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Zagospodarowanie odpadów
W dniu 05.12.2018 roku rozstrzy‐

gnięto  przetarg  na  realizację  zadania 
„Odbiór  i  zagospodarowanie  odpa‐
dów  komunalnych  z  terenu  zamiesz‐
kałych  nieruchomości  położonych  na 
terenie  Gminy  Krasnobród”  na  lata 
20192020. Realizacją wyżej wymie‐
nionego  zadania  miało  się  zająć   
Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komu‐
nalnej  w  Biłgoraju,  ul.  Łąkowa  13, 
23400  Biłgoraj.  Pomimo  podpisanej 
już  umowy,  wykonawca  wycofał  się 
z jej realizacji. 

W  celu  zapewnienia  ciągłości 
funkcjonowania  systemu  gospodarki 
odpadami  na  terenie  Gminy  Krasno‐
bród  przeprowadzono  postępowanie 
o  udzielenie  zamówienia  w  trybie  za‐
mówienia  z  wolnej  ręki.  Zlecając  to 
zadanie  na    trzy  miesiące  2019  roku 
dotychczasowemu  wykonawcy  tj. 
Spółdzielczemu  Zakładowi  Gospodar‐
czemu  w  Józefowie,  ul. Armii  Krajo‐
wej 13, 23460 Józefów. Kwota przed‐
miotowej  usługi  wynosi  119  310,  00 
PLN  brutto.  W  tym  czasie  zostanie 
ogłoszony nowy przetarg  na  realizację 
tego zadania w kolejnych latach.

Przez  pierwsze  trzy  miesiące  bie‐
żącego  roku  pozostaje  dotychczasowa 
stawka  opłat  za  wywóz  śmieci,  płaci‐
my bez zmian.

Złote Gody
W dniu 14 lutego 2019 roku odbę‐

dzie  się  Jubileusz  50lecia  pożycia 
małżeńskiego  20  par,  które  zawarły 
związek małżeński w 1968 roku.

Uroczystość,  na  którą  zaprasza 
Burmistrz Krasnobrodu, rozpocznie się 

o godz. 10.00 Mszą św. w  intencji  Ju‐
bilatów  odprawioną  w  Kościele  p.w. 
NNMP  w  Krasnobrodzie.  Następnie 
odbędzie  się  spotkanie  w  Krasno‐
brodzkim Domu Kultury, podczas któ‐
rego  Jubilaci  zostaną  odznaczeni  Me‐
dalami  za  Długoletnie  Pożycie  Mał‐
żeńskie. 

W  programie  uroczystości  jubile‐
uszowych  zaplanowano  również  część 
artystyczną  w  wykonaniu  uczniów 
Szkoły  Podstawowej  im.  Kardynała 
Stefana  Wyszyńskiego  w  Majdanie 
Wielkim oraz  koncert Zespołu Folklo‐
rystycznego  „Wójtowanie”.  Spotkanie 
zakończy się słodkim poczęstunkiem.

Punkt konsultacyjny
dla osób z problemem alkoholowym 

i członków ich rodzin
W Krasnobrodzkim Domu Kultury 

przy  ulicy  3 Maja  26  pełniony  będzie 
dyżur, w godzinach od 15.00 do 18.00 
przez psychologa  Pana Edwina Pały‐

gę.  Konsultacje  są  bezpłatne  i  anoni‐
mowe.

Terminy pełnienia dyżurów w 2019 
roku: styczeń – 17,  luty – 14 i 28, ma‐
rzec – 14 i 28, kwiecień – 11 i 25, maj 
– 9 i 23, czerwiec – 13 i 27, lipiec – 11 
i  25,  sierpień  –  8  i  22,  wrzesień  –  12 
i  26,  październik  –  10  i  24,  listopad  – 
14 i 28, grudzień – 5 i 19.

Zebrania sprawozdawczych
w jednostkach OSP

W  okresie  od  26.01.2019  do 
23.02.2019    roku  organizowane  są   
zebrania  sprawozdawcze  w  jed‐
nostkach  OSP  na  terenie  gminy 
Krasnobród  .  Harmonogram  zebrań 
przedstawia się następująco:
26.01.2019 godz. 16.00 
Dominikanówka  świetlica OSP
26.01.2019 godz. 18.00
Zielone  Szkoła
02.02.2019 godz. 16.00
Hutki  świetlica OSP
02.02.2019 godz. 18.00
Wólka Husińska  świetlica OSP
09.02.2019 godz. 15.00
Malewszczyzna  świetlica OSP
09.02.2019 godz. 18.00
Stara Huta  świetlica OSP
16.02.2019 godz. 16.00
Grabnik  świetlica OSP
16.02.2019 godz. 17.00
Krasnobród  świetlica OSP
17.02.2019 godz. 15.00
Hucisko  świetlica OSP
23.02.2019 godz. 15.00
Majdan Wielki  świetlica OSP
23.02.2019 godz. 17.00
Majdan Mały  świetlica OSP
23.02.2019 godz. 17.00
Hutków  świetlica OSP.
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Ogłoszenie
Burmistrz Krasnobrodu ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprze‐

daż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w mieście Krasnobród, 
stanowiącej własność Gminy Krasnobród.

Nieruchomość  gruntowa  oznaczona  numerem  ewidencyjnym  728/5  o  po‐
wierzchni 0,1099 ha. Cena wywoławcza netto wynosi 53.521,00 zł. Do ostatecz‐
nej ceny gruntu uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT. 
Według  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  grunt  położony 
jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej. 

Przetarg odbędzie  się w dniu 15.02.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego  w  Krasnobrodzie  przy  ul.  3  Maja  36.  Pierwszy  przetarg  odbył  się 
17.08.2018r. i zakończył wynikiem negatywnym.

Ustala się wadium w wysokości 5.000,00 zł.
Dla  nieruchomości  gruntowej  wystawionej  do  przetargu,  Sąd  Rejonowy 

w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW ZA1Z/00100249/4.
Pełna  treść  ogłoszenia  znajduje  się  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego 

w Krasnobrodzie,  na  stronie  internetowej www.krasnobrod.pl  oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Więcej  informacji  można  uzyskać  w  Urzędzie  Miejskim  w  Krasnobrodzie, 
pokój nr 9 lub telefonicznie (84) 6607691 wew. 38

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
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„KRASNOBRODZKI GOSPEL”
laureatem I miejsca

25. Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie

Zespół  „KRASNOBRODZKI 
GOSPEL” z Krasnobrodzkiego 

Domu Kultury zajął I miejsce w jubile‐
uszowym 25. Międzynarodowym Festi‐
walu  Kolęd  i  Pastorałek  im. 
ks.  Kazimierza  Szwarlika  w  Będzinie, 
w  kategorii  zespołów  wokalnoinstru‐
mentalnych.  Festiwal  odbywa  się  pod 
honorowym  patronatem  Prezydenta  RP 
Andrzeja  Dudy.  Krasnobrodzki  Gospel 
otrzymał nagrodę pieniężną w wysoko‐
ści 3.000 zł, ufundowaną przez Prezesa 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 

Festiwal  ma  ogromny  zasięg.  Po 
grudniowych  eliminacjach  rejono‐
wych,  które  odbyły  się w  33 miejsco‐
wościach  w  Polsce  (w  tym  również 
w Krasnobrodzie) i 5 miejscowościach 
poza granicami kraju (Białoruś i Ukra‐
ina),  spośród  1625  uczestników  wy‐

brano  139  najlepszych  zespołów 
i solistów, którzy wystąpili w finale fe‐
stiwalu w Będzinie.

Od  czwartku  do  soboty  (1012 
stycznia)  jury  w  składzie:  przewodni‐
czący:  dr  hab.  Benedykt  Odya, 
dr hab. Teresa Krasowska, dr hab. Pa‐
weł  Sobierajski,  wysłuchało  aż  346 
kolęd  i  pastorałek.  Swoim  wykona‐
niem  kolęd  „W  żłobie  leży”,  „Po‐
śpieszcie  o  wierni”  oraz  „Dzisiaj 
w Betlejem”,  „Krasnobrodzki Gospel” 
przekonał  jury,  że  pierwsza  nagroda 
należy się właśnie im. 

Zespół  powstał  rok  temu  z  inicja‐
tywy  pani  Karoliny  Piotrowskiej  oraz 
burmistrza  Krasnobrodu  Kazimierza 
Misztala,  a  powadzony  jest  przez  ani‐
matora  ruchu  gospel  w  Polsce,  pana 
Grzegorz Głucha. 

Po  raz  kolejny  laureaci  wyłonieni 
podczas eliminacji rejonowych organi‐
zowanych  w  Krasnobrodzie  zyskują 
uznanie  jurorów  przesłuchań  finało‐
wych  w  Będzinie.  Cieszymy  się  tym 
bardziej,  że  zdobywcą  pierwszego 
miejsca  jest „Krasnobrodzki Gospel”  
zespół reprezentujący gospodarzy tych 
eliminacji.

Wśród  laureatów  tegorocznego  fi‐
nału festiwalu w Będzinie jest również 
inny  laureat  krasnobrodzkich  elimina‐
cji    solista  Franciszek  Barnowski 
z  Klubu  3  Batalionu  Zmechanizowa‐
nego,  który  zdobył  trzecie  miejsce 
w kategorii soliści – młodzież.

Gratulujemy  i  życzymy  kolejnych 
sukcesów.

Mariola Czapla
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IV Orszak Trzech Króli w Krasnobrodzie
Inicjatywa  organizacji  Orszaku 

Trzech  Króli  z  roku  na  rok  zy‐
skuje  większą  liczbę  zwolenników. 
Coraz  więcej  miejscowości  podejmuje 
się  organizacji  tych  wielkich,  plenero‐
wych  jasełek.  Dzięki  zaangażowaniu 
głównego  organizatora      Fundacji 
„Orszak  Trzech  Króli”  oraz  organiza‐
torów  lokalnych  w  dniu  6  stycznia 
2019  roku  orszaki  przeszły  ulicami 
752 miejscowości  w  Polsce  i  22  poza 
jej  granicami  (ponad  100  więcej  niż 
w  roku poprzednim).   Hasło  tegorocz‐
nego orszaku „Odnowi oblicze ziemi”, 
nawiązuje do pamiętnych  słów św.  Ja‐
na Pawła II.

