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Kontynuując  rozpoczętą  w  ubiegłym 
roku  tradycję  wykonywania  kotylio‐

nów  patriotycznych,  w  dniu  7  listopada  2018 
roku w Krasnobrodzkim Domu Kultury, w  ra‐
mach przygotowań do obchodów 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości, odby‐
ła  się  kolejna  edycja  międzypokoleniowych 
warsztatów plastycznych, podczas których wy‐
konywane były białoczerwone kotyliony. 

W  tym  roku  frekwencja  na  warsztatach 
znacznie  się  poprawiła,  gdyż  wzięło  w  nich 
udział ponad 25 osób. Wśród nich były zarów‐
no osoby dorosłe jak i dzieci, w tym całe rodzi‐
ny. Wszyscy z wielkim zapałem przystąpili do 
pracy  i  pod  czujnym  okiem  prowadzącej 
warsztaty  Marzeny  Mazurek    instruktora  ds. 
plastyki KDK, wykonywali kotyliony z papie‐
ru,  sklejając  poszczególne  elementy  oraz  ze 

wstążek, przy których  trzeba było wyka‐
zać się umiejętnością wykorzystania  igły 
i nitki. Na efekty tej pracy nie trzeba by‐
ło  długo  czekać.  W  sumie  wykonano 
około 200 kotylionów. 
   Część z nich zabrali ze sobą uczestnicy 
warsztatów  dla  siebie  i  swoich  najbliż‐
szych.  Pozostałe  zostały  rozdane  w  dnu 
11  listopada uczestnikom gminnych uro‐
czystości 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę  niepodległości.  Kotyliony  były 
wyrazem  jedności  i  radości  ze  wspólne‐
go świętowania  tej niecodziennej  roczni‐
cy.
   Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
ich obecność i stworzenie miłej atmosfe‐
ry  podczas  warsztatów.  Już  teraz  ser‐
decznie zapraszamy do udziału w ich ko‐
lejnej edycji, w przyszłym roku.
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Obchody  100.  rocznicy  odzyskania 
przez Polskę niepodległości w gminie 

Krasnobród  zaplanowane  były  i  realizowane 
przez cały rok 2018. 

Ich  program,  opracowany  przez  „Komitet 
Organizacyjny  Obchodów  100.  Rocznicy  Od‐
zyskania  przez  Polskę Niepodległości w Gmi‐
nie Krasnobród”  przy współpracy  z władzami 
samorządowymi  gminy,  obejmował wiele  róż‐
nego  rodzaju  wydarzeń,  o  których  pisaliśmy 
już w poprzednich wydaniach GK. 

Punktem  kulminacyjnym  tych  obchodów 
był dzień 11 listopada  Narodowe Święto Nie‐
podległości  oraz  wydarzenia  bezpośrednio  je 
poprzedzające,  które  wprowadziły  nas  w  kli‐
mat  tego  święta,  stąd  też  od  nich  rozpoczyna‐
my relację ze 100lecia niepodległości. 

Krasnobród na 100lecie niepodległości

Kotyliony patriotyczne
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W  dniu  10  listopada  2018  ro‐
ku,  w  ramach  obchodów 

100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości,  w  Krasnobrodzkim 
Domu Kultury odbył się wernisaż wy‐
stawy  i  finał  konkursu  plastycznofo‐
tograficznego  pt.  „Na  tropach  Orła 
Białego”.    Konkurs  został  zorganizo‐
wany    przez  Zespół  Szkół  w  Krasno‐
brodzie i Krasnobrodzki Dom Kultury, 
a  patronował  przedsięwzięciu  bur‐
mistrz  Krasnobrodu  Kazimierz  Misz‐
tal. 

Na wernisaż  przybyli  autorzy  prac 
konkursowych  prezentowanych  na 
wystawie  (dzieci,  młodzież  i  osoby 
dorosłe) wraz z rodzinami oraz władze 
samorządowe  Krasnobrodu  w  oso‐
bach:  burmistrza Kazimierza Misztala, 
zastępcy burmistrza  Janusza Osia  i  se‐
kretarza  gminy  Kazimierza  Gęśli,  dy‐
rektorzy  szkół:  Elżbieta  Działa  i  Kry‐
styna  Czapla  z  Zespołu  Szkół  w  Kra‐
snobrodzie i Małgorzata Kawałek z SP 
w  Majdanie  Wielkim,  a  także  pięcio‐
osobowa  reprezentacja  zespołu  „Wój‐
towianie”.

Spotkanie  rozpoczęło  się  od  wy‐
słuchania  tekstu  pieśni  „Hej, Orle  bia‐
ły”,  której  autorem  jest  I.  J.  Paderew‐
ski.  W  ten  patriotyczny  klimat  wpro‐
wadził uczestników Mateusz Pryciuk   
uczeń  krasnobrodzkiego  Gimnazjum. 
Następnie    wszystkich  zebranych  po‐
witała dyrektor Krasnobrodzkiego Do‐
mu  Kultury  Mariola  Czapla.  Potem 
głos  zabrała Halina Gontarz    opiekun 
Koła  Fotograficznego  przy  ZS,  inicja‐
torka konkursu i kurator wystawy, któ‐
ra  opowiedziała  o  konkursie,  jego  ce‐
lach  i  efektach  oraz  o  prezentowanej 
wystawie.  Podziękowała  również 
wszystkim  uczestnikom  za  zgłoszone 
do  konkursu  prace.  Do  podziękowań 
dla uczestników konkursu dołączyli się 
również  burmistrz  Kazimierz  Misztal 
i  dyrektor  ZS  Elżbieta  Działa,  którzy 
wyrazili  też  słowa  podziękowania  dla 
p.  Haliny  Gontarz  oraz  pracowników 
KDK. 

Następnie  przyszedł  czas  na  ogło‐

szenie wyników, które ustaliła komisja 
konkursowa.

Część  fotograficzną  oceniali Woj‐
ciech  Kapuściński  –  absolwent  spe‐
cjalizacji  fotograficznofilmowej,  wi‐
ceprezes  Zamojskiego  Towarzystwa 
Fotograficznego,  Marzena  Mazurek 
–  instruktor  ds.  plastyki  Krasnobrodz‐
kiego  Domu  Kultury,  Martyna  Dzi‐
duch  –  absolwentka  UMCS  w  Lubli‐
nie,  grafik,  Justyna Karpińska  –  ab‐
solwentka  UMCS  w  Lublinie,  foto‐
graf,  Justyna  Rybak  –  absolwentka 
Lubelskiej  Szkoły  Fotografii,  Tomasz 
Kozyra    „Aleks  Aramis”  –  członek 
Grupy  Rekon‐
strukcji Historycz‐
nej,  znawca  mili‐
tariów.

Komisja  pra‐
cowała  niezależ‐
nie  od  siebie, 
przyznając  głosy 
najciekawszym 
fotografiom,  które 
zebrała  Halina 
Gontarz  –  opie‐
kun  Koła  Fotograficznego  przy  ZS, 
przewodnicząca komisji.

Spośród  90  prac  fotograficznych, 
które  prezentowały  różne  postaci  orła, 
orzełka, pomnika, godła  i  jeszcze wie‐
lu  innych odsłon naszego symbolu na‐
rodowego, komisja wybrała:

W kategorii  uczniowie
I Miejsce –  Łucja Kurantowicz – Ze‐
spół Szkół w Krasnobrodzie
Wyróżnienia:
Bartłomiej  Kurantowicz    Zespół 
Szkół w Krasnobrodzie
Wiktoria Działa  Zespół Szkół w Kra‐
snobrodzie

W kategorii  dorośli
I Miejsce –  Paulina Wszoła – Krasno‐
bród
Wyróżnienia:
Damian Tarłowski z Zamościa
Ewa Monastyrska z Krasnobrodu 

Część  plastyczna  została  oceniona 
w szkołach i do finału gminnego szko‐

ły przesłały po trzy prace z każdej ka‐
tegorii  wiekowej.  Tu  również  zostały 
wybrane najlepsze prace w każdej  ka‐
tegorii.

W kategorii  I (kl. IIII)
I  Miejsce  –  Martyna  Bełz  –  Zespół 
Szkół w Krasnobrodzie

W kategorii II (kl. IV –VIII)
I Miejsce – Weronika Osuch – Zespół 
Szkół w Krasnobrodzie 

W kategorii III
(kl. III Gimnazjum i Liceum)

I Miejsce – Jakub Kostrubiec – Zespół 
Szkół w Krasnobrodzie 

Wyróżnienia otrzymali: 
Wiktoria  Kurantowicz,  We‐

ronika  Gorajska,  Kamila  Ko‐
wal,  Aleksandra  Jowiec. 
Wszyscy  z  Zespołu  Szkół 
w Krasnobrodzie.
Magdalena  Gleń,  Katarzyna 

Ścirka, Anna  Szpyra. Wszyscy 
ze  Szkoły  Podstawowej w Ka‐
czórkach.
Przyznano  również  nagrody 

specjalne  dla  najmłodszych 
uczestników  fotograficznej 

części  konkursu,  które  otrzymali: 
Kacper Świst ze Szkoły Podstawowej 
w Krasnobrodzie i Sebastian Przygon 
ze  Szkoły  Podstawowej  w  Kaczór‐
kach.

Wyżej  wymienieni  otrzymali  pa‐
miątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe 
i książkowe ufundowane przez Zespół 
Szkół  w  Krasnobrodzie  i  Krasno‐
brodzki  Dom  Kultury,  które  wręczali: 
burmistrz Kazimierz Misztal,  dyrektor 
Elżbieta Działa i Halina Gontarz. Były 
też  dyplomy  dla  autorów  pozostałych 
prac prezentowanych na wystawie.

Szczególne  podziękowanie  otrzy‐
mał Mateusz Przygon – uczeń krasno‐
brodzkiego Liceum, za udział, zaanga‐
żowanie  i  pomoc  w  organizacji  kon‐
kursu.

Serdecznie  zapraszamy  do  obej‐
rzenia  wystawy,  która  będzie  czynna 
w KDK do końca bieżącego roku.

Fotoreportaż – str. 2
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W  sobotę  10  listopada,  bez‐
pośrednio  po  wernisażu 

wystawy „Na tropach Orła białego” w 
Krasnobrodzkim  Domu  Kultury  od‐
było się wspólnie śpiewanie pieśni pa‐
triotycznych. Choć frekwencja nie by‐

ła  zbyt  duża,  to  śpiewane  piosenki 
pięknie  rozbrzmiewały.  Śpiewy  w 
KDK były  rozgrzewką przed dalszym 
śpiewaniem  podczas  zaplanowanych 
w  tym  dniu  na  późniejszą  godzinę 
Ognisk  Niepodległości  oraz  wprowa‐

dzały  w  klimat  obchodów  100lecia 
niepodległości  w  dniu  Narodowego 
Święta Niepodległości.  

Śpiewanie  prowadziły  panie  z  ze‐
społu  folklorystycznego  „Wójtowia‐
nie”, za co im serdecznie dziękujemy.

Na tropach Orła Białego” Finał konkursu
plastycznofotograficznego i wernisaż wystawy 

Patriotyczne śpiewanie
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W  przeddzień  głównych  ob‐
chodów  100.  rocznicy  od‐

zyskania  przez  Polskę  Niepodległości, 
tj.  w  sobotę  10  listopada  2018  roku 
mieszkańcy  gminy  Krasnobród  zjed‐
noczyli się, spotykając się o jednej go‐
dzinie  w  centrach  swoich  miejscowo‐
ści  (głównie  przy  remizach OSP) oraz 
w  centralnych  punktach  osiedli  Kra‐
snobrodu, aby przy rozpalonych Ogni‐
skach Niepodległości wspólnie  obcho‐
dzić, tę szczególną rocznicę. 

Ogniska  Niepodległości  paliły  się 
w godz. 19.18  20.18 w następujących 
miejscowościach:  Dominikanówka, 
Grabnik, Hucisko, Hutki, Hutków, Ka‐
czórki,  Majdan  Mały,  Majdan Wielki, 

Malewszczyzna,  Nowa  Wieś,  Potok
Senderki, Stara Huta, Wólka Husińska, 
Zielone  oraz  na  osiedlach  Krasnobro‐
du:  Podzamek,  Podklasztor  i  Krasno‐
bród – Centrum.

Ich  program  realizowany  był  we‐
dług  ustalonego  scenariusza,  który 
rozpoczynał  się  od  powitania  zebra‐
nych.  Następnie  było  rozpalenie  ogni‐
ska,  którego  dokonywali    wspólnie 
najmłodszy  i  najstarszego  uczestnik 
spotkania,  a  po  nim  odczytanie  tekstu 
okolicznościowego,  który  specjalnie 
na  tę  okazję  został  napisany  przez 
Adama Kałużę – historyka z wykształ‐
cenia  i  zamiłowania, wieloletniego na‐
uczyciela  i  dyrektora  szkoły  w  Kra‐
snobrodzie  (treść  tekstu  na  www.kul‐
tura.krasnobrod.pl)  Kolejnymi  punk‐
tami  programu  było  śpiewanie  pieśni 
patriotycznych  oraz  wspólne  święto‐
wanie,  przy  których  bardzo  pomocny 
był  specjalnie  w  tym  celu  przygoto‐
wany  śpiewnik.  Warto  podkreślić,  że 
wszyscy  zebrani  przy  ogniskach  z  za‐
pałem  i  radością  włączali  się  do 
wspólnych śpiewów.
Po  oficjalnej  części  Ognisk  Nie‐

podległości  była  możliwość  pieczenia 
kiełbasek i kontynuowania spotkań in‐
tegracyjnych.
Ognisko  Niepodległości  dla  osie‐

dla Krasnobród Centrum odbyło się na 
plaży  nad  zalewem.  Powitania  licznie 
zebranych  uczestników  dokonał  bur‐
mistrz  Krasnobrodu  Kazimierz  Misz‐
tal,  który  odczytał  również  okoliczno‐
ściowy  tekst. Zwracając  się  do miesz‐
kańców Krasnobrodu  i  gości  zachęcał 
do  radosnego  świętowania  100.  rocz‐

nicy  odzyskania  przez  Polskę  niepod‐
ległości  przy  ognisku,  ale  przede 
wszystkim  w  tym  szczególnym  i  nie‐
powtarzalnym  dniu  11  listopada  2018 
roku.

