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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

 

Powołanie 
Z dniem 1 września 2006r. Burmistrz 

Krasnobrodu Marek Pasieczny powołał 

na stanowisko zastępcy burmistrza pana 

Janusza Nowoja. 

Zastępca burmistrza ma 48 lat, mieszka 

w Krasnobrodzie, żonaty, 4 dzieci. 

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego, wydział ekonomii, 

kierunek marketing i zarządzanie. 

 
Będzie jaśniej 

Pod koniec września br. rozpoczną się 

prace związane z kablowaniem i 

wykonaniem oświetlenia ul. Lelewela na 

odcinku od posesji p. Kudełków do stacji 

trafo przy ulicy Spokojnej. Podobne 

prace prowadzone będą również przy 

ulicy Zamojskiej na odcinku od posesji 

p. Ryszarda Gontarza do zjazdu na 

kamieniołom. W ramach prac 

energetycznych prowadzonych przy ul. 

Zamojskiej wykonane zostanie również 

oświetlenie przystanku autobusowego i 

parku obok rzeki Wieprz. 
 

Na Spokojnej 
Trwają prace związane z wykonaniem 

drogi na ulicy Spokojnej. Wykonano już 

podbudowę, a obecnie układana jest 

nawierzchnia z kolorowej kostki 

brukowej. Wykonany zostanie również 

jednostronny chodnik z kostki brukowej 

koloru szarego. Planowane zakończenie 

prac to 30 października 2006r. 
 

Zakończenie prac 
na Placu Siekluckiego 

Trwające przez okres wakacji prace 

związane z zagospodarowaniem Placu 

Siekluckiego położonego w centrum  

 

 

Krasnobrodu dobiegły końca. W ramach 
tych prac wykonano oświetlenie placu, 

kanalizację przeciwburzową, 

nawierzchnię z kostki brukowej. Na 

placu ustawiono też gazony i posadzono 

krzewy, a także zamontowano fontannę.  

 

Prace drogowe w Hutkowie 
Na drodze gminnej w miejscowości 

Hutków wykonano 200 m nakładki 

asfaltowej. 

 

Targowa i Tomaszowska 
Na koniec września planowane jest 

rozpoczęcie prac przy ulicach Targowej i 

Tomaszowskiej. Na ulicy Targowej 

wykonana zostanie nowa nawierzchnia z 

kostki brukowej. Natomiast przy ulicy 

Tomaszowskiej prowadzone będą prace 

związane z wykonaniem chodnika. 

 

Modernizacja remizy strażackiej 

w Majdanie Wielkim 
Trwają prace przy modernizacji remizy 

strażackiej w Majdanie Wielkim. 

Obecnie wykonywane jest 

pomieszczenie gospodarcze, a w 

następnym etapie planowane jest 

wykonanie docieplenia garażu.  

 

Kaplica na Wodzie 
Na przełomie września i października br. 

rozpoczną się prace związane z 

modernizacją terenu przy Kaplicy na 

Wodzie. Prace polegać będą na 

zabezpieczeniu kamieniami wypływu 

źródeł zboczowych, regulacji strumyka 

odprowadzającego wody jak również 

wykonaniu dwóch mostków. Ponadto 

przeprowadzone zostaną prace 

pielęgnacyjne drzewostanu.  
 

Rozświetlone ulice 
Z dniem 20 września br. przekazano do 

użytkowania oświetlenie ulic 3 Maja i 

Słonecznej. Całość zadania wykonała 

firma PW „Elko” z Tomaszowa Lub. 

Wartoć inwestycji wyniosła ponad 88 

tys. zł. 

 

 

 

 

 

Kosze do selektywnej  

zbiórki odpadów  
We wrześniu 2006 Urząd Miejski w 

Krasnobrodzie we współpracy z 

Zakładem Gospodarki Komunalnej 

rozpoczął  rozstawianie koszy do 

selektywnej zbiórki opakowań szklanych 

(tzw. „dzwonów”) i pojemników 

siatkowych na opakowania plastikowe.  

Zakupione zestawy do zbiórki surowców 

wtórnych ustawiono w następujących 

miejscach:  

1) Majdan Wielki przy Szkole 

Podstawowej 

2) Krasnobród – Podklasztor przy 

budynku byłego Urzędu Gminy, 

3) Przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Zespole Szkół 

Podstawowych w Krasnobrodzie,  

4) Krasnobród – na wygonie u zbiegu 

ulic: Kościuszki, Sikorskiego, Targowej 

5) Krasnobród – Podzamek przy zjeździe 

do Sanatorium 

6) Hutki – przy moście (skrzyżowanie z 

drogą do oczyszczalni) 

Jednocześnie dostawiono pojemnik do 

zbiórki opakowań plastikowych przy 

budynku Urzędu Miejskiego. 

Informujemy mieszkańców, że w 

przypadku sprawdzania się tej formy 

zbiórki opakowań, istnieje możliwość 

zakupu przez Urząd Miejski 

dodatkowych pojemników i rozstawienie 

ich na terenie Gminy i Miasta 

Krasnobród. 
 

Likwidacja dzikich wysypisk 
W związku z planowaną pod koniec 

września likwidacją dzikiego wysypiska 

położonego na gruntach wsi Hutki, 

zwracamy się z prośbą do mieszkańców 

Hutek i Kaczórek o zawieranie umów na 

wywóz nieczystości stałych. Brak takiej 

umowy wraz z poświadczeniem wywozu 

(faktury), świadczy o małej świadomości 

społecznej wśród mieszkańców, jak i 

popieraniem takiej formy pozbywania 

się odpadów. Jednocześnie informujemy, 

że Urząd Miejski w Krasnobrodzie 

będzie podejmował kroki prawne w celu 

zaniechania takich praktyk jak 

pozbywanie się odpadów w lasach czy 

przydrożnych rowach. Zgodnie z art. 6 

ust.1. ustawy o utrzymaniu porządku i 

czystości w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 

236 poz 2008, z poźn. zm) w niedługim 

czasie rozpoczną się kontrole właścicieli 

nieruchomości odnośnie posiadanych 

umów na wywóz nieczystości stałych. 

Liczymy na pomoc mieszkańców i 

zaangażowanie się poprzez zawarcie 

umowy z przewoźnikiem na wywóz 

nieczystości stałych.  

Informujemy także, że w miejscowości 

Hutki ustawiono pojemniki do zbiórki 

opakowań szklanych i plastikowych. W 

przypadku zainteresowania taką formą 

oddawania opakowań planujemy 

dokupienie i rozstawienie dodatkowych 

pojemników.  

Informacje zebrała: M. Czapla 
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uu  KKrróólloowweejj  KKrraassnnoobbrroodduu!!!!!!  
 

 „Błogosławiony jesteś, Panie Boże 

wszechświata, bo dzięki Twojej hojności 

otrzymaliśmy chleb, który jest owocem 

ziemi i pracy rąk ludzkich; Tobie go 

przynosimy, aby stał się dla nas chlebem 

życia.” Tymi słowami kapłan ofiarowuje 

Bogu białą hostię podczas każdej Mszy 

świętej gdy podnosi ją do góry na 

patenie, jakby pokazując Bogu to, co za 

chwilę stanie się ciałem Chrystusa a w 

tej chwili jest dziełem Jego 

błogosławieństwa oraz ciężkiej pracy 

człowieka.  

 Wiemy dobrze, że w tym roku 

pogoda nie rozpieszczała naszych 

rolników. Ale wiemy również, że nie 

jest sztuką wielbić Boga i składać mu 

dziękczynienie wtedy, gdy wszystko 

układa się po naszej myśli, gdy plony są 

dobre i pogoda dopisuje. Człowiek 

wierzący 

 

 

zdaje sobie sprawę z tego, że zawsze 

jest za co Bogu dziękować i w tej 

modlitwie nie ustaje. Z tym 

przeświadczeniem w sercu 

zgromadziliśmy się w naszej parafialnej 

świątyni w święto Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny przypadające 

8 września, aby złożyć Bogu 

dziękczynienie za tegoroczne plony i 

poświęcić ziarno na zasiew. 

 Z wieńcami żniwnymi, które są 

najpiękniejszą cząstką tego, co 

zebraliśmy z naszych pól przybyły 

delegacje z wiosek: Majdan Wielki, 

Klocówka, Dominikanówka, Łuszczacz, 

Wólka Husińska. We mszy św. 

uczestniczyła też delegacja 

samorządowców z zastępcą burmistrza 

Krasnobrodu Januszem Nawojem, która 

złożyła dary ołtarza.  

 

 

 Mszę świętą odprawił i kazanie 

wygłosił ks. dr Wiesław Galant 

wicerektor naszego Seminarium 

Duchownego w Lublinie. Na 

zakończenie uroczystości dożynkowej 

kapłan poświęcając wieńce żniwne 

modlił się następującymi słowami: 

Przyjmij, wszechmogący Boże, nasze 

dziękczynienie za tegoroczne żniwa. Ty 

powierzyłeś nam ziemię, abyśmy z niej 

korzystali i ją uprawiali, Ty dajesz nam 

słońce i deszcz, wiatr i rosę. Na pokarm 

dałeś nam ryby i zwierzęta. Dałeś nam 

też rozum i wyobraźnię, abyśmy 

roztropnie korzystali z darów ziemi. 

Dziękujemy Ci za Twoją pełną 

wierności troskę o nas i prosimy Cię: 

pomóż nam tak korzystać z Twoich 

darów, aby ziemia mogła na zawsze 

pozostać miejscem życia, spraw także, 

abyśmy umieli dzielić Twoje dary z 

potrzebującymi. 

 

   Ks. Krzysztof 

 

Fotoreportaż – str.11 

 

              Dzień 
Weterana 

 

Zamościu, Zarządu Okręgowego 

Związku Kombatantów RP i Byłych 

Więźniów Politycznych w Zamościu, 

Zespołu Szkół Podstawowych w 

Krasnobrodzie oraz delegacje różnych 

związków kombatanckich z takich 

miejscowości jak: Zamość, Obsza, 

Szczebrzeszyn, Adamów, Stary Zamość, 

Hrubieszów, Grabowiec, Skierbieszów, 

Łaszczów, Sitno, Miączyn, Józefów, 

Tomaszów Lub., Tyszowce, Nielisz, 

Tarnogród, Goraj, Bełżec, Susiec, 

Łukowa i Krasnobród.   

 Na zakończenie oficjalnej części 

uroczystości orkiestra zagrała marsza, a  

 

następnie kombatanci (ponad 300 

osobowa grupa) i zaproszeni goście 

udali się do Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Krasnobrodzie 

na wspólny posiłek. Zanim jednak 

przystąpiono do degustacji 

okolicznościowe przemówienia 

wygłosili: prezes Zarządu Okręgowego 

ZKRPiBW w Zamościu Władysław 

Bednarczyk i przewodniczący Rady 

Powiatu Zamojskiego Kazimierz 

Mielnicki. Potem był posiłek i czas na 

wspomnienia z dawnych lat oraz 

wspólne śpiewanie pieśni 

patriotycznych.   

 Uroczystości „Dnia Weterana” 

przebiegły w miłej i serdecznej 

atmosferze. Uczestnicy tego święta 

rozstawali się z nadzieją na kolejne 

spotkanie za rok. 

M. Czapla 

 

Fotoreportaż str. .... 

 W dniu 3 września 2006 roku w 

Krasnobrodzie odbyły się uroczystości z 

okazji „Dnia Weterana”, których 

organizatorem był Zarząd Okręgowy 

Związku Kombatantów Rzeczpospolitej 

Polskiej i Byłych Więźniów 

Politycznych w Zamościu. 

 Na uroczystości te przybyły 

delegacje kombatantów wraz z blisko 30 

pocztami sztandarowymi 

reprezentującymi poszczególne koła 

związków kombatanckich oraz 

zaproszeni goście. 

 Uroczystości rozpoczęły się mszą 

św. odprawioną o godz. 10.30 w 

Sanktuarium Maryjnym w 

Krasnobrodzie, której przewodniczył ks. 

prałat Roman Marszalec. 

 Po mszy św. uczestnicy 

uroczystości, z Orkiestrą Dętą 

Krasnobrodzkiego Domu Kultury na 

czele, przemaszerowali na miejscowy 

cmentarz. Tam pod Pomnikiem 

Żołnierzy Września 1939 odbyła się 

dalsza część uroczystości. Po odegraniu 

Hymnu Narodowego okolicznościowe 

przemówienie wygłosił prezes Zarządu 

Okręgowego Związku Kombatantów RP 

i Byłych Więźniów Politycznych w 

Zamościu p. Władysław Bednarczyk. 

Następnie ks. prałat Roman Marszalec 

rozpoczął modlitwę w intencji poległych 

w obronie Ojczyzny. 

