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Zebrania sprawozdawczo-wyborcze

 w jednostkach OSP

W styczniu rozpoczął się cykl zebrań 
sprawozdawczo-wyborczych w jednost-
kach Ochotniczych Straży Pożarnych na 
terenie gminy Krasnobród.

Harmonogram zebrań:
Hutków - 22.01.2011, godz. 17.00
Dominikanówka - 22.01.2011, godz. 19.00
Majdan Wielki - 29.01.2011, godz. 16.00
Majdan Mały - 30.01.2011, godz. 16.00
Hucisko - 05.02.2011, godz. 17.00
Stara Huta - 05.02.2011, godz. 19.00
Grabnik - 12.02.2011, godz. 16.30
Zielone - 12.02.2011, godz. 19.00
Krasnobród - 19.02.2011, godz. 17.00
Wólka Husińska - 26.02.2011, godz. 17.00
Hutki - 27.02.2011, godz. 17.00
Malewszczyzna - 05.03.2011, godz. 18.00

Wybory sołtysów i rad sołeckich 
na lata 2011–2014

Od dnia 17 stycznia br. na terenie gmi-
ny Krasnobród rozpoczęły się zebrania 
wyborcze mające na celu wybór sołtysów 
i rad sołeckich na lata 2011-2014. 

Pierwsze zebrania zostały przeprowa-
dzone już w miejscowościach: Grabnik, 
Nowa Wieś, Szur, Potok Senderki i Ma-
lewszczyzna. Na kolejną czteroletnią ka-
dencję mieszkańcy pierwszych czterech 
miejscowości wybrali dotychczasowych 
sołtysów, natomiast w Malewszczyźnie 
jest nowa osoba na tym stanowisku.  

Oto sołtysi w/w miejscowości:
w Grabniku: Józef Kurantowicz

w Nowej Wsi: Lucjan Nawój

w Szurze: Stanisław Żuk
w Potoku Senderkach: Henryk Zaśko
w Malewszczyźnie: Piotr Czapla

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej ze-
brania wyborcze powinny się zakończyć 
do 15 lutego br.

Przetarg na rozbudowę zalewu 
W związku z unieważnieniem gru-

dniowego przetargu w styczniu 2011r. 
ogłoszony został nowy przetarg nieogra-
niczony na „Rozbudowę infrastruktury 
turystycznej w Krasnobrodzie” – projek-
tu realizowanego na podstawie umowy nr 
21/09-WND-RPLU.07.01.00-06-087/09/1 
zawartej z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego na dofinanso-
wanie zadania ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 
zadania polegającego na: połączeniu obec-
nie istniejących trzech zbiorników wod-
nych tj. zbiornika kąpieliskowego i dwóch 
stawów rybnych w jeden akwen wodny, 
budowie kładki dla pieszych przez rzekę 
Wieprz i stare koryto rzeki Wieprz, mon-
tażu oświetlenia diodowego LED wokół 
powstałego zbiornika, modernizacji par-
kingów przy zalewie, rozbudowie punktu 
widokowego, modernizacji podejścia na 
punkt widokowy (wykonanie barierek,  

Nowy zastępca Burmistrza
Zarządzeniem nr 5/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku Burmistrz Krasnobrodu 

Wiesław Chmielowiec powołał na stanowisko zastępcy burmistrza Krasnobrodu Sta-
nisława Jędrusinę.

STANISŁAW JĘDRUSINA
Data i miejsce urodzenia: 25.05.1960 r., Tomaszów Lubelski 
(pochodzi z Łaszczowa)
Miejsce zamieszkania: Zamość
Rodzina: żona i 2 dzieci: córka (15 lat) i syn (13 lat)
Wykształcenie: Liceum Ogólnokształcące w Tyszowcach, stu-
dia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS 
w Lublinie
Praca: Komendant Wojewódzki OHP w Lublinie, sekretarz 

w Gminie Łaszczów (1991-1992), wójt Gminy Łaszczów (1992-
2006), zastępca wójta Gminy Mircze (2007-2011). 
Zainteresowania: sport i turystka
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oświetlenia diodowego w barierkach), 
zaprojektowanie i zbudowanie, zgodnie z 
opisem zawartym w Programie Funkcjo-
nalno Użytkowym, systemu obejmującego 
następujące elementy: videoprzewodnik, 
monitoring, streaming video, tablicę me-
teorologiczną, infokioski, system pomiaru 
ruchu pieszych i rowerzystów. 

Termin składania wniosków o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert: 31.01.2011r. godzina 11:00, 
miejsce: Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 
36, 22-440 Krasnobród, sekretariat Bur-
mistrza Gminy.

Przetarg na pełnienie 
nadzoru inwestorskiego

Również w styczniu 2011r. ogłoszony 
został przetarg na pełnienie nadzoru inwe-
storskiego dla zadania pn. „Rozbudowa 
infrastruktury turystycznej w Krasnobro-
dzie”.

Termin składania wniosków o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert: 31.01.2011r. godzina 11:40, 
miejsce: Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 
36, 22-440 Krasnobród, sekretariat Bur-
mistrza Krasnobrodu.

Zmiany kadrowe

W dniu 20 stycznia 2011 r. burmistrz 
Krasnobrodu Wiesław Chmielowiec wy-
powiedział umowę o pracę sekretarzowi 
gminy Krasnobród Kazimierzowi Gęśli. 
W związku z obowiązującym 3-miesięcz-
nym okresem wypowiedzenia umowa 
zostanie rozwiązana z dniem 30 kwietnia 
2011r.

Informacje zebrała:
Mariola Czapla
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Dnia 15 stycznia o godz. 19. 00 w 
budynku Zespołu Szkół  Ogólno-

kształcących im. Jana Pawła II w Krasno-
brodzie odbyła się kolejna stud-
niówka klasy maturalnej. Swoją 
obecnością zaszczycili nas bar-
dzo mili goście: władze gminy w 
osobie pana burmistrza Wiesława 
Chmielowca, ks. proboszcz Para-
fii Nawiedzenia NMP Eugeniusz 
Derdziuk, ks. proboszcz  Parafii 
Zesłania Ducha Św. Roman Sa-
wic, dyrekcja szkoły p. Renata 
Bojarczuk i p. Eligiusz Poma-
niec, wychowawczyni p. Jolan-
ta Kurantowicz, nauczyciele, 
przedstawiciele II klasy, osoby 
nam towarzyszące, a także nasi 
kochani rodzice.

Dziękujemy wszystkim, którzy sko-
rzystali z naszego zaproszenia do wspólnej 
zabawy. Bardzo nas to cieszy bo jak mawiał 
Aleksander Duma „co ofiarowano ze szcze-
rego serca winno być szczerym sercem 
przyjęte”. Na ten dzień a właściwie wieczór 
czekaliśmy 3 lata. Już tylko symboliczne 

sto dni dzieli nas od egzaminów matural-
nych. Jako kolejny rocznik rozpoczniemy 
je w maju.

Podziękować chcemy Dyrekcji szkoły 
za stworzenie warunków do zdobywania 
wiedzy. Za ciągłe starania, aby nasza szko-
ła była coraz ładniejsza i nowocześniejsza 
oraz życzliwość jaką nas otacza. W spo-
sób szczególny dziękujemy naszej wycho-
wawczyni p. Jolancie Kurantowicz, która 

opiekowała się nami przez lata edukacji w 
szkole średniej pokazując właściwe roz-
wiązania otwierając umysły przygotowując 

do dorosłości. Dziękujemy także 
wszystkim nauczycielom, a w 
szczególności p. Halinie Gontarz 
i p. Marcie Mielniczek za pomoc 
w przygotowaniu uroczystości. 
Gorące podziękowania składamy 
rodzicom, którzy bal studniów-
kowy przenieśli ze świata marzeń 
w rzeczywistość. 

Miniony wieczór był ostat-
nim spędzonym w tak sympa-
tycznym gronie. Miło będziemy 
wspominać ,,szaloną” zabawę do 
białego rana, wspólnie zatańczo-
nego poloneza. Teraz nadszedł 
czas wytężonej pracy do zbliża-

jącej się matury.

Przewodnicząca klasy III LO
Angelika Mokrzycka

Fotoreportaż – str. 20
fot. Halina Gontarz i Piotr Kolano

Poloneza czas zacząć ...

Jak co roku Krasnobrodzki Dom 
Kultury na czas zimowej prze-

rwy w nauce przygotował specjalny 
program zajęć dla dzieci. Zajęcia w 
ramach „Zimowych ferii bez nudy w 
KDK” odbywają się od 16 do 28 stycz-
nia 2011 roku. Oprócz pierwszego dnia, 
tj. niedzieli 16 stycznia, kiedy zaplano-
wano „Koncert kolędowo-jasełkowy” 
wszystkie pozostałe zajęcia organizo-
wane od poniedziałku do piątku odby-
wają się w godz. 11.00-14.00.

W ramach ferii zaplanowano gry 
i zabawy stolikowe, gry i zabawy te-
atralne, zajęcia plastyczne, gry i za-
bawy na śniegu na Chełmowej Górze 
z ogniskiem i wspólnym pieczeniem 
kiełbasek, „Łamigłówki mądrej głów-
ki” – czyli zagadki dla każdego, zaba-
wy muzyczne: karaoke i „Jaka to melo-
dia?” – konkurs muzyczny,  „Moda na 
wesoło”, czyli zabawa w projektantów 
i modeli, projekcje filmów, „Szacho-
wisko”, czyli szachy dla każdego wraz 
feryjnym Turniejem Szachowym o pu-
char Dyrektora KDK oraz „Magiczny 
teatr baśni” – recital iluzjonistyczny 
Mistrza Łukasza Podymskiego.

W czasie ferii czynna jest też pra-
cownia komputerowa z bezpłatnym 
dostępem do Internetu, odbywają się 
zajęcia muzyczne i taneczne.

Relację z ferii w KDK zamieścimy 
w kolejnym wydaniu GK.

M. Czapla

Zimowe ferie 
w KDK

W 
niedzielę 16 stycznia 2011 roku 
w Krasnobrodzkim Domu Kul-

tury odbył się doroczny koncert kolędowo-
jasełkowy.

Koncert rozpoczęli uczestnicy zajęć 
świetlicowych odbywających się w domu 
kultury, którzy zaprezentowali przygotowa-
ne podczas zajęć przedstawienie o Bożym 
Narodzeniu. Dzieci, pomimo tremy bardzo 
dobrze czuły się na scenie i z dużą swobodą 
grały swoje role. Program został przygoto-
wany pod kierunkiem instruktorki p. Marioli 
Kaweckiej.

Po jasełkach przyszedł czas na kolędy 
w wykonaniu członków Wielopokoleniowej 
Orkiestry Dętej tworzonej w KDK w ramach 
projektu unijnego. Orkiestra to dosyć liczny, 
bo 32-osobowy zespół składający się głów-
nie z dzieci i młodzieży, ale również i z osób 
dorosłych, który działa od niedawna. Młodzi 
muzycy pod kierownictwem instruktora Ja-
rosława Derkacza wykonali 3 kolędy.

Kolejnymi wykonawcami koncertu byli 
uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Dominikanówce, którzy zaprezentowali 
jasełka przygotowane pod opieką p. Iwony 
Gawron. Wraz z uczestnikami WTZ w pro-
gramie jasełkowym wystąpiła Aleksandra 
Gawron – uczennica Szkoły Podstawowej w 
Majdanie Wielkim.

W dalszej części koncertu wystąpili mło-
dzi instrumentaliści uczący się gry w KDK: 
Bartłomiej Nawój i Wojciech Kustra grający 
na keyboardzie oraz Rafał Górnik na gitarze, 
którzy wykonali kolędy na tych instrumen-

tach. 
Potem na scenie pojawiła się grupa 

reprezentująca mieszkańców Krasnobro-
du, która przedstawiła program jasełkowy. 
Warto podkreślić, że w przedstawieniu tym 
wzięły udział nie tylko dzieci i młodzież, 
ale również osoby dorosłe. To bardzo dobry 
przykład dla innych, bo w ostatnim czasie 
daje się zauważyć, że w jasełkach uczest-
niczą zazwyczaj najmłodsi przedstawiciele 
naszych lokalnych społeczności, a tradycja 
udziału w tych przedstawieniach osób doro-
słych zanika. Krasnobrodzkie jasełka zostały 
przygotowane pod kierunkiem p. Anny Wy-
szyńskiej.