Ognisko  rozpalili  –  Grzegorz  Sa‐
chajko  przy  asyście  2letniej  Blanki 
Monastyrskiej.  Po  zaśpiewaniu  kilku 
pieśni  patriotycznych wraz  z  uczestni‐
kami  ogniska,  Burmistrz  pożegnał  się 
z  nimi,  aby  pojechać  do  innych miej‐
scowości i spotkać się z mieszkańcami 
gminy zgromadzonymi tam przy ogni‐
skach.

Ogniska  zorganizowane  były  dzię‐
ki zaangażowaniu sołtysów wsi i prze‐
wodniczących  zarządów  osiedli  oraz 
jednostek  OSP  z  terenu  gminy  Kra‐
snobród,  które  czuwały  nad  bezpie‐
czeństwem  przy  rozpalaniu  ognisk 
oraz i zagaszaniu. Swój udział w orga‐
nizacji  akcji  „Ognisk  Niepodległości” 
miały  też  Lasy  Państwowe    Nadle‐
śnictwo  Zwierzyniec,  które  zabezpie‐
czyły drewno na organizację ognisk w 
Krasnobrodzie,  Podzamku  i  Podklasz‐
torze.

Organizatorzy  ognisk,  którymi  są 
Burmistrz  Krasnobrodu  Kazimierz 
Misztal  oraz  Komitet  Organizacyjny 
Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości w Gminie 
Krasnobród  serdecznie  dziękują 
wszystkim  zaangażowanym w  organi‐
zację ognisk, a  także  ich uczestnikom, 
którzy tak licznie odpowiedzieli na za‐
proszenie  organizatorów  i  aktywnie 
uczestniczyli w tym wydarzeniu. 

Fotoreportaż – str. 11
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11  listopada  2018  roku,  w  dniu 
Narodowego  Święta  Niepodle‐

głości  w  całej  Polsce,  ale  również 
i  w wielu miejscach  na  świecie  odby‐
wały  się  uroczystości  związane  z  ob‐
chodami  100.  rocznicy  odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Tak też było i w Krasnobrodzie.
Główny  program  krasnobrodzkich 

obchodów  100lecia  niepodległości 
składał się z kilku części. 
Uroczystości religijnopatriotyczne
W niedzielny poranek 11  listopada 

2018 roku o godz. 9.00 wszyscy chętni 
do  wspólnego  świętowania  100lecia 
niepodległości  w  gminie  Krasnobród 
zgromadzili  się w Kościele Nawiedze‐
nia NMP,  aby  uczestniczyć w  uroczy‐
stej  Mszy  św.  odprawionej  w  intencji 
Ojczyzny. Sprawował  ją ks. proboszcz 
Eugeniusz Derdziuk, a homilię wygło‐
sił  ks.  Piotr  Jakubiak.  Oprawę  mu‐
zyczną  zapewniła  Krasnobrodzka  Or‐
kiestra  Dęta  pod  kierownictwem  ka‐
pelmistrza Mateusza  Krawca  i  organi‐
sta  Józef  Bąk,  a  czytania,  modlitwę 

wiernych,  psalmy  oraz  procesję  z  da‐
rami  ołtarza  przygotowali  i  poprowa‐
dzili  nauczyciele  i  uczniowie  Zespołu 
Szkół w Krasnobrodzie.

Uczestnicy  uroczystości  przed 
wejściem  do  kościoła  zostali  obdaro‐
wani przez uczniów SP w Kaczórkach 
kartkami z życzeniami z okazji 100le‐
cia  niepodległości  oraz  kotylionami 
patriotycznymi  wykonanymi  podczas 
warsztatów plastycznych w KDK, któ‐
re  wręczały  dzieci  Marianka  i  Franio 
Sachajko – uczestnicy  tych zajęć. Tra‐

Narodowe Święto Niepodległości
Główne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Ogniska Niepodległości w Gminie Krasnobród
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dycyjnie  też Mszę  św.  poprzedził  pro‐
gram  patriotyczny,  który  w  tym  roku 
wykonali uczniowie Szkoły Podstawo‐
wej  im.  Armii  Krajowej  w  Kaczór‐
kach.

Poświęcenie lipowej
Alei Niepodległości

Po mszy  świętej wszyscy  udali  się 
na  plac  przykościelny,  gdzie  Ksiądz 
Proboszcz poświęcił  lipową Aleję Nie‐
podległości,  składającą  się  z  około  40 
sadzonek  drzew  posadzonych  wzdłuż 
muru  ogradzającego  plac.  Część  drze‐
wek została  już ufundowana przez pa‐
rafian  oraz  inne  osoby  spoza  parafii, 
w tym pełniące ważne funkcje urzędo‐
we  (m.  in.  Kurator, Wojewoda  Lubel‐
ski), o czym informuje pamiątkowa ta‐
blica.  Część  zaś  czeka  na  fundatorów. 
Akcja sadzenia lip była zorganizowana 
przy wsparciu  i zaangażowaniu Lasów 
Państwowych  Nadleśnictwa  Zwierzy‐
niec  oraz  Parków  Krajobrazowych, 
których  przedstawiciele  uczestniczyli 
w poświęceniu alei.

Przemarsz ulicami miasta
Realizując  dalszy  program  uczest‐

nicy  obchodów  100lecia  niepodległo‐
ści utworzyli korowód z Krasnobrodz‐
ką  Orkiestrą  Dętą  na  czele,  pocztami 
sztandarowymi  związku  kombatantów 
i szkół, delegacjami zakładów, instytu‐
cji,  stowarzyszeń  oraz  mieszkańcami 
miasta  i  gminy  Krasnobród,  a  także 
gośćmi  spoza  gminy,  w  tym  również 
z  USA.  Korowód  przeszedł  ulicami 
Tomaszowską i 3 Maja pięknie udeko‐
rowanymi  białoczerwonymi  flagami 
umocowanymi na słupach oświetlenio‐
wych, aby dotrzeć na miejsce dalszych 
uroczystości    pod  Pomnik  100lecia 
Odzyskania przez Polskę Niepodległo‐
ści,  usytuowany  w  sąsiedztwie  siedzi‐
by  Urzędu  Miejskiego  w  Krasnobro‐
dzie.  Przemarsz  odbył  się  w  rytm 
utworów  patriotycznych  wykonywa‐
nych  przez  orkiestrę.    Jego  uczestnicy 
nieśli  dużą,  blisko  30metrową  flagę 
narodową.

Uroczystości przy pomniku
Poczet  flagowy,  składający  się 

z  harcerzy  ze  Stowarzyszenia  Harcer‐
stwa Katolickiego  „Zawisza”    Szczep 
św. Rocha w Krasnobrodzie działający 
przy Zespole Szkół dokonał podniesie‐
nia  flagi  państwowej  na  maszt 
i  odśpiewano  Hymn  Państwowy  przy 
akompaniamencie  Krasnobrodzkiej 
Orkiestry  Dętej.  Okolicznościowe 
przemówienie  wygłosił  Burmistrz 

Krasnobrodu  Kazimierz  Misztal,  a  po 
odsłonięciu  Pomnika  100lecia  Nie‐
podległości  i  wmurowaniu  kapsuły 
czasu  zgromadzone  delegacje  złożyły 
wiązanki pod pomnikiem.
Pomnik 100lecia Niepodległości
Pomnik  jest  inicjatywą  społeczną. 

Powstał  z  inicjatywy  członków  „Ko‐
mitetu  Organizacyjnego  Obchodów 
100.  Rocznicy  Odzyskania  przez  Pol‐
skę Niepodległości w Gminie Krasno‐
bród”,  którzy  spośród  swojego  grona 
wybrali  grupę  osób  tworzących  „Ko‐
mitet  Społeczny  Budowy  Pomnika 
100lecia  Odzyskania  Niepodległości 
w Krasnobrodzie”. 

Pomnik ma  formę  płyty  pamiątko‐
wej  o  wymiarach  180  x  70  x  10  cm 
wykonanej  z  czarnego  marmuru.  Na 
niej  znajduje  się  orzeł w  koronie  oraz 
napisy związane z rocznicą, a także in‐
formacje  o  wydarzeniach  z  historii 
Polski  i  Krasnobrodu  z  okresu  ostat‐
nich 100 lat. 

Autorem  projektu  pomnika  i  jego 
wykonawcą  jest  miejscowy  artysta
rzeźbiarz Andrzej Gontarz.

Pomnik  został  zlokalizowany  na 
działce  gminnej  przed  budynkiem 
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie. 

Zgodnie  z  wieloletnią  tradycją  bu‐
dowy  pomników w Krasnobrodzie,  tj. 
fundowania  ich  przez  społeczeństwo, 
między  innymi  tak  jak  Pomnik  Kon‐
stytucji  3  Maja,  Pomnik  Powstańców 
Styczniowych,  również  Pomnik  100
lecia  Odzyskania  Niepodległości  po‐
wstał  dzięki  ofiarności  darczyńców 
(osoby  prywatne  i  firmy),  którzy 
wspierali  tę  inicjatywę poprzez dobro‐
wolne  wpłaty  środków  finansowych, 
przekazanie  materiałów,  świadczenie 
usług, czy też poprzez swój wkład pra‐
cy.
Odsłonięcie i poświęcenie pomnika
Odsłonięcia  Pomnika  100lecia 

Niepodległości  dokonali:  Kazimierz 
Misztal    burmistrz Krasnobrodu, Ma‐
riola  Czapla    przedstawicielka  Komi‐
tetu  Organizacyjnego  obchodów  100. 
Rocznicy  Odzyskania  Niepodległości 
i  ks.  prałat Eugeniusz Derdziuk    pro‐
boszcz  Parafii  Nawiedzenia  NMP 
w  Krasnobrodzie,  który  dokonał  rów‐
nież poświęcenia pomnika.

Wmurowanie kapsuły czasu
Wydarzeniem  towarzyszącym  od‐

słonięciu  pomnika  było  wmurowanie 
„Kapsuły  czasu”    specjalnego  pojem‐
nika wykonanego ze stali nierdzewnej, 

w którym ukryto  informacje i pamiąt‐
ki  przeznaczone  dla  przyszłych  poko‐
leń. 

Kapsułę  wmurowali:  Kazimierz 
Misztal    burmistrz  Krasnobrodu,  Ja‐
nusz Oś  zastępca Burmistrza Krasno‐
brodu, Andrzej Gontarz    artystarzeź‐
biarz,  autor  projektu  pomnika,  Court‐
ney DeVito  specjalista ds. komunika‐
cji  amerykańskiej  firmy  „Nativiana 
Roztocze”  (firma,  która  buduje 
w  miejscowości  Grabnik  rozlewnię 
wody   i ma udział finansowy w budo‐
wie  pomnika)  oraz  dzieci:  Marianka 
Sachajko  i  Franio  Sachajko    –  repre‐
zentujący najmłodszą część społeczeń‐
stwa Krasnobrodu.

Koncert dla Niepodległej
O  godzinie  15.00  w  sali  widowi‐

skowej Krasnobrodzkiego Domu Kul‐
tury  rozpoczęła  się  artystycznoroz‐
rywkowa  część  obchodów  100.  rocz‐
nicy  odzyskania  przez  Polskę  niepod‐
ległości.

Koncert  rozpoczęła  Gabrysia 
Szpyra  wykonując  piosenkę  „Miejcie 
nadzieję”  przy  swoim  akompaniamen‐
cie gitarowym, potem wystąpiły dzieci 
z  Klubu Malucha  „Bawiarenka”  dzia‐
łającego  w  Krasnobrodzkim  Domu 
Kultury  recytując  wiersze  patriotycz‐
ne, a następnie uczniowie Szkoły Pod‐
stawowej  w  Majdanie Wielkim,  które 
zatańczyły  poloneza  oraz  Weronika 
Tytuła  recytując  wiersz  pt.  „To  jest 
Polska”.

W  części muzycznej  koncertu wy‐
stąpiły  miejscowe  zespoły:  „Wójto‐
wianie”, Krasnobrodzka Orkiestra Dę‐
ta  z  solistą  Andrzejem  Kowalskim   
i  chór  „Krasnobrodzki  Gospel”  oraz 
Aleksandra  Bełz,  którzy  swoimi  wy‐
konaniami  dostarczyły  publiczności 
niezapomnianych wrażeń.

Pomiędzy  ich  występami  był  czas 
dla  licznie  zgromadzonej  publiczność, 
która aktywnie włączyła się do wspól‐
nego  śpiewania  pieśni  patriotycznych. 
Pięknie  brzmiał  ten  ponad 100osobo‐
wy  zespół  wokalny,  który  korzystając 
z  przygotowanych  wcześniej  śpiewni‐
ków,  śpiewał pod kierunkiem p. Mag‐
daleny Antoniak  i  zespołu „Wójtowia‐
nie”.

Medale 100lecia
niepodległości

Stulecie  niepodległości  upamięt‐
niono  również  specjalnym  medalem, 
który został wykonany na zamówienie 
gminy  Krasnobród.  Jedna  strona  me‐
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dalu  przedstawia  krasno‐
brodzkie  logo  obchodów 
100lecia niepodległości oraz 
napis  Krasnobród  2018,  na 
drugiej  zaś  widnieje  napis 
„100LECIE ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI”  oraz 
słowa:  BÓG,  HONOR,  OJ‐
CZYZNA. 

W  sumie  wykonanych 
było  100  medali,  które  przy 
okazji różnych wydarzeń były wręcza‐
ne  w  roku  jubileuszowym  osobom 
i  instytucjom  za  ich  działalność  na 
rzecz lokalnej społeczności.