 Kolejnym punktem uroczystości 

„Dnia Weterana” było oddanie hołdu 

poległym poprzez złożenie wiązanek 

pod pomnikiem. Wiązanki złożyły 

delegacje: Starostwa Powiatowego w 
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Pożegnanie wakacji 
oraz 50-lecie Koła LZS w Krasnobrodzie  
i początków piłkarstwa krasnobrodzkiego 

 

 W tym roku festyn „Pożegnanie 

wakacji” w Krasnobrodzie odbył się w 

ostatni weekend wakacji, tj. w dniach 

25-27 sierpnia. Tegoroczna impreza 

miała szczególny charakter, gdyż 

połączona była z obchodami 50-lecia 

Koła LZS w Krasnobrodzie i początków 

piłkarstwa krasnobrodzkiego. 

25.08.2006r. 
 Festyn rozpoczął się w piątek 

25.08.2006r. o godz. 14.00 na stadionie 

sportowym w Krasnobrodzie, gdzie 

odbyły się VIII Zawody Rowerowe. 

Zawody polegały na jak najszybszym i 

bezbłędnym pokonaniu toru przeszkód 

ustawionym wokół boiska do piłki 

nożnej. 

 Do zawodów zgłosiło się 18 

zawodników, którzy startowali w 

czterech kategoriach wiekowych. Nad 

prawidłowym przebiegiem turnieju 

czuwali: sędzia główny zawodów - 

Sławomir Radliński i sędziowie 

pomocniczy: Marek Molenda, Bogusław 

Górnik i Marek Margol. 

 Oto zwycięzcy poszczególnych 

kategorii: 

Kat. do 9 lat 
I miejsce 

Patryk Ożga - Krasnobród 
II miejsce 

Kawecka Aleksandra - Krasnobród 
III miejsce 

Misztal Maciej - Krasnobród 
 

Kat. 10-12 lat 
I miejsce 

Wiatrzyk Piotr - Krasnobród 
II miejsce 

Najda Marcin - Krasnobród 
III miejsce 

Kawka Bartłomiej - Krasnobród 
 

Kat. 13-15 lat 
I miejsce 

Kozyra Kamil - Krasnobród 
II miejsce 

Misztal Jakub - Krasnobród 
III miejsce 

Stawarski Arkadiusz – Zamość 
 

Kat. powyżej 15 lat 
I miejsce 

Fedorowicz Andrzej - Krasnystaw 
II miejsce 

Czapigo Tadeusz – Ożarów 
Mazowiecki 
III miejsce 

Fedorowicz Waldemar - Krasnystaw 
 

 Po zakończeniu zawodów odbyło się 

wręczenie pamiątkowych dyplomów i  

 
nagród rzeczowych zwycięzcom 

poszczególnych kategorii oraz nagród 

specjalnych. Nagrody specjalne 

otrzymali najmłodszy zawodnik – Jakub 

Kawka oraz jedyna kobieta i 

reprezentantka Krasnobrodu w kategorii 

powyżej 15 lat – Monika Misztal. 

26.08.2006r. 
 Drugi dzień imprezy nazwanej 

„Pożegnanie wakacji” rozpoczął się 

również sportowo, a to za sprawą 

organizowanego w tym dniu VIII 

Turnieju Piłki Plażowej o Puchar 

Burmistrza Krasnobrodu. Niestety 

pogoda w to sobotnie przedpołudnie nie 

bardzo zachęcała do plażowania i do gry 

w piłkę, gdyż było dosyć chłodno, szaro 

i deszczowo. Znaleźli się jednak wierni 

sympatycy tych rozgrywek, którzy nie 

przestraszyli się złych warunków 

atmosferycznych i przystąpili do 

sportowej rywalizacji na krasnobrodzkiej 

plaży.  

 Do tegorocznego turnieju zgłosiło 

się 7 dwuosobowych drużyn, w tym: 3 

drużyny z Biłgoraja, 1 z Zamościa, 1 z 

Rachań i 2 drużyny z Krasnobrodu. 

Każda z drużyn brała udział w turnieju 

pod obraną przez zawodników nazwą. 

Zawody sędziowali, współpracujący z 

organizatorami od początków turnieju, 

panowie Adam Caban i Józef Sałach z 

Zamościa. 

 W wyniku rozegranych meczów 

zwycięzcami turnieju zostali: 

I miejsce 

Łukasz Kurzyna i Tomasz Chorzępa 
– „Malamuty” z Biłgoraja 

 
II miejsce 

Piotr Jarzębowski i Sławomir Zgnilec  
– „Cypiski” z Zamościa 

 
III miejsce 

Ernest Mróz i Tomasz Krzepiłko 
– „White Power” z Biłgoraja 

 

 Tradycyjnie po zakończeniu turnieju 

odbyło się wręczenie pucharów, 

pamiątkowych dyplomów i nagród 

rzeczowych ufundowanych przez 

Krasnobrodzki Dom Kultury. 

 W czasie, gdy nad krasnobrodzkim 

zalewem odbywał się VIII Turniej Piłki 

Plażowej o Puchar Burmistrza 

Krasnobrodu, o godzinie 15.00 na 

stadionie sportowym rozpoczęły się 

atrakcje dla sympatyków piłki nożnej. 

Rozegrano dwa mecze o mistrzostwo  

Kl. „A” Gr. II pomiędzy drużynami 

„Igros” Krasnobród – „Legion” 

Komarów. Mecz juniorów zakończył się 

wynikiem 2:1. Takim samym wynikiem 

zakończył się także mecz seniorów. 

 

 

 O godzinie 18.00 nad 

krasnobrodzkim zalewem spotkali się 

sympatycy wędkowania. Stało się tak za 

sprawą odbywających się w sobotę 
nocnych zawodów wędkarskich 

organizowanych przez Krasnobrodzkie 

Towarzystwo Wędkarskie, które trwały 

do godz. 6.00 rano w niedzielę. W 

zawodach wzięło udział 6 zawodników. 

Najlepszymi wędkarzami nocnymi 

okazali się: 

I miejsce – Nowakowski Tadeusz 
Dominikanówka 

II miejsce – Oś Janusz - Krasnobród 
III miejsce  – Cisek Andrzej - 

Dominikanówka i Mateusz Olszewski  

- Krasnobród 
 Tegoroczne „Pożegnanie wakacji” to 

nie tylko atrakcje sportowe, ale również 

dużo muzyki. Od godziny 18.00 na 

plenerowej scenie nad zalewem wystąpił 

zespół „Masterfox”, a potem zespół 

rockowy „Raven” z Lublina. O godzinie 

22.00 zabawa na plaży na krótki czas 

została przerwana, aby móc spojrzeć w 

niebo i obejrzeć atrakcję sobotniej nocy - 

efektowny pokaz sztucznych ogni. 

Zabawa na plaży zakończyła się zgodnie 

z programem o północy. 

27.08.2006r. 
 Trzeci dzień, w którym 

organizowany był festyn „Pożegnanie 

wakacji” to niedziela 27.08.2006r. i była 

ona poświęcona rocznicy 50-lecia Koła 

LZS Krasnobród i początków piłkarstwa 

krasnobrodzkiego. Program rozpoczął 

się o godzinie 13.00 meczem pomiędzy 

drużynami old boy’ów „Igros” 

Krasnobród i „Cosmos” Józefów. Mecz 

zakończył się wynikiem 4:2. Po meczu 

obie drużyny otrzymały pamiątkowe 

puchary ufundowane przez Radę 

Wojewódzką LZS w Lublinie, które 

wręczali przewodniczący Rady 

Wojewódzkiej LZS Józef Poterucha i 
sekretarz Rady Powiatowej w Zamościu 

Krzysztof Pszenniak. 
 Następnie rozpoczęła się oficjalna 

część uroczystości. Wszystkich 

zebranych powitał gospodarz i główny 

organizator jubileuszu - burmistrz 

Krasnobrodu Marek Pasieczny. Po 

powitaniu i zaproszeniu do wspólnej 

zabawy podczas festynu głos zabrał 

przewodniczący Koła LZS w 

Krasnobrodzie Kazimierz Pakuła, który 

zapoznał zebranych z historią koła. 

Natomiast o historii krasnobrodzkiego 

piłkarstwa i działalności klubu „Igros” 

Krasnobród opowiedział w swoim 

wystąpieniu prezes „Igrosu” Sylwester 

Kłyż. W dalszej części uroczystości głos 

zabrał przewodniczący Rady 
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Wojewódzkiej LZS w Lublinie Józef 

Poterucha, który m.in. podziękował 

sportowcom i działaczom sportowy za 

działalność na rzecz krzewienia kultury 

fizycznej. 

 Kolejnym punktem uroczystości 

było wręczenie odznaczeń dla 

sportowców i działaczy sportowych. Do 

tego zaszczytnego zadania zaproszeni 

zostali: burmistrz Krasnobrodu Marek 

Pasieczny, przewodniczący Rady 

Wojewódzkiej LZS w Lublinie Józef 

Poterucha i przedstawiciel sponsorów – 

prezes Centrum Szkolenia i Rekreacji 

„Energetyk” w Krasnobrodzie Andrzej 

Olborski. Oprócz odznaczeń wszyscy 

odznaczeni otrzymali zestaw 

upominków ufundowanych przez 

burmistrza Krasnobrodu Marka 

Pasiecznego. 

 Poniżej przedstawiamy listy osób 

odznaczonych. 
 

Medal „60-lecie LZS” otrzymali: 

1. p. Gielmuda Eugeniusz  

2. p. Pakuła Kazimierz  

3. p. Pasieczny Marek 

4. p. Dziuba Andrzej  

5. p. Szkołut Jerzy  

6. p. Kuźma Jerzy  

7. p. Korniewski Kazimierz  

8. p. Gancarz Andrzej  

9. p. Klich Marian  

10. p. Radliński Sławomir  

11. p. Zalewski Mieczysław  

12. p. Cieplak Franciszek  

      

Złoty Grawer LZS otrzymali: 

1. p. Gielmuda Eugeniusz  

2. p. Pakuła Kazimierz  

3. p. Czapla Mariola  

4. p. Klich Marian  

5. p. Radliński Sławomir 

 
Odznaczenie „Zasłużony działacz 
LZS” otrzymali: 

1. p. Grela Kazimierz  

2. p. Kurantowicz Stanisław  

3. p. Maruszak Tadeusz  

4. p. Roczkowski Tadeusz  

5. p. Wnuk Waldemar  

6. p. Konopka Lech  

 

„Złotą Odznakę Honorową LZS” 

otrzymali: 
1. p. Kurantowicz Ryszard  

2. p. Działa Grzegorz  

3. p. Nawój Janusz  

4. p. Kurantowicz Piotr  

5. p. Nowosad Marek  

6. p. Wyszyński Lech  

7. p. Szpyra Marek  

8. p. Maciukiewicz Franciszek  

9. p. Kowalczuk Krzysztof  

10. p. Roczkowski Edmund  

11. p. Pol Bogdan  

12. p. Lalik Jan  

13. p. Margol Antoni  

14. p. Gębka Tomasz  

 

 

15. p. Mielniczek Kazimierz 

16. p. Roczkowski Grzegorz 

17. p. Gielmuda Marek  

18. p. Gielmuda Jacek  

19. p. Tarłowski Adam  

20. p. Wyszyński Krzysztof  

21. p. Kostrubiec Andrzej  

22. p. Kostrubiec Tadeusz  

23. p. Kostrubiec Zbigniew  

24. p. Kostrubiec Jerzy  

25. p. Kłyż Sylwester  

26. p. Kawecki Robert  

27. p. Kawecki Piotr  

28. p. Bodys Mariusz  

29. p. Wyrostkiewicz Roland  

30. p. Droździel Jan  

31. p. Pawelec Tomasz 

32. p. Bucior Jarosław  

33. p. Kawka Andrzej  

34. p. Gałan Andrzej  

35. p. Kurantowicz Antoni 

36. p. Skiba Marek 

37. p. Kostrubiec Jerzy 

38. p. Kawka Tadeusz 

39. p. Dobek Zbigniew 

40. p. Dobek Wenancjusz 

 

„Srebrną Odznakę Honorową LZS” 
otrzymali: 

1. p. Nowosad Marcin  

2. p. Cios Jarosław  

3. p. Bukała Leszek  

4. p. Działa Dariusz  

5. p. Gradziuk Rafał  

6. p. Lizut Grzegorz  

7. p. Mielniczek Tomasz  

8. p. Kurantowicz Wojciech  

9. p. Ożarowski Jarosław  

10. p. Szewczuk Wojciech  

11. p. Szpyra Jacek  

12. p. Kostrubiec Wiesław 

13. p. Jasiński Marian 

14. p. Gębka Adam 

15. p. Roczkowksi Kazimierz 

16. p. Wyszyński Kazimeirz 

17. p. Naworol Andrzej 

18. p. Kwaśniewski Witold 

19. p. Gancarz Mirosław 

20. p. Kurantowicz Andrzej 

21. p. Tomaszewski Robert 

22. p. Skiba Tomasz 

23. p. Łepik Jan 

24. p. Truszkowski Andrzej 

25. p. Monastyrski Marek 

26. p. Grela Wojciech 

27. p. Kawka Stanisław  

28. p. Gontarz Jan  

29. p. Florek Elżbieta 

30. p. Truszkowski Maksymilian 

31. p. Roczkowski Jan 

 