Jako ostatni na scenie pojawił się zespół 
wokalny „Aniołki” działający w miejsco-
wym domu kultury. Dziewczyny wchodzące 
w skład zespołu: Diana Sak, Hanna Pawluk, 
Aleksandra Gawron, Magdalena Milczuk, 
Aleksandra Sawiak i Karolina Kawecka za-
śpiewały kolędy i pastorałki. 

Gra aktorska, chwilami humorystyczne 
dialogi, charakteryzacja i barwne stroje ak-
torów występujących w jasełkach, a także 
wokalne i instrumentalne wykonania kolęd 
podobały się licznie zgromadzonej publicz-
ności, która wszystkich wykonawców nagra-
dzała gromkimi brawami.

Na zakończenie koncertu wszyscy obec-
ni na sali wspólnie zaśpiewali zaintonowaną 
przez ks. Sławomira Skowrońskiego kolędę 
„Wśród nocnej ciszy”. 

M. Czapla
Fotoreportaż str. - 11

Kolędy i jasełka w KDK
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W 
dniu 28 grudnia 2010r. w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury 

odbyła się III sesja VI kadencji Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie. W sesji 
uczestniczyło 15 radnych, Burmistrz,  
Przewodniczący Rady Powiatu Zamoj-
skiego, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gmi-
ny, kierownicy jednostek samorządowych, 
pracownicy Urzędu Miejskiego, sołtysi, 
przewodniczący zarządów osiedli. 

Podczas sesji podjęto 7 następujących 
uchwał: 

1) Uchwała ws. uchwalenia Miejsko-
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2011 rok.

Program został uchwalony na kwotę 
116.000.00zł. Zaplanowane środki finan-
sowe, pochodzące z wpłat za wydawanie 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych zostaną wydatkowane na zadania 
określone w programie.

2) Uchwała ws. uchwalenia Miejsko-
Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2011.

Środki finansowe zaplanowane w pro-
gramie na 2011 rok  w wysokości 4 000, 
00zł. zostaną wykorzystane na prowa-
dzenie przez szkoły profilaktycznej dzia-
łalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów narkomanii.

3) Uchwała ws. przyjęcia „Programu 
współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 
2011”.

Uchwalony program określa, pod-
mioty mogące ubiegać się o prowadzenie 
działalności pożytku publicznego, formy 
współpracy jak również i zasady rozliczeń 
w przypadku, gdy dana organizacja otrzy-
ma środki finansowe z budżetu gminy na 
realizację zadań.

4) Uchwała ws. zarządzenia wyborów do 
samorządu mieszkańców na terenie Gmi-
ny Krasnobród.

W związku z upływem czteroletniej 
kadencji organów jednostek pomocniczych 
gminy zostały zarządzone nowe wybory. 
W sołectwach dokonywany będzie wy-
bór sołtysów i członków Rad Sołeckich, 
natomiast w osiedlach wybór zarządów 
i Przewodniczących Zarządów Osiedli. 
Szczegółowe zasady i tryb wyboru okre-
ślają statuty poszczególnych sołectw i 
osiedli. Terminarz określający miejsce, 
dzień i godzinę przeprowadzenia zebra-
nia wyborczego ustali Burmistrz. Wybory 
zostaną przeprowadzone w terminie od 13 
stycznia do 15 lutego br.

5) Uchwała ws. zmiany uchwały Nr 
XLIV/355/10 Rady Miejskiej w Krasno-
brodzie z dnia 8 października 2010 r. w 
sprawie  szczegółowych  zasad, sposobu i 
trybu umarzania, odraczania lub rozkła-
dania na raty spłaty należności pienięż-
nych mających charakter  cywilnopraw-
ny, przypadających Gminie Krasnobród 
oraz jej jednostkom podległym, a także 
warunki dopuszczalności pomocy pu-

blicznej w przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną oraz 
osoby uprawnione do udzielania ulg.

W uchwale z 8 października 2010r. 
organ nadzoru zakwestionował, niektóre 
jej postanowienia. Zdaniem Wojewody, 
należności mogą być umarzane tylko ze 
względu na ważny interes dłużnika i in-
teres publiczny, a należności z urzędu 
tylko w 5 przypadkach wymienionych w 
ustawie. Uwzględniając zastrzeżenia or-
ganu nadzoru, dokonano zmiany uchwa-
ły, dostosowując jej zapisy do wymogów 
ustawy. 

6) Uchwała ws. ustalenia wynagrodzenia 
Burmistrza Krasnobrodu.

Rada ustaliła wynagrodzenie dla nowo 
wybranego burmistrza W. Chmielowca 
w takiej samej wysokości, jakie miał po-
przedni burmistrz J. Oś. Wynagrodzenie 
wynosi 8.505 zł. w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze  - 4.400 zł.
- dodatek funkcyjny - 1.700 zł.
- dodatek specjalny  w wysokości 25% 
łącznie wynagrodzenia zasadniczego i do-
datku funkcyjnego - 1.525 zł. 
- dodatek za wieloletnią pracę w wyso-
kości 20% wynagrodzenia zasadniczego 
-  880 zł.

7) Uchwała ws. zmian w budżecie gminy 
na 2010 rok.

Z treścią podjętych uchwał można za-
poznać się na stronie internetowej pod ad-
resem http://www.krasnobrod.bip.mbnet.
pl (w zakładce Uchwały Rady Miejskiej).

E. Borek

III Sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

Zaproszenie
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

Burmistrz Krasnobrodu

zapraszają na 

Uroczystości związane z 68 rocznicą bitwy stoczonej 4 lutego 1943r.
 przez oddziały Armii Krajowej z Niemcami pod Lasowcami

które odbędą się w dniu 04.02.2011r.
 pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy AK w Lasowcach 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
10.00 - Zbiórka przy Pomniku w Lasowcach
10.20 - Powitanie gości
10.30 - Wystąpienie historyczne
10.40 - Część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły 
            Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach

11.00 - Msza Św.
11.50 - Apel poległych
12.10 - Złożenie wieńców
12.30 - Spotkanie przy ognisku w Lasowcach
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Już po raz kolejny Krasnobrodzki 
Dom Kultury był organizatorem 

Eliminacji Rejonowych do XVII Ogól-
nopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
im. ks. Kazimierza Szwarlika.

W sobotę 18 grudnia 2010r. od godzi-
ny 10-tej w sali widowiskowej Domu Kul-
tury rozbrzmiewały przepiękne polskie 
kolędy i pastorałki. 

A było czego posłuchać, bowiem do 
tegorocznych eliminacji w naszym mia-
steczku zgłosiła się rekordowa liczba wy-
konawców. O tytuł laureata a tym samym 
o bilet do Będzina walczyć miało 50 pod-
miotów wykonawczych, z których jednak 
ostatecznie zaśpiewało 43. Były zespoły, 
chóry, soliści i duety. 

Tegoroczny konkurs, bo eliminacje 
mają taki właśnie charakter oceniało Jury, 
w składzie: przewodniczący Arkadiusz 
Twarożek – pianista, Beata Buczek – wio-
lonczelistka, oboje nauczyciele Państwo-
wej szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. 
Karola Szymanowskiego w Zamościu oraz 
Zbigniew Pieczykolan – muzyk Orkiestry 
im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji 
jurorzy przyznali tytuł Laureata i prawo 
udziału w Finale Festiwalu odbywającego 
się w dniach 6-9 stycznia 2011 roku w Bę-
dzinie następującym wykonawcom: 

 * Solistce WIKTORII SZPINDOR z Ze-
społu Szkół w Lubyczy Królewskiej

 * Zespołowi „MAŁY CHÓREK” z Zespo-
łu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce
 * Kapeli folkowej „STYRTA” z GCK w 
Krasnymstawie z siedzibą w Siennicy Na-
dolnej

  * Duetowi - ANIELA KAPŁON I JÓZE-
FA PIŁAT z Klubu Aktywności Zawodo-
wo-Społecznej przy Katolickim Stowarzy-
szeniu „Służba Człowiekowi” w Zamościu 

Jury przyznało również WYRÓŻNIENIA, 
które otrzymali:
 * Zespół Muzyki Dawnej „SCHOLA 
CANTORUM” z Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Łukowej 
 * Zespół wokalny „VIVO” z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lubyczy Królewskiej
 * Zespół wokalno-instrumentalny „TO-
NACJA” z Szarowoli 

 * Zespół wokalno-instrumentalny „ME-
LACHIM” z parafii pw. św. Michała Ar-
chanioła w Zamościu
 * Solistka MARTA WANCISIEWICZ z 

Tarnogrodu 

Mamy nadzieję, że za rok Krasnobród 
będzie gościł równie liczną grupę „kolęd-
ników”, którzy poprzez swój śpiew kulty-
wują nie tylko tradycję, ale także historię i 
wiarę katolicką.
   M.K.

Fotoreportaż – str. 11

Leć kolędo, leć…

Zgodnie  z harmonogramem festiwalu 
w drugi weekend stycznia br. w Będzinie 
(na Śląsku) odbył się finał XVII Ogólno-
polskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
im. ks. Kazimierza Szwarlika. Uczestni-
czyli w nim laureaci wszystkich elimina-
cji regionalnych, w tym również krasno-
brodzkich.

Z przyjemnością informujemy, że wy-
stępująca w Krasnobrodzie Kapela folko-

wa „STYRTA” z GCK w Krasnymstawie 
z siedzibą w Siennicy Nadolnej zajęła III 
miejsce w kategorii zespoły wokalno-in-
strumentalne „młodzież i dorośli” i otrzy-
mała nagrodę finansową w wysokości 500 
zł. ufundowaną przez Senatora RP Pana 
Zbigniewa Szaleńca.

Gratulujemy.

M.K.

W 
dniu 23 stycznia 2011 roku w 
Krasnobrodzkim Domu Kultu-

ry odbyło się Walne Zgromadzenie Spra-
wozdawczo – Wyborcze Krasnobrodzkie-
go Towarzystwa Wędkarskiego. 

Oprócz licznie zgromadzonych człon-
ków KTW w obradach Walnego Zebrania 
uczestniczył nowo powołany z-ca burmi-
strza Krasnobrodu Pan Stanisław Jędrusi-
na.

Zebrani wysłuchali sprawozdań z 
działalności: Zarządu KTW, Komisji Re-
wizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Rzecznika 
Dyscyplinarnego, Komendanta SSW.

Następnie przystąpiono do podejmo-
wania uchwał:

1. ws. udzielenia absolutorium dla 
ustępującego Zarządu KTW,

2. ws. wyboru Zarządu KTW, skład 
Zarządu nie uległ zmianie: 
  - Prezes - Marek Olszewski, 
  - V-ce Prezes ds. organizacyjnych 
 Marek Zięba, 
  - V-ce Prezes ds. sportu
 Stanisław Maruszak,
  - Sekretarz - Tomasz Olszewski,
  - Skarbnik - Roman Gałan,
 - Członek Zarządu Rzecznik Dyscypli-
narny - Andrzej Kościński,
  - Gospodarz – Jan Monastyrski.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: 
Edward Buczak, Krzysztof Kostrubiec, 
Marian Oszmaniec.

Do Sądu Koleżeńskiego weszli:
Roman Gradziuk, Krzysztof Podolak, Ja-
rosław Ożga, Zygmunt Kotliński, Tadeusz 
Palonka.

Na Komendanta SSW powołano An-
drzeja Kasprzyka. 

Następnie podjęto uchwałę w sprawie 
przyjęcia budżetu na rok 2011, w którym 
na uwagę zasługuje fakt przeznaczenia 
20.000 zł. na zakup ryb podczas zarybień. 
Przyjęto również do realizacji Kalendarz 
Imprez Sportowych na 2011 rok, w któ-
rym zaplanowano organizację czterech 
zawodów wędkarskich: 
12 lutego – Podlodowe o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej, 
8 maja – Spławikowe o Mistrzostwo 
KTW, 
23 lipca – Towarzyskie o Puchar Burmi-
strza Krasnobrodu, 
28 sierpnia – Spinningowe o Mistrzostwo 
KTW.