Doskonałą  okazją  do  wręczania 
medali  był  również  dzień  11  listopada 
2018 roku, stąd też podczas „Koncertu 
dla  Niepodległości”  Burmistrz  Kra‐
snobrodu  w  imieniu  swoim  oraz  Ko‐
mitetu  Organizacyjnego  Obchodów 
100.  Rocznicy  Odzyskania  przez  Pol‐
skę Niepodległości w Gminie Krasno‐
bród  uhonorował  tym medalem  liczną 
grupę  wyróżnionych. Wśród  nich  byli 
księża  proboszczowie  parafii  z  terenu 
gminy  Krasnobród  i  były  wieloletni 
krasnobrodzki  proboszcz  ks.  Roman 
Marszalec  oraz  samorządowcy  –  wój‐
towie  i  burmistrzowie,  ich  zastępcy, 
przewodniczący  rad miejskich  i  sekre‐
tarze  gminy,  którzy  pełnili  te  funkcje 
na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu 
lat.  Kolejna  grupą  wyróżnionych  były 
osoby,  instytucje  i  inne  podmioty  zaj‐
mujące się oświatą, kulturą i turystyką, 
a  także  członkowie  Komitetu  Organi‐
zacyjnego  Obchodów  100.  Rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Niepodległo‐
ści w Gminie Krasnobród.

Koncert  i  spotkanie  na  sali  wido‐
wiskowej KDK zakończył się wspól‐

nym  pamiątkowym  zdjęciem.    Profe‐
sjonalnie zrobili je panowie z firmy K
Film  Studio  z  Majdanu  Wielkiego, 
którzy  wykonali  także  dokumentację 
filmową uroczystości.
Zabawa retro i tort na 100lecie
Ostatnim  punktem  niedzielnego 

programu  obchodów  100lecia  nie‐
podległości  była  wspólna  zabawa  re‐
tro,  która  odbyła  się  w  sali  konferen‐
cyjnej  KDK.  Rozpoczęła  się  ona  od 
poloneza,  który  w  stylowych  strojach 
szlacheckich  zatańczyli  uczniowie  Ze‐
społu Szkół w Krasnobrodzie. Do nich 
dołączyli też inni uczestnicy zabawy. 

Atrakcją wieczoru  i  słodką niespo‐
dzianką  był  okazały  białoczerwony 
tort,  który  po  zakończonym  polonezie 
został  wniesiony  na  salę.  Krojeniem 
tortu  i dzieleniem nim  licznie zgroma‐
dzonych uczestników zabawy zajął  się 
burmistrz  Kazimierz Misztal.  Pomimo 
tak znacznej  frekwencji  tortu starczyło 
dla  wszystkich.  Do  degustacji  były 
jeszcze inne ciasta, którymi można by‐
ło  uzupełnić  utracone  podczas  dalszej 
zabawy kalorie.

Warto  podkreślić,  że  część  uczest‐
ników  zabawy  uwzględniła  sugestię 
organizatorów,  aby  przyjść  w  strojach 
z  minionych  lat.  Wśród  pań  i  dziew‐

czynek dominowały stroje z  lat 
dwudziestych ubiegłego wieku, 
z  charakterystycznymi  dodat‐
kami  takimi  jak  szale  boa 
z piór, szale z lisów, sznury pe‐
reł,  czy  też  opaski  na  głowę 
z  piórem.  Natomiast  panowie 
w  swoich  strojach  uwzględnili 
charakterystyczne  elementy 
z tego okresu, takie jak muszki, 
szelki do spodni, kapelusze.

Podsumowanie i podziękowanie
Główne  obchody  100.  rocznicy 

odzyskania  przez  Polskę  niepodległo‐
ści, które odbyły się w dniu 11 listopa‐
da  2018  roku  w  Krasnobrodzie  oraz 
wydarzenia  je  poprzedzające,  organi‐
zowane w  dniach  7  i  10  listopada,  ku 
zadowoleniu  organizatorów  zgroma‐
dziły bardzo wielu uczestników. Dzię‐
ki  temu  obchody  rocznicowe  nabrały 
szczególnego,  jubileuszowego  charak‐
teru. 

Na  uwagę  zasługuje  również  fakt, 
że  świętowanie  100.  rocznicy  odzy‐
skania  niepodległości  było  nie  tylko 
pełne powagi i szacunku dla tych, któ‐
rzy  walczyli  o  niepodległości  i  oddali 
za nią życie, ale  również pełne uśmie‐
chu  i  radości z  faktu, że przyszło nam 
żyć w wolnym kraju.

Serdecznie  dziękujemy  wszystkim 
zaangażowanym  w  organizację  tych 
uroczystości oraz w organizację wyda‐
rzeń  jubileuszowych  w  ciągu  całego 
roku.  Dziękujemy  mieszkańcom  mia‐
sta  i  gminy  Krasnobród  za  aktyny 
udział w tych wydarzeniach.

M. Czapla
Fotoreportaż – str. 1213
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Drodzy Mieszkańcy!
Trudno wyrazić mi  słowami,  jak  bardzo  jestem Wam wdzięczny  za  zaufanie, 

którym zostałem obdarzony w drugiej  turze wyborów. Dzięki Wam, dokonaliśmy 
czegoś  historycznego    po  raz  pierwszy w  historii  naszej  gminy  urzędujący  bur‐
mistrz został ponownie wybrany przez mieszkańców na drugą kadencję. 

Dziękuję bardzo, że to akurat mi daliście Państwo możliwość dalszego działa‐
nia na rzecz tego pięknego miejsca. Jestem świadomy odpowiedzialności która te‐
raz  na  mnie  ciąży,  ale  zarazem  jestem  pewny,  że  przez  następne  5  lat  wspólnie 
sprawimy,  iż  nasza  gmina  będzie  rozkwitać,  a my  jako  jej mieszkańcy  z  uśmie‐
chem będziemy patrzyli w przyszłość.

Chciałbym również podziękować Panu Tomaszowi Skóra za rywalizację  i po‐
gratulować dobrego wyniku w drugiej turze wyborów. 

Jeszcze  raz  dziękuję Wam  za  głosy  oddane  na  moją  osobę  w  drugiej  turze. 
Dzięki Wam, zostaliśmy na dobrej drodze. 

Serdecznie pozdrawiam
Kazimierz Misztal

Podziękowania
Serdeczne  dziękuję  Wszyst‐

kim,  którzy  w  tegorocznych 
wyborach  samorządowych  ob‐
darzyli  mnie  swoim  zaufaniem 
i  oddali  swój  głos  na moją oso‐
bę. Dzięki tym głosom zostałam 
wybrana na radną Rady Powiatu 
Zamojskiego.

Chcę  zapewnić,  że  obejmu‐
jąc  tę  funkcję  zrobię  wszystko, 
aby  nie  zawieść  Państwa  zaufa‐
nia.

Z wyrazami podziękowania
Agnieszka Adamczuk

Podziękowania
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Nowy sprzęt do wyposażenia 
jednostek OSP

Jednostki OSP z terenu gminy Kra‐
snobród  otrzymały  sprzęt  ze  środków 
Funduszu  Sprawiedliwości,  którego 
dysponentem  jest Minister Sprawiedli‐
wości,  o  łącznej  wartości  60.242,00 
zł., w tym:

 OSP w Wólce Husińskiej: zestaw 
ratownictwa  medycznego  PSP  R1;  pi‐
larka spalinowa STIHL 261 CM – ra‐
zem na kwotę 6.083,00 zł,

 OSP w Krasnobrodzie: zestaw ra‐
townictwa  medycznego  PSP  R1  wraz 
z  deską,  szynami,  tlenoterapią  i  opa‐
trunkami  hydrożelowymi; Defibrylator 
iPAD SP1 wraz z walizką wodoodpor‐
ną  MAX430S  –  razem  na  kwotę 
10.857,00 zł,

  OSP  w  Starej  Hucie:  zestaw  ra‐
townictwa  medycznego  PSP  R1  wraz 
z  deską,  szynami,  tlenoterapią  i  opa‐
trunkami  hydrożelowymi; Defibrylator 
iPAD SP1 wraz z walizką wodoodpor‐
ną  MAX430S;  pilarka  spalinowa 
STIHL  MS  291  –  razem  na  kwotę 
12.702,00 zł,

  OSP  w  Majdanie  Wielkim:  ze‐
staw ratownictwa medycznego PSP R1 
wraz  z  deską,  szynami,  tlenoterapią 
i  opatrunkami  hydrożelowymi;  Defi‐
brylator iPAD SP1 wraz z walizką wo‐
doodporną  MAX430S;  Nożyce  hy‐
drauliczne  S  312  –  razem  na  kwotę 
25.557,00 zł,

  OSP  w  Hutkowie:  Pilarka  spali‐
nowa  STIHL  MS  291  –  na  kwotę 
1.845,00 zł,

  OSP  w  Hutkach: Agregat  prądo‐
twórczy  Honda  EA  –  na  kwotę 
3.198,00 zł.

Nabór wniosków
na usuwanie azbestu

Przypominamy  o  trwającym  nabo‐
rze  wniosków  na  usuwanie  wyrobów 
zawierających azbest (płyty z eternitu). 
Druki  dokumentów  można  pobrać  ze 
strony  internetowej  www.krasno‐
brod.pl  w  zakładce  aktualności  lub 
można  je  pobrać  osobiście  w  pokoju 
nr  3  budynku  Urzędu  Miejskiego 
w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36. 

Wnioski można składać do dnia 30 
listopada  2018  r.  Realizacja  zaś  odbę‐
dzie  się  w  roku  2019. Wnioski  mogą 
składać  osoby  fizyczne  posiadające 
nieruchomości  na  terenie  gminy  Kra‐
snobród,  gdzie  nie  jest  prowadzona 
działalność  gospodarcza.  Szczegóły 
zasad naboru zawarte są w regulaminie 
dostępnym  również  we  wskazanej  lo‐
kalizacji.

Droga dojazdowa do gruntów
rolnych Hutkach Namule

W  miesiącu  październiku  bieżące‐
go  roku  zakończono  realizację  I  etapu 
przedsięwzięcia  Modernizacja  drogi 
dojazdowej  do  gruntów  rolnych 
w miejscowości Hutki Namule. Robo‐
ty  drogowe  związane  z  wykonaniem 
150metrowego odcinka utwardzonego 
płytami  otworowymi  YOMB  oraz 
mieszanką  kruszywa  wykonała  firma 
WODREX Spółka  z  o.o.  z Lublina  na 
co  dzień  obsługująca  kopalnię  węgla 
kamiennego BOGDANKA  w zakresie 
zagospodarowania  wód  kopalnianych. 
Koszt  przedsięwzięcia  wyniósł 
48  923,25  zł  w  tym  dofinansowanie 
Zarządu  Województwa  Lubelskiego 
w Lublinie wyniosło 20 000 zł. 

To  już  drugi  odcinek  drogi  dojaz‐
dowej  do  gruntów  rolnych  zrealizo‐
wany  przez  WODREX  Spółka 
z  o.o. w miejscowości   Hutki Namule 
przy współudziale  środków  pochodzą‐
cych  z  dotacji  celowej  Województwa 
Lubelskiego.  Odcinek  drogi  powstał 
w  ramach  programu  budowy  100  km 
dróg  w  Województwie  Lubelskim  na 

100lecie  odzyskania  niepodległości. 
Na  tę  okoliczność  przy  drodze 
umieszczono  tablicę  pamiątkową  wy‐
konaną  przez  firmę  DOMINOZNAK 
w Lublinie. 

Odwodnienie terenu zalewowego
Trwają  roboty  budowlane  związa‐

ne z wykonaniem kanalizacji burzowej 
odwodnienia drogi gminnej przebiega‐
jącej  przez  miejscowość  Nowa  Wieś 
w Gminie Krasnobród. Roboty są wy‐
konywane przez Zakład Remontowo – 
Budowlany  w  Zamościu  Adam  Ku‐
stra. 

Kolektor  burzowy  z  rur  PVC 
o średnicy 400 mm uzbrojony zostanie 
w studnie rewizyjne natomiast w jezd‐
ni  przy  krawężniku  zostaną  zamonto‐
wane  wpusty  deszczowe  (studzienki 
ściekowe)  z  osadnikiem.  Termin  wy‐
konania  ustalono  umowie  na  1  kwiet‐
nia  2019  r.  jednak  utrzymujące  się 
sprzyjające  warunki  pogodowe  umoż‐
liwią  wcześniejsze  wykonanie  inwe‐
stycji jeszcze przed końcem 2018r. 
Inwestycje turystyczne ze środków
europejskich w ramach PROW
Urząd  Miejski  w  Krasnobrodzie 

prowadzi obecnie przetarg na wykona‐
nie  robót  budowlanych  związanych 
z Budową kładek  i pomostów na  tere‐
nie  rekreacyjnym przy zbiorniku wod‐
nym  Zalew  w  Krasnobrodzie.  Kładki 
i pomosty mają stanowić infrastrukturę 
terenu  wykorzystywanego  obecnie  na 
imprezy  masowe  oraz  skomunikować 
teren rekreacyjny przy ul. Partyzantów 
ze zbiornikiem wodnym zalew. Wyko‐
nane  zostaną:  pomost  rekreacyjny  – 
spacerowy o długości 13,02 m i szero‐
kości  2,36 m,  pomost  rekreacyjny wi‐
dokowy o długości   – 8,20 m  i  szero‐
kości 3,20 m. Przy rzece Wieprz nato‐
miast  wykonany  zostanie  pomost  do 
cumowania o długości  – 2,50 m i sze‐

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie
Wydawca: Krasnobrodzki Dom Kultury
Redakcja: Mariola Czapla (red. nacz.), Mariola Kawecka, 

Marzena Mazurek, Joanna Cios
Opracowanie graficzne: RzukNET Rafał Chrabąszcz

Adres redakcji:    KDK, ul. 3go Maja 26, 22440 Krasnobród tel. 84 660 71 17,
fax. 84 660 70 46, email: kradomkul.@o2.pl

Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Nie zwracamy materiałów nie zamówionych.                  Nakład 350 egz.