„Brązową Odznakę Honorową LZS” 
otrzymali: 

1. p. Kołtun Marcin  

2. p. Gielmuda Łukasz  

3. p. Gielmuda Jakub  

4. p. Łubiarz Paweł  

5. p. Borek Mariusz  

 

 

6. p. Borek Sławomir 

7. p. Margol Marek  

8. p. Wyszyński Piotr  

9. p. Wróblewski Norbert  

10. p. Bukała Mirosław  

11. p. Bukała Marcin  

12. p. Sikora Tomasz  

13. p. Kurantowicz Artur  

14. p. Gradziuk Mateusz  

15. p. Słupski Kamil  

16. p. Kawka Marcin  

17. p. Daniel Paweł  

18. p. Gradziuk Tomasz  

19. p. Kawka Tomasz  

20. p. Oś Bartłomiej  

21. p. Nowosad Łukasz 

22. p. Roczkowski Dawid  

23. p. Gielmuda Bartłomiej  

24. p. Kostrubiec Marcin  

25. p. Szkałuba Daniel  

26. p. Kołtun Mateusz  

27. p. Dobek Jarosław  

28. p. Zub Krzysztof  

29. p. Kostrubiec Adam  

30. p. Kurantowicz Mateusz  

31. p. Kurek Tomasz 

32. p. Kawka Marcin 

33. p. Osuch Rafał  

34. p. Nieradko Paweł  

35. p. Lisik Ireneusz  

36. p. Gancarz Piotr 

37. p. Gancarz Sławomir 

 Po wręczeniu odznaczeń 

przewodniczący Rady Wojewódzkiej 

LZS Józef Poterucha i Sekretarz Rady 

Powiatowej LZS Krzysztof Pszenniak 

wręczyli pamiątkowe puchary dla Koła 

LZS w Krasnobrodzie i dla Miejsko-

Gminnego Klubu Sportowego „Igros” 

Krasnobród. Na zakończenie oficjalnej 

część spotkania jubileuszowego głos 

zabrał Andrzej Olborski reprezentujący 

sponsorów.  

 W dalszej części niedzielnego 

programu członkowie klubu „Igros” 

przygotowali konkurencje sportowe z 

piłką, które przeprowadzone były w 

czterech kategoriach wiekowych. 

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji 

otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali 

uczestnicy upominki. 

 Niedzielny program festynu 

„Pożegnania wakacji” oraz jubileuszu 

50-lecia Koła LZS w Krasnobrodzie i 

początków piłkarstwa krasnobrodzkiego, 

to nie tylko gratulacje i podziękowania 

dla sportowców i działaczy sportowych 

oraz atrakcje sportowe, ale także dużo 

muzyki i to w różnym wykonaniu. 

Oprawę muzyczną całej imprezy 

zapewnił zespół „Beveren” z Zamościa, 

prezentując pomiędzy występami 

zaproszonych zespołów znane polskie i 

zagraniczne przeboje. Muzyką ludową i 

biesiadną zabawiała uczestników festynu 

Kapela „Echo Roztocza” z Krasnobrodu. 

Bawiąc się przy muzyce w wykonaniu 

obu zespołów wszyscy z 

niecierpliwością oczekiwali  
Ciąg dalszy na str. 6. 
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Zaproszenie 
 

Dyrekcja 

Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie 

zaprasza  

mieszkańców gminy Krasnobród oraz przedstawicieli 

 firm /zakładów z terenu Miasta i Gminy Krasnobród 

 do wzięcia udziału w dniu 22.09.2006 roku 

 w uroczystościach z okazji  
 

XIX rocznicy nadania naszej szkole 

 zaszczytnego imienia  

25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 
 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI PRZEDSTAWIA SIĘ 

NASTĘPUJĄCO: 

 8.15 – Zbiórka przed budynkiem Zespołu Szkół Podstawowych w 

Krasnobrodzie  

 8.30 – Przemarsz do Sanktuarium Nawiedzenia NMP 

 9.00 – Uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym 

10.00 – Przemarsz na cmentarz pod pomnik żołnierzy września 

•  Apel poległych 

•  Złożenie wieńców i wiązanek  

10.45 – Przemarsz do budynku szkoły 

11.00 – Dalsza część uroczystości na sali gimnastycznej w tym m. in. 

•  ślubowanie pierwszoklasistów na sztandar szkoły oraz 

pasowanie ich na uczniów 

•  część artystyczna w wykonaniu uczniów klas III 

•  wręczenie nagród w konkursie literackim i plastycznym  

•  zwiedzanie Szkolnej Izby Pamięci i Tradycji poświęconej 25 

Pułkowi Ułanów Wielkopolskich oraz wpis do księgi 

pamiątkowej 

•  pokazy w wykonaniu Szwadronu Jazdy Rzeczypospolitej 

Polskiej Ziemi Zamojskiej 

12.30 – obiad  z  udziałem  zaproszonych  gości 
 

 

ZAPROSZENIE 
 

        
 

Społeczność Szkoły Podstawowej 
im. Armii Krajowej w Kaczórkach 

oraz 
Światowy Związek Żołnierzy 

Armii Krajowej Okręg Zamość 
 

serdecznie zapraszają 
na uroczyste obchody 

 

Święta Patrona Szkoły 
 

które odbędą się 1 października 2006 roku 
o godz. 11

00
 na boisku szkolnym. 

 
Program Uroczystości: 
 

10.45 - Zbiórka Pocztów Sztandarowych 
11.00 - Ceremoniał szkolny 
11.05 - Ślubowanie klas pierwszych 
11.35 - Akademia 
12.00 - Msza Święta 
13.00 - Wystąpienia okolicznościowe 
13.10 - Koncert muzyczny, kiermasz prac   
            uczniów 
14.00 - Poczęstunek 

 

Pożegnanie wakacji 
Ciąg dalszy ze str. 5. 

występu gwiazdy wieczoru zespołu 

„Jambo Afryka”. 

 Zanim członkowie zespołu pojawili się 

na scenie wywołali swoją obecnością duże 

zainteresowanie. Wiele osób podchodziło 

do nich, aby się przywitać. Niektórzy 

próbowali robić to w języku angielskim, 

ale jak się okazało nie było to potrzebne, 

gdyż nasi goście bardzo dobrze mówili w 

języku polskim. 

 Po pojawieniu się na scenie, zespół 

„Jambo Afryka” od razu rozgrzał 

atmosferę niedzielnego wieczoru bawiąc 

publiczność melodyjnymi piosenkami, 

wesołą muzyką i tańcem w wykonaniu pań 

wchodzących w skład zespołu. Podczas 

trwającego około 1,5 godziny koncertu 

zespołu „Jambo Afryka” można było 

zauważyć bardzo dobry kontakt artystów z 

publicznością. Widać było, że zarówno 

jedni jak i drudzy bardzo dobrze się 

bawili. Dwie pary z publiczności miały 

okazję pojawić się obok zespołu i 

zatańczyć z nim na scenie, co było dla nich 

dużym wyróżnieniem. 

 Kończąc swój koncert członkowie  

zespołu poinformowali o możliwości 

robienia pamiątkowych zdjęć z zespołem. 

Można też było kupić płytę „Jambo 

Afriki”. Wiele osób z przyjemnością 

skorzystało z tych propozycji, aby mieć 

niecodzienną pamiątkę z wakacji. 

 Festyn „Pożegnanie wakacji” 

zakończył się po godz. 22.00 wspólną 

zabawą z zespołem „Beveren” z Zamościa.  

 Podczas niedzielnej części festynu na 

stadionie sportowym funkcjonowała 
piknikowa gastronomia. Dzięki 

życzliwości i hojności sponsorów, 

zarówno napoje jak i przekąski były 

gratisowe dla wszystkich. 

 Imprezę plenerową „Pożegnanie 

wakacji” i same wakacje mamy już za 

sobą. Do kolejnych wakacji i do kolejnych 

festynów jest jeszcze dużo czasu, wiele 

długich jesiennych i zimowych 

wieczorów. Mam nadzieję, że imprezy 

plenerowe, które były organizowane w 

Krasnobrodzie podczas wakacji będą 

miłym wspomnieniem i choć trochę skrócą 

oczekiwanie do chwili, kiedy będziemy 

mogli zacytować słowa piosenki Kabaretu 

Otto: „Wakacje, znów będą wakacje”. 

 M. Czapla 

 

PODZIÊKOWANIA 
 
 

Burmistrz Krasnobrodu 
 

składaj serdeczne  
podziękowania 

 
Wszystkim, którzy  

w jakikolwiek sposób  
przyczynili się do organizacji 

festynu „Pożegnanie Wakacji”. 
 

W sposób szczególny dziękuję: 
 

*** 
Centrum Szkolenia  

i Rekreacji „Energetyk”  
w Krasnobrodzie 

 

*** 
Stacji Paliw „PETSUL”  
w Majdanie Wielkim 

 

*** 
Fabryce Mebli „Poznańscy”  

w Bondyrzu 
 

*** 
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Kameralnie i muzycznie w „Energetyku” 
 

  

 
 W dniach 16-26 sierpnia 2006r. w Centrum 

Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” w 

Krasnobrodzie odbywały się „Warsztaty 

Muzyczne”, których organizatorem była Fundacja 

Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej 

„DIVERTIMENTO” z Warszawy. Były to już 
ósme warsztaty zorganizowane przez Fundację, a 

po raz czwarty odbyły się one w Krasnobrodzie. 

 W warsztatach uczestniczyło 20 osób. 

Podczas pobytu w Krasnobrodzie młodzi muzycy 

pod opieką Pani Dyrektor Elżbiety Ostrowskiej 

łączyli przyjemne z pożytecznym, czyli 

prowadzili zajęcia muzyczne, wypoczywali i 

poznawali uroki naszego miasta i Roztocza. 

 Zwykle takie warsztaty kończyły się 

koncertem orkiestry lub konkursem zespołów 

kameralnych. W tym roku „Koncert Muzyki 

Kameralnej” odbył się 25 sierpnia  o godz. 17.00 

w Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” w 

Krasnobrodzie. Koncert prowadziła Krystyna 

Mazur, a wykonawcą koncertu był kwartet w 

składzie: Marta Oyrzanowska, Zuzanna Marczak, 

Karol Sienkiewicz, Małgorzata Kozłowska. W 

niektórych utworach kwartet wspomagała 

Aleksandra Błachno. 

 W wykonaniu kwartetu usłyszeliśmy 

następujące utwory: 1) J. Pachelbel – Kanon i n 

D, 2) W.A. Mozart – Rondo w tureckim stylu, 3) 

Romuald Twardowski – „Aria”, 4) J. Stefani – 

„Krakowiak”, 5) M.K. Ogiński – Polonez 

„Pożegnanie Ojczyzny”, 6) R. Twardowski – 

„Oberek”, 7) R. Kokai – „Taniec węgierski” oraz 

„Divertimento hiszpańskie” (cz. I – „Lament”, cz. 

II – „Tango”, cz. III – „Salsa”) – dedykowane 

orkiestrze przez młodego, polskiego kompozytora 

Marcina Świderskiego. Utwór pochodzi z płyty 

Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej 

„Divertimento” z Warszawy pt. „Polska Muzyka 

Współczesna”. 

 „Koncert Muzyki Kameralnej” bardzo 

podobał się zebranej w „Energetyku” 

publiczności, która nagradzała młodych muzyków 

brawami. Oczywiście nie obyło się bez bisów. Na 

życzenie publiczności kwartet wykonał ponownie 

„Divertimento hiszpańskie”. 

 Na zakończenie koncertu pan Andrzej 

Olborski – prezes Centrum Szkolenia i Rekreacji 

„Energetyk” podziękował młodym muzykom i 

Pani Dyrektor Elżbiecie Ostrowskiej za koncert, 

dzięki któremu mieliśmy jedną z niewielu okazji  

 

 

 

 

wysłuchania w Krasnobrodzie tego 

rodzaju muzyki -  muzyki 

kameralnej. Na pamiątkę tego 

spotkania Pan Prezes wręczył Pani 

Dyrektor upominki, które będą 

przypominały pobyt w 

Krasnobrodzie i zaprosił do 

ponownego odwiedzenia naszego 

miasta.  