Podjęto też uchwałę o podwyższeniu 
ze 120 zł. do 130 zł. składki członkow-
skiej w 2011 roku.

Na koniec rozpatrzono deklaracje 
osób zainteresowanych wstąpieniem do 
Towarzystwa. Spośród kilkudziesięciu 
kandydatów przyjęto dziewiętnastu no-
wych członków.

                H. Szewczuk

Walne Zgromadzenie

 KTW

Sukces podczas Finału Festiwalu w Będzinie

Kapela folkowa „STYRTA” podczas krasnobrodzkich eliminacji
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R
ok 2010 mamy już za sobą. Od wielu lat na łamach „Ga-
zety Krasnobrodzkiej” przedstawiamy informacje doty-

czące liczby urodzeń, zawartych związków małżeńskich i liczby 
zgonów w gminie Krasnobród. Informacja ta jest przygotowana 
na podstawie rejestracji meldunkowych i aktów sporządzonych 
przez miejscowy Urząd Stanu Cywilnego.

W artykule dokonane zostanie podsumowanie i porównanie 
dwóch ostatnich lat: 2009 i 2010.  W związku z tym, że miniony 
rok zamyka pierwszą dekadę XXI wieku, w tabelach przedsta-
wione zostały dane z ostatnich 10 lat. 

URODZENIA
 

Liczba urodzeń
W roku 2009 w gminie Krasnobród urodziło sie 85 dzieci (w 

tym zameldowane: Krasnobród 45, pozostałe miejscowości 40), 
natomiast w 2010 roku tylko 72 (w tym zameldowane: 35 w Kra-
snobrodzie, 37 w pozostałych miejscowościach gminy) .  

W dwóch ostatnich latach urodziło się więcej chłopców: w 
2009 – 47 chłopców i 38 dziewczynek, w 2010 – 42 chłopców i 
30 dziewczynek.
Miejsce urodzenia

 Wśród miejsc urodzenia dzieci zameldowanych w Krasno-
brodzie w  2009 roku zdecydowana większość urodziła się w Za-
mościu (56 urodzeń), na drugim miejscu był Tomaszów Lubelski 

(15 urodzeń), są też takie miasta jak: Lublin, Kraków, Warszawa, 
Rzeszów i inne. Troje urodziło się poza granicami naszego kraju, 
w takich miastach jak: Getafe (Hiszpania), Londyn (Wielka Bry-
tania) i Lincoln (USA). W przypadku dzieci urodzonych za gra-
nicą dokonano transkrypcji, tj. wpisania do polskich ksiąg aktów 
urodzenia sporządzonych poza naszym krajem. Oprócz już wspo-
mnianych, w 2009 roku w krasnobrodzkim USC dokonano jesz-
cze 3 transkrypcje aktów urodzenia dzieci, które przyszły na świat 
w Anglii i Rosji, ale w latach wcześniejszych – 2001 i 2008.  

W 2010 roku, podobnie jak rok wcześniej, spośród 72 naro-
dzonych dzieci najwięcej urodziło się w Zamościu (49) i w To-
maszowie Lubelskim (17). Miejscem urodzenia był też Lublin i 
Warszawa, ale także miasta poza naszymi granicami: Londyn i 
Leicester (Wielka Brytania). Oprócz tych dwóch, w 2010 doko-
nano jeszcze 8 innych  transkrypcji aktów urodzenia, które doty-
czyły dzieci urodzonych w latach poprzednich za granicą i tam 
mieszkających wraz z rodzicami: 3 w Wielkiej Brytanii, 4 w Italii 
oraz 1 osoby dorosłej starającej się o obywatelstwo polskie . 
Najpopularniejsze imiona 

Najpopularniejsze imiona męskie w 2009 roku to: Kacper, 
Dawid i Bartosz – rodzice wybierali je po 4 razy. Jak się okazuje 
imię Kacper nie traci na popularności, gdyż było najczęściej wy-
bierane dla chłopów również w latach 2006-2008.

Natomiast w 2010 roku najpopularniejsze imię męskie to Mi-
chał, otrzymało je aż 6 chłopców, na drugim miejscu był Szy-

Urodziny, śluby, zgony
Statystyczne podsumowanie

Kaczórki 0 1 2 6 0 0 1 4 2 3

Krasnobród 22 38 20 33 29 23 32 29 38 30

Majdan Mały 1 3 1 3 3 2 5 0 2 0

Majdan Wielki 9 19 11 7 12 9 5 8 3 9

Majdan Wielki 

ul. Borki 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

Malewszczyzna 2 1 1 2 1 0 2 1 4 0

Nowa Wieś 0 2 2 1 1 3 2 1 1 3

Podklasztor - - - 1 0 0 0 1 0 1

Potok Senderki 0 0 1 3 1 2 2 1 1 1

Stara Huta 3 2 5 2 1 1 2 0 3 2

Szur 1 1 - 1 1 0 0 1 1 0

Wólka Husińska 4 5 2 7 9 6 4 5 6 4

Zielone 3 4 4 6 5 5 5 7 6 5

Razem: 66 96 64 95 80 59 71 74 85 72

Miejscowość
Urodzenia

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Dominikanówka 6 5 3 6 4 2 2 7 3 5

Grabnik 1 2 1 1 2 0 0 1 3 0

Hucisko 1 1 2 2 3 0 2 0 4 0

Hutki 8 4 2 3 3 2 5 3 4 2

Hutków 5 8 5 9 5 4 2 5 4 7

Tabela Nr 1: Informacje o liczbie urodzeń z podziałem na poszczególne miejscowości, 
w których nowo narodzone dzieci są zameldowane.
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Tabel Nr 2: Dane liczbowe dotyczące urodzeń w latach 2001-2010 z podziałem uwzględniającym miejsce zameldowania (miasto 
Krasnobród, miejscowości gminy Krasnobród) oraz podziałem na płeć.

Lata 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

URODZENIA 
ogółem

66 96 64 95 80 59 71 74 85 72

w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:

Miasto 

Krasnobród
22 38 20 33 29 23 32 29 45 35

Wsie Gminy 

Krasnobród
43 58 44 62 51 36 39 45 40 37

Dziewczynki 27 42 33 45 38 33 39 34 38 30
Chłopcy 39 54 31 50 42 26 32 40 47 42

mon, a na trzecim Kacper i Filip.
Jeśli chodzi o najpopularniejsze imię żeńskie, to w 2009 roku 

było nim Martyna, otrzymało je 4 dziewczynki. Po trzy dziew-
czynki otrzymały imiona Zuzanna, Kinga, Aleksandra i Domini-
ka. 

W 2010 roku zaś najpopularniejsze imię to Julia – tak mają 
na imię 4 dziewczynki urodzone w minionym roku. Warto dodać, 
że Julia to najpopularniejsze imię w latach 2006-2008. Na drugim 
miejscu popularności  2010 roku są: Aleksandra, Martyna i Mag-
dalena – imiona te wybrano po 3 razy. Dwa ostatnie imiona były 
również popularne w roku 2008. 

Jak wynika z tych informacji moda na imiona, które rodzice 
wybierają dla swoich dzieci nie zmienia się tak szybko.

ŚLUBY 

Rok 2009

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Krasnobrodzie sporządzonych 
zostało 74 aktów małżeństwa. Podobnie jak w latach poprzednich 
zdecydowaną większość, bo 69 stanowiły śluby konkordatowe, 5 
- to śluby cywilne. Cztery osoby zawierały ponowne związki mał-
żeńskie.

Miejsce zamieszkania osób zawierających związki małżeńskie
Wśród zawartych związków małżeńskich: 17 to związki, w któ-

rych oboje małżonkowie są z naszej gminy, 31 – to związki miesza-
ne, w których jeden z małżonków pochodzi z gminy Krasnobród, a 
drugi z innej gminy, 24 to pary obce – oboje z małżonków są spoza 
terenu gminy Krasnobród. Dwa śluby były ślubami międzynarodo-
wymi: polsko-włoskimi. 

Wiek małżonków
Biorąc pod uwagę wiek osób stających na ślubnym kobiercu, to 

najmłodsi mężczyźni zawierający związek małżeński mieli po 20 
lat, a najstarszy 51 lat. Najmłodsze kobiety to 19-latki, a najstarsza 
miała 51 lat. Największa różnica wiekowa pomiędzy małżonkami 
wynosiła 13 lat (osobą starszą jest mężczyzna), zawarty był też 
związek, w którym pani jest starsza od swego współmałżonka o 7 

lat. Wśród zawartych związków 12 par to małżonkowie urodzeni w 
tym samym roku.  
Wybór nazwiska

Spośród 74 aktów małżeństwa sporządzonych w USC w Kra-
snobrodzie w 2009 roku jedynie 4 panie zdecydowały się na na-
zwisko dwuczłonowe, tj. do swojego nazwiska dołączyły nazwisko 
męża, pozostałe przybrały nazwisko męża.

Rok 2010

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Krasnobrodzie sporządzonych 
zostało 69 aktów małżeństwa, a więc o 5 mniej niż w roku 2009. 
Spośród tych ślubów 60 to śluby konkordatowe, 5- cywilne oraz 6 
transkrypcji aktów zagranicznych (wpisanie do ksiąg USC aktów 
małżeństwa zawartego za granicą). 4 osoby zawierały ponowne 
związki małżeńskie.

Miejsce zamieszkania osób zawierających związki małżeńskie.
Wśród zawartych związków małżeńskich: 11 to związki, w któ-

rych małżonkowie są z naszej gminy, 32 – związki mieszane,  w 
których jeden z małżonków pochodzi z gminy Krasnobród, a drugi 
z innej gminy, 20 to pary obce – oboje z małżonków są spoza terenu 
gminy Krasnobród, 1 ślub międzynarodowy: polsko-francuski. 

Wiek małżonków
Najmłodszy mężczyzna zawierający związek małżeński miał 21 

lat, najstarszy 54 lata. Najmłodsza kobieta to 19-latka, a najstarsza 
miała 41 lat. Największa różnica wiekowa pomiędzy małżonkami 
wynosiła 15 lat (osobą starszą jest mężczyzna), zawarty był też 
związek, w którym pani jest starsza od swego współmałżonka o 5 
lat. Tak samo jak w 2009 roku  wśród zawartych związków w 2010 
roku 12 par to małżonkowie urodzeni w tym samym roku.  

Wybór nazwiska

Spośród 69 aktów małżeństwa sporządzonych w USC w Krasno-
brodzie w 2010 roku 62 panie przyjęły nazwisko męża, 5 pań zde-
cydowało się na nazwisko dwuczłonowe, tj. do swojego nazwiska 
dołączyły nazwisko męża, 2 panie pozostały przy swoim nazwisku.

Ciąg dalszy na str. 8

Tabela Nr 3: Zestawienie ogólnej liczby sporządzonych aktów małżeństwa w latach 2001-2010 w USC Krasnobród,
 z podziałem na śluby konkordatowe cywilne i transkrypcje.

Lata 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Śluby 
ogółem

63 59 67 53 71 55 67 82 74 69

w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:
Konkordatowe 54 52 59 49 63 48 56 69 69 60

Cywilne 9 7 7 3 4 2 9 6 5 3
Transkrypcje - 1 1 1 4 5 2 7 0 6
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Ciąg dalszy ze str. 7

ZGONY
W 2009 roku na terenie miasta i gminy Krasnobród liczba 

zgonów wyniosła 101 i była o 4 niższa niż w roku 2008. 
Spośród 101 osób, które odeszły z naszej społeczności lokal-

nej w 2009 roku: 51 to akty zgonów mieszkańców Krasnobrodu 
(w tym 21 DPS Krasnobród), 61 mieszkańców pozostałych miej-
scowości naszej gminy (w tym 3 DPS Majdan Wielki).

Uwzględniając podział ze względu na płeć zmarło 54 męż-
czyzn i 47 kobiet.