W Krasnobrodzie  orszak  odbył  się 
po  raz  czwarty  (w  tym  po  raz  trzeci 
przy  współpracy  z  Fundacją  OTK). 
Tradycyjnie  krasnobrodzki  orszak  zor‐
ganizowany został przez Krasnobrodz‐
ki  Dom  Kultury,  Parafię  Nawiedzenia 
Najświętszej  Maryi  Panny  w  Krasno‐
brodzie  oraz  Burmistrza  Krasnobrodu, 
jego  współorganizatorami  są  sąsiednie 
parafie    Zesłania  Ducha  Świętego 
w Krasnobrodzie i Świętej Opatrzności 
Bożej w Bondyrzu.

Do odegrania poszczególnych scen 
na  trasie  orszaku  zaproszone  zostały 
kolejne  miejscowości  z  terenu  gminy 
i parafii Krasnobród. Pozytywnie na to 
zaproszenie  odpowiedzieli mieszkańcy 
Nowej  Wisi,  Klocówki  i  Starej  Huty. 
którzy  stali  się  aktorami  poszczegól‐
nych scen orszakowych ujętych w sce‐
nariuszu.  A  scenariusz,  podobnie  jak 
we  wszystkich  poprzednich  edycjach 
opracował  Paweł  Murdzek    nauczy‐
ciel  polonista  z Zespołu  Szkół w Kra‐
snobrodzie, który był też reżyserem te‐
go niecodziennego spektaklu. 

Oprócz  ról  odgrywanych  przez  re‐
prezentantów  wyżej  wymienionych 
miejscowości,  w  przedstawieniu  nie 
mogło  zabraknąć  tytułowych  postaci, 
tj. trzech królów. O wytypowanie osób 
odgrywających  te  role  zadbali  pro‐
boszczowie  parafii  współorganizują‐
cych  orszak:  ks.  Eugeniusz  Derdziuk 
i ks. Roman Sawic z Krasnobrodu oraz 
ks. Artur  Sokół  z  Bondyrza.  Królami 
byli:  Sławomir  Nowosielecki  (król 
Kacper)    reprezentujący  Parafię 
NNMP  w  Krasnobrodzie,  Wojciech 
Żurakowski  (król Baltazar)    reprezen‐
tujący  Parafię  Zesłania Ducha  Święte‐
go  w  Krasnobrodzie  i  Adam  Choma 
(król  Melchior)  z  Parafii  Świętej 
Opatrzności Bożej w Bondyrzu.

Rozpoczęcie  orszaku  zaplanowano 
na  godz.  11.00  na  placu  Siekluckiego, 

ale  wspólne  kolędowanie  w  centrum 
miasta rozpoczęło się nieco wcześniej.

Oprawę  muzyczną  zapewniły  kra‐
snobrodzkie  zespoły:  Wójtowianie, 
Parafialna  Schola  Dziecięca,  Krasno‐
brodzka Orkiestra Dęta, Chór Parafial‐
ny  oraz  młodzież  z  Zespołu  Szkół 
w Krasnobrodzie.  

Dzięki  strojom,  w  których  wystę‐
powali  aktorzy  i  inni  uczestnicy  oraz 
flagom  orszakowym  i  koronom  otrzy‐
manym z Fundacji Orszak Trzech Kró‐
li,  którymi  obdarowani  zostali  zebrani 
na placu, nasz orszak był wielobarwny.

Zapraszam na trasę orszaku.
Kolędowanie na Placu Siekluckiego

Przed  wyruszeniem  orszaku,  na 
placu Siekluckiego odbyło się wspólne 
śpiewanie  kolęd.  Kolędowaniu  prze‐
wodniczyła  reprezentacja  uczniów Ze‐
społu Szkół w Krasnobrodzie: Gabrie‐
la  Szpyra,  Alicja  Kałuża  i  Weronika 
Osuch pod kierunkiem nauczycielki tej 
szkoły  Marzeny  Kałuży.  Wraz  z  nimi 
gościnnie  śpiewała  p.  Elżbieta  Sie‐
rzyńska.

W  śpiewaniu  kolęd  pomocne  były 
śpiewniki  orszakowe  rozdane  uczestni‐
kom  orszaku,  które  tak  jak  co  roku 
otrzymaliśmy  z  Fundacji  „Orszak 
Trzech  Króli”. 

Scena I 
  Ogłoszenie spisu

i wyruszenie do Betlejem 
(plac Siekluckiego)

Podobnie  jak  rok  temu,  w  pierw‐
szej  scenie  na  placu  Siekluckiego 
wzięli udział aktorzy zaangażowani do 
poszczególnych scen na trasie orszaku. 
Stąd  też  w  centrum  miasta  rozegrane 
były  cztery  krótkie  scenki  zapowiada‐
jące  wydarzenia,  które  miały  miejsce 
w  dalszej  części  orszaku.    Wystąpili 
w nich: I scena – Herod (Mateusz Koł‐
tun), jego Sługa (Zbigniew Lizut) i Po‐
słaniec  (Mateusz  Pryciuk),  Herold 
(Radosław  CiosMairot),  II  scena  – 
Gospodarz  (Grzegorz Kuśmierz)  i Go‐
spodyni  (Maria  Kuczmaszewska),  III 
scena – Józef (Marcin Tytuła) i Maryja 
(Aneta Tytuła),  IV  scena  –  pastuszko‐
wie: Stach (Dariusz Szabat) i Wojciech 
(Marek Lalik). 

Wśród  uczestników  tegorocznego 
orszaku  były  też  postacie  związane 
z obchodzoną w 2018  roku 100.  rocz‐
nicą  odzyskania  przez  Polskę  niepod‐
ległości.  Byli  to  legioniści:  Grzegorz 
Adamczuk i Bartłomiej Roczkowski.

W  dialogach  poszczególnych  scen 
wplecione  były  wątki  dotyczące  Kra‐

snobrodu  i  okolicznych  miejscowości, 
podkreślające  ich walory  przyrodnicze 
i kulturowe.  

W  scenie  rozpoczynającej  orszak 
wystąpił  również  Herold  (Radosław 
CiosMairot),  który  powiedział: 
Mieszkańcy Krasnobrodu i okolic, tych 
bliższych i dalszych! Wszyscy tu zebra‐
ni!  Słuchajcie!  Słuchajcie!  Chrystus 
się narodził!

Radosna  ta  nowina  i  radosne  zda‐
rzenie  sprawiają,  że  przybędą  do  nas 
niezwykli  goście  –  Trzej  Królowie 
z  dalekich  krain:  król Kacper  przywę‐
druje z europejskich krajów; król Mel‐
chior  z  dalekiej  Azji,  a  król  Baltazar 
z gorącej Afryki.

Potem  będziemy  z  nimi  pielgrzy‐
mować  do  Pana  Nowonarodzonego. 
Wtedy  zobaczycie  jak  Maryja  i  Józef 
szukali noclegu, by znaleźć lichą betle‐
jemską  szopę,  w  której  narodził  się 
Zbawiciel  –  Świata  Odkupiciel;  jak 
anioł  budził  pastuszków,  co  działo  się 
w  pałacu  Heroda,  a  na  koniec  wraz 
z  dostojnymi  Królami  złożymy  dary 
naszych serc. 

Będziemy  szli  i  śpiewali,  a  głosów 
nie żałujcie, bo to na chwałę Bożą!

Nim  ruszymy,  wielce  szanownych 
gości powita miłościwie nam panujący 
burmistrz Kazimierz.

Po  zapowiedzi  Herolda  na  plac 
przybyli  trzej  monarchowie:  Kacper 
(Sławomir  Nowosielecki),  Melchior 
(Adam  Choma)  i  Baltazar  (Wojciech 
Żurakowski).  Przyjechali  oni  na  sa‐
niach,  którymi  powoził  właściciel  za‐
przęgu Edward Dzirba z Majdanu Ma‐
łego. 

Zgodnie z zapowiedzią powitał  ich 
burmistrz  Krasnobrodu  Kazimierz 
Misztal,  a  następnie  zaprosił  wszyst‐
kich  do  dalszego wspólnego,  orszako‐
wego kolędowania.  

Wszyscy  wyruszyli  w  kierunku 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury.  Or‐
szak  prowadziła  gwiazda  betlejemska 
niesiona  przez  krasnobrodzkich  harce‐
rzy ze Stowarzyszenia Harcerstwa Ka‐
tolickiego „Zawisza” I Szczep  im. Św. 
Rocha  działający  przy  Parafii  NNMP 
w  Krasnobrodzie.  Za  nią,  w  saniach 
jechali  trzej  królowie,  a  potem  pozo‐
stali uczestnicy orszaku. 

Scena II 
Maryja z Józefem
poszukują noclegu

(przygotowanie – mieszkańcy
Klocówki)

Scenę przy Krasnobrodzkim Domu 
Kultury  rozpoczął  zespół  „Wójtowia‐
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nie”.  W  nawiązaniu  do  obchodzonej 
niedawno  100.  rocznicy  odzyskania 
przez  Polskę  niepodległości  zaśpiewał 
kolędę pt.  „Bóg  się  rodzi”  ze  słowami 
z okresu I wojny światowej:
Bóg się rodzi, Pan nad Pany
Wiarę w Polskę sam przynosi
Wolność, równość, równe stany
Dziecię niebios dziś nam głosi
Pękły niewoli kajdany
Wolni gdzie ciemiężcy stali
Wolność już staje się ciałem
I zamieszka między nami.
W górę serca polskie dzieci,
Ojczyzna nam zmartwychwstała
Od pałaców, do chat kmieci
Wszakże na szaniec Polska cała
Dzięki Stwórcy sercem całym
Żerują się za krzywdami
Niech równość stanie się ciałem
I zamieszka między nami.
Boże wielki przed Twym tronem 
Zgromadzony lud Twój staje.
Z czołem, cieniem pochylonym,
Głęboko Ci cześć oddaje.
Zbudź w narodzie równość, zgodę
Między wszystkimi stanami.
Niech po cierpieniach w nagrodę
Miłość mieszka między nami.