 Pani Elżbieta Ostrowska - 

Dyrektor Młodzieżowej Orkiestry 

Kameralnej podziękowała Panu  

 

Prezesowi za miłe słowa, upominki 

i gościnność ośrodka, a publiczności 

za przybycie na koncert. I tym 

miłym akcentem zakończyło się 

spotkanie z młodymi muzykami z 

Warszawy.  

 Mamy nadzieję, że podobne 

spotkania będą kontynuowane i za 

rok, a może nieco wcześniej znów 

się spotkamy.  

  M. Czapla 
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XX-lecie Czteroetapowego 

Biegu Pamięci Dzieci Zamojszczyzny 
 

 Zainicjowany przed dwudziestu laty 

przez Janusza Kawałko – niegdyś 
redaktora w „Tygodniku Zamojskim”, a 

obecnie Dyrektora Oddziału „Kuriera 

Lubelskiego” w Zamościu, pomysł 

uczczenia pamięci Dzieci 

Zamojszczyzny poprzez organizację 

czteroetapowego biegu prowadzącego 

drogami Roztocza i Zamościa znalazł 

uznanie zarówno wśród organizatorów 

jak i uczestników biegu i jest 

realizowany do chwili obecnej.  

 

Trochę historii 
 Czteroetapowy Bieg Pamięci Dzieci 

Zamojszczyzny to niepowtarzalna 

impreza, która łączy sportową 

rywalizację z upamiętnianiem 30 tysięcy 

Dzieci Zamojszczyzny, które hitlerowcy 

podczas okupacji brutalnie odebrali 

rodzicom, aby je wywieźć do obozów 

zagłady lub w głąb Rzeszy w celu 

germanizacji. Zawodnicy oddają cześć 

Dzieciom Zamojszczyzny poprzez trud i 

wysiłek włożony w pokonywanie 100 

kilometrowej trasy biegu oraz poprzez 

chwile zadumy i składanie wiązanek pod 

pomnikami upamiętniającymi te 

tragiczne wydarzenia z czasów II wojny 

światowej.  

 Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny 

składa się z czterech etapów, które w 

sumie mają długość 100 km. Każdego 

dnia pokonywany jest jeden etap. 

Pierwszy z nich prowadzi z Zamościa do 

Zwierzyńca, drugi - ze Zwierzyńca do 

Krasnobrodu, trzeci – z Krasnobrodu do 

Zamościa, a trasa czwartego prowadzi 

ulicami Zamościa.  

 Od początku organizacją biegu 

zajmuje się Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Zamościu. Pierwszy bieg odbył się w 

1987 roku i wystartowało w nim 21 

zawodników. W kolejnych latach liczba 

uczestników stopniowo wzrastała, aż do 

blisko 200 uczestników biegu w roku 

bieżącym. Wśród uczestników biegu są 

zawodnicy nie tylko z Polski, ale także z 

kilku krajów europejskich.  

 Wraz z kolejnymi latami oraz 

wzrastającą liczbą uczestników biegu 

wprowadzano kolejne klasyfikacje. W 

tym roku, podczas jubileuszowego XX 

biegu było siedem kategorii: 1) 

niepełnosprawni na wózkach – kobiety, 

2) niepełnosprawni na wózkach – 

mężczyźni, 3) niewidomi i 

niedowidzący, 4) kobiety OPEN, 5) 

mężczyźni OPEN, 6) rolki – kobiety, 7) 

rolki – mężczyźni oraz sześć kategorii 

wiekowych. 

 Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny 

ciągle się rozwija. Najważniejsze jest 

jednak to, że udział w biegu i 

specyficzna atmosfera, jaką tworzą 

organizatorzy i mieszkańcy  

 

Zamojszczyzny na długo pozostają w 

pamięci uczestników biegu i sprawiają, 

że chętnie przyjeżdżają oni do Zamościa 

i stają na starcie kolejnego biegu. 

 
XX Bieg Pamięci Dzieci  

Zamojszczyzny w Krasnobrodzie 
 
  Corocznie w organizację biegu 

włącza się również Krasnobród. To tutaj 

kończy się drugi etap biegu i zaczyna 

trzeci. 

 W dniu 1 września 2006r. na mecie 

XX Biegu Pamięci Dzieci 

Zamojszczyzny w centrum Krasnobrodu, 

jak co roku, zawodników serdecznie 

witali mieszkańcy naszego miasta oraz 

zespół folklorystyczny „Wójtowianie”. 

Były brawa, piosenki w wykonaniu 

„Wójtowian”, tańce i pamiątkowe 

zdjęcia. Kiedy wszyscy uczestnicy 

ukończyli bieg odbyło się uroczyste 

wręczenie nagród, dyplomów i kwiatów, 

którego dokonali: Burmistrz 

Krasnobrodu Marek Pasieczny, Dyrektor 

Biegu Bogdan Lizut i Sędzia Główny 

Biegu Lucjan Ksykiewicz.  

 A oto zwycięzcy poszczególnych 

kategorii: 

 

Kategoria: niepełnosprawni 

na wózkach „handbikes”– kobiety 
I miejsce – Pudlis Monika 

II miejsce – Kiszko Elżbieta 

III miejsce - Rutkowska Katarzyna 

 

Kategoria: niepełnosprawni  
na wózkach „handbikes”– mężczyźni 

I miejsce – Żyłkiewicz Grzegorz  

II miejsce – Wandachowicz Zbigniew 

III miejsce – Baran Zbigniew 

 

Kategoria: niewidomi i niedowidzący 
I miejsce – Gołąbek Mariusz  

II miejsce – Jeżowski Sławomir 

III miejsce – Badowski Andrzej 

 

Kategoria: kobiety 
I miejsce – Klymenko Svitlana 

II miejsce – Olenyeva Lenina 

III miejsce – Krawczyk Barbara  

 

Kategoria: mężczyźni 
I miejsce – Redko Sergiej  

II miejsce – Gołovnitsky Oleksander 

III miejsce – Chawawko Tomasz 

 

Kategoria: rolki – kobiety 
I miejsce – Parkot Anita 

II miejsce – Kłapkowska Joanna 

III miejsce – Sadowska Anna 

 

Kategoria: rolki – mężczyźni 
I miejsce – Kordas Paweł  

 

 
II miejsce – Parkot Andrzej 

III miejsce – Skulimowski Maciej 

 

 Oprócz nagród dla wyżej 

wymienionych osób Burmistrz 

Krasnobrodu ufundował również 

nagrody dla dwóch zawodników z 

Krasnobrodu. W tym roku 

reprezentantami naszego miasta byli: 

Kazimierz Mielniczek, który startował w 

biegu po raz drugi oraz Roland 

Wyrostkiewicz debiutujący w tej 

imprezie sportowej. Nasi zawodnicy 

razem przekroczyli metę biegu witani 

gromkimi brawami przez 

Krasnobrodzian i kwiatami przez swoich 

najbliższych.  

 Podczas jubileuszowego biegu nie 

mogło zabraknąć nagrody specjalnej, 

czyli tortu fundowanego corocznie przez 

pana Janusza Szpyrę właściciela Zakładu 

Cukierniczego w Krasnobrodzie. W tym 

roku nagrodę tą, z rąk fundatora, 

otrzymała najstarsza uczestniczka biegu 

– pani Janina Rosińska z Łodzi. 

 Jako ciekawostkę dodam, że 

uczestnikiem tegorocznego biegu był 

aktor Jacek Domański. W krótkim 

wywiadzie przeprowadzonym na mecie 

w Krasnobrodzie przez wieloletniego 

spikera biegu pana Marka Watrasa, pan 

Jacek Domański opowiedział o swoich 

rolach filmowych i o tym, że nie jest to 

jego pierwszy pobyt w Krasnobrodzie.  

 XX Bieg Pamięci Dzieci 

Zamojszczyny to także jubileusz zespołu 

„Wójtowianie”, bowiem podczas X 

biegu zespół po raz pierwszy zaśpiewał 

witając zawodników. Z tej też okazji, w 

tym roku podczas spotkania na mecie w 

centrum Krasnobrodu prezentowane 

były kroniki zespołu, gdzie można było 

odnaleźć notatki i zdjęcia ze 

wspomnianego wyżej i kolejnych 

występów „Wójtowian”. 

 Serdeczne, jak co roku, spotkanie 

uczestników i organizatorów biegu z 

mieszkańcami Krasnobrodu na mecie w 

centrum naszego miasta dobiegło końca 

nieco po godzinie 17.00. Rozstaliśmy się  

Ciąg dalszy na str. 9 
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Książka na XX-lecie 
 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 

im. Jana Pawła II  
w Krasnobrodzie 

 

we współpracy z 
 

Krasnobrodzkim  

Domem Kultury 
 

ogłasza: 
 
 

KONKURS  

FOTOGRAFICZNO-

PLASTYCZNY 
 

pod hasłem  

 

„WSPOMNIENIE 

LATA” 
 

Tematem konkursu są:  

Krasnobrodzkie Krajobrazy 

 

Do udziału zapraszamy dzieci  

i młodzież szkolną, a także dorosłych.  

 

Technika dowolna:  

fotografia, rysunek, malarstwo;  

akwarele, pastele, olejne.  

Format dowolny. 

Termin składania prac: 

30.10.2006r. 

 W związku z jubileuszem XX-lecia Czteroetapowego Biegu Pamięci Dzieci 

Zamojszczyzny ukazała się książka poświecona tej niecodziennej imprezie sportowej 

opracowana przez Lucjana Ksykiewicza. 

 

Lucjan Ksykiewicz – urodził się 11 lipca 1938r. w Zamościu. 

Przez całe swoje życie pracował w turystyce i sporcie m.in. w: 

Powiatowym Ośrodku Wychowania i Sportu (dzisiejszy 

OSiR), Zarządzie Oddziału i Zarządzie Wojewódzkim PTTK, 

Wydziale Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu 

Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Federacji Sportu, 

Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „RUMAT”. Przez Wiele 

lat pełnił funkcje społeczne w LZS, SZS, TKKF, WFS, OLZA i 

PTTK.  W latach 1984-1997 był komisarzem plebiscytu na 

najlepszych i najpopularniejszych sportowców i trenerów woj. zamojskiego 

organizowanego przez Tygodnik Zamojski. 

Sędzia Główny Biegu Pamięci Dzieci Zamojszczyny w latach  1987-1996 i 1999-2006. 

Posiada całą oprawioną dokumentację Biegu Pokoju z lat 1987-2005.   

 

 W swojej książce pt. „XX lat Czteroetapowego 

Biegu Pamięci Dzieci Zamojszczyny 1987-2006” 

zaczynającej się od słów: „Moi drodzy 

przyjaciele”, Lucjan Ksykiewicz zawiera wiele 

informacji dotyczących biegu. Są tam informacje 

m.in. o pomysłodawcy biegu, początkach biegu, 

historii Dzieci Zamojszczyzny, zwycięzcach biegu 

i rekordach tras, informacje o publikacjach 

prasowych dotyczących biegu, o organizatorach 

(dyrektorzy biegu, wolontariusze, osoby 

zabezpieczające trasę, służba medyczna, komisja 

sędziowska).  Oczywiście znaczna część 

publikacji poświęcona jest uczestnikom biegu. 

Kolejność informacji o zawodnikach wraz z 

fotografiami autor książki uzależnił od liczby 

ukończonych biegów. Z lektury tej książki możemy się dowiedzieć, że rekordzistką 

jest tutaj Pani Małgorzata Muzyczuk z Hrubieszowa, która Bieg Pamięci Dzieci 

Zamojszczyny ukończyła 18-krotnie.  

 Książka zawiera też inne ciekawostki, np. takie jak koligacje rodzinne 

uczestników biegu i wiele innych interesujących informacji.  

                 M. Czapla 
 

20-lecie Czteroetapowego Biegu 
Pamięci Dzieci Zamojszczyzny 

na krótko, gdyż następnego dnia, czyli 2 

września zawodnicy przyjechali 

ponownie do Krasnobrodu, aby stąd 

wystartować do trzeciego etapu biegu 

prowadzącego do Zamościa. 

 Zanim jednak zawodnicy ustawili się 

na starcie odbyło się uroczyste 

pożegnanie w centrum Krasnobrodu. W 

imieniu społeczności lokalnej 

Krasnobrodu, pisząca tą relację, 

podziękowała zawodnikom za ich udział 

w tej imprezie i stworzenie serdecznej 

atmosfery i zaprosiła zarówno 

zawodników jak i organizatorów biegu 

do odwiedzenia naszego miasta w 

przyszłym roku.  

 Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Zamościu i jednocześnie dyrektor 

biegu pan Bogdan Lizut podziękował 

natomiast władzom samorządowym i 

mieszkańcom za serdeczne przyjęcie w 

Krasnobrodzie. 