Najmłodsza osoba, którą pożegnaliśmy w 2009 roku miała 19 

lat, zaś najstarsza 102.
Natomiast w 2010 roku liczba zgonów na terenie miasta i 

gminy Krasnobród nieco wzrosła w stosunku do roku poprzednie-
go i wyniosła 112. Spośród nich 45 to akty zgonów mieszkańców 
Krasnobrodu (w tym 20 DPS Krasnobród), a 56 mieszkańców 
pozostałych miejscowości naszej gminy (w tym 1 DPS Majdan 
Wielki).  

W przeciwieństwie do roku 2009 w roku 2010 zmarło więcej 
kobiet – 60 i 52 mężczyzn.

Najmłodsza osoba, którą pożegnaliśmy w minionym roku 
była noworodkiem, zaś najstarsza przeżyła 101 lat. 

Tabela Nr 4: Dane dotyczące liczby zgonów w latach 2001-2010 z podziałem na poszczególne miejscowości naszej gminy.

Miejscowość
Zgony

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Dominikanówka 3 6 4 2 1 2 4 4 1 3
Grabnik 1 2 0 1 1 0 2 1 3 0
Hucisko 4 2 3 7 0 1 3 1 4 4

Hutki 1 5 2 3 4 5 3 3 6 5
Hutków 5 14 12 4 4 8 4 6 6 7

Kaczórki 3 3 6 3 4 4 1 4 1 5
Krasnobród

(bez DPS)
16 22 20 31 21 19 20 28 30 25

Majdan Mały 3 3 4 4 5 1 8 6 4 5
Majdan Wielki

(bez DPS)
7 7 21 6 9 15 9 6 8 10

Malewszczyzna 5 4 0 3 2 1 3 3 1 4
Nowa Wieś 1 1 1 1 2 0 2 0 1 0
Podklasztor

ul. Turzyniec
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Potok Senderki 4 3 0 1 2 1 3 0 1 6
Stara Huta 4 1 3 3 2 2 3 3 1 4

Szur 0 0 1 2 1 2 0 1 1 2

Wólka Husińska 2 2 4 5 4 9 5 3 2 7

Zielone 9 8 6 3 5 4 3 5 7 4
Domy Pomocy 

Społecznej  28 41 26 26 20 26 31 31 24 21

Razem: 96 124 113 105 87 101 104 105 101 112

oprac. M. Czapla

„Ludzie, których kochamy, 
zostają na zawsze,

bo zostawili ślady w naszych sercach”

Pogrążeni w niewyrażalnym smutku
 i żałobie

z powodu śmierci

śp. Piotra Kwiki
łączymy się w cierpieniu i modlitwie
z Panią Beatą i Agatką oraz Rodziną

Ksiądz Proboszcz Roman Sawic 
oraz Rada Parafialna 

Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego

S
amorząd Województwa Lubelskiego ogłosił nabór wniosków o 
przyznanie indywidualnego stypendium artystycznego w nastę-

pujących kategoriach: teatr, plastyka, muzyka, film, proza, poezja, foto-
grafia, taniec artystyczny (balet, teatr tańca). 

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie nastę-
pujące kryteria: do dnia złożenia wniosku nie ukończyły 23 roku życia, 
mieszkają na terenie województwa lubelskiego, posiadają szczególne 
indywidualne osiągnięcia artystyczne. Termin składania wniosków mija 
30 stycznia 2011r. W odpowiedzi na to ogłoszenie  Krasnobrodzki Dom 
Kultury złożył wniosek o przyznanie stypendium dla Patryka Kawki.

Patryk Kawka jest uzdolnionym tancerzem, który rozpoczął swoją 
przygodę z tańcem w Krasnobrodzkim Domu Kultury i tutaj rozwija swo-
je umiejętności w Zespole Tańca Nowoczesnego „FART” pod kierunkiem 
instruktora p. Anny Antoszczak.  Patryk ma już w swoim dorobku wiele 
sukcesów artystycznych, m.in. zdobyte w 2010 roku tytuły Mistrza Polski 
i Mistrza Świata w tańcu electric boogi. Mamy nadzieję, że jego osią-
gniecia artystyczne zyskają również uznanie Marszałka Województwa 
Lubelskiego. 

Mariola Czapla

Stypendium artystyczne
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Od pięciu lat, w ostatni wieczór 
roku na Placu Siekluckiego orga-

nizowane jest spotkanie, podczas którego 
mieszkańcy miasta i goście spędzający ten 
szczególny czas w Krasnobrodzie żegnają 
stary i witają nowy rok. Organizatorami 
tego spotkania są Burmistrz Krasnobrodu 
i Krasnobrodzki Dom Kultury.

Tak jak zwykle, tak i w tym roku syl-
westrowe spotkanie rozpoczęło się mu-
zycznie o godz. 22.00. Dla gromadzących 
się na Placu Siekluckiego grał miejsco-
wy zespół „HOLD BAND”. Im bliżej 
północy tym bawiących się było wię-
cej. 

Tuż przed północą z wystąpieniem 
noworocznym i życzeniami do zgroma-
dzonych w centrum miasta zwrócił się 
nowy burmistrz Krasnobrodu Wiesław 
Chmielowiec.

Oto treść przemówienia:
Szanowni Państwo!
Jest mi niezmiernie miło spotkać się z 

Państwem w tę magiczną noc, kiedy żegna-
my stary rok i witamy nowy.

Właściwie w Krasnobrodzie „nowe” nade-
szło już trochę wcześniej i zmienili się gospoda-
rze zarówno w gminie, jak i w parafii.

W ostatnich wyborach część mieszkańców 
zaufała mi, wybierając na burmistrza Krasno-
brodu, za co raz jeszcze dziękuję.

Jestem na początku mojej kadencji i ten 
nowy 2011 rok to dla mnie ogromne wyzwanie. 

Nie rzucam słów na wiatr, zechcę zatem wywią-
zać się z przedwyborczych obietnic, ale – jak 
wiadomo – budżet gminy jest dość poważnie ob-
ciążony kredytami. Nie będzie więc łatwo.

Z ufnością jednak patrzę w przyszłość i 
wierząc, że Pan Bóg zawsze pomaga tym, którzy 
bardzo się starają, zatem z Jego i Państwa po-
mocą będę się bardzo starał.

Uwierzmy wszyscy razem, że Nowy Rok 
przyniesie nam nie tylko nowe wyzwania, ale 
i nowe możliwości. Razem zróbmy wszystko – 
każdy na swoim odcinku i w miarę swoich moż-
liwości żeby żyło się nam w naszym mieście i w 
naszej gminie lepiej niż w minionych latach.

Gmina jest naszą małą ojczyzną, ziemią 
nam najbliższą, na której żyjemy i wspólnie pra-
cujemy.

Mimo, że mieszkam w Zamościu, to jestem 
synem tej ziemi. Tutaj są moje korzenie, dlatego 
jest mi ona bliska i bliscy żyjący na niej ludzie.

Życzę więc Państwu by w tym Nowym Roku 
ziściły się Państwa pragnienia, marzenia i na-
dzieje, miłości w rodzinach, życzliwości, spoko-
ju i zgody w całej naszej społeczności, każdemu 
osobiście - dużo zdrowia, radości i wszelkiej 
pomyślności.

Niech wszystkim szczęści się w życiu oso-
bistym, nauce, pracy zawodowej, społecznej i w 
ogóle w życiu.

Przybywającym do Krasnobrodu po zdro-
wie i wypoczynek Gościom życzę jeszcze, by 
zawsze doświadczali gościnności i opieki go-
spodarzy, by doznawali oczekiwanych łask od 
Matki Bożej, do której pielgrzymują i wyjeżdżali 
wywożąc same dobre wspomnienia

Życzenia te proszę zanieść i przekazać Wa-
szym rodzinom, przyjaciołom, sąsiadom i znajo-
mym. Niech się spełnią wszystkie dobre życzenia 
kierowane podczas Świąt Bożego Narodzenia i 
z okazji Nowego Roku, którymi Państwa obda-
rzono i którymi obdarzyliście lub obdarzacie 
innych.

A na dzisiejszą noc: wesołej zabawy do bia-
łego rana.

Po przemówieniu Burmistrza roz-
poczęło się wspólne odliczanie i… po-
witaliśmy Nowy 2011 Rok. Rozpoczęło 
się wzajemne składanie sobie życzeń i 

wznoszenie toastów lampką szampana. W 
tym roku sylwester na Placu Siekluckiego 
był w wersji „oszczędnościowej”, nieco 
skromniejszy - bez pokazu sztucznych 
ogni, który zawsze przygotowywali orga-
nizatorzy. Nie znaczy to jednak, że było 
zupełnie bez wystrzałów. Nad placem i 
jego sąsiedztwie wystrzeliwane były róż-
nego rodzaju petardy i fajerwerki, które 
przynieśli ze sobą uczestnicy plenerowe-
go sylwestra. Widoczne były też pokazy 

sztucznych ogni przygotowane przez 
organizatorów balów sylwestrowych 
odbywających się w Krasnobrodzie. 

Po powitaniu nowego roku można 
było jeszcze potańczyć przy muzyce w 
wykonaniu zespołu „HOLD BAND” – 
chętnych nie brakowało. Wspólna za-
bawa w centrum miasta zakończyła się 
nieco po godzinie pierwszej.

Tak to już jest, że aby jedni mogli 
się bawić inni muszą pracować. Dzię-
kuję więc wszystkim, którzy mieli swój 
udział w przygotowaniu i przebiegu syl-

westrowego spotkania na Palcu Siekluckie-
go, a w szczególności Policji, Strażakom z 
jednostki OSP w Krasnobrodzie i Straży 
Miejskiej za czuwanie nad porządkiem i 
bezpieczeństwem imprezy, dyrekcji i pra-
cownikom Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Krasnobrodzie za przygotowanie 
placu do imprezy i szybkie posprzątanie 

go po imprezie. Dziękuję również zespo-
łowi „Hold Band” za umilenie nam czasu 
muzyką i śpiewem oraz „zagrzewanie” nas 
do wspólnej zabawy, choć granie i śpiewa-
nie na powietrzu w zimowych warunkach 
atmosferycznych nie jest takie łatwe. 

Powitaliśmy nowy rok, mijają kolejne 
jego dni. Oby były dla nas dobrym cza-
sem, abyśmy w zdrowiu i radości mogli 
doczekać następnego roku.

M. Czapla

Powitanie Nowego 2011 Roku
na Placu Siekluckiego



XVII Ogólnopolski Festiwal 
Kolęd i Pastorałek

18.12.2010r.



KONCERT 
KOLĘDOWO - JASEŁKOWY

16.01.2011r.
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I. Nowy sprzęt do rehabilitacji
 i aparatura medyczna

W listopadzie 2010r zakupiono nową 
aparaturę medyczną i sprzęt do rehabilita-
cji, w postaci następujących urządzeń: 

1) Crosstrainer – urządzenie do ćwi-
czeń, wyposażone w komputer treningowy, 
monitorujący czas, dystans, całkowitą licz-
ba kilometrów, prędkość, częstotliwość, 
zużycie energii, pomiar 
tętna – 1 szt

2) Łóżko rekondy-
cyjno – rehabilitacyjne 
typu rollo table, z prze-
znaczeniem do usuwa-
nia nadmiaru tkanki 
tłuszczowej– 1 szt

3) Osprzęt do UGU-
L-a podstawowy – 1 
kpl

4) Trener równowa-
gi typu Thera  band nie-
bieski – 3 kpl

5) Lustro do sali 
gimnastycznej korek-
cyjne  z siatką posturo 
graficzną – 1 szt

6) Rower treningo-
wy rehabilitacyjny – 1 
szt

7) Wózek inwalidz-
ki składany- 2 szt

8) Kije nordic-walking – 5 kpl
9) Spirometr -aparat do badania wy-

dolności oddechowej–1 szt
10) Pulsoksymetr – przeznaczony do 

pomiaru saturacji i pulsu – 1 szt
11) Elektrokardiograf  – 1 szt
Dostawcą sprzętu wymienionego 

w poz. 1-8 była firma Pro – Lifes Boże-
na Pasławska z Luboszyc z ceną oferty 
20.404,20 zł. Z kolei aparaturę medyczną 
z poz. 9-11, dostarczyła firma ERES ME-
DICAL z Płouszowic za cenę 8.260,40 zł.
Koszt zakupu w/w sprzętu wyniósł w su-
mie  28.664,60 zł. 