Po  tej  kolędzie  rozegrana  została 
scena,  w  której  Maryja  z  Józefem 
(Aneta  i  Marcin  Tytuła)  poszukują 
noclegu.  Po  rozmowie  właściciela  go‐
spody    Gospodarza  (Grzegorz  Ku‐
śmierz)  z  Józefem,  okazuje  się,  że  nie 
ma dla nich miejsca w gospodzie. Mo‐
gą  liczyć  jedynie  na miejsce w  szopie 
za miastem, do której się udają. W sce‐
nie  tej  Gospodyni  (Maria  Kuczma‐
szewska)  nie  chciała  przyjąć  Maryi 
i  Józefa  –  biednych  wędrowców,  kie‐
rując  się  chęcią  zysku  i  podkreślając 
wartość  pieniądza.  Taką  postawę  go‐
spodarzy  skrytykowali  Legioniści 
(Grzegorz  Adamczuk  i  Bartłomiej 
Roczkowski),  którzy  nie  przyjęli  za‐
proszenia  gospodarzy  do  pobytu w  tej 
gospodzie.  Zadeklarowali  natomiast 
pomoc Maryi i Józefowi w poszukiwa‐
niu szopy. 

Scena rozgrywała się na  tle gospo‐
dy,  w  której  przy  ladzie  zastawionej 
naczyniami  siedzieli  biesiadnicy  (Sła‐
womir  Bilewicz,  Grażyna  Gajewska, 
Jadwiga Gontarz, Roman Gontarz, Ge‐
nowefa  Korzeniowska,  Jan  Kuczma‐
szewski,  Stanisław  Kuczmaszewski, 
Mirosław  Pliżga  i  Elżbieta  Zwolak), 
obsługiwani przez gospodynię.

Scena  przy  KDK  zakończyła  się 
kolędą  „W  żłobie  leży”  ze  słowami 
z  okresu  powstania  styczniowego 
w wykonaniu „Wójtowian”:

Oto z nami tułaczami, cały polski klęka kraj.
Co  chcesz  Panie,  uczyń  z  nami  ale 
Polsce życie daj.
Przyjmiem chętnie z Twojej ręki,
Wszystkie kary, wszystkie męki
Ale Polsce męki skróć.
Boże Ojcze, Boże wielki, / bis
weź krew naszą do kropelki
Ale Polsce wolność zwróć !
Już nie w grobie ale w żłobie
z Bogiem wstaje polski lud.
W niebo wznosi skrzydła obie i do lotu 
wprawia w ruch.
Śmiało,  śmiało  Boże  Ptaszę,  przeleć 
całe plemię nasze
Zanieś smętnym dobrą wieść.
Że nam w sercach Bóg się rodzi, /bis
Gwiazda wschodzi  Polskę wzbudzi,
Chwała Bogu, Polsce cześć.

Następnie  uczestnicy  orszaku, 
śpiewając  kolędy  wyruszyli  w  dalszą 
drogę, do kolejnej sceny.

Scena III 
Anioł u pasterzy

(przygotowanie – mieszkańcy 
Starej Huty)

Na  parkingu  przy  Urzędzie  Miej‐
skim,  przed  szałasem  pokrytym  zielo‐
nymi  gałęziami,  rozegrała  się  scena 
„Anioł u pasterzy”.   Przed nim na sia‐
nie  odpoczywali  pasterze,  których 
zbudził  śpiew  „Gloria  in  excselsis 
Deo”  w  wykonaniu  małych  aniołków 
(parafialna  schola  dziecięca  działająca 
przy  Parafii  NNMP)  oraz  głos Anioła 
(Krystyna  Kukiełka).  Anioł  oznajmił 
pasterzom:  Wojciechowi  (Marek  La‐
lik),  Maciejowi  (Rafał  Złotorzyński) 
i  Stachowi  (Dariusz  Szabat)  wielką 
nowinę  o  narodzeniu  Bożego  Syna. 
Przestraszeni  przybyciem Anioła  mło‐
dzi pasterze, nie  rozumiejący co mówi 
do  nich Anioł,    zwrócili  się  z  prośbą 
do  najstarszego  z  nich,  doświadczone‐
go  pasterza  –  Ambrożego  (Andrzej 
Gancarz) o wyjaśnienie im tej nowiny. 
Po  rozmowie  z  nim  i  przygotowaniu 
darów dla  nowonarodzonego Pana pa‐
sterze  wyruszyli  w  drogę,  aby  oddać 
mu hołd i złożyć dary. 

Scenę  poprzedziła  kolęda 
„Chojka”  wykonana  przez  scholę 
dziecięcą  w  składzie:  Borys  Kostru‐
biec,  Igor  Kostrubiec,  Lena  Kostru‐
biec,  Kalina  Kostrubiec,  Skóra  Julia, 
Skóra Piotr, Skóra Dawid, Korzeniow‐
ska  Paulina,  Bucior  Martyna,  Lena 
Kudełka,  Kinga  Skrzyńska,  Skrzyński 
Dawid  oraz  Agnieszka  Kostrubiec  – 
prowadząca  scholę  i  Dariusz  Kostru‐
biec  (akompaniament    gitara). Na  za‐
kończenie  zaśpiewała  „Już  gwiazdecz‐
ka się kolebie”.

Wspólnie  kolędując,  orszak 

w ustalonym wcześniej szyku, udał się 
w kierunku Podklasztoru.

Scena IV
Pałac Heroda

(przygotowanie – Nowa Wieś)
Scenę  „Pałac  Heroda”  rozegraną 

na  Podklasztorze,  w  niewielkiej  odle‐
głości  od  Sanktuarium,  poprzedził 
utwór pt. „Kiedy król Herod królował” 
wykonany przez „Wójtowian”.

  Jej  scenografię  tworzył  budynek, 
którego  okna  i  drzwi  zabite  są  deska‐
mi, a przed nim stoi tron Heroda.

W  scenie  tej  Sługa  (Zbigniew  Li‐
zut)  zapowiada  Herodowi  (Mateusz 
Kołtun)  przybycie  Trzech  Króli.  Mo‐
narchowie:  Kacper  (Sławomir  Nowo‐
sielecki),  Melchior  (Adam  Choma) 
i  Baltazar  (Wojciech  Żurakowski) 
przynoszą  Herodowi  nowinę  o  naro‐
dzeniu  nowego  Króla  Świata.  Zapra‐
szają  go,  by  udał  się  z  nimi  w  drogę 
i  oddał  hołd  nowemu Królowi. Herod 
odmawia  i  pozostaje  w  swoim  króle‐
stwie,  prosząc  jednocześnie  monar‐
chów, aby w drodze powrotnej odwie‐
dzili go ponownie  i powiedzieli, gdzie 
mieszka  nowy  Król.  W  tym  czasie, 
w  obawie  o  swój  tron,  Herod  za  na‐
mową Diabła  (Andrzej Pliżga) wydaje 
Żołnierzom (Tomasz Wrona i Jarosław 
Górny)  rozkaz  do  zabicia  wszystkich 
dzieci w państwie,  licząc na zamordo‐
wanie  również  nowonarodzonego 
Króla.  Po  wykonaniu  rozkazu  do  He‐
roda przychodzi Śmierć (Marzena Go‐
rajska)  i  Diabeł,  aby  zabrać  jego  du‐
szę.  Scena  kończy  się  walką  Diabła 
i Śmierci o tron Heroda.

Po  zakończeniu  sceny  orszak  wy‐
ruszył dalej.

Scena V 
Przygotowanie

(przed bramą wejściową
do sanktuarium)

Przed  wejściem  do  sanktuarium, 
głos  zabrał  pasterz Ambroży  (Andrzej 
Gancarz). Zwracając się do zebranych, 
przypomniał  o  właściwej  postawie 
i zachowaniu się w kościele oraz o od‐
powiednim  stroju.  Tak  przygotowani 
uczestnicy orszaku weszli do kościoła

W  sanktuarium  kolędą  „Mędrcy 
świata”  powitała  wszystkich  Krasno‐
brodzka Orkiestra Dęta.

Scena VI  
Złożenie hołdu Dzieciątku Jezus

(w sanktuarium przy szopce)
Przy  żłóbku  są  Józef  z  Maryją 

i  Dzieciątkiem  Jezus  (Wojtuś  Tytuła) 
oraz  aniołowie.  Jako  pierwsi  pokłon 
i  dary  Dzieciątku  Jezus  złożyli  pa‐
stuszkowie z Ambrożym na czele, a po 
nich królowie ofiarując dary: Kacper – 
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złoto, Melchior  –  kadzidło, Baltazar  – 
mirrę.

W  każdej  scenie  tegorocznego  or‐
szaku występowali  Legioniści,  podob‐
nie było i tutaj.

Jeden  z  nich  powiedział:    Boże 
Dziecię, my żołnierze polscy – w stule‐
cie odzyskania przez nasz kraj niepod‐
ległości  –  dziękujemy  za Twoją  opiekę 
nad  naszą  ojczyzną,  która  powstała 
z czynu  i marzeń. Prosimy o siły  i wy‐
trwałość  dla  całego  narodu  w  dbaniu 
o  utrzymanie  suwerenności  i  siłę 
w  obronie  wiary  katolickiej.  Drugi  le‐
gionista dodał: Dobry Boże, przyjm od 
nas  w  darze  ziemię  ze  wszystkich 
miejsc, w których byli męczeni  i ginęli 
Polacy.  I  trwali w  imię Boga, Honoru 
i Ojczyzny. Błogosław nam.

Eucharystia
Zwieńczeniem  Orszaku  była  Msza 

św., którą w intencji parafian odprawił 
ks.  Bogdan  Nowicki.  Jej  oprawę  mu‐
zyczną  zapewniła  Krasnobrodzka  Or‐
kiestra  Dęta  z  kapelmistrzem  Mate‐
uszem Krawcem  na  czele  i  chór  para‐
fialny  działający  pod  kierownictwem 
organisty Józefa Bąka. 