 W pewnej chwili ustalony porządek  

uroczystości pożegnania został na krótki 

czas nieco zakłócony. Dlaczego? Z 

powodu ... wesela. Otóż gdy wszyscy 

stali na Placu Siekluckiego (w centrum 

Krasnobrodu) rozbrzmiały klaksony 

samochodów, w których jechała para 

młoda i goście weselni. Wówczas 

wszyscy zawodnicy wyszli na ulicę 

zaczęli bić brawa i utworzyli tzw. bramę 

zmuszając „weselników” do zatrzymania 

się. Po namowach zawodników, którzy 

stali na ulicy Para Młoda jadąca w 

pierwszym samochodzie, nieco 

zaskoczona, wysiadła z niego i wówczas 

usłyszała gromkie „Sto lat” zaśpiewane 

przez całą, liczącą blisko 200 osób 

grupę, przy akompaniamencie Orkiestry 

Dętej Krasnobrodzkiego Domu Kultury. 

Potem zabrzmiały słowa: „Gorzko, 

gorzko,...” i Młodzi pocałowali się. Były 

jeszcze życzenia wszelkiej pomyślności 

na nowej drodze życia i Para Młoda oraz 

goście weselni  

 

pojechali do kościoła, a ci którzy 

pozostali wrócili do planowanego 

programu biegu. 

 Tradycyjnie, z orkiestrą dętą na 

czele, wszyscy przemaszerowali pod 

pomnik poświęcony Obrońcom 

Ojczyzny, oddając hołd poprzez złożenie 

wiązanek. Wiązanki złożyły: delegacja 

zawodników i delegacja reprezentująca 

gospodarzy – mieszkańców 

Krasnobrodu. Potem, również z orkiestrą 

na czele, wszyscy wrócili do centrum 

Krasnobrodu, skąd zawodnicy 

autokarami udali się na start III etapu 

biegu usytuowanego na Podklasztorze. 

 Przemierzających pierwsze metry III 

etapu, jubileuszowego XX 

Czteroetapowego Biegu Pamięci Dzieci 

Zamojszczyzny, zawodników żegnali 

mieszkańcy Krasnobrodu zgromadzeni 

w centrum miasta.   

Zawodnicy również żegnali się z 

Krasnobrodem słowami „Do zobaczenia 

za rok”. 

M. Czapla 

Fotoreportaż – str. 20 
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Obóz 2006 
  

 Niedaleko niewielkiej miejscowości 

Sielpia Wielka w województwie 

Świętokrzyskim odbył się obóz letni 

zorganizowany dla harcerzy z 

Krasnobrodu.  

 Skauci obozowali w lesie przez 

trzynaście dni od 6 do 19 lipca. W 

wypoczynku wzięły udział dwa zastępy 

chłopców z Krasnobrodu: Gepard i 

Puchacz. W tym roku naszą fabułą było 

zbójnikowanie, zbliżone do tego ze  

 

słynnego polskiego serialu „Janosik”. 

Obok naszej drużyny obozowało także 

dziesięć drużyn z Lublina. Nad 

bezpieczeństwem chłopców czuwali 

opiekunowie: alumn Damian Belina, 

Adam Topolski, Andrzej Kawalec, 

alumn Marcin Mura, opiekę 

duszpasterską sprawował ks. Krzysztof 

Maj. Oprócz dobrej zabawy chłopcy 

uczyli się samodzielności przez 

rozwijanie różnych technik  

 

 

harcerskich. Dzięki obecności ks. 

Krzysztofa wszyscy mogli uczestniczyć 

codziennie we Mszy Świętej, która 

stanowiła najważniejszy punkt każdego 

dnia obozu. Podczas ostatnich dwóch dni 

odbyła się tzw. „Wielka Gra”, która 

zakończyła obóz, najlepiej spisał się 

zastęp Puchacz. 

 Wszystkich zainteresowanych 

harcerstwem prosimy o kontakt z 

Damianem Kawałkiem tel. 084-660-74-

87. 
 

Damian Belina 
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Koncert na dwie gitary 
 

Wspaniały kunszt muzyczny artystów 

był widoczny przede wszystkim w 

wykonywaniu szybkich utworów, 

których podczas koncertu nie brakowało. 

Nawet laicy, którzy nie mają pojęcia o 

grze na gitarze byli pełni podziwu dla 

muzyków, którzy tak zwinnie i szybko 

poruszali palcami po strunach 

instrumentu. Jednym słowem koncert 

bardzo się podobał. Dowodem tego może 

być fakt, że  

 

publiczność nie chciała rozstać się z 

artystami nagradzając ich gromkimi 

brawami i czekając na „bisy”. 

 Po zakończeniu koncertu były 

oczywiście pamiątkowe zdjęcia, 

gratulacje oraz indywidualne rozmowy z 

artystami. 

I tak oto w bardzo miłej i sympatycznej 

atmosferze sobotni koncert dobiegł 

końca i pozostaje mieć tylko nadzieję, że 

tego typu spotkania organizowane przez 

Krasnobrodzki Dom Kultury będą 

cieszyć się przynajmniej takim 

zainteresowaniem jak ten, który jest już 

za nami. 

        M.K. 

 19 sierpnia 2006r. w 

Krasnobrodzkim Domu Kultury odbył 

się koncert Duetu Gitar Klasycznych, 

którego wykonawcami byli: pan Anatol 

Szamli i Jacek Albin Ostrowski. 

 Spotkanie z muzyką gitarową 

rozpoczęło się o godzinie 19.00. w sali 

widowiskowej Domu Kultury i 

zgromadziło nie tylko krasnobrodzką 

publiczność, ale także wielu turystów 

przebywających na wakacjach w naszym 

miasteczku. 

 Tradycyjnie powitania muzycznych 

gości i oficjalnego rozpoczęcia koncertu 

dokonała dyrektor KDK Mariola Czapla. 

I tak kilka minut po godzinie 

dziewiętnastej zabrzmiały pierwsze 

dźwięki gitar, które zostały przyjęte 

gromkimi brawami. 

 Podczas koncertu, zgromadzona na 

sali publiczność, mogła wysłuchać wielu 

pięknych i znanych utworów z gatunku 

muzyki rozrywkowej. Były melodie 

hiszpańskie, brazylijskie, kubańskie, 

peruwiańskie, argentyńskie, no i 

oczywiście polskie. Wszystkie 

charakteryzowały się wspaniałą 
melodyjnością i energicznością, co 

sprawiało, że ich słuchanie było 

prawdziwą przyjemnością.  

 Przed każdą z wykonywanych 

melodii było krótkie wprowadzenie - 

komentarz do utworu w wykonaniu pana 

Jacka Albina Ostrowskiego. Informacje 

te pozwalały na bliższe poznanie utworu 

jeszcze przed jego wysłuchaniem. 
 

 

K W IA CIA R N IAK W IA CIA R N IAK W IA CIA R N IAK W IA CIA R N IA     
A N N A  OA N N A  OA N N A  OA N N A  OŻG AG AG AG A     

 

22- 440 Krasnobród, ul. 3-go Maja 8 

tel. (0-84) 660-75-36, tel. kom. 0 501 584 150 
 

Oferujemy: 
 Oryginalne bukiety ślubne 

 Dekoracje samochodu i Kościoła 
 Kompozycje i stroiki na różne okazje 
 Wieńce i wiązanki pogrzebowe 
 Rośliny doniczkowe 

 Upominki 
 

 
 

Podziękowanie 
 

Harcerze z Krasnobrodu serdecznie dziękują 

Panu Burmistrzowi Markowi Pasiecznemu 

Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania 

 Problemów Alkoholowych 

Pani dyrektor Małgorzacie Kawałek  

za pomoc i wsparcie w zorganizowaniu obozu 

oraz 

ks. Krzysztofowi Majowi, Andrzejowi Kawalcowi 

alumnowi Marcinowi Murze 

za pomoc podczas obozu 
 

 

ZEZEM 
Jesteśmy w Europie 

 

 W czasie minionych wakacji dwukrotnie wybrałem się na krótkie 

wyjazdy wypoczynkowe. Jeden nad jezioro Białe koło Włodawy, 

drugi również kilkudniowy na Słowację. Pierwszy nie warty wzmianki 

– ot taki trochę większy Krasnobród o podobnych warunkach 

bytowych z dużo większą i czystą wodą i mrowiem ludzi.   

 Urzekł mnie pobyt na Słowacji w miejscowości liczącej około 2 

tysięcy mieszkańców, której nazwy nie podam, aby nie być 

posądzonym o kryptoreklamę. Mieszkaliśmy w pensjonacie w 

apartamencie dwupokojowym z łazienką, wyposażonym w radio i 

telewizor z dekoderem cyfrowym ichniejszej telewizji do dyspozycji.  

Lato było gorące, więc dla ochłody mieliśmy odkryty basen. Dla 

zmarzluchów i amatorów był drugi basen zasilany ze źródeł 

termalnych o temperaturze wody 36-38oC. Cena pobytu za jedną dobę 
25 zł osoba dorosła, 15 zł dziecko do lat 16. Dzienne wyżywienie w 

przeliczeniu na polskie pieniądze z polską lub słowacką kuchnią na 

osobę nie przekraczało 10-15 zł. Popularne piwo Złoty Bażant poniżej 

2 zł. Napój typu Sprite, Fanta nie więcej niż 1 zł. O walorach 

turystycznych Słowacji nie wspomnę - wszak kraj ten leży w Tatrach.  

 Nie chcę wcale deprecjonować walorów turystycznych Roztocza. 

Wszak takich krajobrazów, walorów przyrodniczych, i innych atrakcji 

turystycznych ze świecą by szukać. Widać to po rzeszy 

przyjeżdżających turystów. Jesteśmy przecież w Europie i to 

zachodniej – świadczą o tym ceny usług turystycznych i 

gastronomicznych. Kraje byłych demoludów jeśli chodzi o ceny 

zostały za nami daleko w tyle. Żeby jeszcze tylko oprócz cen poziom 

usług był takim sam jak na przykład w przytoczonej Słowacji, że o 

cenach nie wspomnę. 

ek. 
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Witaj szkoło! 
 

 Zadźwięczał pierwszy dzwonek. 

Uczniowie i nauczyciele rozpoczęli 

nowy rok szkolny. Życzymy im 

wszelkiej pomyślności oraz wzajemnej 

miłości, życzliwości i zrozumienia. Nie 

ma większej nagrody dla nauczyciela jak 

szczery uśmiech dziecka patrzącego z 

ufnością i miłością w oczy swojego 

pedagoga. 

 Praca w zawodzie nauczyciela jest 

bardzo trudna, ale zaszczytna. Potrzebne 

jest do niej powołanie tak jak do stanu 

duchownego. W tym powołaniu 

najważniejsza jest miłość do dzieci, do 

wszystkich dzieci, tych umorusanych i 

pachnących, krnąbrnych i miłych, 

leniwych i pracowitych. Wszystkie 

dzieci są nasze i są kochane. Nauczyciel, 

który nie kocha dzieci, choćby miał sto 

procent wiedzy, nie będzie mógł 

przekazać jej swoim uczniom. Zawsze 

będzie podkreślał swoją wyższość, 

stosował nakazy i zakazy, które z 

czasem tak spowszednieją, że 

 

uczniowie będą prześcigać się w 

pomysłach jak mu dokuczyć. A kiedy 

będzie przekazywał, utrwalał i sprawdzał 

wiadomości z właściwym taktem 

pedagogicznym, życzliwością i 

wyrozumiałością, osiągnie to, co jest 

najważniejsze dla nauczyciela: autorytet 

i miłość uczniów. 

 W swojej pracy nauczycielskiej 

spotkałam różnych pedagogów. Byli i 

tacy, którzy w tym zawodzie znaleźli się 

przypadkowo. Po prostu dlatego, że 

gdzie indziej im nie wyszło. Nie lubili 

dzieci, a każde przyjście do szkoły 

wywoływało u nich ogromny stres. 

Ludzie ci najczęściej odchodzili z pracy, 

a jeśli próbowali zmuszać się do niej to 

przechodzili załamanie nerwowe. 

Dlatego tak ważne jest powołanie. Kiedy 

zdawałam egzaminy do Liceum 

Pedagogicznego, egzaminatorzy brali 

pod uwagę mój wygląd zewnętrzny, 

wymowę, słuch i głos 

 

muzyczny, przydatność palców lewej 

ręki do gry na skrzypcach. Zadawali mi 

także pytania: Czy lubię dzieci? Czy 

potrafię w przyszłości wykazać dużo 

cierpliwości i miłości do nich? Chociaż 

byłam wtedy jeszcze dzieckiem, to 

byłam pewna swoich odpowiedzi, gdyż 

o zawodzie nauczyciela marzyłam od 

wczesnego dzieciństwa. Później, kiedy 

zdawałam na studia nigdy już nie 

spotkałam się z tego typu pytaniami. 

