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Krasnobród
wśród najpiękniejszych
Nakładem Wydawnictwa „Press-Forum” ukazał się drugi tom albumu „Najpiękniejsze polskie uzdrowiska”. W publikacji tej znalazły się również informacje
o uzdrowisku Krasnobród wzbogacone
pięknymi zdjęciami przedstawiającymi
uroki naszego miasta wykonanymi przez
Jerzego Cabaja oraz zdjęciami historycznymi. W albumie przedstawiona została
również oferta krasnobrodzkiego sanatorium. Teksty zawarte w albumie są w
dwóch językach polskim i angielskim.
Publikacja zrealizowana została pod patronatem Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP oraz Stowarzyszenia Unia
Uzdrowisk Polskich.

Prace projektowe
Pod koniec czerwca br. rozstrzygnięto przetarg prowadzony w trybie
przetargu nieograniczonego, na wykonanie prac projektowych, dotyczących
inwestycji wchodzących w skład większego zadania noszącego tytuł: „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w
Krasnobrodzie”. Zadanie to uzyskało
– przypomnijmy – dofinansowanie ze
środków Unijnych tj. RPO-WL 20072013 w wysokości prawie 3 mln. zł.
Umowy z wykonawcami dotyczyć
będą:
1.
Zaprojektowania przebudowy i remontu budynku zaplecza sanitarnego nad zalewem oraz zaprojektowania rozbudowy punktu widokowego
wraz z przebudową podejścia na ten
punkt.
2.
Zaprojektowania ścieżek rowerowych i spacerowych wokół połączonych
zbiorników wodnych o długości ponad 3
km, przebudowy parkingów przy ulicy Sikorskiego i Młyńskiej na około 300 miejsc
postojowych, przebudowę traktu spacerowego w ulicy Młyńskiej oraz oświetlenia
wokół zbiorników wodnych.
Termin zakończenia prac projektowych określony został na 15 lipca br.
Zielona wyspa
Z końcem czerwca br. RSP w Majdanie Wielkim przystąpiło do zagospodarowania nieurządzonej części Placu Siekluckiego.
Prace polegać będą na zagospodarowaniu tzw. „Zielnej wyspy” z utwardzonymi alejkami, ławeczkami i nasadzeniami drzewami. Koszt wykonania zadania
to kwota ok. 130 tys. Termin zakończenia
realizacji tego zakresu planowane jest na
listopad br. Inwestycja wchodzi w skład
większego projektu pn. „Krasnobród –
miasto turystyki i rekreacji”, który obejmuje również zagospodarowanie terenów
rekreacyjnych z placami zabaw w sąsiedztwie zalewu przy u. Młyńskiej. Projekt jest
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Projekt rozbudowy punktu widokowego
realizowany z dofinansowaniem z funduszy unijnych z PROW 2007-2013.
Nowy sołtys w Hucisku
W związku z rezygnacją złożoną
przez Leszka Droździela dotychczasowego sołtysa wsi Hucisko w dniu 29 czerwca
br. odbyło się zebranie wyborcze. Spośród
4 kandydatów największą ilość głosów
otrzymał i sołtysem został wybrany Wiesław Wiatrzyk.
Informacje zebrała
M. Czapla

Burmistrz Krasnobrodu
i Krasnobrodzki Dom Kultury
organizują

X Gminny Turniej
Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza
Krasnobrodu
który odbędzie się
11.07.2010r.
na stadionie sportowym
w Krasnobrodzie

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie
Wydawca: Krasnobrodzki Dom Kultury
Redakcja: Mariola Czapla (red. nacz.), Radosław Cios-Mairot (red. graf.)
Mariola Kawecka, Marzena Mazurek

Do udziału w turnieju
zaproszone zostały drużyny
ze wszystkich miejscowości
gminy Krasnobród
oraz z terenu miasta.
Termin zgłoszenia upływa
w dniu 30 czerwca 2010r.
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Sukces „IGROS-u”