Druk: Zakład Poligraficzny Krystyna Górska
ul. Ogrodnicza 34, Skokówka, 22400 Zamość; tel. 84 639 27 97
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W  dniu  10  listopada  2018  ro‐
ku, na początku świąteczne‐

go,  listopadowego  weekendu  została 
oficjalnie  otwarta  Pracownia Krawiec‐
koArtystyczna, która została utworzo‐
na w ramach powstałej Roztoczańskiej 
Spółdzielni Socjalnej WartO.

Do stylowo  i profesjonalnie wypo‐
sażonego lokalu położonego przy ulicy 
Handlowej  2  przybyło wielu gości  za‐
proszonych: Kazimierz Misztal  – Bur‐
mistrz  Krasnobrodu,  Janusz  Oś  –  Za‐
stępca  Burmistrza,  Zarząd  Stowarzy‐
szenia  na Rzecz Osób Niepełnospraw‐
nych „Radość i Nadzieja” w Do mini‐
kanówce,  który  reprezentowała 
Urszula  Czapla  – Wiceprezes  Zarządu 
i  jednocześnie Kierownik WTZ w Do‐
minikanówce,  Kierownik  Ośrodka 
Wsparcia  Ekonomii  Społecznej  w  Za‐
mościu – Marian Gil wraz z pracowni‐
kami,  dzięki  którym  udało  się  pozy‐
skać  dotację  na  założenie  spółdzielni, 
a także wsparcie pomostowe, Dyrektor 
ZS w Krasnobrodzie – Elżbieta Działa 
wraz  z  pracownikami,  Dyrektor  KDK 
– Mariola  Czapla  wraz  z  pracownika‐
mi,  Prezes Krasnobrodzkiej  Spółdziel‐
ni  Socjalnej  „Źródło”  –  Leszek  Zdży‐
łowski  wraz  z  pracownikami,  a  także 
wielu  sympatyków  Naszej  działalno‐

ści, którzy przynieśli pierw‐
sze  zamówienia,  kwiaty 
i  upominki  dla  pracowni‐
ków spółdzielni.

Goście  po  przemówie‐
niach  i  symbolicznym prze‐
cięciu  wstęgi  wznieśli  toast 
za  pomyślność  firmy. 
Wszyscy otrzymali kartę stałego klien‐
ta,  a  także  skorzystali  z  poczęstunku, 
który  przygotowali  pracownicy  spół‐
dzielni.

Spółdzielnia  od  1  października  za‐
trudnia  5  pracowników  i  świadczy: 
usługi  krawieckie,  tj.  (poprawki  kra‐
wieckie,  skracanie,  zwężanie,  praso‐
wanie,  szycie  odzieży,  szycie  sukni, 
szycie  strojów  ludowych  i  stylizowa‐
nych);  usługi  opiekuńcze  –  dla  osób 
starszych,  chorych,  samotnych 
i  w  chwilowej  dysfunkcji  organizmu 
np.  po  złamaniu  ręki,  nogi;  usługi  po‐
rządkowe  –  dla  firm  i  prywatnie  – 
sprzątanie  po  remontach,  sprzątanie 
magazynów,  sprzątanie  pensjonatów, 
domków i domów jednorodzinnych.

Jesteśmy  podmiotem  ekonomi 
społecznej  i  jesteśmy  pełni  optymi‐
zmu. Chcemy, aby już za kilka miesię‐
cy  otwarta  pracownia  była  swoistą 
pracownią  pracy  rękodzielniczej, 

w  której  będą  produko‐
wane  i  sprzedawane 
„dzieła  rąk  ludzkich”, 
głównie  maskotki  ma‐
teriałowe  i  ceramika, 
którą  wyprodukujemy 
sami.  Chcemy  również 
chcemy  dbać  i  zacho‐

wać  rękodzieło  z  terenu  Roztocza  dla 
pokoleń,  dlatego  będziemy  współpra‐
cować  z  artystami  z  naszych  terenów, 
a  także  sprzedawać  wyroby  turystom, 
którzy  zjeżdżają  się  do  Krasnobrodu 
z całej Polski”.

Zapraszamy do korzystania z usług 
Roztoczańskiej  Spółdzielni  Socjalnej 
WartO,  pozyskana  dotacja  i  doświad‐
czenie  pracowników  pozwala  na  wy‐
soką  jakość  usług  i  produktów,  z  któ‐
rych  każdy mieszkaniec Krasnobrodu, 
i  nie  tylko,  może  już  skorzystać  za 
bardzo dobrą cenę.

Najwyższa jakość
już dostępna dla każdego!

Magdalena Drożdż
Fotoreportaż – str. 2

Zobacz nas w Internecie:
www.wartobozroztocza.pl

oraz Facebooku.
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rokości  –  4,00  m.  Termin  wykonania 
kładek  i pomostów ustalono w warun‐
kach przetargu na 15.06.2019r. 

W  ramach  zadania  wykonana  zo‐
stanie  bardzo  duża  wiata  (deszczo‐
chron) wyposażona w stoły i siedziska. 
Miejsce  pod  wiatą  wybrukowane  zo‐
stanie kostka brukową.

Budowa oświetlenia ulicznego
w Grabniku

Ogłoszono  przetarg  na  wykonanie 
robót  instalacyjnomontażowych  zwią‐
zanych  z wykonaniem  nowego  oświe‐
tlenia ulicznego w miejscowości Grab‐
nik.  W  zakres  zamówienia  wchodzi 
wykonanie nowej  linii kablowej  izolo‐
wanej,  montaż  4  słupów  wirowanych 
oraz  montaż  na  wysięgnikach  opraw 
oświetleniowych  wykonanych  w  tech‐
nologii  LED.  Szacowany  koszt  robót 
wynosi 10 tys. złotych. 

Termin  wykonania  robót  instala‐
cyjnych ustalono na 30 grudnia 2018r.

Rusza projekt unijny budowy
odnawialnych źródeł energii 
Urząd  Miejski  w  Krasnobrodzie 

prowadzi  obecnie  postępowanie  na 
wykonanie  usługi  pod  nazwą:  Pełnie‐
nie  funkcji menedżera projektu  „Mon‐
taż odnawialnych  źródeł  energii  na  te‐
renie  gminy  Krasnobród”.  Wyłonio‐

ny  menedżer  projektu  będzie  miał  za 
zadanie  przeprowadzenie  prac  nie‐
zbędnych do wdrożenia projektu zwią‐
zanego  z  montażem  około  400  zesta‐
wów solarnych,  fotowoltaicznych oraz 
pomp ciepła oraz wdrożenie, a następ‐
nie  rozliczenie  dotacji  z  programu 
RPO prowadzonego przez Urząd Mar‐
szałkowski  Województwa  Lubelskie‐
go. 

Przewiduje  się  że  pierwsze  zesta‐
wy  solarne  będą  montowane  wiosną 
2019  roku  po  przeprowadzeniu  prze‐
targu  w  procedurze  europejskiej  oraz 
wyłonieniu  wykonawcy,  który  będzie 
montował  instalacje  OZE  w  budyn‐
kach  mieszkańców  gminy  Krasno‐
bród. 

Informujemy,  że  istnieje  jeszcze 
możliwość  dopisania  się  na  listę  osób 
zainteresowanych  montażem  w/w  od‐
nawialnych  źródeł  energii. Chętni mo‐
gą  zgłaszać  się  w  Urzędzie  Miejskim 
w  Krasnobrodzie  do  pracowników 
w  pokoju  nr  4  lub  zasięgnąć  szczegó‐
łowych  informacji  pod  nr  tel.  84  660 
7691.

I sesja VIII kadencji
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
Na  podstawie  Postanowienia  Ko‐

misarza  Wyborczego  w  Zamościu 

z  dnia  2  listopada  2018r.  w  sprawie 
zwołania  pierwszych  sesji  rad  gmin 
kadencji 2018 – 2023, w celu złożenia 
ślubowania  przez  radnych,  wójtów, 
burmistrzów,  prezydentów  miast  wy‐
branych  w  wyborach  samorządowych 
przeprowadzonych  w  dniu  21  paź‐
dziernika  2018r.  Burmistrz  Krasno‐
brodu  zwołuje  I  sesję  VIII  kadencji 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, któ‐
ra odbędzie się 21 listopada 2018 r. (tj. 
środa ) o godz. 13.00 w Krasnobrodz‐
kim Domu Kultury.

Porządek obrad pierwszej sesji Ra‐
dy  Miejskiej  przedstawia  się  następu‐
jącą:  1)  Otwarcie  sesji,  2)  Wręczenie 
zaświadczeń  o  wyborze  radnego, 
3) Złożenie  ślubowania  przez  radnych 
wg  treści  określonej  w  art.  23a  ust. 
1  ustawy  o  samorządzie  gminnym, 
4)  Uchwalenie  porządku  obrad, 
5)  Wybór  przewodniczącego  Rady 
Miejskiej,  6)  Wybór  wiceprzewodni‐
czącego  Rady  Miejskiej,  7)  Złożenie 
ślubowania przez Burmistrza wg treści 
określonej  w  art.  29a  ust.  1  ustawy 
o  samorządzie  gminnym,  8)  Sprawy 
różne, 9) Zakończenie obrad pierwszej 
sesji Rady Miejskiej.

Informacje zebrała:
M. Czapla

Otwarcie Roztoczańskiej Spółdzielni Socjalnej „WartO” 
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W  2018  roku  mija  25  lat  od 
powstania  zespołu  folklory‐

stycznego  „Wójtowianie”.  Srebrny  ju‐
bileusz  był  okazją  do  uroczystych  ob‐
chodów tego święta, które miały miej‐
sce w sobotę 6 października.

Na  zaproszenie  „Wójtowian”  oraz 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury, któ‐
ry  był  współorganizatorem  i  gospoda‐
rzem  tego  wydarzenia,  na  koncert  ju‐
bileuszowy przybyło wielu  dostojnych 
gości.  Wśród  nich  były  m.in.  władze 
samorządowe  szczebla  gminnego,  po‐
wiatowego  i  wojewódzkiego,  przed‐
stawiciele wielu  instytucji,  księża  oraz 
byli  członkowie  i  kierownicy  zespołu 
„Wójtowianie”, a  także  inicjator utwo‐
rzenia  zespołu    Stanisław  Roczkow‐
ski, pełniący wówczas funkcję wójta.

W  programie  jubileuszu  była  pre‐
zentacja  multimedialna,  za  pomocą 
której  przedstawiono  historię  zespołu 
z  uwzględnieniem wybranych  spośród 
długiej  listy  sukcesów.  Informacje 
i zdjęcia prezentowane na slajdach do‐
datkowymi  informacjami  uzupełniły 
Alicja  Parkitny  –  kierownik  zespołu 
oraz Mariola Czapla – dyrektor KDK.

Jak  na  jubileusz  przystało  podczas 
spotkania był czas na życzenia i gratu‐
lacje.  Rozpoczął  je  burmistrz  Krasno‐
brodu  Kazimierz  Misztal,  który  po‐
dziękował  zespołowi  za  jego  zaanga‐
żowanie  i  aktywną  działalność  na 
rzecz  lokalnej społeczności, pogratulo‐
wał  licznych  sukcesów  i  uhonorował 
członków  zespołu  specjalnymi  meda‐
lami  100lecia  niepodległości,  które 
zostały  wykonane  przez  gminę  Kra‐
snobród  dla  uczczenia  tej  rocznicy. 
Otrzymali  je  również  Marianna  Ol‐
szewska  i  Zbigniew  Molenda    kie‐
rownicy  zespołu,  którzy  pełnili  tę 
funkcję wcześniej.

Wójtowianie  otrzymali  też  życze‐
nia  i  gratulacje  od  Arkadiusza  Brat‐
kowskiego    członka  Zarządu  Woje‐
wództwa  Lubelskiego,  który  wręczył 
zespołowi  dyplom  uznania,  natomiast 
Alicji Parkitny  kierownikowi zespołu 
i Mirosławowi Berlinowi  szefowi ka‐
peli, medale z okazji 100. rocznicy od‐
zyskania  przez  Polskę  niepodległości. 
Zarząd  Województwa  Lubelskiego 
przyznał  te  nagrody  za  szczególne  za‐
sługi na rzecz regionu.

Władze powiatowe podczas  jubile‐
uszu  reprezentował  wicestarosta  za‐
mojski  Kazimierz  Mielnicki,  który 
w imieniu Zarządu powiatu zamojskie‐
go oraz własnym złożył życzenia i po‐
gratulował  zespołowi  licznych  sukce‐
sów  oraz  wręczył  Pani  Kierownik 
upominek.  Dodatkowo  przekazał  na 
ręce dyrektor KDK pismo informujące 

o  dofinansowaniu  przez  Zarząd  Po‐
wiatu  zakupu  nowych  strojów  dla  ze‐
społu.

Do  grona  osób  składających  ży‐
czenia  i  wręczających  upominki  dołą‐
czyli również dr Artur Sępoch  dyrek‐
tor  Wojewódzkiego  Ośrodka  Kultury 
w Lublinie, ks. dr Eugeniusz Derdziuk 
  proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP 
w  Krasnobrodzie,    Stanisław  Rocz‐
kowski,  Marianna  Olszewska,  która 
odczytała specjalnie na  tę okazję napi‐
sany przez  siebie wiersz oraz dyrekto‐
rzy  krasnobrodzkich  instytucji:  Zespo‐
łu  Szkół,  Sanatorium  Rehabilitacyjne‐
go,  Domu  Pomocy  Społecznej,  Kra‐
snobrodzkiego Domu Kultury,  a  także 
kierownik  Warsztatu  Terapii  Zajęcio‐
wej w Dominikanówce oraz Stowarzy‐
szenie „Ach Zielone”.