 A jak jest dzisiaj? Czy w czasie 

egzaminów sprawdzane są 

predyspozycje kandydatów do zawodu 

nauczyciela? Z tego, co wiem to bardzo 

mało studentów marzy o pracy z 

dziećmi. A jeśli zmusi ich do tego 

sytuacja życiowa, to uważają to 

wypadkiem przy pracy. Męczą się wtedy 

sami, męczą swoich uczniów i ciągle 

marzą o wielkiej karierze. Również 

takim nauczycielom życzę spełnienia 

marzeń z okazji rozpoczynającego się 

roku szkolnego. 

 

     Józefa Kusz 

 Krasnobród 

 

Na grzyby, hej na grzyby!!! 
 

odpowiedniej wielkości - a więc nie za 

młode, bo można mieć trudności z 

rozpoznaniem czy to akurat jadalny 

gatunek, ale także nie za stare, bo mogą 

się one stać przyczyną zatrucia.  

3. Nie wolno zbierać grzybów do 

plastikowych torebek, bowiem mogą się 

w nich się zaparzyć, a przez to stać się 

przyczyną zatrucia.  

 Kiedy już znamy podstawy to można 

wyruszyć na poszukiwania. Wypad do 

lasu będzie wspaniałym pretekstem do 

oderwania się od komputera, telewizora 

czy jakiegoś nudnego zajęcia, które 

przecież może poczekać, w 

przeciwieństwie do grzybów, które mogą 

być zerwane przez kogoś innego. Spacer 

po lesie, relaks i trochę wysiłku 

fizycznego  

będzie dobrą odskocznią od codziennych 

zajęć i problemów a jeśli przy okazji uda 

się jeszcze nazbierać grzybów i 

przyrządzić z nich coś pysznego to nie 

trzeba chyba lepszego uwieńczenia dnia.  

 Tak więc wyruszajmy na grzyby ale 

pamiętajmy: Zbieramy tylko te grzyby, 

które znamy i jesteśmy pewni, że są 
jadalne!!! 
 Na zakończenie powinnam chyba 

wszystkim życzyć udanego 

grzybobrania, ale przy takim ich 

urodzaju jest to chyba zbędne☺. 

 Zatem do lasu!!! Może uda nam się 

znaleźć takie grzyby, albo tyle grzybów 

jak na poniższych zdjęciach. 

 

 M.K. 

 Śmiało można się skusić na 

stwierdzenie, że Polska to kraj 

grzybiarzy. Tegoroczny wysyp grzybów 

zaskoczył chyba nawet najbardziej 

zatwardziałych grzybiarzy, i nic w tym 

dziwnego, bo grzybów w naszych 

roztoczańskich lasach i nie tylko, jest co 

niemiara. Już od bladego świtu można 

zaobserwować jak amatorzy 

grzybobrania wędrują do lasu z pustymi 

koszykami, kobiałkami i nożykami w 

ręku pełni zapału i nadziei, że dziś 
znowu zbiorą plon.  

 Nieważne czy to urzędnik, 

nauczyciel czy rolnik, wszyscy bez 

względu na rodzaj wykonywanego 

zajęcia, wyruszają na wędrówkę po lesie. 

To dla nich wszystkich pełnia sezonu i 

każdy na świecie wie, że kiedy tylko 

ciepłe, jesienne promienie słońca zaczną 

ogrzewać lasy wszyscy Polacy 

wyruszają na żniwo. 

Ale zbieranie grzybów to przyjemność, 

do wykonywania, której potrzebna jest 

odpowiednia wiedza. Nie można, 

bowiem tak po prostu pójść do lasu i 

wycinać wszystkie napotkane grzyby. 

Zbierania grzybów trzeba się nauczyć. 

Jak?  

Oto kilka podstawowych wskazówek: 

1. Grzybów nie wolno wyrywać z 

„korzeniami” z ziemi, najlepiej 

delikatnie je wykręcać tuż przy ziemi, 

ale tak by nie uszkodzić grzybni, lub 

ścinać scyzorykiem, także przy ziemi, 

zwracając jednak zawsze baczną uwagę 

na grzybnię. (Zniszczenie jej spowoduje, 

bowiem, że grzyb już tu nie urośnie). 

2. Należy zbierać jedynie grzyby o 
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Odpust św. Rocha 

 

 Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę 

po 15 sierpnia w Krasnobrodzie 

odbywają się uroczystości odpustowe ku 

czci św. Rocha. W tym roku odpust 

odbył się 20 sierpnia i w tą niedzielę 

wyjątkowo suma odpustowa odprawiana 

jest nie w kościele parafialnym, a w 

śródleśnej Kaplicy św. Rocha. 

 Od rana można więc było 

zaobserwować sznury samochodów i 

grupy osób podążających w kierunku 

Kaplicy św. Rocha, aby tam modlić się 

do patrona chroniącego od wszelkich 

chorób.  

Zanim jednak rozpoczęła się uroczysta 

suma odpustowa zebrani wokół kaplicy 

 

 

mieli okazję wysłuchać koncertu 

Orkiestr Dętej działającej przy 

Krasnobrodzkim Domu Kultury. Pieśni 

religijne i patriotyczne w wykonaniu 

orkiestry rozbrzmiewające wśród wzgórz 

otaczających kaplicę tworzyły 

specyficzny nastrój i umilały czas 

oczekiwania na mszę św. 

 Po koncercie orkiestry, w samo 

południe, wszystkich zebranych na 

uroczystościach odpustowych powitał 

gospodarz krasnobrodzkiej parafii ks. 

prałat Roman Marszalec. Sumę 

odpustową odprawił i homilię wygłosił 

ks. dr Franciszek Nieckarz – rektor 

Wyższego 

 

Seminarium Duchownego Diecezji 

Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie. 

Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra 

dęta. Po mszy św. ks. prałat  Roman 

Marszalec podziękował księżom, 

orkiestrze i wiernym za udział w 

uroczystościach odpustowych oraz 

Państwu Mielnickim za całoroczne 

opiekowanie się Kaplicą św. Rocha. 

 Tradycyjnie na zakończenie 

uroczystości odpustowych orkiestra 

zagrała marsza. 

 

M. Czapla 
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Pan pokornym łaskę daje!!! 
 

 Miesiąc temu podczas naszego 

spotkania zwróciliśmy uwagę na 

tajemnicę działania pychy, która jest 

jedną z najgroźniejszych wad 

zamieszkujących ludzkie serce. 

Przypomnijmy sobie, że pycha jest 

dążeniem do wykorzystania ambicji i 

miłości siebie samego w tym celu, by 

zająć wyższe miejsce aniżeli to, które 

się człowiekowi należy.  

 W tym artykule spróbujemy podjąć 

naszą wspólną refleksję, która będzie 

dotyczyć tajemnicy pokory, która jest 

przeciwieństwem pychy. Pokora jest 

cnotą obecnie prawie zupełnie nieznaną, 

zapomnianą, przedstawianą w sposób 

karykaturalny; dlatego bywa nie 

lubiana. Często spotykamy się z 

karykaturą pokory. Określa się ją 

mianem kompleksu niższości.  

 - Pokorny zatem to ten, który twierdzi, 

że wszyscy ludzie są lepsi od niego, a 

on jest największym grzesznikiem.  

 - Inny znów uważa, że się do niczego 

nie nadaje i unika każdej 

odpowiedzialnej funkcji, wycofuje się 

od razu, gdy trudniejsze zadanie jemu 

przypada w udziale.  

 Wiemy, że kompleks niższości jest 

znakiem pychy a nie pokory, ale dziś 
ludzie często uważają, że pokornym jest 

ten, który pozwala sobie ciosać kołki na 
głowie, że jest to człowiek, który się nie 

broni, lecz realizuje ewangeliczny ideał: 

„Jeśli cię kto uderzy w jeden policzek, 

nadstaw mu drugi”; że jest to ten, 

którego wszyscy mogą upokorzyć, a on 

upokorzenie przyjmie. Oto karykatura 

pokory!  
 Pokora jest także najczęściej 

rozumiana jako uznanie swojej 

grzeszności. Otóż chciałbym 

przypomnieć, że Chrystus nigdy nie 

popełnił najmniejszego grzechu, a 

powiada nam bardzo wyraźnie: „Uczcie 

się ode Mnie, że jestem cichy i 

pokornego serca”. Pokora zatem nie ma 

nic wspólnego z żadnym kompleksem 

niższości. Matka Najświętsza jest 

pokorna, mimo że przeszła przez życie 

bez grzechu. W Ewangelii pokora nie 

jest połączona z grzesznością człowieka. 

Jest ona wielką, świętą wartością. Jest 

mocą i pięknem człowieka.  

 Są dwa motywy dążenia do pokory. 

Pierwszym jest nasza zależność od 

Boga, ponieważ jesteśmy przez Niego 

stworzeni. Człowiek pokorny odkrywa 

prawdę, którą przypomina św. Paweł. 

„Cóż masz, czego byś nie otrzymał, a 

jeśliś otrzymał, to czego się chełpisz” /1 

Kor 4, 7/. Zatem wszelkie dobro, które 

posiadamy, pochodzi od Boga. Pokorny 

człowiek odnajduje swoje własne 

miejsce, to jedno jedyne, 

niepowtarzalne, które Bóg mu 

wyznaczył w całości  

dzieła stworzenia. Pokorny wie, gdzie 

jest jego miejsce i jakie są jego zadania 

w całym stworzonym świecie; wie 

również, jakie jest jego miejsce i jakie 

ma pełnić zadanie w ludzkiej rodzinie; i 

wreszcie wie, kim jest wobec Boga i do 

czego jest Mu potrzebny. 

W tym znaczeniu pokora jawi się przed 

nami jako wielka wrażliwość na 

wszelkie dobro, pochodzące od Boga, 

obecne w całym stworzeniu, dobro, 

które jest we mnie, i dobro, które jest w 

drugim człowieku. Trzeba więc 

odkryć, że każdy z nas jest w oczach 

Boga arcydziełem, które posiada 

większą wartość niż cały wszechświat 

materialny. Każdy człowiek; ten 
poczęty, który będzie żył w łonie matki 

zaledwie dwa dni, jak i starzec 

stuletni; ten genialny i ten upośledzony; 

narkoman, który umiera na AIDS, i 

zdobywca Bieguna Północnego; każdy 

człowiek, bo każdy jest stworzony na 

obraz i podobieństwo Boga. Jesteśmy 

ikoną samego Stwórcy. I w tym jest 
nasza wielkość. Trzeba to koniecznie 

zobaczyć.  

 Pokora jest odkryciem mojej 

godności przed Bogiem, jest 

świadomością, że jestem Jego dziełem i 

Jego obrazem. Dlatego pokora, 

ujmowana w duchu Ewangelii, nie 

wyklucza dumy. Ojciec i matka mogą 
być dumni ze swego dziecka, ze 

swojego dzieła wychowania wielkiego 

człowieka; człowiek może być dumny 

ze swoich osiągnięć. A ktoś mocny i 

piękny może być dumny z darów, które 

posiada. Pokora jest dumna, ale nie 

jest pyszna. Z tytułu darów, które od 

Boga otrzymuje, nie wynosi się nad 

innych. Decyduje o tym, że człowiek 

jest szczęśliwy, gdyż rad jest z tego 

miejsca, które Bóg mu przeznaczył. 

Człowiek pokorny umie się cieszyć z 

darów, jakie od Boga otrzymał. Pokora 

zatem jest prawdą, jest wielką 

akceptacją samego siebie.  
 Drugi motyw dążenia do pokory 

wypływa ze świadomości popełniania 

grzechów. Sami w sobie dostrzegamy 

uszkodzenie obrazu Bożego; 

niezawinione, odziedziczone, przyjęte 

już w łonie matki. Czasami 

rozpoznajemy swoje słabości w 

słabościach naszych rodziców; my 

jesteśmy przecież spadkobiercami 

pokoleń. Odkrywamy również swoje 

własne grzechy, przez nie sami jesteśmy 

winni, że Boży obraz, którym jesteśmy, 

jest uszkodzony. Na szczęście, dzięki 

łasce Bożej, uszkodzenia te można 

usunąć. Istnieje nadzieja, że one 

wszystkie zostaną usunięte. Jeśli się nie 

uda dokonać tego na ziemi, będzie 

można to zrealizować w pracowni Boga, 

którą teologia nazywa czyśćcem.  

Odkrycie wartości obrazu Bożego w nas 

jest już wystarczająco głębokim 

przeżyciem, nie pozwalającym, by 

człowiek rozdzierał szaty z powodu 

swej głupoty. Biada temu, kto 

rozpoczyna podejście do pokory od 

liczenia swoich grzechów i od 
szukania swoich słabości. On nigdy nie 

będzie pokorny, gdyż nie zobaczy siebie 

w prawdzie. Będzie się kręcił wokół 

siebie, a nie wokół Boga, któremu 

trzeba dziękować za otrzymane dary. 