Na  zakończenie  Ksiądz  podzięko‐
wał wszystkim  zaangażowanym w  or‐
ganizację  orszaku  i  biorącym  w  nim 
udział. 

Podziękowania
Serdecznie  dziękujemy  wszystkim 

zaangażowanym w organizację orszaku: 
Panu  Pawłowi  Murdzkowi    autoro‐
wi scenariusza i reżyserowi orszaku, 
Aktorom  – mieszkańcom Nowej Wsi, 
Starej  Huty  i  Klocówki  i  osobom  im 
towarzyszącym,  grającym  królów,  he‐
rolda, legionistów,
Halinie  Gontarz  za  przygotowanie 
i użyczenie odpowiednich strojów i re‐
kwizytów; 
Wykonawcom  oprawy  muzycznej 
i  prowadzącym  kolędowanie  –  ze‐
społowi  „Wójtowianie”,  Krasnobrodz‐
kiej  Orkiestrze  Dętej,  zespołowi  wo‐
kalnemu  z  Zespołu  Szkół  w  Krasno‐
brodzie,  scholi  dziecięcej  i  chórowi 
parafialnemu z Parafii NNMP, 
Harcerzom  ze  Stowarzyszenia  Har‐
cerstwa Katolickiego „Zawisza”  (Pa‐
weł  Najda, Mariusz  Najda,  Karol  Ko‐
strubiec,  Bartłomiej  Kurantowicz,  Łu‐
kasz  Podolak,  Ola  Dziura,  Martyna 

Piwko,  Aneta  Pasieczna  wraz  ze 
szczepowym  Józefem  Wryszczem)  za 
prowadzenie  orszaku  z  gwiazdą  oraz 
obsługę  nagłośnienia,  Księżom  pro‐
boszczom    ks.  dr  Eugeniuszowi 
Derdziukowi,  ks.  Romanowi  Sawi‐
cowi  i  ks.  Arturowi  Sokołowi  za 
współorganizację  orszaku  i  jego  pro‐
mocję,
Panu Edwardowi Dzirba za użyczenie 
sań wraz zaprzęgiem i powożenie,
Policji  i  strażakom  z  OSP  w Wólce 
Husińskiej  za  zapewnienie  bezpie‐
czeństwa podczas przemarszu,
Pracownikom KDK  za obsługę orga‐
nizacyjną i promocję orszaku,
Uczestnikom  orszaku  za  udział 
w tym wydarzeniu.  

Serdecznie  dziękujemy  za  zaanga‐
żowanie,  wspólnie  spędzony  czas 
i miłą  atmosferę,  dzięki  którym  udało 
się zorganizować piękne plenerowe ja‐
sełka.

W imieniu organizatorów
Mariola Czapla

Fotoreportaż  str. 1011
fot. M. Kawecka i M. Mazurek

Gmina  Krasnobród  ubiega  się 
o  zewnętrzne  środki  finanso‐

we  na  realizację  wielu  zadań.  W  tym 
celu  opracowane  zostały  i  złożone 
wnioski na następujące projekty:

„Cyfrowy Urząd
przyjazny mieszkańcom”

Serwery,  komputery,  drukarki  i  no‐
woczesne  oprogramowanie    do  takich 
zakupów  szykują  się  władze  Krasno‐
brodu,  a  także  gmin  Zwierzyniec, 
Szczebrzeszyn,  Łabunie,  Serniki,  Mi‐
chów, Chodel  i Nielisz,  które wspólnie 
realizują  duży  projekt  finansowany 
z Unii Europejskiej.

Już  wkrótce  szybko  i  sprawienie 
będziemy  mogli  załatwić  sprawy 
w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie 
poprzez  udostępnienie  eusług  m.in.: 
elektronicznego  zarządzania  dokumen‐
tacją,  eRady,  zamówień  publicznych 
i elektronicznego archiwum. Skorzysta‐
ją  na  tym  głównie  mieszkańcy,  którzy 
dzięki  nowym  rozwiązaniom będą mo‐
gli  więcej  spraw  urzędowych  załatwić 

przez  Internet.  Gminy  są  obecnie 
w  trakcie  ogłoszenia  przetargów.  Ter‐
min realizacji projektu do 30.12.2019 r.

Wartość  projektu  dla  Gminy  Kra‐
snobród to kwota 668 768,80 zł, w tym 
dofinansowanie z UE 568 453, 48 zł.
Kolejny projekt dofinansowany!
W ramach naboru wniosków II run‐

dy  konkursowej  Fundacja  Eprosperity 
jako operator projektu „W sieci bez ba‐
rier” przyznała Gminie Krasnobród do‐
finansowanie  w  wysokości  74  766,65 
zł,  na  realizację  projektu  pn.  „Rozwój 
kompetencji  cyfrowych  mieszkańców 
Gminy Krasnobród”.

Środki zostaną przeznaczone na za‐
kup  12  laptopów  i  pozostałego  sprzętu 
niezbędnego  do  przeprowadzenia  12 
szkoleń z zakresu  rozwoju kompetencji 
cyfrowych. 

Mieszkańcy  będą  mieli  do  wyboru 
7  modułów  tematycznych:  „Rodzic 
w  Internecie”,  „Mój  biznes  w  sieci”, 
„Moje  finanse  i  transakcje  w  sieci”, 
„Działam  w  sieciach  społecznościo‐

wych”,  „Tworzę własną  stronę  interne‐
tową  (blog)”„Rolnik  w  sieci”,  czy  też 
„Kultura w sieci”. 

O  szczegółach  rekrutacji  poinfor‐
mujemy  wkrótce.  Realizacja  projektu 
rusza już w marcu 2019. 
Szansa na dofinansowanie działań 

dla seniorów!
Na przełomie grudnia i stycznia we 

współpracy  z  seniorami  ze  Stowarzy‐
szenia  50+  powstały  dwa  projekty 
z myślą o potrzebach  seniorów. Pierw‐
szy  z  nich  został  złożony  w  ramach 
Rządowego Programu na rzecz Aktyw‐
ności Społecznej Osób Starszych na la‐
ta  2014–2020.  Wniosek  na  ponad 
62  tys.  złotych  dotyczy  stworzenia 
możliwości  aktywnego  wypoczynku 
dla seniorów. 

Drugi  projekt  Senior+  zakłada 
utworzenie  Klubu  Seniora+  w  gminie 
Krasnobród  poprzez  remont  i  wyposa‐
żenie pomieszczeń klubu seniora i zaję‐
cia  zwiększające  aktywność  społeczną 
i  zaangażowanie  w  życie  społeczno
kulturalne  gminy  Krasnobród.  Wnio‐
skowana  wartość  dofinansowania  to 
ponad 90 tys. zł. 

O  wynikach  naborów,  które  będą 
znane na przełomie lutego i marca  po‐
informujemy w kolejnych wydaniach. 

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
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W sobotę 19 stycznia 2019 ro‐
ku  odbył  się w Krasnobro‐

dzie  IV Ogólnopolski  Zdrojowy Bieg 
Narciarski  zorganizowany  przez  Bur‐
mistrza Krasnobrodu  i Krasnobrodzki 
Dom  Kultury  przy  współpracy  z  Lu‐
belskim Okręgowym Związkiem Nar‐
ciarskim  z  siedzibą  w  Tomaszowie 
Lubelskim.

Ze  względu  na  żałobę  narodową 
ogłoszoną  przez  Prezydenta  RP  An‐
drzeja  Dudę  w  związku  ze  śmiercią 
prezydenta Gdańska Pawła Adamowi‐
cza,  krasnobrodzkie  zawody  odbyły 
się  w  skromniejszej  niż  planowano 
formie,  bez  oprawy muzycznej  i  roz‐
poczęły się od chwili ciszy dla uczenia 
pamięci  zmarłego  Prezydenta  Gdań‐
ska.

Dopisała pogoda – było słonecznie 
i  niewielki mróz,  co  pozwoliło  utrzy‐
mać odpowiednie warunki do przepro‐
wadzenia zawodów, a  także miło spę‐
dzić  czas  na  świeżym  powietrzu. 

Ku  zadowoleniu  organizatorów, 
dopisali  też  zawodnicy.  W  zawodach 
wzięło  udział  47 miłośników  narciar‐
stwa biegowego (o 11 więcej niż w ro‐
ku 2018). Podobnie jak rok wcześniej 
najwięcej  zawodników  przyjechało 
z  Tomaszowa  Lubelskiego,  który  jest 
prężnie  działającym  ośrodkiem  tej 
dyscypliny  sportu.  Byli  też  przedsta‐
wiciele  innych  miejscowości,  m.  in.: 
Przemyśla,  Lublina,  Zamościa,  Cheł‐
ma, Suchowoli, Mszany Górnej, Kor‐
czyny, Łosińca, Wojciechowa, Sucho‐
woli,  a  także  reprezentant  naszych 

7

IV Ogólnopolski Zdrojowy Bieg Narciarski
WYNIKI BIEGU

Wsparcie z LGD „Nasze Roztocze”
Do  15  stycznia  trwał  nabór  wnio‐

sków  o  powierzenie  grantów  z  zakresu 
wsparcia  aktywności  kulturalnej  i    po‐
prawy  standardu  i  rozbudowy  sieciowej 
infrastruktury  turystycznej  obszaru 
LGD. We współpracy z Gminą Krasno‐
bród złożono dwa wnioski. 

Stowarzyszenie Kulturalno  Nauko‐

we  „Do  Źródeł”  przygotowało  wniosek 
na  doposażenie  szlaku  nordic  walking 
biegnącego  wzdłuż  zalewu  w  elementy 
siłowni  zewnętrznej  oraz  ławek  i  tablic 
informacyjnych, o wartości 45 tys. zł. 