Specjalny prezent dla „Wójtowian” 
przygotowała  Krasnobrodzka  Orkie‐
stra  Dęta,  która  do  pięknego  bukietu 
składającego się z 25  róż oraz życzeń, 
które w imieniu orkiestry złożył kapel‐
mistrz  Mateusz  Krawiec  dołączyła 
upominek  muzyczny    wykonała  dwa 
utwory,  w  tym  tradycyjne  „Sto  lat”, 
które  przy  akompaniamencie  orkiestry 
zaśpiewali  wszyscy  uczestnicy  jubile‐
uszu.

Nie  wszyscy  mogli  być  osobiście 
na uroczystości  jubileuszowej, stąd  też 
życzenia  i  gratulacje  przesłali  pocztą 
elektroniczną.  Wśród  nich  były: 
dr Katarzyna Stanny  prodziekan Wy‐
działu Sztuki Mediów ASP w Warsza‐
wie,  wierna  fanka  zespołu,  zaprzyjaź‐
niona z nim i utrzymująca kontakty m. 
in.  poprzez  udział  w  Ogólnopolskich 
Warsztatach  Ilustratorów  w  Krasno‐
brodzie  i  wernisażach  wystaw  oraz   
Elżbieta  Ostrowska  –  dyrektor  Festi‐
walu Muzyki Organowej  i Kameralnej 
„Per Artem ad Astra”,  prezes Fundacji 
Młodzieżowej  Orkiestry  Kameralnej 
„Divertimento” z Warszawy.

Wśród  grona  nieobecnych  na  jubi‐
leuszu przyjaciół, sympatyków i fanów 
zespołu  byli  też  Jolanta  i  Zbigniew 
Górnikowie  z  Wrocławia.  Nie  mogli 
świętować  razem  z  zespołem,  ale  już 
wcześniej  przekazali  swój  prezent  dla 
zespołu. Pan Zbigniew jest mecenasem 
„Wójtowian”.  Zorganizował  dla  niego 
wyjazd do Wrocławia i koncerty m. in. 
w Muzeum  Etnograficznym  i  podczas 
jednego z festiwali oraz audycję w Ra‐
dio Wrocław.  Poza  tym,  jak  tylko  jest 
taka  możliwość  dokumentuje  działal‐
ność  zespołu  nagrywając  filmy  z  jego 
koncertów    i    rozpowszechnia  te  na‐
grania na płytach i w Internecie. Dzię‐
ki temu nasz zespół jest znany na Dol‐
nym Śląsku i nie tylko.

Z okazji  jubileuszu 25lecia zespo‐
łu  Państwo  Górnikowie    Jolanta 
i  Zbigniew  wraz  z  synem  Michałem 
nagrali  i  wydali  płytę  z  dokumentacją 
filmową  koncertów  „Wójtowian”  pt. 
„Roztoczańskich  wspomnień  czar”, 
która  była  ich  prezentem  jubileuszo‐
wym dla  zespołu.  Płyta  została  rozda‐
na uczestnikom koncertu.

Kiedy  już  wszystkie  życzenia 
i gratulacje zostały złożone i przekaza‐
ne  przyszedł  czas  na  występ  zespołu. 
Wójtowianie,  w  pełnym  swoim  skła‐
dzie:  Alicja  Parkitny,  Alicja  Olszew‐
ska, Alina  Słota,  Elżbieta  Piela,  Wie‐
sława  Dąbrowska,  Wanda  Sachajko, 
Zofia  Przytuła,  Mirosław  Berlin, 
Krzysztof Ujma i Bogusław Najda, za‐
prezentowali  kilka  wybranych  utwo‐
rów  ze  swojego  bardzo  bogatego  re‐
pertuaru. 

Po  zakończeniu  oficjalnej  części 
jubileuszu była uroczysta kolacja z de‐
gustacją tortu urodzinowego, który był 
prezentem  dla  zespołu  od  Agnieszki 
i Kazimierza Adamczuków. 

Uroczystościom  jubileuszowym 
towarzyszyła  okolicznościowa  wysta‐
wa  prezentująca  puchary,  statuetki 
oraz  inne  trofea  i  pamiątki  zespołu 
z licznych koncertów, a także dyplomy 
i wycinki prasowe. 

Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 14

Jubileusz 25lecia zespołu „Wójtowianie”

Podziękowanie
Serdecznie  dziękuję  wszystkim 

Wyborcom  z  Hutek  i  Kaczórek  za 
zaufanie  i  okazane  serce.  Dziękuję 
za oddane na mnie głosy. Postaram 
się Państwa nie zawieść. 

Z wyrazami szacunku
Anna Maria Szkałuba
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W  piątek  12  października 
2018  roku  w  Krasnobrodz‐

kim  Domu  Kultury  odbył  się  finał 
Gminnego Konkursu Plastycznego pod 
hasłem  „NASI  DZIELNI  STRAŻA‐
CY”,  który  zgromadził  liczne  grono 
autorów  prac,  ich  rodziców  i  nauczy‐
cieli.  Swoją  obecnością  zaszczycił  to 
spotkanie  także  gospodarz  miasta  – 
burmistrz Kazimierz Misztal,  który  po 
powitaniu dokonanym przez dyrektora 
KDK,  w  krótkim  wystąpieniu  przed‐
stawił  informację  o  początkach  tego 
konkursu.

Konkurs  został  zorganizowany 
przez  Krasnobrodzki  Dom  Kultury 
przy  współpracy  z  „Nativianą  Rozto‐
cze” – amerykańską firmą, która budu‐
je  rozlewnię  wody  w  miejscowości 
Grabnik. 

Inicjatywa  zorganizowania  kon‐
kursu wyszła od przedstawicieli „Nati‐
viany  Roztocze”  i  związana  jest  z  re‐
montem  remizy  Ochotniczej  Straży 
Pożarnej  w  Grabniku,  którego  wyko‐
nane finansowane jest przez tę firmę. 

Konkurs miał  na  celu  promowanie 
wiedzy  o  bezpieczeństwie,  populary‐

zowanie wiedzy o pracy stra‐
żaka,  a  także  rozwijanie 
i  kształtowanie  wyobraźni 
plastycznej  oraz  kreatywno‐
ści  dzieci  i  młodzieży.  Po‐
nadto  zamysłem  inicjatorów 
konkursu było, aby najlepsze 
prace  konkursowe  ozdobiły 
wnętrze  nowo  wyremonto‐
wanej  remizy  OSP  w  Grab‐
niku.

Konkurs  cieszył  się  dużym  zainte‐
resowaniem,  do  KDK  wpłynęło  129 
prac wykonanych przez uczniów szkół 
z terenu gminy Krasnobród. 

Oceny  prac,  z  podziałem  na  trzy 
kategorie wiekowe,   dokonała komisja 
konkursowa w składzie: Urszula Kawa 
(przewodnicząca)  i  Barbara  Niedź‐
wiedźPachołek  –  instruktorki  plastyki 
w  Warsztacie  Terapii  Zajęciowej 
w  Dominikanówce  oraz Marzena Ma‐
zurek –  instruktor ds. plastyki Krasno‐
brodzkiego Domu Kultury.

Wyniki  konkursu przedstawiają  się 
następująco:

Kategoria I (kl. IIV)
I  miejsce  –  Martyna  Bełz  –  Zespół 

Szkół w Krasnobrodzie
II miejsce (ex aequo)
Zuzanna Zdżyłowska   – Szkoła Pod‐
stawowa w Kaczórkach
Agata  Włodarczyk  –  Zespół  Szkół 
w Krasnobrodzie
III miejsce  – Malwina Kawka – Ze‐
spół Szkół w Krasnobrodzie

Wyróżnienia: 
Magdalena Maruszak – Zespół Szkół 
w Krasnobrodzie
Bartłomiej  Cisek  –  Zespół  Szkół 
w Krasnobrodzie
Kamil  Gałka  –  Szkoła  Podstawowa 
w Kaczórkach
Kinga  Cisek  –  Szkoła  Podstawowa 
w Majdanie Wielkim

15

„NASI DZIELNI STRAŻACY”
Finał Gminnego Konkursu Plastycznego
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Kategoria II (kl. V –VIII)
I  miejsce  –    Karolina  Sowa  –  Ze‐
spół Szkół w Krasnobrodzie
II  miejsce  –    Kinga  Majdanik  – 
Zespół Szkół w Krasnobrodzie
III  miejsce  –    Krzysztof    Zub  – 
Szkoła Podstawowa w Kaczórkach

Wyróżnienia: 
Karol  Wróblewski  –  Zespół  Szkół 
w Krasnobrodzie
Michał Piela – Zespół Szkół w Kra‐
snobrodzie
Magdalena  Umińska  –  Zespół 
Szkół w Krasnobrodzie

Kategoria III
(kl. Gimnazjum i Liceum)

I miejsce – Ewelina Rzepecka
II miejsce – Dominik Sowa
III miejsce –   Marcelina Nadłonek 
–  wszyscy  z  Zespołu  Szkół  w  Kra‐
snobrodzie.

Komisja  postanowiła  również 
wyróżnić  prezentacją  na  wystawie 
pokonkursowej  38  prac  następują‐
cych  autorów  z  Zespołu  Szkół 
w  Krasnobrodzie:  Natalia  Piszczek, 
Julia  Kula,  Oliwia  Piróg,  Julia  Ko‐
strubiec,  Katarzyna  Ujma,  Łukasz 
Pasieczny,  Ola  Tabała,  Bartosz  Za‐
wiślak,  Szymon  Bucior,  Lena  Maj‐
danik, Marcel  Bąk,  Nikola  Dąbrow‐
ska  –  kat.  I, Kacper  Jowiec, Konrad 
Dąbrowski,  Jakub Kozłowski,  Jakub 
Farion,  Kamila  Powroźnik,  Aneta 
Pastuszak,  Paula  Wyszyńska,  Kry‐

stian Piróg  i Karolina Lalik – kat.  II 
i  Julia  Deryło  –  kat.  III,  ze  Szkoły 
Podstawowej w Kaczórkach: Milena 
Bucior,  Zuzanna  Lis,  Paulina  Ro‐
maszko,  Natalia  Portka,  Maja  Ga‐
czoł,  Julia  Olinkiewicz,  Gabriela 
Złotorzyńska, Oliwier Holko, Michał 
Kukiełka  –  kat.  I,  Jakub  Kościk, 
Bartek Wileński,  Sebastian  Przygon, 
Katarzyna  Ścirka,  Kacper  Gałka  – 
kat.  II,  ze  Szkoły  Podstawowej 
w  Majdanie Wielkim: Wiktoria  Ko‐
chaniec i Agnieszka Bukała – kat. I. 

Nagrodzeni  otrzymali  nagrody 
rzeczowe  ufundowane  przez  firmę 
„Nativiana  Roztocze”,  wyróżnieni 
wydawnictwa  albumowe od Krasno‐
brodzkiego  Domu  Kultury,  a  wszy‐
scy  uczestnicy  pamiątkowe  dyplo‐
my.

Wręczenia  nagród  i  dyplomów 
dokonali  burmistrz  Krasnobrodu 
Kazimierz  Misztal  i  dyrektor  KDK 
Mariola Czapla.

Na  zakończenie  spotkania  był 
słodki poczęstunek  i czas na ogląda‐
nie  prac  konkursowych  prezentowa‐
nych na wystawie. Część z nich (na‐
grodzone  i  wyróżnione)  zostały  już 
oprawione w  ramki,  aby w  ten  spo‐
sób  przygotować  je  do  eksponowa‐
nia  w  remizie  OSP  w  Grabniku, 
gdzie  zostaną  zgodnie  z pierwotnym 
planem przekazane.

Mariola Czapla
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W dniu 16 września 2018 roku 
Krasnobrodzki  Gospel, 

w  odpowiedzi  na  zaproszenie  organi‐
zatorki,  pani  Kingi  Dyniec  zaśpiewał 
na  koncercie  charytatywnym  w  Ty‐
szowcach. 

Impreza zorganizowana została dla 
Angeliki,  której  historia  porusza  do 
łez.  Mnie  wzrusza  szczególnie  gdyż 

mieszkałam  z Angeliką  w  jednym  in‐
ternacie.  29  kwietnia  2018  Angelika 
Zińkiewicz  (Wasyluk)  w  wieku  33  lat 
urodziła śliczną córeczkę Olę. Niestety 

kilka godzin po porodzie dostała drga‐
wek  i  straciła  przytomność.  Po wyko‐
nanych  badaniach  postawiono  diagno‐
zę  krwiak śródmózgowy lewej pół‐

kuli  mózgu  z  przebiciem  do  układu 
komorowego. Angelika  jest przytomna 
jednak do dnia koncertu nie reagowała 
na  żadne  bodźce  z  otoczenia.  Na  im‐

prezie  nagrano  filmik,  gdzie  wszyscy 
skandują  jej  imię  i  kiedy  jej  mama 
włączyła Angelice  ten  filmik,  ona  za‐
częła reagować oczami. Od tamtej 

chwili  z  każdym  dniem  jest  lepiej. To 
świetna wiadomość, gdyż czeka na nią 
kochający mąż i malutka córeczka. 

Cieszymy się bardzo, że mogliśmy 
być  częścią  tej  wspaniałej  inicjatywy. 
Zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez 
mieszkańców  Tyszowiec,  czego  naj‐
lepszym wyrazem były owacje na sto‐
jąco. Mamy już zaproszenie na kolejny 
koncert. 
Angelika,  wracaj  do  zdrowia  i  przy‐
jeżdżaj na nasz kolejny koncert!

Karolina Piotrowska

Zaśpiewali dla Angeliki
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Sobota  13  października  2018 
roku  zapewne  będzie  pamięt‐

nym  dniem  dla  mieszkańców  niewiel‐
kiej  miejscowości  jaką  jest  Grabnik. 
W  tym  dniu  odbyło  się  bowiem  spo‐
tkanie, podczas którego  dokonano ofi‐
cjalnego  otwarcia  nowo  wyremonto‐
wanej remizy OSP.