Kto się wybiera w tę drogę, znienawidzi 

samego siebie, utopi się w 

kompleksach, potrafi nawet 

przyspieszyć swoją śmierć. Jest to droga 

wiodąca do eutanazji.  

 
Pokorę odnajdujemy przed Bogiem, 

widząc Jego dobroć i miłość. 

Jakie są owoce pokory?  

Przede wszystkim radość; radość z 

bogactwa, które Bóg złożył w naszych 

sercach. Dlatego człowiek pokorny 

idzie przez świat z uśmiechem 

szczęścia. Tego uśmiechu nikt i nic nie 

potrafi mu zniszczyć, nawet nie zgaszą 

go słabości i grzechy. Człowiek 

pokorny otwiera się na Boga. „Bóg 

bowiem pysznym się sprzeciwia, a 

pokornym łaskę daje” /1P 5, 5/. Ten kto 

widzi, jak wiele od Stwórcy otrzymuje i 

umie za to wyśpiewać Bogu hymn 

dziękczynienia, przyjmuje następne 

dary, gdyż Bóg ubogaca wdzięcznych. 

Pycha zamyka ludzkie serca. Bóg nie 

daje łaski człowiekowi pysznemu.  
 Trzecim owocem jest pokój. 

Człowiek pokorny zachowuje spokój w 

obliczu niepowodzeń i w chwilach 

różnych upokorzeń. Nie popada w 

konflikt z otoczeniem, potrafi ustąpić, 

wie, że walka o pierwsze miejsce jest 

bojem, który trwa krótko. Na 

pierwszych miejscach, które 
ustanowili ludzie, nikt długo nie 

posiedzi. Miejsce, które wyznaczył Bóg, 

jest pewne.  

Jak zdobyć cnotę pokory?  

 Przede wszystkim należy odkryć 

wielkość darów, które otrzymujemy od 

Boga. Każdy z nas powinien zrobić 
rachunek sumienia nie tylko z 

grzechów, ale również z bogactwa, 

które otrzymuje od Boga, z talentów, 

które winien pomnożyć. Za dary, za 

bogactwo trzeba dziękować. Oceniając 

zatem ludzi, rozpoczynajmy ich 

charakterystykę od tego, co w nich jest 
dobre, a nie od tego, co jest złe. W 

kontaktach z nimi chciejmy dojść do 

tego, by wspaniały obraz Boga, który 

jest w nich, stał się bardziej czytelny i 

piękny. Najprostsza droga do pokory to 

umieć prosić, dziękować i 
przepraszać. Pyszny prosić nie  

Ciąg dalszy na str. 19 
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STOP  

Wariatom Drogowym!!! 
 
 To hasło mam nadzieję nie jest obce żadnemu Polakowi i 

każdy z nas zetknął się z nim w radiu lub telewizji, choć jeden 

raz. Dzięki kampanii prewencyjnej, której już druga edycja 

ruszyła w Polsce 8 lipca, na ekranach naszych telewizorów 

możemy oglądać spoty reklamowe, które mają na celu jedno: 

Przestrzegać nas kierowców przed niebezpieczną, brawurową i 

nieuważną jazdą, która często pozbawia nas tego, co 

najcenniejsze – życia. 

   Środki wyrazu, jakie zostały wykorzystane w tych spotach dla 

jednych bardzo trafne i wyraziste, dla innych zbyt prostolinijne i 

odważne, mają jedno zasadnicze zadanie - skłonić wszystkich do 

refleksji nad własnym zachowaniem. 

 „Wariat drogowy” to postawa, która towarzyszy nam w 

wielu czynnościach, które wykonujemy codziennie i nawet nie 

zdajemy sobie sprawy, że my sami możemy być tak 

niebezpieczni dla siebie, swoich bliskich i innych użytkowników 

dróg. Bo czy, gdy jesteśmy spóźnieni do pracy, wieziemy dzieci 

do szkoły lub wracamy z dalekiej podróży i chcemy jak 

najszybciej dotrzeć do domu, naciskamy mocniej na gaz 

myślimy o tym, że to jest niebezpieczne, że wystarczy tylko 

chwila nieuwagi i może dojść do tragedii??? To właśnie w takich 

sytuacjach kieruje nami wariat drogowy. Uważamy się za 

ostrożnych i rozsądnych kierowców, ale często to my bywamy 

zagrożeniem.  

 Celem tej kampanii jest to, żeby każdy z nas zdał sobie 

sprawę z tego, że nie zawsze jeździ bezpiecznie. Ważne jest 

także abyśmy umieli spojrzeć na siebie z perspektywy innych 

uczestników ruchu.  

Poprawa ruchu drogowego zależy do każdego z nas i to właśnie 

my mamy wpływ na to ile osób będzie ofiarami wypadków 

drogowych. W tym miejscu należy podkreślić to, że musimy 

uważać nie tylko na kierowców i pasażerów, ale również na 

pieszych, którzy często są ofiarami wariackich zachowań. 

 Czy takie działania jak ta kampania są potrzebne? Chyba nie 

ma żadnych wątpliwości, że TAK! Wystarczy tylko krótka 

chwila, przypadkowe zerknięcie na telewizor, lub włączone radio 

w samochodzie i dzięki tego typu akcjom wielu z nas zdejmie 

nogę z gazu, nie wsiądzie za kierownicę po „jednym” i stwierdzi, 

że małe spóźnienie do pracy czy na spotkanie nie będzie końcem 

świata. 

Należy jeszcze wspomnieć, że oprócz kampanii telewizyjnej i 

radiowej można się spotkać z tzw. reklamą zewnętrzną, która jest 

widoczna przy głównych trasach oraz w dużych miastach. 

 Tak, więc Drodzy Kierowcy pamiętajmy o tym, że 

najważniejsze dla każdego człowieka jest zdrowie i życie. To od 

nas w dużej mierze zależy jak długo będziemy się nim cieszyć i 

to my sami możemy zadbać, by nie stracić tego, co 

najcenniejsze. Wystarczy tylko abyśmy zawsze starali się jeździć 

bezpiecznie przestrzegając przepisów drogowych, byli czujni, 

ostrożni i umieli spojrzeć na pozostałych użytkowników dróg ze 

swojej perspektywy. Traktujmy innych tak jakbyśmy chcieli, aby 

nas traktowano!!! Bezpiecznej drogi!!! 

M.K. 
 

 

Drodzy Czytelnicy! 
 

 Informujemy, że zapowiadane kolejne odcinki artykułów 

„Długa debra” i „Szanuj piękną Ziemię jak siebie samego” 

autorstwa p. Mieczysława Komisarczuka zostaną opublikowane 

w październikowym wydaniu „Gazety Krasnobrodzkiej”. 

 Za zaistniałe zmiany przepraszamy. 

red. nacz. Mariola Czapla 
 

 

Co słychać  
w Kulturze? 

 
 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży 
 

Po wakacyjnej przerwie Krasnobrodzki Dom Kultury 

wznawia prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży. Oto 

terminy spotkań poszczególnych grup zainteresowań:  

Zajęcia świetlicowe 
w poniedziałki i środy w godz. 15.00 – 17.00, 

Klub Szachowy 
w czwartki w godz. 14.00 – 17.00 

Kółko modelarskie 
w piątki o godz. 15.00 

Zespół Tańca Nowoczesnego 
w soboty, godz. 14.00 (młodsza grupa) i godz. 15.00 (starsza 

grupa) 

Ponadto w KDK przyjmujemy zapisy do Kółka 
muzycznego (nauka gry na instrumentach: gitara, pianino, 

keyboard, instrumenty dęte). 

 

Starania o dotację 
 

W lutowym wydaniu G.K. informowaliśmy o pracach 

prowadzonych przez Krasnobrodzki Dom Kultury i Urząd 

Miejski w Krasnobrodzie związanych z opracowaniem 

wniosku w ramach SPO-ROL - zadanie 2.3. „Odnowa wsi 

oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego” na 

dofinansowanie projektu pod nazwą „Remont i wyposażenie 

Krasnobrodzkiego Domu Kultury”. Projekt ten obejmował 

remont sali widowiskowej w KDK i zakup sprzętu 

nagłaśniającego. 

Opracowany wniosek został złożony w instytucji wdrażającej, 

czyli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Lubelskiego, przeszedł weryfikację formalną i merytoryczną i 

znalazł się na liście rankingowej. Niestety z powodu braku 

środków finansowych nasz projekt nie został skierowany do 

realizacji. Tak więc na remont sali widowiskowej będziemy 

musieli poczekać. 

 

Remonty w KDK 
 

W dniu 9 września 2006r. został ogłoszony przetarg 

nieograniczony na „Roboty remontowe w budynku 

Krasnobrodzkiego Domu Kultury”.  

Prace obejmować będą m.in: 

1. Roboty budowlane elewacyjne - wykonanie ocieplenia 

ścian klatki schodowej i przybudówek oraz wykonanie 

tynków, uzupełnienie rynien dachowych i rur 

spustowych, wykonanie obróbek blacharskich, wymiana 

okien. 

2. Roboty budowlane remontowe wewnętrzne: 

a) hol – wykonanie podwieszanych sufitów, wymian 

drzwi (4 szt.) wygładzenie ścian i wykonanie tynku 

o strukturze „kornikowej”. 

b) świetlica – wykonanie podwieszanych sufitów, 

wygładzenie i malowanie ścian. 

3. Roboty remontowe instalacji elektrycznej – demontaż 

starej instalacji oświetleniowej w holu i świetlicy oraz 

wykonanie nowej. 

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 21.09.2006r. 

 

Informacje zebrała: 

        M. Czapla 
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K I N O 
 

Drodzy Czytelnicy! 
 Od bieżącego wydania „Gazety 

Krasnobrodzkiej” na łamach naszego 

pisma pojawiać się będzie kolumna bądź 

strona zatytułowana „KINO”. Pod tym 

tytułem publikować będziemy recenzje 

filmów autorstwa Jakuba Koisza - 

studenta II roku filologii polskiej.  

 Mamy nadzieję, że nasza współpraca 

z młodym krytykiem filmowym i jego 

opinie o filmach publikowane na łamach 

naszego pisma pomogą Państwu w 

wyborze właściwego repertuaru przed 

udaniem się do kina. 

 Rozpoczynamy od informacji o 

dwóch filmach: „Życie ukryte w 

słowach” i „Garfield 2”. Życzę miłej 

lektury, a potem zapraszam do kina. 

 

red. nacz. M. Czapla 

 

„Życie ukryte w słowach” 
 

 "Życie ukryte w słowach" to 

opowieść o samotności, tajemnicach 

oraz milczeniu, które tylko pozornie 

pomaga nam zapomnieć o przeszłości. 

Ale głównie jest to film o miłości - 

jednak nie schematycznej, jaką serwuje 

nam w ostatnich latach kino 

amerykańskie. Główna bohaterka filmu - 

Hanah wcześniej nie mogła nazwać 

swojego życia ciekawym. Pracuje ciężko 

w fabryce. W końcu bierze miesiąc 

wolnego i wyrywa się do Irlandii. 

Dowiaduje się jednak o wypadku na 

pobliskiej platformie wiertniczej. 

Ponieważ ma przeszkolenie 

pielęgniarskie ofiaruje się opiekować 

mężczyzną, który został poparzony, oraz 

częściowo stracił w tym wypadku 

wzrok. Josef (bo tam nazywa się ów 

mężczyzna) może tylko mówić, a sama 

rozmowa z innymi to dla niego jedyna 

forma rozrywki. Kiedy w szpitalnym 

pokoju pojawia się Hanah, mężczyzna 

zaczyna ją zasypywać gradem pytań. 

Dziewczyna jest jednak małomówna - 

stara się po prostu dobrze wykonywać 

powierzone jej zadanie. Na początku 

banalne rozmowy i głupie żarty ze 

strony Jozefa męczą Hanah. Wkrótce 

jednak pacjent i pielęgniarka zbliżają się 

do siebie, oraz do swoich tajemnic. 

Hanah mówi mu o rzeczach, których nie 

powiedziała nikomu wcześniej. 

 Film mówi o izolacji, oraz chęci 

ucieczki od świata (w przypadku Hanah) 

gdzie spotyka się coś całkowicie 

przeciwnego - bliskość drugiej osoby. 

Natomiast Josef - z pozoru twardziel i 

dowcipniś, w końcu pęka i pokazuje 

swoją wrażliwą naturę. Trudna relacja 

mężczyzny i kobiety, która na początku 

zbudowana jest na zasadzie kontrastu. 

