: 
 Gdy piszę te słowa, przypomina mi się atmosfera 
turnieju, bowiem były chwile radości jak i smutku. 
Wyobraźcie sobie, że pod koniec każdej partii, gdy kończy 
się czas, a partia nie jest rozstrzygnięta, ręce zwilgotniały mi 
z przejęcia, a serce łopotało jak spłoszony ptak. 
 Cieszę się z wygranej, naturalnie, bo nie jest przecież 
łatwo wygrać kolejnej partii szachowej w dziesięć minut! 
 Dziękuję wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony 
czas, a sędziom za wspaniałą atmosferę, którą stworzyli. 
Mam nadzieję, że do kolejnego turnieju dotrzemy, w równie 
dobrej formie i stylu. 

       Mariusz Ruczkowski 
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