Remiza  OSP  w  Grabniku  mieściła 
się  w  budynku  wybudowanym  kilka‐
dziesiąt  lat  temu w czynie społecznym 
przez  mieszkańców  tej  miejscowości. 
W ostatnich latach był on już w bardzo 
złym  stanie  technicznym. W  ścianach 
były dziury, stolarka okienna i drzwio‐
wa  wymagała  wymiany.    Budynek 
praktycznie  nie  nadawał  się  do  użyt‐
ku. 

Wiosną 2018 roku, gdy rozpoczęły 
się intensywne prace związane z budo‐
wą  rozlewni  wody  w  Grabniku  przez 
amerykańską  firmę  „Nativiana  Rozto‐
cze”,  przedstawiciele  inwestorów  wy‐
szli  z  inicjatywą  realizacji  działań  na 
rzecz  lokalnej  społeczności.  Burmistrz 
Krasnobrodu  Kazimierz  Misztal  za‐
proponował,  aby  te  działania  były 
skierowane  do mieszkańców Grabnika 
i  wspomniał  o  wymagającej  remontu 
remizie OSP w tej miejscowości. Ame‐
rykańscy  inwestorzy,  po  otrzymaniu 
od  burmistrza  niezbędnych  informacji 
i  dokumentów,  w  tym  kosztorysu  re‐

montu  zaakceptowali  ten  pomysł 
i przekazali na  rzecz OSP w Grabniku 
kwotę 240 tys. zł z przeznaczeniem na 
remont  remizy wraz  z  przyległym  ga‐
rażem.  W  ramach  zawartej  umowy 
z OSP w Grabniku, do czasu wybudo‐
wania  zakładu  „Nativiany  Roztocze”, 
tj.  do  lata  2019  roku  wyremontowana 
remiza  będzie  służyła  firmie  jako 
miejsce  spotkań,  a  jednocześnie  będą 
mogli z niej korzystać mieszkańcy. 

Prace  zostały  zlecone  miejscowe‐
mu  przedsiębiorcy,  który  wykonał 
gruntowny remont.  Jego efekty można 
było zobaczyć w sobotnie południe 13 
października. 

W  otwarciu  remizy  uczestniczyli 
przedstawiciele  „Nativiany  Roztocze”: 
Nick  Bolton  –  dyrektor  operacyjny 
i  James  Fischette  –  starszy  kierownik 
operacyjny,  burmistrz  Krasnobrodu 
Kazimierz  Misztal,  Zbigniew  Pióro   
właściciel  firmy  wykonującej  remont 
oraz  licznie  zgromadzeni  mieszkańcy 
tej  małej,  ale  urokliwej  miejscowości, 
z  sołtysem  Andrzejem  Ruskiem  na 
czele. W  uroczystości wziął  też  udział 
zespół  folklorystyczny  „Wójtowianie”, 
który słowami piosenki „Hej dzisiaj do 
Grabnika, hej gościniec prowadzi. Wi‐
tajcie kochani, jesteśmy Wam tu radzi” 
rozpoczął to spotkanie.

Po  muzycznym,  przyszedł  czas  na 

słowne  powitanie,  którego  dokonał 
Burmistrz  Krasnobrodu.  W  swoim 
krótkim  wystąpieniu  przedstawił  rów‐
nież informacje jak doszło do remontu 
remizy, a  w efekcie końcowym do te‐
go spotkania.

Następnie  głos  zabrali  reprezen‐
tanci „Nativiany Roztocze” – sponsora 
nowo wyremontowanej  remizy   Nick 
Bolton  i  James  Fischette.  Mówili  oni 
o  wyremontowanej  remizie  i  innych 
działaniach  firmy  prowadzonych 
z myślą o mieszkańcach Grabnika,  ta‐
kich  jak  nowa  nawierzchnia  drogi  od 
Krasnobrodu  do  Grabnika,  która  już 
została  wykonana  oraz  o  zadaniach, 
które  będą  jeszcze  realizowane w naj‐
bliższym  czasie,  tj.  budowa  drogi  do 
Suchowoli  (która  znacznie  skróci 
mieszkańcom  Grabnika  drogę  do  Za‐
mościa),  szybki  Internet  i  gazociąg, 
które dzięki powstającej firmie zostaną 
doprowadzone  nie  tylko  do  siedziby 
zakładu,  ale  także  do  samej  miejsco‐
wości.

Warto  też  wspomnieć,  że  z  inicja‐
tywy  „Nativiany  Roztocze”  i  przy  jej 
współfinansowaniu  Krasnobrodzki 
Dom  Kultury  zorganizował  Gminny 
Konkurs Plastyczny pod hasłem „Nasi 
dzielni  strażacy”,  z  którego  nagrodzo‐
ne  i  wyróżnione  prace  będą  zdobiły 
wnętrza  nowo  wyremontowanej  remi‐
zy. 

Prace  te  zostały  zaprezentowane 
w remizie, w formie wystawy podczas 
sobotniego  spotkania.  Za  współpracę 
przy  organizacji  konkursu  jego  pomy‐
słodawcy  otrzymali  dyplompodzięko‐
wanie,  które  wręczyła  dyrektor  Kra‐
snobrodzkiego Domu Kultury. 

Natomiast  burmistrz  Kazimierz 
Misztal,  na  pamiątkę  spotkania  wrę‐
czył  przedstawicielom  „Nativiany 
Roztocze”  albumy  fotograficzne 
o Roztoczu.

Na  zakończenie  oficjalnej  części 
spotkania  głos  zabrał  sołtys  Grabnika 
Andrzej  Rusek,  który  podziękował 
fundatorowi    Firmie „Nativiana Roz‐
tocze”    za  remont  remizy  oraz  za 
wszystkie inne, wykonane i planowane 
do wykonania zadania, mające na celu 
poprawę  warunków  życia  mieszkań‐
ców Grabnika.

Potem  był  poczęstunek  i  dalsza 
część  występu  zespołu  folklorystycz‐
nego  „Wójtowianie”,  który  muzyką 
i  śpiewem  umilał  czas  mieszkańcom 
Grabnika i ich gościom.

Mariola Czapla

Otwarcie wyremontowanej remizy OSP w Grabniku
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W  dniu  10  października 
2018r.  w  Krasnobrodzkim 

Domu  Kultury  odbyła  się  czterdziesta 
z  kolei,  i  zarazem  ostatnia  sesja  VII 
kadencji Rady Miejskiej w Krasnobro‐
dzie.

Podczas niej  radni podjęli następu‐
jące uchwały: 1) ws. wyrażenia  zgody 
na  zawarcie  kolejnej  umowy  najmu 
w  trybie bezprzetargowym po umowie 
zawartej  na  czas  określony,  2)  ws. 
ustalenia wstępnego miejsca lokalizacji 
nowego  przystanku  komunikacji  przy 
drodze  powiatowej  nr  3263L  ciągu 
drogowego  Majdan  Wielki    Majdan 
Mały  Tarnawatka na działce nr 114/2, 
3) ws.  przyjęcia  przez Gminę Krasno‐
bród  zadania  zarządzania  publiczną 
drogą  powiatową  Nr  3260L  Krasno‐
bród Tomaszów  Lub.  –  Krasnobród  – 
Jacnia na odcinku od km 8+556 do km 
15+250,  4) ws.  zmiany  statutu Gminy 
Krasnobród,  5)  ws.  wprowadzenia 
zmian w wieloletniej  prognozie  finan‐
sowej,  6)  ws.  zmiany  uchwały  budże‐
towej gminy na rok 2018.

Zgodnie  z  tradycyjnym  porząd‐
kiem  obrad  podczas  sesji  był  też  czas 
na  informację  Burmistrza  o  pracy 
w  okresie  międzysesyjnym,  zapytania 
radnych  i  wolne  wnioski,  wnioski 
i  wypowiedzi  mieszkańców,  komuni‐
katy i informacje.

W związku z tym, że była to ostat‐
nia  sesja  rady  w  tym  składzie,  w  jej 
programie  był  też  czas  na  podzięko‐
wania za minione 4 lata współpracy.
W  imieniu  radnych  podziękowania 
wraz  z  bukietem  kwiatów  dla  burmi‐
strza Krasnobrodu Kazimierza Miszta‐
la  przekazał  przewodniczący  Rady 
Miejskiej  w  Krasnobrodzie  Roland 
Wyrostkiewicz wraz z wiceprzewodni‐
czącymi:  Marią  Mierzwa,  Bernadetą 
Borek i Mieczysławem Dziurą.

Następnie  głos  zabrał  burmistrz 
Kazimierz  Misztal,  który  wyraził  sło‐
wa podziękowania dla radnych za  

działalność  na  rzecz  lokalnej  społecz‐
ności  i  owocną  współpracę  przez  mi‐
nione 4 lata. Podziękował również soł‐
tysom  i  przewodniczącym  zarządów 
osiedli.  Do  słów  podziękowań  dołą‐
czony były okolicznościowe  listy oraz 
specjalnie  wykonane  przez  gminę 
Krasnobród  pamiątkowe  medale 
z okazji obchodzonej w tym roku 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę nie‐
podległości.

Pamiątkowy  medal  100lecia  Nie‐
podległości  otrzymał  również wicesta‐
rosta zamojski Kazimierz Mielnicki.

Mariola Czapla

Ostatnia sesja VII kadencji
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie



Gazeta     rasnobrodzka Listopad 2018 19

Moje opowieści o Krasnobrodzie
Katastrofa samolotu

Lot Małej Ententy i Polski
Jest  po północy 27.VIII.1930 r. Na 

rzęsiście oświetlonej płycie  mokotow‐
skiego lotniska stoją ustawione w dwu 
rzędach  samoloty  z  Polski,  Rumunii, 
Jugosławii  i  Czechosłowacji.  Jest  ich 
24;    po  sześć  z  każdego  państwa 
uczestniczącego  w  rozpoczynających 
się właśnie zawodach. Załogę każdego 
samolotu  stanowią  pilot  i  obserwator. 
W maszynie  o  numerze  startowym  22 
polecą:  pilot  kpt.  Leopold  Pamuła 
i obserwator ppor. Walenty Azarewicz.
Na  lotnisku  panuje  ożywiony  ruch; 
mechanicy  dokonują  ostatnich  prze‐
glądów, piloci omawiają szczegóły tra‐
sy,  dziennikarze  robią  zdjęcia. Emocje 
związane ze zbliżającym się startem są 
tym  większe,  że  po  raz  pierwszy 
w  tych  zawodach  wprowadzono  prze‐
lot  nocny.  Przybywają  przedstawiciele 
władz:  szef  departamentu  lotnictwa 
płk. Ludomił Rayski, wiceminister ko‐
munikacji  inż. Witold  Czapski,  prezes 
Aeroklubu  Rzeczpospolitej  ks.  Janusz 
Radziwiłł i inni, a także gość specjalny 
  szef  lotnictwa  rumuńskiego  Henryk 
Gorsky. 

Po  uroczystej  inauguracji,  punktu‐
alnie o godz. 1 po północy,  rozpoczęły 
się  starty.  Samoloty  wznosiły  się 
czwórkami, po jednym z każdego pań‐
stwa  i    przez  chwilę  nad  lotniskiem 
widać    było  ich  poruszające  się  czer‐
wone  i  zielone    światła  pozycyjne. 
O  godz.  2  w  nocy  nadano  komunikat 
radiowy  o  zakończeniu  startów.  Teraz 
pozostało  tylko  oczekiwanie  na  mel‐
dunki z trasy.

I  Lotniczy  rajd  okrężny Małej  En‐
tenty i Polski zorganizowała w 1927 r. 
Jugosławia,  potem w  kolejnych  latach 
Czechosłowacja  i  Rumunia.  Organiza‐
torem IV  rajdu w 1930  r. była Polska. 
Zgodnie  z  regulaminem  w  zawodach 
uczestniczyły  tylko  państwa  człon‐
kowskie Małej Ententy  i  Polska,  a  ich 
celem  było wykazanie  sprawności  lot‐
niczej  i  wojskowej  załóg  oraz  utrzy‐
manie  przyjaznych  kontaktów  pomię‐
dzy aeroklubami państw. 

Trasa rajdu  liczyła 3924 km i wio‐
dła  z  Warszawy  do  Belgradu  przez 
Lwów,  Cieszyn,  Pragę  Czeską  i  Za‐
grzeb  z  lądowaniem  w  Belgradzie. 
Droga  powrotna  (28  sierpnia)  prowa‐
dziła  z  Belgradu  do  Warszawy  przez 
Bukareszt, Jassy, Lwów i Poznań, przy 
czym lotniska we Lwowie i Zagrzebiu, 
a  drugiego  dnia w  Jassach  i  Poznaniu 
były  punktami  kontrolnymi;  podczas 
przelotu nad nimi zawodnicy zobowią‐
zani  byli  zrzucić  z  samolotu meldunki 

ciężarkowe.
Dla  zawodników,  którzy  ukończą 

rajd  okrężny  przewidziano  w  następ‐
nych  dniach  próby  techniczne:  lot  na 
wysokości  5000  m,  lot  na  wysokość 
z  obciążeniem  oraz  start  na  lotnisku 
polowym.  Polacy  startowali  na  samo‐
lotach  „Lublin  R  VIII”    całkowicie 
polskiej  konstrukcji  według  projektu 
inż.  Jerzego  Rudlickiego,  wyproduko‐
wanych w Lublinie  (jedna załoga star‐
towała  na  Potezie  XXV).  „Lublin  R 
VIII”  to  dwumiejscowy  samolot  zwia‐
dowczy  o  mieszanej  konstrukcji 
(drewno, metal,  płótno). Za kabiną pi‐
lota  znajdowała  się  kabina  obserwato‐
ra, wyposażona w obrotnicę zespoloną 
z  dwoma  karabinami  maszynowymi. 
Obie  kabiny  osłaniały  wiatrochrony. 
Silniki  do  samolotów  zakupiono  we 
Francji  i  to  one  sprawiły  najwięcej 
kłopotów.