Krasnobrodzki  Dom  Kultury  za‐
wnioskował  o  środki  w  wysokości 
33 tys. zł na wsparcie aktywności kultu‐
ralnej mieszkańców. W ramach projektu 

KDK planuje realizacje dwóch inicjatyw 
w postaci nagrania płyty zespołu folklo‐
rystycznego  „Wójtowanie”  oraz  organi‐
zacji  warsztatów  rękodzieła  i  kulinar‐
nych  zorganizowanych w 8 miejscowo‐
ściach  Gminy  Krasnobród.  W  najbliż‐
szym  czasie  wnioski  zostaną  poddane 
ocenie.

Małgorzata MiecznikBorkowska
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wschodnich sąsiadów – Ukrainy, dzię‐
ki  czemu  zawody  nabrały  charakteru 
międzynarodowego.

W biegu nie zabrakło też reprezen‐
tantów  gospodarzy.  Choć  była  to  nie‐
wielka  liczebnie  reprezentacja,  to  cie‐
szy fakt, że z roku na rok liczba narcia‐
rzy z Krasnobrodu nieznacznie się po‐
większa. W ubiegłym roku było trzech 
zawodników,  a  w  tym  pięciu:  Roland 
Wyrostkiewicz,  Tadeusz  Kurantowicz, 
Krzysztof Czapla wraz z synem Miko‐
łajem i Mateusz Krawiec.

Start  i  meta  zawodów  zlokalizo‐
wane  były  na  stadionie  sportowym, 
a  trasy wytyczone  było  częściowo  na 
grobli  przy  krasnobrodzkim  zalewie 
i na stadionie sportowym. Zawodnicy, 
w  zależności  od  kategorii  wiekowej, 
pokonywali  różne  dystanse:  500  m, 
1 km, 2 km, 3 km, 5 km i 10 km. Star‐
towali  indywidualnie  i  pokonywali 
trasy biegu techniką klasyczną. Po ich 
ukończeniu  był  czas  na  ogrzanie  się 
przy  ognisku  podczas  pieczenia  kieł‐
basek  oraz  uzupełnienie  utraconych 
podczas biegu kalorii.

Po  ukończeniu  wszystkich  biegów 
przyszedł  czas  na  podsumowanie  za‐
wodów  i  wręczenie  trofeów  sporto‐
wych – pucharów za I miejsce i medali 
za miejsca I, II i III oraz pamiątkowych 
dyplomów  dla  wszystkich  zawodni‐
ków.  Dla  najmłodszych  zawodników 
zajmujących pierwsze miejsca były też 
drobne upominki  rzeczowe ufundowa‐
ne  przez  sponsora. Wręczono  również 
puchary  i  dyplomy  specjalne  dla:  naj‐
młodszego zawodnika z Krasnobrodu – 
Mikołaja  Czapli,  oraz  dla  najlepszego 
zawodnika z Krasnobrodu – Krzyszto‐
fa  Czapli. Wszystkie  nagrody  wręczał 
burmistrz  Krasnobrodu  Kazimierz 
Misztal. 

Nad  prawidłowym  przebiegiem 
zawodów  czuwała  ekipa  sędziowska 
w  składzie:  Piotr  Korkosz  –  sędzia 
główny, Mirosław Drzewosz  –  sędzia 
mety, Krystyna Kołcun  i Konrad Ku‐
śmierz – sekretarz i biuro zawodów.

Kończąc  relację  z  IV  Ogólnopol‐
skiego Zdrojowego Biegu Narciarskie‐
go,  serdecznie  dziękuję  naszemu 
współorganizatorowi    Lubelskiemu 
Okręgowemu  Związkowi  Narciarskie‐
mu  z  siedzibą  w  Tomaszowie  Lubel‐
skim  za  cenne  wskazówki  i  pomoc 
w  organizacji  zawodów,  a  w  szczegól‐
ności:  panu prezesowi Ryszardowi Ko‐
prowskiemu  za  pomoc  w  wytyczeniu 
tras, panu wiceprezesowi Waldemarowi 
Kołcunowi  za  pomoc  organizacyjną 
i promocję zawodów, a także ekipie sę‐
dziowskiej  za  przeprowadzenie  zawo‐
dów i przygotowanie wyników.

Dziękuję  również  obsłudze  tech‐
nicznej  imprezy:  Leszkowi  Zdrzyłow‐
skiemu,  Sylwestrowi  Kościńskiemu 
i  Wojciechowi  Greli,  a  także  pracow‐
nikom KDK.

IV  Ogólnopolski  Zdrojowy  Bieg 
Narciarski już za nami, ale zima wciąż 
trwa.  Zachęcam  więc  wszystkich  do 
uprawiania  narciarstwa  biegowego. 
Mamy  ku  temu  dobre  warunki  w  po‐
staci    prawie  3kolometrowej  trasy 
narciarskiej  wokół  zalewu.  Trasa  jest 

oświetlona  więc  można  z  niej  korzy‐
stać do późnych godzin nocnych. Stąd 
też  zapraszam  na  narty  nie  tylko 
w ciągu dnia, ale  również na wieczor‐
nonocne  treningi,  szczególnie  tych, 
którzy w ciągu dnia pracują lub są za‐
jęci  innymi  sprawami.  Jest  to  okazja 
do szlifowania formy do przyszłorocz‐
nego biegu narciarskiego, na który już 
teraz serdecznie zapraszam. 

M. Czapla
Fotoreportaż – str. 9

8









Gazeta     rasnobrodzka Styczeń 2019 13

Udany debiut WOŚP w Krasnobrodzie

Walne Zebranie Członków MGKS „Igros” 
W  niedzielę  13  stycznia  2019 

roku  w  odbyło  się  Walne 
Zebranie  Sprawozdawczo  Wyborcze 
Członków  MiejskoGminnego  Klubu 
Sportowego „Igros” Krasnobród. 

Władze  klubu  i  sympatycy  zespołu 
spotkali  się  w  Krasnobrodzkim  Domu 
Kultury. W zebraniu uczestniczyli: Bur‐
mistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal, 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Rado‐
sław Cios – Mairot oraz Zastępca Prze‐
wodniczącego  Rady  Miejskiej  Kazi‐
mierz Mielniczek. Obradom tradycyjnie 
przewodniczył Sławomir Radliński.

Ustępujący  Prezes  Sylwester  Kłyż 
przedstawił  sprawozdanie  z  działalno‐
ści  w  latach  20142019,  po  którym 
członkowie  dyskutowali  o  kosztach 
osobowych,  dochodach  z  wynajmu 
boiska  czy  ubezpieczeniach  zawodni‐

ków.  Zarząd  bez  głosów 
sprzeciwu  otrzymał  ab‐
solutorium.

W  wyniku  dalszej 
części  obrad  wybrano 
Zarząd  na  lata  2019
2023,  w  skład  którego 
weszli:
1. Michał Mękal – Prezes
2.  Marcin  Nowosad  – 
Wiceprezes
3. Waldemar Maruszak – 
Sekretarz
4. Damian Gmyz – Skarbnik
5. Marcin Skiba – Członek zarządu.

Komisja rewizyjna to:
1. Stanisław Podolak – Przewodniczący
2. Jacek Szpyra – Sekretarz
3. Sylwester Kłyż – Członek komisji.

Na  koniec  spotkania  głos  zabrał 

obecny na zebraniu Burmistrz Krasno‐
brodu  Kazimierz  Misztal  gratulując 
nowemu Zarządowi  i obiecując Preze‐
sowi  pomoc we wszystkich  sprawach. 
Podziękował  również  za wszystko,  co 
dotychczas  udało  się  zrobić  ustępują‐
cemu Zarządowi.

Michał Mękal

Mieszkańcy gminy Krasnobród 
chcą  i  potrafią  pomagać. 

Udowodnili  to  podczas  organizowane‐
go po  raz  pierwszy  finału Wielkiej Or‐
kiestry  Świątecznej  Pomocy,  przekazu‐
jąc  na  pomoc  chorym  dzieciom  7 
tysięcy 392 złote 93 grosze. 
  Chcieliśmy  zebrać  jak  najwięcej,  ale 
nie  zakładaliśmy  żadnej  konkretnej 
kwoty. Najważniejsza  była  pomoc  po‐
trzebującym  i  pokazanie,  że  nasi 
mieszkańcy  oraz  turyści  wypoczywa‐
jący  na  Roztoczu  mają  wielkie  serca 
i  nie  szczędzą grosza. Podczas  zbiórki 
ulicznej  przy  kościołach  i  kaplicach 
zdarzało  się,  że  nie wszyscy wiedzieli 
o akcji  i nie byli na nią przygotowani, 
ale  w  takich  sytuacjach  spontaniczną 
pomoc  oferowali  sąsiedzi  czy  znajomi 
 relacjonuje inicjator WOŚP w gminie 

Krasnobród Sławomir Mazur z Majda‐
nu Małego. 

Oprócz  niego,  pieniądze  podczas 
kwesty ulicznej zbierało  jeszcze 9 wo‐
lontariuszy, którzy czekali na darczyń‐
ców  także  poza  miastem,  na  przykład 
w Hutkowie,  Dominikanówce, Majda‐
nie Małym, Majdanie Wielkim, Wólce 
Husińskiej i na Podzamku. 

Po  południu  w  Krasnobrodzkim 
Domu  Kultury  odbył  się  charytatywny 
koncert  zespołów „Konflikt”  i  „Jeszcze 
Jeden”  oraz  Kapeli  Krasnobrodzkiej, 
połączony  z  aukcją  na  rzecz  orkiestry. 
Licytujący  kupowali  m.in.:  miedzioryt 
z  twarzami  świętych,  płaskorzeźbę orła 
w  drzewie  jodłowym,  ciasta,  vouchery 
do  restauracji,  karnety  na  stok  narciar‐
ski  czy książki o uzdrowiskach, w  tym 
sanatorium w Krasnobrodzie.

Wszystko  co  było  do wylicytowa‐
nia zostało sprzedane, a niektórzy dar‐
czyńcy  byli  tak  hojni,  że  płacili  po‐
ważne  sumy  np.  za  ciasto,  którym  po 
zakończeniu  aukcji  częstowali  uczest‐
ników  koncertu    dodaje  Sławomir 
Mazur. 