Na realizację w/w przedsięwzięcia 
Sanatorium otrzymało dotację z Gminy 
Krasnobród, w wysokości 24.000 zł.

II. Wydanie foldera 
„Po zdrowie na Roztocze”

Samodzielne Publiczne Sanato-
rium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. 
Janusza Korczaka w Krasnobrodzie 
w grudniu 2010r wydało folder pt. 
„Po zdrowie na Roztocze” w nakła-
dzie 10.000 egz.  Folder jest formatu 
A4 , 24 stronicowy.

W folderze zostały zamiesz-
czone informacje o najciekawszych 
miejscach, które warto zobaczyć, o 
atrakcjach turystycznych, a także o 
ważnych imprezach odbywających 
się cyklicznie na terenie gmin ob-
jętych Lokalną Strategią Rozwo-
ju Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Nasze Roztocze”, takich 
jak: Adamów, Józefów, Krasnobród, 

Zamość, Zwierzyniec. Podkreślone 
zostały walory uzdrowiskowe gminy 

Krasnobród, a także ukazane możliwości 
leczenia i rehabilitacji w Samodzielnym 
Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym 
dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Kra-
snobrodzie. 

W folderze znajdują się dwie mapy: 
Krasnobrodu oraz Roztocza. Na końco-
wych stronach zamieszczono informator 
z przydatnymi adresami, stronami interne-
towymi ważnych instytucji i innych pod-

miotów zajmujących się 
działalnością turystycz-
ną w obszarze w/w pię-
ciu gmin. Projekt zreali-
zowano w partnerstwie 
z Gminą Krasnobród 
oraz Roztoczańskim 
Parkiem Narodowym w 
Zwierzyńcu. 

Publikacja współ-
finansowana jest ze 
środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Osi 
4 LEADER Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-
2013. Koszt całkowity 
wydania folderu wy-
nosi 25.000 zł, z czego 
17.250 zł stanowi dota-
cja UE, 2000 zł dotacja 
Gminy Krasnobród, zaś 
5.750 zł to udział wła-

sny Sanatorium.
Foldery będą służyły promocji oferty 

turystycznej Roztocza, jako atrakcyjnego 
i spełniającego oczekiwania turystów pro-
duktu turystycznego. 

Urządzenie do masażu odchudzającego 
rollo table

Sprzęt do ćwiczeń Crosstrainer

Okładka folderu

WIEŚCI  Z  SANATORIUM REHABILITACYJNEGO 
DLA DZIECI IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNOBRODZIE
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III. Zabiegi borowinowe 

i bicze szkockie w sanatorium

W związku z zakończeniem w mie-
siącu grudniu 2010r realizacji „I etapu 
budowy Zakładu Przyrodoleczniczego z  
basenem rehabilitacyjnym”, baza lokalo-
wa Sanatorium została poszerzona o jed-
nokondygnacyjny budynek w poziomie 
podziemia, zadaszony, połączony z bu-
dynkiem pawilonu łącznikiem. Do obiektu 
prowadzi też odrębne wejście zewnętrzne 
od strony północnej. 

W wyniku realizacji inwestycji powsta-
ło 5 gabinetów borowinowych, z kuchnią 
borowinową oraz częścią gabinetów do 
hydroterapii (w tym katedra biczy szkoc-
kich), wraz z pomieszczeniami socjalnymi 
dla tych zabiegów. Łączna powierzchnia 
pomieszczeń podziemia I etapu wynosi 
157,26 m2.
Wykonawcą zadania od 2009r było Lu-
baczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane 
Sp. z o.o., wyłonione w drodze przetargu. 

Na realizację I etapu środki finansowe 
zabezpieczył Organ Założycielski Sana-
torium tj. Powiat Zamojski w wysokości 
1.260.685,62 zł.

W wyniku realizacji tej inwestycji 
świadczenia leczniczo-rehabilitacyjne tut. 
Sanatorium zostaną poszerzone o zabiegi 
borowinowe, a także rozszerzy się gama 
zabiegów wodnych. 

Sanatorium podpisało na 2011r kon-
trakt z NFZ, w którym ujęte są już te nowe 
zabiegi. Rozpoczęcie ich wykonywania 
planuje się od lutego 2011r. 

Będzie też możliwość skorzystania z 
tych zabiegów prywatnie. Odpłatność za 
nie wyniesie:

1) natrysk szkocki - 15 zł
2) okłady borowinowe:

- cały kręgosłup + pas barkowy lub pas 
biodrowy – 35 zł
- duże stawy (kolano lub pas barkowy lub 
pas biodrowy) – 20 zł
- małe stawy (dłonie lub stopy) – 10 zł

Zgodnie z posiadanym projektem, II 
etap winien obejmować wykonanie po-
zostałej części tego przedsięwzięcia tj. 
budowę obiektu kubaturowego o łącznej 
długości 42,63m, szerokości 14,89m i 
wysokości 11,04m, trzykondygnacyjnego, 
połączonego za pomocą łączników kondy-
gnacyjnych z budynkiem pawilonu. We-
wnątrz budynku usytuowany będzie basen 
o wymiarach 15,96m x 8,05m oraz bro-
dzik dla dzieci z grzybkiem i zjeżdżalnią. 
Powstaną także pozostałe gabinety zabie-
gowe w ramach Zakładu Przyrodoleczni-
czego (w tym m.in. hydroterapia, masaże) 
oraz komunikacja w budynku i połączenie 
z budynkiem pawilonu windą.
Realizacja dalszego etapu możliwa będzie 
o ile uda się pozyskać środki finansowe na 
ten cel.

IV. Remonty w ramach programów

 dostosowawczych

Jak co roku, począwszy od 2007r. w 
Sanatorium w miesiącu grudniu, realizo-
wane są remonty, związane z realizacją 
programów dostosowania sanatorium do 
wymogów zakładów opieki zdrowotnej i 
zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

W ubiegłym 2010r. realizowano ro-
boty remontowe budowlane i instalacyjne 
elektryczne oraz sanitarne na parterze pa-
wilonu, gdzie zlokalizowany jest Zakład 
rehabilitacji dla dzieci. W gabinetach za-
biegowych zainstalowano umywalki z far-
tuchami z płytek; utworzono przestronny 
gabinet inhalatorium z 9 stanowiskami dla 
pacjentów, dokonano rozdziału WC dla 
dziewcząt i chłopców, zainstalowano wen-
tylację mechaniczną nawiewno–wywiew-
ną w trzech pomieszczeniach: inhalato-
rium, sali ćwiczeń grupowych i gabinecie 
krioterapii.

Wykonawcą robót remontowych bu-
dowlanych, sanitarnych i elektrycznych 
była firma Usługi Budowlane Małgorzata 
Nakapała z Kalinowic. Koszt wykonania 
tych robot wyniósł 46.982,28 zł. Wyko-
nawcą robót instalacyjnych w zakresie 
wentylacji mechanicznej było Lubaczow-
skie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z 
o.o. z ceną oferty 39.437,02 zł. 

Środki finansowe zabezpieczył Organ 
Założycielski Sanatorium tj. Powiat Za-
mojski.

V. Budynek gospodarczy 
z przeznaczeniem dla 

HIPOTERAPII  KONNEJ

W 2010r. na budynku wykonano więź-
bę dachową i pokrycie dachu. Wykonawcą 
tego zadania było Lubaczowskie Przedsię-
biorstwo Budowlane Sp. z o.o., wyłonio-
ne w drodze przetargu. Cena ofertowa za 
wykonanie dachu i dostawę materiałów 
na pokrycie dachu, wyniosła 80.806.71 
zł brutto. Wykonana została też instalacja 
elektryczna i odgromowa wewnątrz bu-
dynku.

Organ Założycielski Sanatorium 
przekazał na ten cel dotację w wysokości 
76.000 zł.

W tej chwili jest to stan surowy za-
mknięty budynku, zaopatrzony w instala-
cję elektryczną i odgromową, częściowo 
już zaużytkowany w zakresie hipoterapii i 
części gospodarczej. Dalsze prace wykoń-
czeniowe wewnątrz, jak i wokół budynku 
planowane są do wykonania w 2011r.

VI. Kontrakty z NFZ  na 2011 rok

Sanatorium na rok 2011 podpisało 
kontrakty z Lubelskim Oddziałem Woje-
wódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Lublinie, na: 

1) uzdrowiskowe leczenie szpitalne 
dzieci - czas pobytu 27 dni

2) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne 
dzieci - czas pobytu 21 dni

3) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne 
dorosłych - czas pobytu 21 dni

4) uzdrowiskowa rehabilitacja dla do-
rosłych - czas pobytu 28 dni

5) rehabilitację ambulatoryjną dzieci i 
dorosłych

Wypełnienie wniosku na turnus sana-
toryjny odbywa się u lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej lub u specjalisty (ze 
względu na rodzaj schorzenia może być to 
ortopeda, neurolog, laryngolog).

Wniosek należy złożyć za pośrednic-
twem lekarza lub osobiście w oddziale 
Narodowego Funduszu Zdrowia (dziale 
sanatoryjnym), właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania uczestnika.

KOSZTY:

1) Pobyt dziecka jest bezpłatny (w 
całości refundowany przez NFZ) - dziec-
ko korzysta z 5 posiłków dziennie oraz 
3 rodzajów zabiegów rehabilitacyjnych 
dziennie (zleconych przez lekarza sanato-
ryjnego).

2) Opiekun dziecka ponosi koszty po-
bytu we własnym zakresie: koszt obejmu-
je zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki 
dziennie). 

3) Osoby dorosłe (kuracjusze) ponoszą 
częściowe koszty wyżywienia i zakwate-
rowania. Korzystają z 3 posiłków dziennie 
oraz z 5 zabiegów dziennie (przebywający 
na pobytach 28 dniowych) lub z 3 zabie-
gów dziennie (przebywający na pobytach 
21 dniowych).

Częściową odpłatność za koszty wy-
żywienia i zakwaterowania w Sanatorium 
Uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu 
określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 6 kwietnia 2007r. w sprawie lecze-
nia uzdrowiskowego, zmienione Rozpo-
rządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 4 
marca 2009r (Dz. U. Nr 40, poz. 330). 

VII. Zabiegi ambulatoryjne

W związku ze zmniejszeniem wartości 
punktowej kontraktu z NFZ na rok 2011 
i tym samym wydłużenia okresu ocze-
kiwania na zabiegi, istnieje możliwość 
odpłatnego korzystania z zabiegów am-
bulatoryjnych po cenach promocyjnych.  
Promocja obowiązuje od dnia 17 stycznia 
2011r do dnia 30 kwietnia 2011r. Szcze-
góły promocji pod nr tel. (84) 660 71 02 
wewn. 23 (w dniach od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 – 17.30).
   

M. Lizut
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Minął 2010 r. Każdy z nas zasta-
nawia się jaki był. Polacy w 

większości uważają, że smutny i tragicz-
ny. Katastrofa, która wydarzyła się pod 
Smoleńskiem zatrwożyła i okryła żałobą 
nie tylko Polaków, ale cały świat. Wszy-
scy czekamy na jej wyjaśnienie. Kraj nasz 
w minionym roku kilkakrotnie nawiedzi-
ła klęska powodzi, która zniszczyła pracę 
i dorobek życia wielu ludzi. Trudne, a w 
wielu przypadkach prawie niemożliwe jest  
podniesienie się z jej skutków.  Wydarzy-
ło się także wiele tragicznych  wypadków 
drogowych i pożarów. Zastanawiam się 
często, czy jest to kara Boża? Ludzie głę-
bokiej wiary tłumaczą, że są to znaki od 
Pana Boga. Wszechmogący  kocha czło-
wieka tak wielką miłością, że dał mu nie-
ograniczoną wolność. Człowiek jednak, 
podobnie jak Adam i Ewa, wykorzystuje ją 
na swój sposób i nie słucha Stworzyciela. 
Dlatego trzeba go upominać.