Katastrofa
Pierwszy  samolot  przeleciał  nad 

Lwowem  ok.  godz.  2.15,  potem  mel‐
dowały  się  kolejne  załogi.  Brakowało 
tylko  meldunku  z  samolotu  nr  22. 
Jeszcze  tego  samego  dnia  nad  ranem 
do  Warszawy  dotarła  wstrząsająca 
wiadomość: „Lublin R VIII” pilotowa‐
ny  przez  kpt.  Pamułę  rozbił  się  pod 
Krasnobrodem,  obserwator  Azarewicz 
nie  żyje.  W  okolicy  Krasnobrodu  sa‐
molot  z  powodu  awarii  silnika  stracił 
moc  i  zaczął  opadać.  Pilot  niewiele 
mógł  zrobić,  skierował  więc  maszynę 
nad stawy rybne należące do Kazimie‐
rza  Fudakowskiego.  Na  wysokości 
300  m  nad  ziemią  podjął  decyzję 
o  skoku  ze  spadochronem  i  przekazał 
ją  towarzyszowi.  Kapitanowi,  z  nie‐
wielkimi obrażeniami, udało się szczę‐
śliwie  wylądować  w  stawie.  Niestety 
podporucznik Azarewicz  nie  miał  tyle 
szczęścia.  Podczas  opuszczania  samo‐
lotu zaplątał się w pasy ochronne i nie 
zdążył  wyskoczyć.  Runął  wraz    z  sa‐
molotem do wody. Kapitan Pamuła na 
tyle, na  ile mógł  szybko w nieznanym 
terenie  i  panujących  jeszcze  ciemno‐
ściach,  sprowadził  pomoc.  Niestety 
było już za późno. Ciało lotnika zosta‐
ło  wydobyte  ze  stawu,  spomiędzy 
szczątków  samolotu  i  przeniesione  do 
dworu  Fudakowskich.  Kpt.  Pamuła 
wysłał  do Warszawy  depeszę  z  infor‐
macją o katastrofie. Potem czekano na 
przybycie  do  Krasnobrodu  komisji 
śledczej. 

Pogrzeb  Walentego  Azarewicza 
odbył się 30 sierpnia 1930 r. na Cmen‐
tarzu Wojskowym w Warszawie, na je‐
go grobie umieszczono śmigło z rozbi‐

tego „Lublina R VIII”. Jedynymi, któ‐
rzy  przekazali  stronie  polskiej  kondo‐
lencje  z  powodu  śmierci  oficera,  byli 
Czesi.

Kolejne niepowodzenia
Kilka  godzin  później,  na  terenie 

Czechosłowacji,  musiał  lądować  awa‐
ryjnie  drugi  polski  samolot  (Potez 
XXV)  pilotowany  przez  por.  pilota 
Witakowskiego.  Załoga  wyszła  bez 
szwanku,  ale  samolot  nie  nadawał  się 
już do lotu. Nie dość na tym: w okoli‐
cach  Cieszyna,  ok.  godz.  6,  kolejna 
polska maszyna  prowadzona  przez  pi‐
lota  kpt.  Rutkowskiego  musiała  lądo‐
wać  awaryjnie.  Pilotom  na  szczęście 
nic  się nie  stało,  ale  samolot nie mógł 
kontynuować  zawodów.  Czwartym 
polskim  samolotem,  który  musiał  lą‐
dować  awaryjnie,  był  znowu  „Lublin 
R VIII”. 80 km od Pragi zabrakło pali‐
wa,  a  po  jego  uzupełnieniu  załoga 
wróciła  do  udziału  w  zawodach.  Jed‐
nakże  drugiego  dnia,  po  przymuso‐
wym  lądowaniu  pod  Lwowem  z  po‐
wodu  fatalnych warunków meteorolo‐
gicznych,  piloci  wycofali  się  z  rajdu. 
Tak  więc  z  sześciu  polskich  samolo‐
tów,  tylko  dwa  ukończyły  rajd  bez 
usterek  i  przymusowych  lądowań. 
W tych zawodach niepowodzenia spo‐
tykały nie tylko Polaków; załogi pozo‐
stałych  państw  również miały  kłopoty 
techniczne  ze  sprzętem  i  nie  wszyscy 
dolecieli do mety.

Ostatecznie  zawody  ukończyło  13 
samolotów:  4  jugosłowiańskie,  4  cze‐
chosłowackie, 3 rumuńskie i 2 polskie, 
i w  takiej kolejności uplasowały się  te 
państwa w  końcowej  klasyfikacji  dru‐
żynowej.  W  klasyfikacji  indywidual‐
nej  najlepsi  okazali  się  Jugosłowianie 
i Czesi, natomiast Polacy zdobyli 7 i 9 
miejsce.

Śmierć  lotnika  pod  Krasnobrodem 
upamiętnia  prosty,  metalowy  krzyż. 
Pamiętam  go  jeszcze  z  czasów  dzie‐
ciństwa;  przecinał  taflę  wody  jednego 
ze  stawów  rybnych  na Podzamku. Od 
zawsze  też  wiedziałam,  że  oznacza 
miejsce katastrofy samolotu, która wy‐
darzyła  się  przed  wojną.  Teraz  krzyż 
stoi  na  grobli,  nawet  nie  w  pobliżu 
miejsca,  z  którego  go  zabrano,  ale 
znacznie  dalej.  Napis  na  równie 
skromnej  tabliczce  informuje,  że 
w  dniu  27  sierpnia  1930  r.  o  godz. 
2,25 zginął  tu  śmiercią  lotnika podpo‐
rucznik Walenty Azarewicz.

A co się stało z kpt. Pamułą? Pod‐
czas  II  wojny  światowej  walczył  jako 
pilot;  we  wrześniu  1939  r.  w  czasie 
jednej z walk powietrznych staranował 
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niemiecki  samolot.  Ciężko  poparzony 
wyskoczył  ze  spadochronem. Walczył 
także we Francji. W Anglii miał objąć 
dowództwo  jednego  z  pułków  my‐
śliwskich,  niestety,  nim  to  nastąpiło, 
zmarł  8  sierpnia  1940  r.  na  zakażenie 
krwi.  Spoczywa  na  cmentarzu 
w Blackpool.

Joanna Cios

Źródła:
(dostęp internetowy)
Barański  Andrzej  „Ostatni  lot  porucznika”, 
„Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2016 nr 1
„Lot  Małej  Ententy  i  Polski  1930”,  „Skrzy‐
dlata Polska” 1930, nr 2,
„Szczegółowe  wyniki  Lotu  Małej  Ententy 
i  Polski  1930  r.”,  „Skrzydlata  Polska”,  1930, 
nr 3
„Lotniczy  raid  okrężny  M.  Ententy  i  Polski 
rozpoczął się ubiegłej nocy”, „Gazeta Lwow‐
ska” 1930, nr 197
„Tragiczny  początek  raidu  Małej  Ententy 
i Polski”, „Express Lubelski” 1930, nr 211

„Niepowodzenie  naszego  lotnictwa  wojsko‐
wego”, „Głos Poranny” 1930, nr 237
„Raid  samolotowy  Polski  i  Małej  Ententy”, 
„Ilustrowany  Kuryer  Codzienny”  1930, 
nr 232,
„Dlaczego  na  ostatniem miejscu?  Na margi‐
nesie  raidu  lotniczego  Małej  Ententy”,  „Ilu‐
strowany Kuryer Codzienny” 1930, nr 233, 
„Ci,  którzy  odeszli”,  „Przegląd  Lotniczy”, 
1930, nr 9
Pamuła Leopold   Niebieska Eskadra  https.//
niebieskaeskadra.pl//?control=8&id=907
roztocze  24.info/  wycieczki/srodkowe/krzyz 
Krzyz  lotnika  por  w  azarewiczawkra‐
snobrodzie
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Święto Patrona Szkoły Podstawowej
im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie
Minęło już 79 lat od pamiętne‐

go  września,  kiedy  to  25 
Pułk  Ułanów  Wielkopolskich  stoczył 
ostatnią szarżę. W czasie wojny obron‐
nej  1939  r.  pułk  walczył  w  składzie 
Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. 23 
września  przeprowadził  bohaterską 
szarżę  pod  Krasnobrodem,  która  na‐
stępnie  zmieniła  się  w  ciężką  bitwę 
o Krasnobród, w której,  pomimo cięż‐
kich  strat  i  śmierci  dowódcy  I  szwa‐
dronu por. Tadeusza Gerleckiego, osią‐
gnięto  duże  sukcesy w  postaci  zajęcia 
i  utrzymania  miasta,  wzięcia  do  nie‐
woli sztabu niemieckiej 8 Dywizji Pie‐
choty.  Największe  straty  pułk  poniósł 
właśnie  pod Krasnobrodem – 26  zabi‐
tych i 35 rannych.

W  tegorocznej  uroczystości Święta 
Patrona  Szkoły  udział  wzięli  ucznio‐
wie,  ich  rodzice,  nauczyciele,  nauczy‐
ciele  emeryci,  dyrektorzy  szkół  i  za‐
kładów  pracy  z  terenu  gminy Krasno‐
bród,  szkolne  i  kombatanckie  poczty 
sztandarowe,  władze  Miasta  i  Gminy 

Krasnobród.  Gościem  honorowym  był 
pan  Jan  Gębka,  którego  obecny  na 
uroczystościach  Burmistrz,  odznaczył 
medalem  okolicznościowym  „100   
LECIA  ODZYSKANIA  NIEPODLE‐
GŁOŚCI” za działania  rzecz małej Oj‐
czyzny – Krasnobrodu. 

Obchody  rozpoczęto  od  mszy  św. 
w Kościele pw. NNMP o godz. 10.00. 
Następnie  udano  się  pod  pomnik  Żoł‐
nierzy  Września,  gdzie  minutą  ciszy 
uczczono  pamięć  poległych  a  delega‐
cje  szkół,  zakładów  pracy  oraz  przed‐
stawiciele władz  samorządowych  i  or‐
ganizacji  kombatanckich  złożyły  wią‐
zanki.

Po tym pochód, którego czoło zdo‐
bili jadący konno reprezentanci Stowa‐
rzyszenia Roztoczańskiej Konnej  Stra‐
ży  Ochrony  Przyrody  im.  25  Pułku 
Ułanów Wielkopolskich,  przemaszero‐
wał  do  szkoły.  Na  sali  gimnastycznej 
odbyły  się  dalsze  uroczystości.  Dzień 
ten  na  długo  zapadnie  w  pamięci 
pierwszoklasistom  i  ich  bliskim,  bo 

tradycją  już  jest,  że w dniu  święta pa‐
trona  zostają  oni  uroczyście  przyjęci 
do  grona  społeczności  szkolnej.  Po 
złożeniu  ślubowania,  pasowani  zostali 
szablą  ułańską  na  uczniów  Szkoły 
Podstawowej  im.  25  Pułku  Ułanów 
Wielkopolskich,  co  wzbudzało  moc 
pozytywnych  emocji.  Dowódca  Roz‐
toczańskiej  Konnej  SOP  wręczył 
pierwszoklasistom  pamiątkowe  ksią‐
żeczki związane z historią 25 pułku. 
Następnie  odbyła  się  akademia w wy‐
konaniu  uczniów  klas  IIIVII.  W  jej 
treści  nawiązano do 100.  rocznicy od‐
zyskania  przez  Polskę  niepodległości, 
poświęcenia  żołnierzy  25  pułku  oraz 
postawy  bohaterów,  jaka  powinna 
przyświecać  młodym  ludziom  w  dzi‐
siejszych  czasach.  Serdeczne  życzenia 
w wierszach i piosence spłynęły też do 
naszych najmłodszych uczniów. 
W  tym  uroczystym  dniu  korytarze 
szkolne  zdobiły  prace  konkursu  pla‐
stycznego  związanego  z  obchodami 
święta  patrona  jak  i  100.  rocznicą  od‐

Spotkania z Poezją Papieską i Piosenką Religijną
„Promieniowanie  ojcostwa”,  to  tytuł 
dramatu napisanego przez Karola Woj‐
tyłę, który stał się hasłem przewodnim 
tegorocznych,  XI  Józefowskich  Spo‐
tkań z Poezją Papieską  i Piosenką Re‐
ligijną,  zorganizowanych  przez  Miej‐
ski Dom Kultury w Józefowie.

Tradycyjnie  16  października, 
w  rocznicę  wyboru  Papieża  Polaka 
o  tytuł  najlepszych  recytatorów  i  wo‐
kalistów  walczyły  dzieci  i  młodzież 
naszego województwa. 

Publiczność  zgromadzona  podczas 
tego  artystycznego  spotkania  mogła 
posłuchać  fragmentów  tekstów  Jana 
Pawła  II  oraz  pięknych  piosenek  reli‐
gijnych.

Recytatorzy  deklamowali  jeden 
wybrany  utwór  Karola Wojtyły,  nato‐
miast  soliści  i  zespoły wokalne wyko‐
nywali  po  dwie  piosenki  o  tematyce 

religijnej.
Prezentacje  recytatorów  i  wokali‐

stów  oceniało  zamojskie  jury  w  skła‐
dzie: Beata Momot z  chóru „Ale Can‐
tare”,  Barbara  Rabiega  z  Orkiestry 
Symfonicznej  im.  Karola  Namysłow‐
skiego  oraz  aktor  Teatru  „Performer” 
i multiinstrumentalista Michał Dudziń‐
ski.

Do  konkursu  tego  przystąpiły  trzy 
reprezentantki Krasnobrodzkiego Dom 
Kultury:  Karolina  Smoluch  i Wiktoria 
Fila w  części  recytatorskiej,  natomiast 
Gabriela Szpyra w wokalnej. 