Członkowie krasnobrodzkiego szta‐
bu  WOŚP  przypominają,  że  był  to 
pierwszy  finał  orkiestry  i  już  zdobyli 
doświadczenia,  które  postarają  się  wy‐
korzystać  w  kolejnych  latach.  Odważ‐
nie deklarują również, że za rok zagrają 
lepiej  i głośniej,  licząc przynajmniej na 
taką  szczodrość  darczyńców  jak  za 
pierwszym razem. 

ias.24.eu

Fotoreportaż  str.12
fot. Marzena Mazurek
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Dnia  5  stycznia  2019  roku 
w  Szkole  Podstawowej  im. 

Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego 
w  Majdanie Wielkim  odbyło  się  Spo‐
tkanie  Opłatkowe  Szkół  Prymasow‐
skich  Diecezji  ZamojskoLubaczow‐
skiej. Na uroczystość przybyły delega‐
cje szkół z pocztami sztandarowymi:
1.  Gimnazjum  im.  Kardynała  Stefana 
Wyszyńskiego w Aleksandrowie,
2.  Szkoły  Podstawowej  im.  Prymasa 
Tysiąclecia Księdza Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Babicach,
3. Szkoły Podstawowej nr 1 Sługi Bo‐
żego  Księdza  Prymasa  Stefana  Wy‐
szyńskiego w Biłgoraju,
4.  Szkoły  Podstawowej  im.  Prymasa 
Stefana  Wyszyńskiego  w  Łabuńkach 
Pierwszych,
5. Publicznej Szkoły Podstawowej  im. 
Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego 
w Nabrożu,
6.  Szkoły Podstawowej  im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Różańcu,
7.  Gimnazjum  Publicznego  im.  Księ‐
dza  Kardynała  Stefana  wyszyńskiego 
w Telatynie,
8. Gimnazjum nr.4  im. Stefana Kardy‐
nała Wyszyńskiego w Zamościu .

Uroczystość  zaszczyciło  swoją 
obecnością  również  grono  zaproszo‐
nych gości: Biskup Diecezji Zamojsko 
Lubaczowskiej  dr  Marian  Rojek,  Pra‐
łat(Senior)  Parafii  Nawiedzenia  Naj‐
świętszej  Marii  Panny  w  Krasnobro‐
dzie  ksiądz  Roman  Marszalec,  Pani 
Monika  Żur  –  Dyrektor  Kuratorium 
Oświaty w Lublinie Delegatura w Za‐
mościu,  Ksiądz  Prałat  Zdzisław  Ciż‐
miński  –  współzałożyciel  Fundacji 
Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana 
Kardynała  Wyszyńskiego,  przedstawi‐
ciele  Fundacji  Dom Trzeciego Tysiąc‐
lecia:  Pani  Jadwiga  Mazur  –  prezes 
Fundacji,  Pan  Leszek  Michalski,  Pani 
Celina  Jwanicka,  Pani  Maria  Gmyz, 
Pani  Maria  Besztak,  Pani  Zofia  Bała‐
buch,  Pani Grażyna Klech,  Pan Adam 
Byra, Pan Mariusz Szylak oraz Pan Je‐
rzy  Chróścikowski  –  Senator  RPfun‐
dator Fundacji Dom Trzeciego Tysiąc‐
lecia,  Pan  Sławomir  Zawiślak  –  poseł 
RP, Pan Kazimierz Misztal – Burmistrz 
Miasta i Gminy Krasnobród, Pani Ma‐
riola  Czapla  –  Dyrektor  Krasnobrodz‐
kiego Domu Kultury i Redaktor Gaze‐
ty  Krasnobrodzkiej,  Pani  Agnieszka 
Adamczuk  –  Radna  Powiatu  Zamoj‐
skiego,  Pan  Radosław  CiosMairot  – 

Przewodniczący  Rady 
Miejskiej  w  Krasno‐
brodzie,  Pan  Wie‐
sław Najda – Radny 
RM  z  Majdanu 
Wielkiego,  Pan  Jan 
Kopczyński – Radny 
RM z Majdanu Małe‐
go Pani Krystyna Port‐
ka – żona Pana Mieczysła‐
wa  Portki  rzeźbiarza  sztuki  ludowej 
z  Majdanu  Wielkiego,  Pan  Józef  Ka‐
sprzyk  –  Reprezentant  Kombatantów 
Armii  Krajowej,  Pan  Bogdan  Gałan  – 
Prezes  OSP  w  Majdanie Wielkim,  Pan 
Andrzej Piskor – Sołtys Majdanu Wiel‐
kiego, Pani Małgorzata Gromek – Prze‐
wodnicząca Rady Rodziców,  Pan Hen‐
ryk Korga – Członek Rady Parafialnej. 

Na  uroczystość  przybyli  również 
Dyrektorzy  szkół  z  gminy  Krasnobród 
oraz  rodzice,  uczniowie,  nauczyciele, 
pracownicy  emerytowani  i  przedstawi‐
ciele społeczności lokalnej.

Uroczystość  rozpoczęła  msza  św. 
w Kaplicy  Św.  Brata   Alberta w Maj‐
danie  Wielkim.  Homilię  wygłosił 
ksiądz Biskup dr Marian Rojek, w któ‐
rej  nawiązał  do  uroczystości Objawie‐
nia Pańskiego, zwanej  świętem Trzech 
Króli. Wzruszające  słowa księdza   Bi‐
skupa  nawiązywały  do  gwiazdy  betle‐
jemskiej  –  symbolu  światła,  prawdy 
i dobroci.

Po  mszy  świętej  wszyscy  udali  się 
do  szkoły,  gdzie  kontynuowano  uro‐
czystości  opłatkowe.  Gości  powitała 
Pani  Małgorzata  Kawałek  –  Dyrektor 
Szkoły  Podstawowej  im.  Kardynała 
Stefana  Wyszyńskiego  w  Majdanie 
Wielkim,  następnie  uczniowie  klas 
młodszych  zaprezentowali  część  arty‐
styczną  pt.  „Ziarenko  czułości”,  którą 
przygotowali pod kierunkiem Pani Ma‐
rioli  Czekirda  i  Pani  Zdzisławy  Fus. 
Uczestnicy uroczystości nie kryli wzru‐
szenia.  Mali  artyści  dostarczyli  obec‐
nym wielu niezapomnianych przeżyć.

Kolejnym  punktem  uroczystości 
był  konkurs  kolęd  i  pastorałek 

w  wykonaniu  uczniów  zaproszo‐
nych  szkół.  Wszyscy  uczestnicy 
konkursu  wykazali  się  zarówno 
dobrym przygotowaniem,  jak  też 
dużymi  umiejętnościami  wokal‐

nymi.  Uczestnikom  konkursu 
wręczono  nagrody.  Wprowadzeni 

w  miły  nastrój  goście  dzielili  się 
wspomnieniami, związanymi z historią 
Szkoły  Podstawowej  im.  Kardynała 
Stefana  Wyszyńskiego  w  Majdanie 
Wielkim.  Ksiądz  Prałat  Roman  Mar‐
szalec  przypomniał  zebranym  okres 
przygotowań  do  nadania  szkole  imie‐
nia.  W  swojej  wypowiedzi  zwrócił 
uwagę  na  duże  zaangażowanie  rodzi‐
ców,  nauczycieli  oraz  dyrekcji  szkoły 
w realizację  tego przedsięwzięcia. Ko‐
lejnym  punktem  programu  było  wy‐
stąpienie zaproszonych gości. Głos za‐
brały następujące osoby: Pani Jadwiga 
Mazur  –  prezes  Fundacji  Dom  Trze‐
ciego Tysiąclecia,  Pani  Monika  Żur  – 
dyrektor  Kuratorium  Oświaty  w  Lu‐
blinie Delegatura w Zamościu, Ksiądz 
Prałat  Zdzisław Ciżmiński  –  współza‐
łożyciel  Fundacji  Dom  Trzeciego  Ty‐
siąclecia,  Senator  RP  Jerzy  Chróści‐
kowski,  Poseł  RP  –  Sławomir  Zawi‐
ślak  i  Burmistrz  Krasnobrodu  Kazi‐
mierz Misztal.

Po  wystąpieniu  gości  wszyscy 
dzielili  się  opłatkiem  i  składali  sobie 
życzenia. Spotkanie przebiegało w mi‐
łej i serdecznej atmosferze.

Po części oficjalnej  zaproszeni go‐
ście udali  się na poczęstunek. Ucznio‐
wie  szkół  przybyłych  na  spotkanie 
opłatkowe  mieli  okazję  do  zintegro‐
wania  się  z  uczniami  tutejszej  szkoły 
podczas  wspólnego  poczęstunku  oraz 
oglądania filmu pt. „Cicha noc”.

Wszyscy  uczestnicy  rozstali  się 
w  miłej,  pogodnej  atmosferze  z  na‐
dzieją  na  spełnienie  życzeń,  które  so‐
bie  wspólnie  przekazywali.  To  była 

niezapomniana uroczystość. 
Dyrekcja,  nauczyciele  i  ro‐

dzice uczniów jeszcze raz dzięku‐
ją  gościom  za  uświetnienie  uro‐
czystości w naszej szkole.

Grażyna Kawalec
Nauczyciel SP 

w Majdanie Wielkim

Fotoreportaż – str. 20
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Spotkanie opłatkowe 
Szkół Prymasowskich Diecezji ZamojskoLubaczowskiej 

w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim
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Dzienny Dom Senior + w Krasnobrodzie
W Krasnobrodzie przy ulicy Sanatoryjnej 34  swoją 

działalność  rozpoczyna  Dzienny  Dom  Senior+. 
Jest to miejsce dziennego pobytu dla osób nieaktywnych za‐
wodowo  w  wieku  60+,  zamieszkałych  na  terenie  Powiatu 
Zamojskiego. 

Celem Dziennego Domu Senior+  jest zapewnienie senio‐
rom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwo‐
ści  wynikających  z  wieku  i  stanu  zdrowia,  w  tym  wsparcia 
specjalistycznego,  integracji  społecznej  oraz  rozwijanie  wła‐
snych zainteresowań.