Minął  rok w naszej Małej Krasno-
brodzkiej Ojczyźnie. Od 52 lat żyję na tej 
pięknej ziemi. Byłam świadkiem jej roz-
woju. Obecnie są tu już dwie parafie. Sank-
tuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny świeci jak Perła w Diecezji Zamoj-
sko-Lubaczowskiej. Jako parafianka mia-
łam łaskę poznania i współpracy z trzema 
proboszczami: ks. prałatem Ludwikiem 
Liwerskim, ks. kanonikiem Kazimierzem 
Wójtowiczem i ks. prałatem Romanem 
Marszalcem. Trzeba przyznać, że każdy 

z nich wyróżniał się swoimi 
talentami i zamiarami. Łączy-
ła ich miłość do Pana Boga i 
Maryi – Pani Krasnobrodzkiej. 
Jako pasterze prowadzili nas 

parafian do Boga. W minionym roku prze-
szedł na zasłużony odpoczynek ks. prałat 
Roman Marszalec. Jako proboszcz posłu-
giwał w naszej parafii 28 lat. Dzięki wytę-
żonej pracy pozostawił na krasnobrodzkiej 
ziemi wiele obiektów kultu religijnego. 
Składamy mu za to podziękowanie. Cie-
szymy się, że nie wyjechał z parafii i jest z 
nami. Życzymy księdzu prałatowi długich 
lat życia w dobrym zdrowiu i Bożej mi-
łości.

Nowym proboszczem, który prowadzi 
nas do Pana Boga jest ks. prałat doktor Eu-
geniusz Derdziuk. Przyjmijmy Go bardzo 
życzliwie. W naszej parafii jest dużo pra-
cy i obowiązków. Dzięki Orędownictwu 
Królowej Krasnobrodu oraz modlitwie, 
przychylności i pomocy parafian, nowy 
ksiądz proboszcz będzie mógł wypełnić 
powierzoną misję. Z całego serca życzy-
my tego.

W minionych latach pracą na rzecz 
Miasta i Gminy Krasnobród przewodziło 
kilku wójtów, a potem burmistrzów. Swo-
imi poczynaniami starali się zmieniać ży-
cie w naszej Małej Ojczyźnie. Czynili to z 
różnym skutkiem, lecz każdy z nich starał 
się, by zrobić jak najwięcej. W ubiegłej ka-
dencji burmistrzem był pan mgr Janusz Oś. 
Nie jestem upoważniona by oceniać jego 
pracę. Jednak moim skromny zdaniem dla 
Osiedla Podklasztor, na którym mieszkam, 
zrobił dużo. Wymienię tu : przystanek 
autobusowy, chodnik, oświetlenie ulicy, 

niektóre prace przy Sanktuarium. Ja tak-
że zostałam kilkakrotnie przez niego wy-
słuchana.  Koło Przyjaciół Radia Maryja 
między innymi opiekuje się Figurą Matki 
Bożej Krasnobrodzkiej i Obeliskiem po-
święconym ks. kanonikowi Kazimierzowi 
Wójtowiczowi, mieszczącymi się w parku. 
Na naszą prośbę pan burmistrz poczynił 
starania, aby nie były one brudzone przez 
ptaki. Niby to mały epizod, ale ważne jest 
to, że pan Janusz Oś  interesował się, wy-
słuchiwał i pomagał jak tylko mógł. Z ca-
łego serca dziękujemy mu za to.

W ostatnich Wyborach Samorządo-
wych społeczeństwo Miasta i Gminy Kra-
snobród wybrało nowego burmistrza, pana 
mgr Wiesława Chmielowca. Jest mi znany, 
był uczniem mojego męża. Myślę, że  rów-
nież będzie starał się, by uczynić wiele  dla 
ludzi i środowiska. 

Po każdych wyborach można zacyto-
wać słowa z Biblii: „ Po owocach ich po-
znacie…”. Życzę nowemu burmistrzowi 
panu Wiesławowi Chmielowcowi spokoj-
nej, owocnej pracy i wielu osiągnięć. 

Minął rok. Jedni ludzie odchodzą , 
drudzy przychodzą. Życie i świat ciągle 
trwa. Idziemy wciąż do przodu, pod prąd, 
gdyż jak to mówi Ojciec Dyrektor Tadeusz 
Rydzyk:

„Tylko zdechłe ryby płynął z prądem”. 
Musimy jednak ciągle uważać, by czegoś 
nie przeoczyć, nie zgubić i nie zmarnować. 
Uchwyćmy się mocno ręki Pana Boga i nie 
wypuszczajmy jej. On poprowadzi nas ku 
szczęśliwej przyszłości. 

Józefa Kusz

Minął rok

W
ielopokoleniowa Orkiestra Dęta 
to bardzo młody zespół, skła-

dający się głównie z początkujących mu-
zyków, którzy swoją działalność, 
a właściwie naukę gry na instru-
mentach dętych rozpoczęli jesienią 
ubiegłego roku. Jest to młody ze-
spół nie tylko ze względu na staż, 
ale również na wiek członków or-
kiestry, którzy ją tworzą. Powoli 
młodzieżową część orkiestry wie-
lopokoleniowej zaczynają zasilać 
dorośli i doświadczeni muzycy 
orkiestry działającej od wielu lat w 
KDK. Nauka gry na instrumentach 
oraz próby odbywają się dwa razy 
w tygodniu pod kierunkiem in-
struktora Jarosława Derkacza, któ-
rego w czasie zajęć z młodzieżą wspiera 
wieloletni członek krasnobrodzkiej orkie-
stry dętej p. Jerzy Ćmiel.

Utworzenie orkiestry współfinanso-
wane jest ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” dla tzw. „Małych pro-
jektów”. Projekt jest realizowany poprzez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„NASZE ROZTOCZE”. 

W grudniu 2010 r. został złożony 

wniosek o płatność I etapu projektu.
Choć Orkiestra działa bardzo krótko, 

to ma już za sobą pierwsze występy, o któ-
rych pisaliśmy.

Nowy rok swojej działalności 
orkiestra rozpoczęła kolejnymi wy-
stępami, tym razem kolędowymi. 
W dniu 9 stycznia wystąpiła w Ko-
ściele pw. Zesłania Ducha Święte-
go w Krasnobrodzie-Podzamku, 16 
stycznia w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury podczas „Koncertu kolę-
dowo - jasełkowego”, 23 stycznia 
w Kościele Świętej Opatrzności 
Bożej w Bondyrzu. Młodzi orkie-
stranci kolędowanie zakończą 30 
stycznia w Kościele Nawiedzenia 

NMP w Krasnobrodzie.
O kolejnych występach orkiestry i re-

alizacji projektu  będziemy informowali w 
kolejnych wydaniach GK.  

M. Czapla

Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta kolęduje
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W 
dniu 13 stycznia 2011 r. w 
Karczmie „Dębowej” w Kra-

snobrodzie odbyły się I Bilardowe Mi-
strzostwa Powiatu Zamojskiego. Orga-
nizatorem zawodów był Tomasz Pakuła 
wraz z redakcją Audycji Sportowej Ole we 
współpracy z Karczmą „Dębową”.

Turniej miał na celu popularyzację gry 
w bilard, wpajanie zasad zdrowej rywali-
zacji sportowej (fair play) oraz wdrażanie 
aktywnego i zdrowego spędzania czasu 
wolnego.

W turnieju wzięło udział jedenastu 
graczy. Rozgrywki prowadzone były w 
systemie pucharowym. Turniej sędziowali 
Wojciech Kudełko i Tomasz Pakuła.

Do finału awansowali Bartłomiej Giel-
muda, Piotr Skiba i Adrian Dulski. Finał 
rywalizacji wywołał wielkie emocje (poje-
dynki rozgrywane systemem „każdy z każ-
dym”). Mecze były bardzo wyrównane, a 
kibice wspierali zawodników gorącym 
dopingiem. Ostatecznie zwycięzcą został 
Bartłomiej Gielmuda. Przypominam, że 
Bartek został także miesiąc temu Bilardo-

wym Mistrzem Krasnobrodu.
Na koniec odbyła się ceremonia wrę-

czenia nagród. Medal odebrał zwycięzca 
turnieju, który został oficjalnie ogłoszony 
Bilardowym Mistrzem Powiatu Zamoj-
skiego.

Wyniki:

1 runda
Tomasz Pakuła – Artur Kurantowicz 0:2

Marcin Kawka – Adrian Dulski 1:2
Piotr Skiba – Wojciech Kudełko 2:0

Marek Bucior – Łukasz Gielmuda 1:2
Bartłomiej Gielmuda – Marcin Greszta 2:1

Sebastian Gradziuk – wolny los

2 runda
Artur Kurantowicz - Adrian Dulski 1:2

Piotr Skiba - Łukasz Gielmuda 2:0
Bartłomiej Gielmuda - Sebastian Gradziuk 

(walkower 2:0)

Finały
Adrian Dulski - Bartłomiej Gielmuda 0:1

Piotr Skiba - Adrian Dulski 0:1
Bartłomiej Gielmuda - Piotr Skiba 1:0

PODIUM:
1) Bartłomiej Gielmuda

2) Adrian Dulski
3) Piotr Skiba.

Dziękuję za wsparcie turnieju właści-
cielom Karczmy „Dębowej”. Czytelników 
zapraszam na kolejne zawody i turnieje, 
podkreślając, że bilard jest zabawą dla 
wszystkich. Zapraszam także na I Mi-
strzostwa Powiatu Zamojskiego w Piłce 
Stołowej, które odbędą się już 26 stycznia 
2011 od godz. 19 w Karczmie „Dębowej” 
w Krasnobrodzie. Wkrótce także więcej 
informacji nt. Krasnobrodzkiej Ligi Bilar-
dowej.

Tomasz Pakuła

PS Fotoreportaż z turnieju tutaj:
http://audycjasportowaole.futbolowo.
pl/audycjasportowaole/galeria,i-bilar-
dowe-mistrzostwa-powiatu-zamojskie-
go-12012011,81438 

I Bilardowe Mistrzostwa
 Powiatu Zamojskiego

Z A P R O S Z E N I E
W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy 

w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” zaprasza 
wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania dla działań

„Małe projekty”,
 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
z terenu gminy Krasnobród na 

bezpłatne szkolenie
 z zakresu poprawnego przygotowania wniosku 

o dofinansowanie, 
które rozpocznie się w dniu 31.01.2011r. o godz. 1000 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury przy ul. 3-go Maja 26

Program szkolenia obejmuje m.in. :
1.Omówienie wniosków o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącz-
nikami dla działań:
a)„Małe projekty”
b)„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
c)„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
2.Zakres i warunki przyznania pomocy,
3.Operacje preferowane do dofinansowania zgodne z Lokalną Strategią 
Rozwoju,
4.Procedurę ubiegania się o dofinansowanie.
    

Serdecznie zapraszamy! 

Członkowie Zarządu 
i pracownicy Biura LGD

 

W 
dniu 14.01.2011r.w Miejsko-Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Krasnobro-

dzie  odbyło się podsumowanie konkursu pla-
stycznego pt: „Zimowy krajobraz”. Komisja w 
składzie: Marzena Mazurek, Barbara Wichlaj, 
Bernadeta Włodarczyk i Dorota Szwal, spośród 
35 uczestników wyłoniła następujących laure-
atów:

Klasa „0” i I

I miejsce - Radlińska Dominika (Krasnobród)
II miejsce - Czapla Dawid (Kaczórki)
III miejsce - Greszta Eryk (Krasnobród)

Klasa II

I miejsce - Kawka Paula (Krasnobród)
II miejsce - Sak Klaudia (Kaczórki)
III miejsce - Monastyrska Magdalena (Majdan 
Wielki)

Klasa III i IV

I miejsce - Budzyńska Natalia (Zielone)
II miejsce - Kostrubiec Patrycja (Majdan wiel-
ki)
III miejsce - Nizio Natalia (Zielone)

WYRÓŻNIENIA
Wróbel Marta (Kaczórki)
Szpyra Marcel (Kaczórki)
Bodys Dominika (Krasnobród)

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
udział, a laureatom składamy gratulacje.