Ale czy na pewno? Film udowadnia, że 

ludzie o całkowicie odmiennych 

charakterach w 

 

pewnym momencie życia mogą zdać 

sobie sprawę z tego, ze bardzo wiele ich 

łączy mimo tego, że z pozoru wydają się 

być całkowicie inni. Tłumione przez lata 

tajemnice w końcu znajdują swoje 

ujście, a sami bohaterowie porzucają 

maskę, pod którą od wielu lat kryją 

swoje twarze. Mogą poznać się 

nawzajem od tej prawdziwej strony.  

 Isabel Coixet to reżyserka, która 

podejmuje znowu trudny temat 

samotności oraz tajemnic. Obraz 

wyprodukowany został przez braci 

Almodovar (słynących z 

kontrowersyjnego filmu „Złe 

wychowanie” pokazującego 

homoseksualizm z całkiem innej strony 

niż dotychczas). Główne role zagrali 

Sarah Polley oraz bardzo dobry Tim 

Robins. Świetne role tej dwójki aktorów 

- w szczególności brawa należą się 

Robinsowi, który z wyczuciem wcielił 

się w role Josefa, dając swojemu 

bohaterowi zarówno humor, jak i 

smutek.  

 Isabel Coixet postawiła też na 

muzyczną stronę filmu - możemy tu 

usłyszeć kawałki Toma Waitsa, Clema 

Snide'a, Davida Byrne'a. Wszystko to w 

piękny sposób buduje melancholijny, 

pełen smutku, czasami ciepła świat w 

którym spotykają się dwie, jakże różne 

od siebie osobowości. Dlatego uważam 

„Życie ukryte w słowach” za najbardziej 

poruszający, oraz w dużej mierze piękny 

film tegorocznych wakacji. Z tego co 

wiem, to kino „Stylowy” w Zamościu 

nie wyświetlało jeszcze tego filmu, więc 

jeżeli tylko się pojawi - serdecznie 

zachęcam do obejrzenia.  

 

Gatunek: Dramat, Reżyseria: Isabel 

Coixet, Obsada: Sarah Polley:  Hanna, 

Tim Robbins :  Josef 

 

                                     Jakub Koisz 

 

„Garfield 2” 
 

„Garfield” - cyniczny, egoistyczny 

inteligentny, leniwy i arogancki kot- 

któż z nas nie oglądał jego przygód 

kreskówkowych? Obserwujący z 

dystansu swojego pana, cennie 

ripostujący wszystko to co dzieje się 

naokoło oraz nałogowo jedzący lazanie - 

Tego kota po prostu nie da się nie lubić.  

Ci bardziej ortodoksyjni jego fani czytali 

może nawet komiksy - które prawdę 

powiedziawszy powstały zanim pojawił 

się animowany Garfield. Można by rzec, 

że to rude kocisko stało się postacią 

kultową. W 2004 roku powstały w końcu 

kinowe przygody tego bohatera. Moje 

oczekiwania wobec filmu kinowego 

były, więc ogromne. Jednak 

rozczarowałem się prawie wszystkim - 

Garfield nie był leniwy -był bardzo  

 

żywiołowy i często zdarzało mu się 

biegać (A biegający Garfield to  rzecz, 

która nie powinna mieć miejsca). Gdzieś 
zniknął jego cynizm, gdzieś zniknął jego 

„cięty język”. Był to tylko kolejny 

wygenerowany komputerowo, 

pajacujący bohater filmu dla dzieci. 

Podobnie sprawa miała się z innymi 

bohaterami, który mieli być „żywcem” 

wyciągnięci z kreskówki i komiksów. 

Obiecanki, cacanki. Film odniósł jednak 

na tyle duży sukces, aby rudy kot znowu 

pojawił się na srebrnym ekranie. 

Historia opowiedziana w drugiej części 

„Garfielda” nie jest zbyt odkrywcza. 

Tym razem leniwy kocur trafia do 

Anglii, gdzie mieszka jego sobowtór – 

bajecznie bogaty kot-książe. 

Przymiotnik „bajecznie” pasuje do 

kontekstu tego filmu jak najbardziej, 

gdyż potem dochodzi do zamiany miejsc 

na wzór Twain’owskiego „Księcia i 

żebraka”. Garfield sporo narozrabia na 

brytyjskiej prowincji a także udręczy 

swojego właściciela, gamoniowatego 

Jona Arbuckle. Przy okazji bohatersko 

pokrzyżuje plany pewnego nikczemnego 

lorda i uratuje zwierzęta gospodarskie.  

Komputerowo zrobiony Garfield 

wygląda tak jak powinien- gruby, rudy, 

oraz ma przymrużone oczy flegmatyka. 

Animacja jest świetna i można by 

powiedzieć, że kot mimiką i gestami 

deklasuje żywych aktorów 

występujących w filmie. O ile aktorstwo 

w filmie kuleje, o tyle głos Zbigniewa 

Zamachowskiego (dyżurnego, polskiego 

dubbingowca filmów dla dzieci) pasuje 

do postaci grubego kota jak najbardziej. 

W oryginalnej wersji Garfieldowi głosu 

użyczył równie dobry Bill Muray. Akcja 

dzieje się szybko i jest dobrym zbiorem 

poczciwych i niewyszukanych gagów, 

które cieszą najbardziej dzieci które nie 

skończyły jeszcze 10 lat. Do błędów 

należy dodać jeszcze to, że znowu 

bohaterowie filmu nie mają nic 

wspólnego ze swoimi komiksowymi i 

animowanymi protoplastami. „Garfield 

2” mimo tego, że jest infantylnym kinem 

rozrywkowym-może bawić pewną grupę 

docelową. Nazwać to kino familijnym 

byłoby jednak nadużyciem. Szczególnie 

ludzie dorośli (a wielu fanów Garfielda 

to właśnie oni) poczują się oszukani. Ja 

osobiście nie spodziewałem się niczego 

większego po tym filmie, więc także się 

i nie rozczarowałem. Film może być 

dobrą zabawą dla zupełnie młodej 

publiczności, lubującej się w gagach 

slapstickowych oraz przede wszystkim 

nie znającej „prawdziwego” Garfielda. 

 

Gatunek: Komedia dla dzieci, Reżyseria: 

Tim Hill, Obsada Breckin Meyer: Jon 

Arbuckle Jennifer Love Hewitt: Liz 

Wilson, Zbigniew Zamachowski (głos): 

Garfield 

                                         Jakub Koisz 
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Zawody strażackie 

 

Pan pokornym 

łaskę daje!!! 
 

Ciąg dalszy ze str. 16 

umie, on nie dziękuje i nie potrafi przeprosić. Widząc to ujęcie, 

odkrywamy, że szkołą ewangelicznej pokory jest modlitwa. 

Człowiek, który umie Boga prosić, który umie Bogu 
dziękować i umie Go przeprosić, jest pokorny. Dlatego 

wierność modlitwie jest znakiem, że w sercu nie zapanowała 

jeszcze pycha, może w nim trwać najwyżej walka z nią, ale nie 

odniosła ona zwycięstwa. Jeśli chcemy wiedzieć, ile pokory 

jest w naszym sercu, odpowiedzmy na proste pytanie:  

Kogo i o co ostatnio prosiłem, komu i za co podziękowałem i 

kogo przeprosiłem z całego serca?  
 

  Artykuł napisany na podstawie książki ks. Edwarda Stańka 

pt.; „Wady i cnoty”. 

Ks. Krzysztof  

 

 

 W dniu 10.09.2006r. w miejscowości Majdan Mały odbyły 

się zawody sportowo-pożarnicze dla gm. Adamów i 

Krasnobród. Zawody rozegrano w dwu konkurencjach: 

sztafecie pożarniczej 7x50m z przeszkodami i ćwiczeniu 

bojowym. Poniżej przedstawiamy uzyskane wyniki przez 

poszczególne drużyny. 

 Klasyfikacja łączna obu konkurencji dla jednostek OSP z 

gm. Krasnobród. 

Miejsce Ilość pkt. Nazwa jednostki 

I 80,6 OSP Wólka Husińska 

II 81,7 OSP Krasnobród 

III 84,3 OSP Hutków 

IV 84,9 OSP Majdan Wielki 

V 86,1 OSP Majdan Mały 

VI 88,1 OSP Hutki 

VII 99,7 OSP Malewszczyzna 

VIII 105,6 OSP Hucisko 

IX 109,1 OSP Zielone 

X 136,9 OSP Stara Huta 

XI 138,6 OSP Grabnik 

XII dyskw. OSP Dominikanówka 

Młodzieżowa drużyna pożarnicza chłopcy 

I 86,4 OSP Hutków 

II 100,2 OSP Majdan Wielki 

 

Klasyfikacja łączna obu konkurencji dla jednostek OSP z gm. 

Adamów: 

Miejsce Ilość pkt. Nazwa jednostki 

I 80,7 OSP Suchowola 

II 85,7 OSP Jacnia 

III 86,7 OSP Rachodoszcze 

IV 87,7 OSP Potoczek 

V 95,6 OSP Bliżów 

VI 103,2 OSP Bondyrz 

VII dyskw. OSP Adamów 

VIII dyskw. OSP Kol. Suchowola 

Młodzieżowa drużyna pożarnicza chłopcy 

I 80,0 OSP Adamów 

II 92,7 OSP Suchowola 

III 93,9 OSP Jacnia 

Drużyna pożarnicza kobieca 

I 78,7 OSP Suchowola 

Młodzieżowa drużyna pożarnicza dziewcząt 

I 83,1 OSP Suchowola 

II 85,5 OSP Jacnia 
  

 S. Umiński 

 

Wędkarskie zmagania 
 

 W dniach 25-26 sierpnia na zakończenie wakacji w 

Krasnobrodzkim Towarzystwie Wędkarskim odbyły się nocne 

zawody wędkarskie o puchar prezesa KTW, które zostały 

zorganizowane na zalewie wypoczynkowym. Rozgrywanym 

zawodom towarzyszyła miła atmosfera, ze sceny nad zalewem 

rozbrzmiewała taneczna muzyka a na tle nieba rozbłyskiwały 

sztuczne ognie. Po północy wszystkie atrakcje ucichły a 

zawodnicy w zupełnej ciemności kontynuowali wędkowanie a 

ich zadaniem było złowienie jak największej ilości ryb z 

gatunku sumik amerykański. Po 12-sto godzinnych zmaganiach 

pierwsze miejsce zajął Tadeusz Nowakowski łowiąc 47 ryb, 

drugą lokatę zajął Janusz Oś z ilością 38 szt., trzecie miejsce 

zajęli Andrzej Cisek i Mateusz Olszewski łowiąc po 7 ryb. 

Zwycięzca zawodów otrzymał okolicznościowy dyplom i 

okazały puchar, wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali 

atrakcyjne nagrody w postaci akcesoriów wędkarskich. 
 

 Spinningowe zawody o mistrzostwo Krasnobrodzkiego 

Towarzystwa Wędkarskiego zostały rozegrane 3 września br. 

na zalewie wypoczynkowym w jednej 4 godzinnej turze. 

Pierwsze miejsce i tytuł mistrza KTW na rok 2006 zajął 

Tomasz Cybulski, który otrzymał puchar ufundowany przez 

Zarząd Towarzystwa. Na miejscu drugim uplasował się 

Tomasz Olszewski, natomiast miejsce trzecie zajęli Roman 

Gradziuk i Marek Olszewski.  

J. Oś 
 

Strażackie wiadomości 
 

 W dniu 23.07.2006 r odbył się Zjazd 

Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 

Krasnobrodzie. Na Zjeździe wybrano 

nowe władze Związku. Skład nowo 

wybranych władz Związku  przedstawia 

się następująco: 

Członkowie Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP: 
Prezes – Kazimierz Mielnicki 

Wiceprezes – Krzysztof Lalik 

Wiceprezes – Janusz Oś 
Komendant gminny - Zdzisław Wiatrzyk 

 

Sekretarz – Bogdan Kulczycki 

Skarbnik – Longin Szkałuba 

Członek prezydium – Krzysztof 

Kozłowski (zam. Hutków) 

Pozostali członkowie: Kazimierz Cisek, 

Tadeusz Kostrubiec, Jerzy Korga,  

Eugeniusz Kleban, Krzysztof Kozłowski 

(zam. Wólka H.), Józef Kurantowicz. 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej 
Przewodniczący – Jerzy Fila 

Sekretarz – Leszek Droździel 

Członek – Zdzisław Lalik 

 
Delegaci na Zjazd Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP: 
Prezes – Kazimierz Mielnicki 

Wiceprezes – Krzysztof Lalik 

Wiceprezes – Janusz Oś 
 

Przedstawiciel ZOMG ZOSP RP do 

Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 

RP - Prezes – Kazimierz Mielnicki 

 

W dnu 17.09.2006 r w Kocku odbyły się 

wojewódzkie zawody sportowo-

pożarnicze. Powiat zamojski  

reprezentowała jednostka OSP z 

Majdanu Wielkiego. 

S. Umiński 
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