Dzienny  Dom  Senior+  funkcjonował  będzie  od  ponie‐
działku do piątku i realizował zajęcia w zakresie; socjalnym, 
w tym ciepły posiłek; aktywności ruchowej i sportowo – re‐
kreacyjnej;  aktywizacji  społecznej;  terapii  zajęciowej;  zajęć 
edukacyjnych  i  kulturalno  –  oświatowych.  Istnieje  także 
możliwość dowozu.

Placówka  jest  jednostką  organizacyjną  Powiatu  Zamoj‐
skiego,  powstałą  dzięki  dotacji  ze  środków  Ministerstwa 
Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  ramach  Programu 

Wieloletniego „Senior+” na lata 20152020. 
Budynek przystosowany jest do użytkowania przez oso‐

by  niepełnosprawne,  wyposażony  w  profesjonalny  sprzęt, 
specjalnie dostosowany do potrzeb osób starszych. 

Osoby  zainteresowane ofertą Dziennego Domu Senior+ 
proszone są o kontakt telefoniczny pod nr +48 509 064 780 
lub z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu 
pod nr  tel. +48 84 530 09 42, bądź z właściwym rejonowo 
ośrodkiem pomocy społecznej.

Agnieszka Gradziuk

Walne zgromadzenie w towarzystwie wędkarskim
Zarząd  Krasnobrodzkiego  Towa‐

rzystwa  Wędkarskiego  zaprasza 
wszystkich  członków  Krasnobrodzkiego 
Towarzystwa  Wędkarskiego  na    Walne 
Zgromadzenie Członków w dniu 24 lute‐
go 2019 roku.   Walne Zgromadzenie od‐
będzie się w sali na dole Krasnobrodzkie‐
go  Domu  Kultury  przy  ul  3  Maja  26 
w  Krasnobrodzie.  Rozpoczęcie  obrad 
w pierwszym terminie planowane  jest na 
godzinę 10.30, a w przypadku braku qu‐
orum, zgodnie ze statutem zostaje wyzna‐
czony  termin  drugi  na  godz.  10.45, 
w którym zebrani będą władni obradować 
i podejmować prawomocne uchwały bez 
względu  na  liczbę  obecnych  członków. 
Obrady  odbędą  się  według  proponowa‐
nego porządku obrad:
• Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• Wybór  Przewodniczącego  i  Sekretarza 
Walnego Zgromadzenia.
• Przyjęcie proponowanego porządku 
obrad.
• Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

• Wybór komisji Skrutacyjnej.
• Złożenie sprawozdań z działal‐
ności za rok 2018:
a) Zarządu KTW
b) Komisji Rewizyjnej
c) Sądu Koleżeńskiego
d)  Rzecznika  Dyscypli‐
narnego
e) Komendanta SSW
• Dyskusja  nad  złożonymi 
sprawozdaniami.
• Podjęcie uchwały.
ws.  udzielenia  absolutorium 
dla  ustępującego  Zarządu 
KTW.
• Przeprowadzenie wyborów na czte‐
roletnią kadencję 20192023r.:
 Zarządu KTW
 Komisji Rewizyjnej
 Sądu Koleżeńskiego
• Podjęcie uchwał:
 ws wyboru Zarządu KTW
 ws wyboru Komisji Rewizyjnej
 ws wyboru Sądu Koleżeńskiego

  ws.  uchwalenia  budżetu  na  rok 
2019.

  ws.  upoważnienia  Zarządu 
do  wprowadzania  zmian 
w  Budżecie  KTW  na  rok 
2019.
  ws.  zatwierdzenia  ka‐
lendarza  imprez  sporto‐
wych na rok 2019.
 ws. określenia wysoko‐
ści ekwiwalentu za nieod‐
pracowane  prace  społecz‐

ne  na  rzecz  KTW  w  roku 
2019.

• Wolne wnioski i zapytania.
• Zamknięcie obrad.

Krasnobrodzkie    Towarzystwo  Wędkar‐
skie  w  roku  2018  zrzeszało  184  człon‐
ków.  Zarząd  KTW  zaprasza  wszystkich 
zainteresowanych do punktualnego przy‐
bycia  w  wyznaczonym  terminie  i  ak‐
tywnego  uczestnictwa  w  Walnym 
Zgromadzeniu.

Zarząd KTW
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Odkryte tajemnice 196674
W  1966  r.  szukano odpowied‐

niego  miejsca  do  wydoby‐
wania kamieni. Uznano,  że w Krasno‐
brodzie  jest  takie miejsce blisko  szosy 
pomiędzy  Krasnobrodem  a  Podzam‐
kiem  na  działce  pana  Kulika,  który 
otrzymał  ją  z  reformy  rolnej  (parcela‐
cja majątku K. Fudakowskiego). Część 
tej działki w pobliżu szosy zajął Rejon 
Budowy Dróg w Zamościu. 

Kamienie  wydobywano  metodą 
odkrywkową  przy  pomocy  prostych 
narzędzi  ręcznie.  Próbowano  wiercić 
otwory,  zakładać  materiały  wybucho‐
we  i  kruszyć  skały.  Zaniechano  tego 

jednak  ze  względu  na  małe  efekty 
i  bezpieczeństwo. Całodzienny  urobek 
pracownicy układali na pryzmach.

Pan  Edward  Ćmil,  nauczyciel  pra‐
cujący  w  Szkole  przy  Sanatorium 
w  Krasnobrodzie  zainteresował  się 
pracami  w  kamieniołomach.  Organi‐
zował  też  tam  wycieczki  z  młodzieżą 
szkolną i lekcje na łonie natury. Zwró‐
cił  też uwagę, że na niektórych kawał‐
kach kamieni układanych w pryzmach 
są  skamieniałe  szczątki  drobnych  or‐
ganizmów  roślinnych  i  zwierzęcych 
zachowanych  w  skałach,  takich  jak 
małże,  ślimaki, amonity oraz elementy 

drzew.  To  skłoniło  go  do  kontaktów 
z  pracownikami  kamieniołomów. 
Zbierał  te skamieliny i wynosił do od‐
powiednich miejsc w wolnym dla  sie‐
bie  czasie.  Wymagało  to  dużo  czasu 
i  trudu. Nawiązał  łączność  z  naukow‐
cami  Instytutu  Paleobiologii  Polskiej 
Akademii  Nauk.  Naukowcy  Instytutu 
zainteresowali  się  tym  zbieractwem p. 
Ćmila.  Niektóre  okazy  dostarczył  In‐
stytutowi,  obdarował  również  Mu‐
zeum  Maryjne  przy  Sanktuarium  Ma‐
ryjnym w Krasnobrodzie. Obdarowaną 
partią  kamieni  zajął  się  ks.  proboszcz 
Parafii  Roman  Marszalec.  Zaangażo‐

Projekt  „Ławeczka  Niepodle‐
głości”  powstał  z  inicjatywy 

Ministerstwa  Obrony  Narodowej  dla 
uczczenia  setnej  rocznicy  odzyskania 
niepodległości przez Polskę. W Powie‐
cie Zamojskim ławeczka zamontowana 
została na terenie zabytkowego Zespo‐
łu  Pałacowo  –  Parkowego  w  Krasno‐
brodzie  przy  ul.  Sanatoryjnej  1,  gdzie 
ma  siedzibę  Samodzielne  Publiczne 
Sanatorium   Rehabilitacyjne  im.  Janu‐
sza Korczaka.

Odsłonięcie  ławki  odbyło  się 
w dniu 28 grudnia 2018 roku w obec‐
ności  starosty  zamojskiego  Stanisława 
Grześko,  wicestarosty  Witolda  Maru‐
chy,  zcy  burmistrza  Krasnobrodu  Ja‐
nusza  Osia,  dyrektora  sanatorium     
Wojciecha  Żurakowskiego,  radnego 

powiatu  zamojskiego  –  Kazimierza 
Mielnickiego  oraz  mieszkańców  Kra‐
snobrodu i kuracjuszy sanatorium.

W Krasnobrodzie  toczyły  się  dzia‐
łania wojenne,  zarówno podczas  I,  jak 
i  II wojny światowej. W bitwie o Kra‐
snobród w dniu 23 września 1939 roku 
szczególną  walecznością  zasłynął  25 
Pułk  Ułanów  Wielkopolskich  walcząc 
w  składzie  Nowogródzkiej  Brygady 
Kawalerii.  Odznaczył  się  w  niej  wiel‐
kim  męstwem,  przełamując  opór 
Niemców    i  dzięki  zwycięskiej  szarży 
ułańskiej,  ostatniej  w wojnie  obronnej 
1939  roku,  umożliwił  wojskom  pol‐
skim  znajdującym  się  w  Krasnobro‐
dzie  i  najbliższej  okolicy  wydostanie 
się  z  niemieckiego  okrążenia.    Za 
kampanię wrześniową 25 Pułk Ułanów 

Wielkopolskich  odznaczony  został 
Srebrnym  Krzyżem  Orderu  Wojenne‐
go Virtuti Militari.

Multimedialna  ławka odtwarza  na‐
grania  dotyczące  tradycji  oręża  pol‐
skiego  i  wydarzeń  związanych 
z odzyskaniem niepodległości, tj: frag‐
ment  Pieśni  Reprezentacyjnej  Wojska 
Polskiego  –  Marsz  I  Brygady,  frag‐
ment Depeszy Józefa Piłsudskiego no‐
tyfikujące  powstanie  niepodległego 
Państwa Polskiego z dnia 16  listopada 
1918  r.,    tekstu  pt.  „Szlak  Wojny 
1920 r.”, „Ułańska piosenka”.

Zadanie  „Ławka  Niepodległości” 
zostało  dofinansowane  ze  środków 
Ministra Obrony Narodowej.

Starostwo Powiatowe w Zamościu
                  (tekst i foto)

Odsłonięcie Ławki Niepodległości
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wał  pracownika  naukowego  Instytutu 
Paleobiologii  PAN  w  Warszawie, 
dr  Marcina  Michalskiego,  który  opra‐
cował dokumentację do zbioru.