D. Szwal

ZIMOWY KRAJOBRAZ
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N
a początku chciałem się z Wami 
„zakumplować”. Od listopada 

jestem Waszym felietonistą. Pewnie mnie 
już znacie – nasze podwórko jest małe, ale 
jak bogate. Będę pisał rozprawy o Was – 
Sympatykach Igrosu, o piłce „kopanej” i 
tej „nieskopanej”. Czasami wspomnę o 
dziwnej przygodzie, o „rudej” blondyn-
ce albo też o korkach piłkarskich wiszą-
cych na drucie elektrycznym. Postaram 
się, by moje teksty były ciekawe, a wręcz 
przyciągające – mimo że czasami mogę 
je pisać przy muzyce romantycznej; bo 
przecież i football jest często „komedią 
romantyczną”.

Swoje wypociny zacznę od słowa „KI-
BIC” – to osoba zainteresowana jakąś pu-
bliczną dyscypliną, najczęściej sportową. 
Uczestniczy w zdarzeniach związanych z 
jego ulubioną dyscypliną. W lekturze, któ-
rą czytasz, będziesz myślał oczywiście o 
kibicu z szalikiem i klubową koszulką pę-
dzącym w kierunku stadionu. Masz rację: 
kibic i piłka nożna – po prostu „ciacho”. 
Jesienna runda za nami. Zachęcam więc 
do wybrania się w jeden z pochmurnych, 
zimowych wieczorów do kina na „Skrzy-
dlate świnie”. Na początku nagrania do-
wiesz się, że kibiców można podzielić na 
trzy grupy: pikników, ultrasów i hoolsów. 
Pierwsi to zwykli ludzie, przychodzący 
nierzadko z rodzinami na mecz, nieszu-
kający żadnej zadymy, kochający football 
– charakteryzuje ich policjant zajmujący 
się problemami z kibicami. Ultrasi to za-
gorzali fani noszący szaliki w klubowych 
barwach, śpiewający piosenki, robiący 
tzw. oprawy na meczach. I trzecia grupa: 
hoolsi – po prostu biją się z kibicami prze-
ciwnej drużyny. Wymienione grupy każdy 

ocenia według własnego zdania. Jednak 
na pewno ich wszystkich łączy miłość do 
swojego ukochanego klubu, który nieraz 
jest ich sporym kawałkiem życia. Do któ-
rej grupy zaliczymy Sympatyków MGKS 
Igros Krasnobród? Pewnie pojawią się 
różnorodne opinie. Chciałem tylko poka-
zać, że na pewno są ultrasami i to bardzo 
dobrymi ultrasami (wyjątkowymi w za-
mojskiej Okręgówce ze względu na bar-
dzo dobry doping). Sądzę, że mylą się Ci, 
którzy mówią, iż kibic = hools (szkoda, że 
nie byli na wyjeździe w Werbkowicach – 
zachowanie kulturalne, godne miana kibi-
ca, wspierające przegrywający do ok. 65 
minuty ukochany zespół). 

Dzisiejszy wieczór spędziłem na roz-
mowie z koleżanką nt.: „Czy dziewczyna 
może być dobrym ultrasem?”. Jednak ten 
temat zostawię na kolejne rozważania.

Przejdę do konkretów. Za nami roz-
grywki Klasy Okręgowej (ZOZPN) rundy 
jesiennej sezonu 2010/11. Jest to drugi 
sezon Igrosu Krasnobród w tej klasie roz-
grywkowej. W sezonie 2005/06 Igros jako 
beniaminek spadł z wielkim hukiem do 
klasy A i był nawet zwany „Igrosem 0:7”. 
Przed zakończoną rundą były obawy, czy 
zespół podoła wielkim oczekiwaniom. 
Śmiem twierdzić, że niektórzy wątpili na-
wet w zespół Marcina „Lutra” Nowosada. 
Świeża, odmłodzona drużyna stała się po-
strachem rywali (podejrzewam, że nawet 
obecnego lidera – Omegi Stary Zamość). 
Chłopiec do bicia, zwany „Igros 0:7”, stał 
się doświadczonym rywalem grającym w 
każdym meczu o 3 punkty. Brawo! Ocze-
kiwania spełnione. Rundę jesienną pod-
sumowuje stając na najniższym stopniu 
podium (3 miejsce, tylko 3 punkty straty 

do lidera).
16 zespołów w tabeli Klasa Okręgowa 

2010/2011, grupa: Zamość. Czas na oce-
nę konkurencji. Na szczycie następująca 
sytuacja: 1) Omega Stary Zamość, 2) Tur 
Turobin, 3) Igros Krasnobród, 4) Kryształ 
Werbkowice, 5) Grom Różaniec, 6) Ko-
rona Łaszczów. Sądzę, że te drużyny są 
w stawce walczących o awans do IV ligi. 
Liga Okręgowa jest w tym sezonie bardzo 
wyrównana i silna, a przy okazji nieprze-
widywalna. Przed sezonem w gronie fa-
worytów ligi stawiano przede wszystkim 
na: Omegę, Kryształ, Spartę Wożuczyn 
i Koronę. Tabela ustawia się zgodnie z 
przewidywaniami. Na „czarnego konia” 
rozgrywek upatrywano beniaminka, ale 
poważnie wzmocnionego, czyli Igros 
Krasnobród. Przewidywania znawców 
znów na szóstkę. Co do spadku: mówi-
łem jasno – Cosmos. Niestety (a może i 
„stety”) „zasłużyłem”, podobnie jak po-
przednicy, na szóstkę. Mimo że Cosmos 
Józefów jest dobrym sąsiadem, zamyka w 
obecnej sytuacji tabelę z dorobkiem led-
wo dwóch punktów. Nie można mówić, 
że jest słabą drużyną – następujące wyniki 
(Cosmos Józefów 2-3 Tur Turobin, Echo 
Zawada 2-1 Cosmos Józefów, Cosmos 
Józefów 0-1 Omega Stary Zamość) trzeba 
wystrzelić w Kosmos! Życzę powodzenia. 
Bo przecież „Nie da Ci tego żona, nie da 
kufelek piwka, co może dać ci dzisiaj Są-
siadka z naprzeciwka”.

Obyśmy się doczekali wielu sporto-
wych emocji w kolejnej rundzie jesiennej. 
Start już 26-27 marca 2011 roku.

T. Pakuła

Igros Felieton I

Pikniki, ultrasi i hoolsi… 
Podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2010/11
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W 
dziesięcioleciu poprzedzającym 
rok 1914, czyli wybuch I wojny 

światowej, było szereg narastających kon-
fliktów między państwami europejskimi, a 
w tym i zaborcami Polski. Dało to powód 
do wyścigu zbrojeń, a dyplomatów zastą-
pili generałowie. 

Otto von Bismark, kanclerz Niemiec 
i współtwórca europejskiego militaryzmu 
wielokrotnie wieścił: „Jakieś przeklęte 
błazeństwo na Bałkanach stanie się zarze-
wiem kolejnej wojny”.

Austro-Węgry zaanektowały Bośnię i 
Hercegowinę w roku 1908. 

Jako Generalny Inspektor Wojskowy 
następca tronu Austro-Węgier arcyksiążę 
Franciszek Ferdynand miał obserwować 
w lipcu 1914r. manewry armii w Bośni. 

Plan wizyty ogłoszono jeszcze w mar-
cu, a dzienniki podały dokładną datę i 
trasę uroczystego przejazdu arcyksiążęcej 
pary ulicami Sarajewa.

Gdy para arcyksiążęca ze świtą je-
chała do ratusza, czeladnik Cabrinowic 
rzucił bombę. Arcyksiążę zdołał odrzucić 
ją ręką, tak że ładunek eksplodował na 
jezdni, a odłamek ranił jedynie adiutan-
ta. Zamachowca schwytano i sądzono, że 
największe niebezpieczeństwo już minęło. 
Po uroczystości powitalnej w ratuszu na-
stępca tronu wyraził chęć odwiedzenia w 
szpitalu rannego oficera – ofiary zamachu. 
Na drodze z ratusza do szpitala uczeń Ga-
vrilo Princip oddał do pary arcyksiążęcej 
dwa strzały – oba śmiertelne. 

Auto z arcyksięciem  dojechało do 
siedziby gubernatora. Oboje byli jeszcze 
przytomni, ale ich życie już dogasało. „To 
nic” były ostatnie słowa arcyksięcia Fran-

ciszka Ferdynanda. Austro-Węgry uznały 
rząd serbski za inspiratora zamachu. 

Po miesiącu not dyplomatycznych, 
oskarżeń, protestów i ultimatów 28 lipca 
1914r. Austro-Węgry wypowiedziały woj-
nę Serbii. W tym dniu Rosja zarządziła 
częściową mobilizację i skierowała prze-
ciwko naddunajskiej monarchii, 1 sierpnia 
Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji, a 3 
sierpnia Francji. W sierpniu Wielka Bry-
tania uznała się za pozostającą w stanie 
wojny z Niemcami, 6 sierpnia przeciwko 
Rosji wystąpiły Austro-Węgry. Tak zaczę-
ła się wojna trwająca 4 lata i 3 miesiące. 

W Polsce dobrze rozumiano, że głów-
nym terenem wojny, która rozpoczęła się 
w 1914 roku, niosącej spustoszenie, głód i 
cierpienie staną się rozległe obszary daw-
nej Rzeczypospolitej. Dla Polaków drama-
tycznym następstwem wojny było wciele-
nie setek tysięcy synów tego narodu do 
wrogich armii wszystkich trzech zaborów, 
co oznaczało przymus walki bratobójczej 
– i to na własnej ziemi. Mimo to wybuch 
wojny pomiędzy zaborcami rozbudził na-
dzieje narodu polskiego na odzyskanie 
niepodległości.  „O wojnę powszechną za 
wolność, prosimy Cię Panie” – pisał na 
emigracji Adam Mickiewicz. 

Koła militarne trzech państw zabor-
czych zdawały sobie sprawę, że ziemie 
polskie już wkrótce będą objęte działania-
mi wojennymi i w związku z tym postawa 
społeczeństwa polskiego wobec walczą-
cych armii będzie miała istotne znaczenie 
dla przebiegu działań wojennych. Jednak 
żadne z trzech mocarstw zaborczych, ani 
przed wybuchem wojny, ani na jej począt-
ku nie miało planów odpowiadających 
narodowym inspiracjom Polaków. Rządy 
Rosji, Niemiec i Austro-Węgier nie szczę-
dziły uroczystych odezw i obietnic utwo-
rzenia państwa polskiego… ale pod swoim 
protektoratem. 

Rosyjski cenzor, który dał pozwole-

nie na druk tej pocztówki, nie sądził, że ta 
wojna przyczyni się do uwolnienia Polski 
nie tylko z pruskiej niewoli, ale zniweczy 
dominację wszystkich trzech zaborców.

Treści proklamacji rosyjskiego wodza 
naczelnego Wielkiego Księcia Mikołaja 
Mikołajewicza do Polaków ilustruje pocz-
tówka wydana w tym czasie w Warsza-
wie. 

Polscy politycy nie dali jednak wiary 

zaborcom i korzystając z wojny między 
nimi wybrali własną drogę dochodzenia 
do wolności oraz utworzenie własnego 
suwerennego państwa. Mimo sporów i 
konfliktów, Polacy potrafili wznieść się 
ponad podziały własnych poglądów oraz 
stworzyć w krótkim czasie trwały aparat 
administracyjno – gospodarczy pozwalają-
cy utworzyć własną armię w miarę dobrze 

zorganizowaną, wyszkoloną i uzbro-
joną. Dużą pomoc wykazały państwa 
sprzymierzone – szczególnie Francja, 
o czym pisałem już w poprzednich ar-
tykułach. 

Naczelny Wódz – Józef Piłsudski 
oraz Sztab Generalny na czele z gen. 
Rozwadowskim postanowił odzyskać 
granice dawnej Rzeczypospolitej siłą, 
na polu walki, a na terenach zdobytych 
wprowadzić silną administrację, która 
mogłaby zapewnić spokojne życie Po-

laków i mniejszości narodowych. 
W tych walkach, już po zakończeniu I 

wojny światowej brali udział nasi rodacy: 

Ciąg dalszy na str. 18
Arcyksiążę Ferdynand z żoną

I wojna światowa oraz nasi rodacy
 żołnierze tamtych lat

Ostatnie stulecie odwiecznej walki 
Polaków z sępem germańskim

Pocztówka wydana na terenie zaboru rosyj-
skiego skierowana przeciwko Niemcom.