Miło mi poinformować wszystkich 
czytelników,  że  wśród  laureatów  czę‐
ści  recytatorskiej znalazła się Karolina 
Smoluch,  która,  za  prezentację  frag‐
mentu  tekstu „Przed sklepem jubilera” 
zdobyła I miejsce.

Natomiast w  części wokalnej  kon‐
kursu  jedyne  wyróżnienie  trafiło  do 
Gabrieli  Szpyry,  która  przy  własnym 
akompaniamencie  gitarowym  zaśpie‐
wała przepiękne utwory: „Ojcze nasz” 
i „ Chcę widzieć Cię”. 

Naszym  młodym  artystkom  ser‐
decznie  gratulujemy  i  życzymy  dal‐
szych sukcesów.

M.K.
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World Multiplication Table Day 2018
W  dniu 28 września w Zespo‐

le  Szkół  w  Krasnobrodzie 
odbyła  się  VIII  edycja  obchodów 
Światowego  Dnia  Tabliczki  Mnoże‐
nia.  Udział  w  tej  akcji  wzięli  ucznio‐
wie klas IV – VIII szkoły podstawowej 
w liczbie 165. 

W  tygodniu  poprzedzającym  VIII 
Światowy  Dzień  Tabliczki  Mnożenia 

uczniowie  ćwiczyli  znajomość  tablicz‐
ki w  formie  różnych  gier  i  zabaw. Na 
głównym  korytarzu  szkolnym  została 
wykonana  gazetka  promująca  tablicz‐
kę  mnożenia.  Na  drzwiach  wejścio‐
wych  oraz  korytarzach  zawieszono 
plakaty  informacyjne.  Ponadto 
w  szkole  został  zorganizowany  kon‐
kurs  na  najciekawszą  rymowankę  uła‐
twiającą  zapamiętanie  tabliczki  mno‐
żenia. 

W dniu obchodów, tj. 28.09.2108 r. 
został  przeprowadzony  egzamin  ze 
znajomości  tabliczki.  Uczniowie  roz‐
wiązywali  przygotowane  zestawy,  od‐
powiednie dla swojej grupy wiekowej.

Wszyscy  Ci,  którzy  zdali  egzamin 
(rozwiązali  test  bezbłędnie)  otrzymali 
certyfikaty i uzyskali tytuły EKSPER‐
TÓW TABLICZKI MNOŻENIA.

Wśród klas IV VIII najlepszą zna‐
jomością  tabliczki  wykazali  się 
uczniowie klas czwartych i to oni zaję‐
li  czołowe  lokaty  w  rankingu  klas, 
który przedstawia się następująco:
1 miejsce  kl. IVa
2 miejsce  kl. IVb

3 miejsce  kl. VIIIc
Uczniom,  którzy  pomyślnie  zdali 
ten egzamin gratulujemy i jednocze‐
śnie zachęcamy wszystkich do syste‐
matycznego  utrwalania  tabliczki 
mnożenia.

Organizator Główny:
 KARTY GRABOWSKIEGO

Koordynatorzy:
Bożena Wiatrzyk i Renata Koperwas

17 lat temu, 30. września 2001 r. 
nasza szkoła dostąpiła  niezwy‐

kłego zaszczytu, otrzymała  imię Armii 
Krajowej.  Przez  te  wszystkie  lata  na‐
uczyciele  i  uczniowie  nie  szczędzą 
wysiłku  żeby  udowodnić,  że  jesteśmy 
godni tego zaszczytu. Ciągle przed na‐
mi  jeszcze  sporo  pracy,  bo  dorównać 
etosowi  naszego  patrona  to  niezwykle 
trudna sprawa. 

W doniosłym święcie, które odbyło 
się  w  dniu  28  wrzesnia  2018  roku 
uczestniczyli  zaproszeni  goście:  Sła‐
womir  Zawiślak    prezes  ŚZŻ  AK 
Okręg  Zamość, Kazimierz Mielnicki   
wicestarosta zamojski, Roland Wyrost‐
kiewicz    przewodniczący  Rady Miej‐
skiej  w  Krasnobrodzie,  Kazimierz 
Misztal – burmistrz Krasnobrodu, Elż‐
bieta  Borek  –  inspektor  do  spraw 
oświaty Urzędu Miejskiego w Krasno‐

brodzie,  Elżbieta  Działa  –  dyrektor 
Zespołu  Szkół w Krasnobrodzie, Kry‐
styna Czapla  –  zastępca  dyrektora Ze‐
społu  Szkół w Krasnobrodzie, Małgo‐
rzata Kawałek    dyrektor  Szkoły  Pod‐
stawowej  im.  Kardynała  Stefana  Wy‐
szyńskiego  w  Majdanie  Wielkim, 
Urszula  Czapla    kierownik Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, 
sołtysi  wsi  Kaczórek,  Hutek  i  Starej 
Huty,  nauczyciele  emeryci,  poczty 
sztandarowe  ŚZŻ AK oraz szkół z  te‐
renu gminy.

Opiekę  duchową obchodów  święta 
sprawowali  kapłani:  ksiądz Artur  So‐
kół    proboszcz  parafii  w  Bondyrzu 
i ksiądz Paweł Zawada.

Ojczyzna  to  słowo  jest  nam  Pola‐
kom szczególnie drogie, a pamięć o jej 
bohaterach  jest  naszym  obowiązkiem 
z  takim  przesłaniem  wystąpili  ucznio‐

wie klas VII i VIII przedstawiając uro‐
czystą akademię    „W Hołdzie Bohate‐
rom”, przygotowaną przez panią Kata‐
rzynę Buczak.

Następnie  uczestniczyliśmy  we 
mszy  świętej    koncelebrowanej  przez 
księży  proboszcza  Artura  Sokoła 
i księdza Pawła Zawadę, który wygło‐
sił homilię. 

Złożenie wiązanek  i modlitwa pod 
pomnikiem  to  kolejny  ważny  punkt 
obchodów  święta.  Następnie  swoje 
umiejętności  zaprezentowali  ucznio‐
wie  klasy  I,  których  do  występu  oraz 
ślubowania  przygotowała  pani  Anna 
Szkałuba. 

Bardzo  serdecznie  dziękuję  wszy 
stkim,  którzy  włączyli  się  w  uświet‐
nienie i przygotowanie święta. 

Elżbieta Zub  dyrektor SP
Fotoreportaż str. 24

Święto Patrona
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach

zyskania  przez  Polskę  niepodległości, 
w  którym  uczniowie  przedstawili  go‐
dło narodowe.

Pani Dyrektor ZS w Krasnobrodzie 
podziękowała  wszystkim  przybyłym 
gościom  i  uczestnikom  spotkania  za‐
praszając  na  poczęstunek.  Atmosfera 
i  piękna  pogoda  tego  dnia  sprzyjała 
spacerom,  wspomnieniom  wcześniej‐

szych  takich  spotkań,  a  Szkolna  Izba 
Pamięci  i  Tradycji  otwarta  była  dla 
zwiedzających. 

Za  nami  dostojna  uroczystość  peł‐
na wzruszeń, wspomnień i zadumy, ale 
przed  nami  kolejne  rocznice  i  wciąż 
aktualne  zadania  dla  nas  nauczycieli: 
nie zapomnieć tego, o co walczyli nasi 
dziadkowie;  przekazywać  młodemu 

pokoleniu  Polaków  kultywowanie  tra‐
dycji ułańskich i wartości, o które wal‐
czył  25  pułk;  wpajać  w  umysły  na‐
szych wychowanków  słowa,  które  tak 
bardzo  wpisane  są  w  dzieje  narodu 
polskiego: „Bóg, honor i Ojczyzna”.

Nauczyciele ZS
Fotoreportaż – str. 23
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 XXVI BIEGI PRZEŁAJOWE „DLA NIEPODLEGŁEJ”
O Puchar Szkoły im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim

W  dniu  4  października  2018 
roku  w  Szkole  Podstawo‐

wej  im. Kardynała Stefana Wyszyń‐
skiego  w  Majdanie Wielkim  odbyły 
się  XXVI  Biegi  Przełajowe,  w  któ‐
rych wzięły udział następujące szko‐
ły:  Zespół  Szkół  w  Krasnobrodzie, 
Szkoła  Podstawowa  im  Armii  Krajo‐
wej w   Kaczórkach, Szkoła Podstawo‐
wa im. Tadeusza Kościuszki w Sucho‐
woli,  Szkoła  Podstawowa  im. Batalio‐
nów  Chłopskich  w  Szewni  Górnej 
i  Szkoła  Podstawowa  im.  Kardynała 
Stefana  Wyszyńskiego  w  Majdanie 
Wielkim. 

Główne cele zawodów:
  krzewienie  idei  patriotyzmu  poprzez 
uprawianie sportu;
  integracja  uczniów  z  różnych  szkół 
i środowisk;
  kształtowanie  kulturalnego  zachowa‐
nia się zgodnie z zasadą „ fair play;”
 promowanie zdrowego stylu życia;
  wzmacnianie  kondycji  fizycznej   
i wytrzymałości; 

Po  powitaniu  gości,  uczniów,  ro‐
dziców  i  nauczycieli  pani  dyrektor 
Małgorzata Kawałek  zaprosiła wszyst‐
kich do Biegu Przełajowego „Dla Nie‐
podległej”,  którego  trasa  prowadziła 
główną  drogą  przez  Majdan  Wielki. 
W  biegu  wziął  czynny  udział  Bur‐
mistrz  Krasnobrodu  Kazimierz  Misz‐
tal. Nad bezpieczeństwem czuwali Po‐
licjanci  z  Posterunku  Policji  w  Kra‐
snobrodzie. 

Po  biegu wszyscy  udali  się  na  bo‐
isko szkolne, gdzie rozpoczęły się bie‐
gi przełajowe dla uczniów klas 0VIII.

Oto wyniki uczniów w różnych ka‐
tegoriach:
Uczniowie  klas  0III  (naszej  szkoły) 

rywalizowali  między  sobą  w  następu‐
jących  kategoriach:  „0I”  Dziewczęta; 
„0I”  Chłopcy;  „IIIII”  Dziewczęta 
i „IIIII” Chłopcy. 

Uczniowie,  którzy  zajęli    miejsca 
nagrodzone medalami:

KL. 0I Dziewczęta: 
I miejsce  Weronika Tytuła; 
II miejsce  Ewa Kowalska; 
III miejsce  Lena Kołtun; 

KL. 0I Chłopcy: 
I miejsce   Mateusz Rzepecki;
II miejsce  Oskar Tytuła; 
III miejsce  Adrian Tyrka;  

KL. IIIII Dziewczęta: 
I miejsce  Wiktoria Kochaniec; 
II miejsce  Wiktoria Tytuła;
III miejsce  Agnieszka Bukała; 

KL. IIIII Chłopcy: 
I miejsce  Kacper Skowroński;
II miejsce  Bartosz Smoluch; 
III miejsce  Kacper Tyrka.

Uczniowie VVIII  pięciu  szkół  ry‐
walizowali  między  sobą  w  katego‐
riach: 
KL.V Dz.; V Chł.; KL.VI Dz.; VI Chł; 
KL.VII  Dz.;  VII  Chł.;  KL.  VIII  Dz. 
i VIII Chł.
Miejsca nagrodzone medalami  zdobyli 
następujący uczniowie: 

Kl. V Dz.: 
I miejsce  Wiktoria Kucner
 SP Szewnia Górna;
II miejsce  Kamila Budzyńska
 ZS Krasnobród; 
III miejsce  Paulina Nowak 
  SP  Suchowola. 

Kl. V Chł.:
I miejsce  Przemysław Częścik 
 SP Szewnia Górna; 
II miejsce  Aron Piwko
 ZS Krasnobród; 

III miejsce  Mateusz Piskor
 SP Majdan Wielki. 

KL. VI Dz.: 
I miejsce  Paulina Molenda
 ZS Krasnobród; 
II miejsce  Sandra Piskor
 SP Suchowola; 
III miejsce  Aleksandra Buczak 
 SP Kaczórki. 

KL. VI Chł.: 
I miejsce  Maciej Pakuła
 SP Suchowola; 
II miejsce  Łukasz Rajtak
 SP Majdan Wielki; 
III miejsce  Dawid Kozłowski
 SP Szewnia Górna.

KL.VII Dz.: 
I miejsce  Aleksandra Dziura
 ZS Krasnobród; 
II miejsce  Klaudia Kostrubiec
 ZS Krasnobród; 
III miejsce  Wiktoria Guziak
 SP Szewnia Górna. 

KL. VII Chł.: 
I miejsce  Mateusz  Borek
 SP Majdan Wielki; 
II miejsce  Norbert Pasieczny
 ZS Krasnobród; 
III miejsce  Kacper Płoński 
 SP Kaczórki. 

KL. VIII Dz.: 
I miejsce  Natalia Pura
 SP Szewnia Górna;
II miejsce  Gabriela Wołowiec
 ZS Krasnobród;  
III miejsce  Kinga Gęśla
 SP Suchowola. 

KL. VIII Chł.:
I miejsce  Mateusz Brodziak
 ZS Krasnobród; 
II miejsce  Paweł Michalik
 SP Suchowola; 
III miejsce  Leszek Dobek
 SP Kaczórki.

W łącznej klasyfikacji szkoły zaję‐
ły następujące miejsca:
I miejsce  ZS Krasnobród (90 pkt)
II miejsce  Szewnia Górna  (68 pkt)
III  miejsce  SP Suchowola (66 pkt)
IV  miejsce    SP Majdan Wielki  (65 
pkt)
V miejsce  SP Kaczórki (30 pkt).

Puchar  Szkoły  Podstawowej  im 
Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego 
w Majdanie Wielkim  XXVI  Biegów 
Przełajowych  „Dla  Niepodległej” 
zdobył ZS z Krasnobrodu.

Komisja  sędziowska: Andrzej  Ga‐
łan, Marek Margol. Krzysztof  Szkału‐
ba, Marek Tkaczyk.

Jacek Kowalik i Andrzej Gałan
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