A  oto,  jak  ocenił  pracę  Pana  E. 
Ćmila  Instytut  Paleobiologii  PAN 
w  Warszawie:  „dzięki  godnym  podzi‐
wu  staraniom  nauczyciela  z  Krasno‐
brodu  pana  Edwarda  Ćmiła  została 
zgromadzona  kolekcja  skamieniałości 
epok dolnego mastrychtu (górna kreda, 
schyłek  ery  mezozoicznej)  w  Krasno‐
brodzie”.  Kolekcja  ta  jest  wystawiona 
w  Muzeum  przy  Sanktuarium  Maryj‐
nym w Krasnobrodzie.

Zbieractwo  nie  przeszkodziło  p. 
Ćmilowi  obronić  tytułu magistra. My‐
ślę, że gdyby zbieractwo, gromadzenie 
skamielin i  łączność z Instytutem PAN 
pana Ćmila,  to nie byłoby tej kolekcji, 
a niektóre okazy tkwiłyby w drogach.

W  zbieractwie  skamielin  uczestni‐
czył  także  pan  Sitek  z  Muzeum 
w  Bondyrzu.  Eksponaty  z  Kamienio‐
łomów  w  Krasnobrodzie  znajdują  się 
także w Zagrodzie w Guciowie.

Prace  w  kamieniołomach  zakoń‐
czono w 1974 roku. Według danych za‐
wartych w Archiwum w Zamościu wy‐
sokość ściany wynosiła 30 m, a długość 
165  m.  Rok  później,  w  1975,  Kamie‐
niołom  objął  ochroną  Konserwator. 
Obecnie  północna  ściana  Kamienioło‐

mów i baszta należą do gminy Krasno‐
bród, a reszta do osoby prywatnej.

Przyjaźniłem  się  z  Panem  Edwar‐
dem  Ćmilem,  chociaż  nasza  łączność 
została zerwana w 1963r. Od tego cza‐
su  pracowałem  w  innej  miejscowości. 
W  1997r.  kilka  razy  odwiedziłem 
Przyjaciela,  który  mieszkał  już  na 
osiedlu  Podzamek    Krasnobród. 
W jednym z jego pomieszczeń pokazał 
mi  stertę,  w  której  można  było  nali‐
czyć  paręset  skamieniałości.  Widzia‐
łem  też  pismo  dziękczynne  Instytutu 
PAN  w  Warszawie.  Mówił  też  o  pla‐
nach  i  zamierzeniach  na  przyszłość. 
Choroba i śmierć w 1999r. przekreśliła 
zamiary i plany. Zmarł, mając 70 lat.
Pożegnałem Pana Ćmiła, gdy jego cia‐
ło w  trumnie wynoszono  z  domu.  Po‐
chowany  został  na  cmentarzu  w  Za‐
mościu, obok żony.

Zbieractwo  skamielin  Pana  Ćmila 
i  łączność  z  Instytutem  Paleobiologii 
PAN w Warszawie pozwoliło na bada‐
nie  i  stwierdzenie,  że  na  dzisiejszym 
Roztoczu  odnaleźć  można  skamienia‐
łości  amonitów  i belemnitów   głowo‐
nogów,  które  żyły  w  ciepłym  morzu 
kredowym,  a  także  odciski  kilku  ro‐
dzajów  drzew  szpilkowych  (Informa‐
cja  Tygodnik Turystyczny).

W  Kamieniołomach  utworzono 
stanowisko  dokumentacyjne.  Z  baszty 

widokowej  można  oglądać  panoramę 
miasta,  dolinę  rzeki  Wieprz  i  Park 
Krajobrazowy.  Stąd  też  pozwalam  so‐
bie  stwierdzić,  że  mgr  Edward  Ćmił 
przyczynił się do naukowego poznania 
Krasnobrodzkiej  ziemi  i  Roztocza, 
a także do wzbogacenia muzeów i roz‐
woju  turystyki  i  zasługuje  na  godne 
miejsce  wśród  zasłużonych  dla  Kra‐
snobrodu w „Galerii Krasnobrodzkiej” 
w Domu Kultury w Krasnobrodzie.

Tadeusz Prus
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RAPORT

świecić  komuś  baki  lub  bakę  –  podli‐
zywać  się,  schlebiać,  nadskakiwać ko‐
muś
(baki to podobno w gwarze ukraińskiej – 
oczy)

pryncypalny – główny, najważniejszy
pryncypialny – zasadniczy,  trzymający 
się zasad

gorzkie żale – nabożeństwo
Gorzkie żale – modlitwa 

Wolę  tu  piątek  niż  tam  niedzielę  –
wolę u siebie nędzę niż u kogoś dostatki.

bardziej  tłusty,  tłustszy,  tłuściejszy  –
wszystkie formy poprawne.

Mieszkańcy Sri Lanki to Lankijczycy.
przymiotnik – lankijski 

Przyszedł w krawacie. (poprawnie)
Przyszedł  pod  krawatem.  (niepopraw‐
nie)

sportowiec wszech czasów (poprawnie)

sportowiec  wszechczasów  (niepo‐
prawnie)

Zwracając  się  do  pani  ambasador  lub 
pana  ambasadora  obcego  państwa, 
mówimy: wasza ekscelencjo.

Rzucać kośćmi. (poprawnie)
Rzucać kościami. (niepoprawnie) 
W związkach frazeologicznych:
Była  dobra,  uczciwa,  poczciwa  z  ko‐
ściami – prawdziwie, do gruntu dobra, 
uczciwa, poczciwa.
Był oddanym z duszą i kościami – cał‐
kowicie, zupełnie oddany.

ekslibris  –  ozdobny  znak  książki
z nazwiskiem właściciela książki.
Ex  libris  –  z  księgozbioru...  (początek 
napisu na ekslibrisie).

Poprawnie: Mam przyjaciół.  Odpisuję
przyjaciołom. Myślę o przyjaciołach.
Niepoprawnie: Mam przyjacieli. Odpi‐
suję  przyjacielom.  Myślę  o  przyjacie‐
lach. 

Na  pochyłe  drzewo  i  kozy  skaczą  – 
nieszczęśliwy  człowiek  dalej  doznaje 
przykrości.

Kłopot z cudzysłowem?
Ale nie z rowem.
W cudzysłowie jak w rowie.
Nie: w cudzysłowiu jak w rowiu.

Gdy  będziemy  pisać  życzenia  nowo
roczne, nie bądźmy skąpi!
Szczęśliwego Nowego Roku! –  szczę‐
ścia tylko na jeden dzień.
Szczęśliwego  nowego  roku!  –  szczę‐
ścia na cały rok.
Nowy Rok  (święto)  –  1  stycznia  każ‐
dego roku
nowy  rok  –  czas  od  1  stycznia  do  31 
grudnia każdego następnego roku

Sylwester – imię 
sylwester – zabawa sylwestrowa

gospel – rzeczownik nieodmienny
gospel      rodzaj  chrześcijańskiej  mu‐
zyki sakralnej, wywodzącej się z XIX
wiecznej  kultury  czarnoskórych 
mieszkańców  Stanów  Zjednoczonych 
Ameryki.

Paweł Murdzek  opiekun

https://www.facebook.com/Językowa
AgencjaDetektywistyczna
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JĘZYKOWA AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA
Strona redagowana przez miłośników poprawnej polszczyzny

z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie

Wieści z gminy
c.d. ze str. 2

Wybory nowych władz
w sołectwach i osiedlach  

Na  luty zaplanowano zebrania ma‐
jące  na  celu  wybór  nowych  władz  – 
sołtysów i rad sołeckich w poszczegól‐
nych  miejscowościach  gminy  Krasno‐
bród  oraz  przewodniczących  i  zarzą‐
dów osiedli miasta Krasnobród  na  ka‐
dencję 20192024.

Harmonogram  zebrań  przedstawia 
się następująco: 
05.02.2019 godz. 10.30
Szur  mieszkanie prywatne p. Żuka
06.02.2019 godz. 16.45

Potok  Senderki    mieszkanie  prywat‐
ne Bogdana Bukały
07.02.2019 godz. 17.00
Wólka Husińska  remiza OSP
08.02.2019 (piątek) godz. 16.00
Borki    mieszkanie  prywatne  Wiktora 
Gałana
10.02.2019 godz. 14.455. 
Grabnik  remiza OSP
11.02.2019 godz. 17. 00
Majdan Mały  remiza OSP
12.02.2019 godz. 16.45
Stara Huta  remiza OSP
13.02.2019 godz. 16.30 
Majdan Wielki  Szkoła
14.02.2019 godz. 16.30
Malewszczyzna  remiza OSP
15.02.2019 godz. 17.00

Zielone  Szkoła
18.02.2019 godz. 16.30
Kaczórki  Szkoła
19.02.2019 godz. 16.30
Hutków  remiza OSP
20.02.2019 godz. 17.00
Hutki  remiza OSP
21.02.2019 godz. 16.00
Dominikanówka  remiza OSP
22.02.2019 godz. 16.00 
Podzamek  świetlica w Sanatorium
26.02.2019 godz. 17.00
Hucisko  świetlica wiejska

Terminy  spotkań  w  Nowej  Wsi, 
Podklasztorze  i Krasnobrodzie  – Cen‐
trum będą ustalone w późniejszym ter‐
minie.

Informacje zebrała:Mariola Czapla 

W dniu 24 stycznia 2019 roku 
o  godz.  17.00  w  Krasno‐

brodzkim  Domu  Kultury  odbyło  się 
spotkanie,  na  które  organizatorzy  IV 
Orszaku  Trzech  Króli  w  Krasnobro‐
dzie,  tj.    Burmistrz Krasnobrodu,  Pro‐

boszcz  Parafii  Nawiedzenia  NMP 
w  Krasnobrodzie  i  Krasnobrodzki 
Dom Kultury  zaprosili  wszystkich  za‐
angażowanych w organizację orszaku.

Celem  spotkania  było  podzięko‐
wanie  wszystkim  za  współpracę  przy 

organizacji  tegorocznych  krasno‐
brodzkich plenerowych jasełek.

Relację z  tego  spotkania opubliku‐
jemy w kolejnym wydaniu GK.

M. Czapla

Spotkanie poorszakowe w KDK
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