Pocztówka ilustrująca treść proklamacji rosyj-
skiego wodza naczelnego wielkiego księcia 

Mikołaja Mikołajewicza do Polaków
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Ciąg dalszy ze str. 17
Antoni Gałan ur. w 1900 roku w Majda-
nie Dużym gm. Tarnawatka pow. Toma-
szów Lubelski (obecnie Majdan Wielki 

gm. Krasnobród).
W czasie poboru został wcielony do 

wojska polskiego. Armia polska szybko 
powstająca i organizująca się wymaga-
ła  tworzenia nowych, bardziej nowocze-
snych  i lepiej wyposażonych oddziałów 
we wszystkich formacjach wojskowych, 
a także łączności. Rozbudowana łączność 
odgrywała bardzo ważną rolę zarówno 
na odcinku dowodzenia – przekazywania 
rozkazów własnym wojskom, pozyskiwa-
nia nasłuchów i rozpracowywania szyfrów 
z rozmów nieprzyjaciela oraz kierowania 
skutecznie ogniem wszystkich pododdzia-
łów artyleryjskich.  

W tym czasie, w przyspieszonym tem-

pie organizowano szwadrony techniczne – 
to jest oddziały łączności i pionierów. 

A. Gałan, ponieważ miał ukończoną 
prawie pełną szkołę podstawową, po od-
byciu skróconego okresu rekruckiego, zo-
stał przeszkolony na kursie radiotelegra-

ficznym w Wolbromiu i po ukończeniu 
którego został przydzielony do II baonu 
łączności w  ramach organizacyjnych 1DP-
Leg., która wchodziła w skład Grupy gen. 

Rydza Śmigłego z III Armii dowodzonej 
początkowo osobiście przez Naczelnego 

Wodza – Józefa Piłsudskiego. 
A. Gałan początkowo brał udział w 

walkach z wojskami Kijowskiej Republiki 
Ukraińskiej, a następnie na froncie ofensy-
wy kwietniowej 1920r. z bolszewikami w 
okresie od 12 kwietnia do 2 lipca 1920r. 

W wyprawie kijowskiej 1DP-Leg. cały 
czas brała udział w walkach ofensywnych, 
jednak do Kijowa nie weszła, gdyż jej 
pododdziały i oddziały otrzymały zadanie 
zajęcia pozycji ubezpieczających, szcze-
gólnie od strony południowej – Humania, 
gdzie grupowała się Konarmia Budionne-
go i w pewnej odległości od Kijowa, który 
został bezpośrednio zajęty przez pozostałe 
oddziały III Armii. 

A. Gałan wielokrotnie wspominał, że 
będąc pod Kijowem – mieście malowni-
czo położonym w większości na prawym 
wysokim brzegu Dniepru, widział z dość 
dużej odległości monastyry prawosławne, 
których złote kopuły odbijały się wprost 
rażąco od promieni słonecznych. Ci, któ-
rzy to kiedykolwiek widzieli – ten widok 
zachowują w pamięci do końca swoje-
go życia. Były to najprawdopodobniej: 
Ławra Poczajowska i Ławra Peczerska. 
Ławra to obecnie większy klasztor prawo-
sławny, zależny bezpośrednio od synodu. 

W czasie działań odwrotnych, będąc 
w pierwszym plutonie łączności, ochraniał 

wraz z innymi żołnierzami radiostację, z 
której nadawano ważne rozkazy dowód-
cy dywizji do poszczególnych oddziałów. 
W tym czasie zostaje ciężko ranny przez 
odłamek odpryskowy pocisku artyleryj-
skiego w lewą dolną kończynę poniżej 
stawu kolanowego. Doszło do rozległej 
rany miażdżąco- szarpanej podudzia 
wraz z uszkodzeniem układu kostnego. 
Na przyfrontowym punkcie medycznym 
udzielono rannemu pierwszej pomocy – 
opatrzono ranę i założono opatrunek oraz 
szynę metalową celem unieruchomienia 
kończyny.

Z uwagi na trudności ewakuacyjne 
transportowania rannych, dopiero po kilku 
dniach dowieziono A. Gałana do Szpitala 
Armijnego w Krakowie. Z powodu braku 
możliwości należytego opatrzenia zmiaż-
dżonej nogi na pierwszym kontaktowym 
punkcie medycznym oraz przedłużającego 
się transportu, doszło do rozległej gangre-
ny. Nogę musiano natychmiast amputować 
poniżej stawu kolanowego. 

W roku 1924 A. Gałan został udeko-
rowany Srebrnym Krzyżem Virtuti Mi-
litari V Klasy, którego miniaturkę – jak 
pamiętam, zawsze nosił na klapie ubrania 
(p. zdjęcie). Niezależnie od tego przyzna-
no kilka hektarów ziemi z parcelacji po-
siadłości gruntów prawosławnych w pow. 
hrubieszowskim (były to tzw. „popówki”), 
oraz wojskową rentę inwalidzką, którą po-
bierał w okresie międzywojennym, w cza-
sie II wojny i w Polsce Ludowej.  

W/w dane udostępnił mi syn Antonie-
go – Stanisław zamieszkały aktualnie w 
Świdniku. Ś.p. Antoni Gałan – żołnierz 
wojska polskiego w latach 1919-1921 po-
został w mojej pamięci jako człowiek po-
wszechnie znany i szanowany. 

Jan Gębka
cdn.

Antoni Gałan

Pod koniec grudnia minionego roku 
Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Krasnobrodzie złożyła 
wniosek o finansowanie pierwsze-
go etapu projektu „Krasnobród – 
baza turystyczna Roztocza” złożo-
nego w ramach działania 4.1/413 
„Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 
– 2013 w zakresie działania „Małe 
projekty”. 

Kwota tego etapu wyniosła 
8.280,05 zł netto z czego 69% 
zrefundowane będzie z środków 
UE. Etap ten obejmował rewi-
talizację istniejących szlaków 
turystycznych, a także zakup ma-

teriałów służących do promocji Gminy 
Krasnobród. Pierwszym zakupem jest 

balon reklamowy, który można było już 
zobaczyć na ubiegłorocznych imprezach 
plenerowych organizowanych w Krasno-
brodzie. Kolejne zakupy, które posłużą 
do promocji naszej Gminy są stoiska i roll 
upy reklamowe. Zakupiliśmy 3 komplety 
(stoisko + roll up) dla Krasnobrodzkiego 

Stowarzyszenia Turystycznego, 
Punktu Informacji Turystycznej, a 
także dla Miasta i Gminy Krasno-
bród. Stoiska i rollupy  posłużą do 
promowania stowarzyszenia jak 
i Gminy Krasnobród na targach 
turystycznych i imprezach plene-
rowych.

Kolejnym etapem realizowa-
nego projektu będzie wydanie 
mapy i przewodnika po Gminie 
Krasnobród. Wydawcą, z którym 
została podpisana już umowa bę-
dzie PTTK Odział w Zamościu.

W. Sachajko

Promocja Krasnobrodu z funduszy unijnych
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O co chodzi? To hasło tegorocznej 
kampanii, której pomysłodawcą 

jest Fundacja Ekologiczna ARKA z Biel-
sko - Białej.  Wszyscy wiemy, że palenie 
śmieci w piecach domowych jest po-
wszechne. Chociaż to działanie nielegalne 
i niezwykle szkodliwe dla zdro-
wia, trudno złapać ludzi, którzy 
to robią. Każdy odpowiada: to 
nie ja. A wokół nie ma czym 
oddychać. Wszędzie unosi się 
śmierdzący dym. Wszystko 
wskazuje na to, iż winne są kra-
snoludki! Ale czy na pewno? 

W tym roku kolejny już 
raz współpracujący z fundacją 
Zespół Szkół Podstawowych w 
Krasnobrodzie włączył się do 
ogólnopolskiej akcji.  Głównym 
celem uczniów i nauczycieli 
była organizacja Dnia Czystego 
Powietrza. 

W naszej szkole stale propagujemy 
różnorodne postawy i działania zmierzają-
ce do tego abyśmy oddychali coraz czyst-
szym powietrzem. Problematyce tej szcze-
gólnie dużo czasu poświęcamy jesienią 
i zimą, kiedy to nagminnie wypalane są 
śmieci w piecach domowych. Chcemy do-
trzeć z informacjami o szkodliwości takie-
go postępowania do wszystkich uczniów 
naszej szkoły, a także do jak największej 
liczby mieszkańców Krasnobrodu. W na-
szej kampanii informacyjno-edukacyjnej 
wykorzystaliśmy otrzymane z Fundacji 

ARKA plakaty i inne materiały, ale tak-
że na zajęciach pozalekcyjnych oraz na 
godzinach wychowawczych i na lekcjach 
języka polskiego w niektórych klasach 
przygotowaliśmy własne ulotki oraz listy 
– apele.  

W tym roku kulminacyjnym punktem 
akcji był happening, zorganizowany przez 
panią Joannę Burdę w dn. 15 listopada. 
Uczniowie najbardziej zaangażowani w 
propagowanie problematyki czystego 
powietrza przeszli w barwnym pocho-
dzie ulicami Krasnobrodu, by przekazać 
mieszkańcom naszego miasteczka infor-
macje nt. szkodliwości spalania śmieci w 
piecach domowych. Podczas przemarszu 
zatrzymywaliśmy się w kilku miejscach, 
gdzie odczytywaliśmy odezwę dotyczącą 
problemu zanieczyszczania środowiska 
wypalaniem śmieci. Wręczaliśmy kra-

snobrodzianom przygotowane wcześniej 
ulotki. 

Wzięliśmy też udział w organizowa-
nym przez Fundację Ekologiczną ARKA 
konkursie plastycznym „Czyste powie-
trze – dobry klimat”. Uczniowie zgłosili 

na konkurs 40 przygotowanych 
pod kierunkiem pani Marzeny 
Kuniec prac, spośród których 5 
najlepszych przesłano do orga-
nizatora. Są to prace następują-
cych uczniów: Lecha Kawalca z 
kl. V a, Katarzynay Kłyż z kl. V 
b, Edyty Korga oraz Małgorza-
ty Pasiecznej z kl. V c, a także 
Jakuba Nowosieleckiego z kl. 
VI b. Gratulujemy i trzymamy 
kciuki za sukces w finale kon-
kursu. 

Mamy nadzieję, że nasze 
coroczne działania edukacyjne, 

dotyczące problematyki palenia śmieci i 
recyklingu jako alternatywy, przyczynią 
się do wzrostu świadomości mieszkańców 
Krasnobrodu, którzy będą odtąd dbać o 
czystość powietrza w tym jakże pięknym 
uzdrowisku. 

Osoby zainteresowane ekologią zachę-
cam do lektury strony internetowej www.
fundacjaarka.pl, na której znajdziecie Pań-
stwo m.in. relacje z akcji przeprowadzo-
nych przez ZSP Krasnobród.

Grażyna Nowosad

To nie krasnoludki palą śmieci

Zaproszenie 
na Forum

Od 6 grudnia 2010r. działa 
nowe krasnobrodzkie 

forum, jego adres: 

forum.krasnobrod.org

21 i 22 stycznia to szczególne dni, w 
których myśli kierujemy do naszych Babć 
i Dzidków. To dni, w których składamy 
im życzenia i dziękujemy za wszystko co 
robią dla swoich wnucząt, a robią bardzo 
wiele. 

Dziękujemy im przede wszystkim 
za poczucie, że jesteśmy kochani, za 
wspólne rozmowy, chodzenie na spacery, 
uczestnictwo w grach i zabawach, a tak-

że informacje dotyczące dziejów rodziny, 
obowiązkowość, pracowitość, silną wolę, 
za przekazywanie zasad moralnych oraz 
miłość ojczyzny.

Pamiętajmy o naszych Babciach i 
Dziatkach nie tylku w dniu ich święta.

Do wszystkich podziękowań i życzeń 
wypowiedzianych w tych dniach dołącza 
się również Redakcja „Gazety Krasno-
brodzkiej”.

Dzień Babci i Dzień Dziadka
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