S

ezon 2009-2010 w rozgrywkach
klasy A zakończył się w niedzielę
20.06.2010r. meczem pomiędzy drużynami „Igrosu” Krasnobród, a Orkanem z
Bełżca wynikiem 3-0 dla gospodarzy. Był
to zarazem już ostatni mecz w Klasie „A”.
Nasza drużyna kolejkę przed zakończeniem rozgrywek zapewniła sobie awans
do Klasy „Okręgowej”. Sukces jest tym
bardziej znaczący, iż „IGROS” wygrał
wszystkie spotkania rundy wiosennej. Po
raz kolejny nasza drużyna znalazła się w
wyższej klasie rozgrywkowej. Jeśli chodzi
o młodsze grupy wiekowe tj. Juniorzy i
Trampkarze również zajęli wysokie miejsca w tabeli, co daje nam optymistyczne
spojrzenie w przyszłość jeśli chodzi o dal-

szą działalność i rozwój klubu. Możliwe
to było dzięki bardzo dobrej grze wszystkich zawodników, pracy trenerskiej, jak
również systematycznym treningom z
dużą frekwencją
ze strony piłkarzy.
Sukces nie byłby
możliwy gdyby
nie pomoc Urzędu
Miasta i Gminy
w Krasnobrodzie,
Ochotniczych
Straży Pożarnych
z terenu gminy,
sponsorów w postaci właścicieli
firm działających
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na naszym terenie, jak też innych osób zaangażowanych w działalność klubu, często wolontariuszy. Zarząd w imieniu zawodników serdecznie dziękuje wszystkim
wymienionym i pozostałym za dotychczasowe wspieranie działalności, ze swej
strony postara się dalej godnie reprezentować Miasto i Gminę w rozgrywkach Klasy

Okręgowej w przyszłym sezonie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
kibiców piłki nożnej i pozostałych mieszkańców naszej gmina na kolejne mecze i
wsparcie klubu w kolejnym sezonie.
Ze sportowym pozdrowieniem
w imieniu Zarządu MGKS „IGROS”
Prezes
Sylwester Kłyż

O PORANKU….
zy wiedzieli Państwo, że aby zrobić zdjęcie pająka, motyla czy
mrówki trzeba czasami na to poświęcić
nawet kilka godzin...?
Ale to nie wszystko,
najpierw trzeba zerwać
się bladym świtem albo
raczej w środku nocy,
dojechać do lasu lub na
śpiącą jeszcze łąkę, odnaleźć „obiekt”, przyjąć
odpowiednią pozycję i
robić fotki. Wydawać by
się mogło, że to wszystko.
Ale nie jest to wcale takie
proste... Czasami bywa
tak, że nawet z kilkudziesięciu zdjęć żadne nie będzie zadawalające. Skąd o
tym wszystkim wiem?
Otóż 23 czerwca 2010 r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbył się wernisaż makrofotografii Leszka Wygachiewicza, pasjonata, który przyrodą interesuje
się już od najmłodszych lat, kiedy to bacznie się jej przyglądał, obserwował i kodował w pamięci najpiękniejsze obrazy.
W 1999 roku postanowił utrwalać to, co
go fascynuje i wtedy właśnie na poważnie

C

zaczęła się jego przygoda z fotografowaniem. Zaczynał od fotografii analogowej
na diapozytywach, jednak najbardziej
bliska stała się mu makrofotografia i fotografia kra-

jobrazu.
Efekty jego pracy można
podziwiać w Krasnobrodzkim Domu Kultury, gdzie jak wspomniałam wcześniej
odbył się wernisaż jego wystawy zdjęć
zatytułowany „O poranku”.
Sam autor obecny na wystawie opowiedział o swojej pasji i o szczegółach
związanych z realizacją swojego hobby.
Odpowiadając na pytania obecnych na
wystawie miłośników fotografii zdradził

szczegóły przygotowywania się do każdej
sesji w plenerze, o niedogodnościach przy
robieniu tego rodzaju zdjęć, ale także o
niesamowitej satysfakcji, kiedy wywołując fotki (cyfrowy negatyw) widzi to, czego nie dostrzegł w obiektywie aparatu.
„O poranku”- to wystawa fotografii
owadów, pajęczaków i przyrody, która
została uchwycona
w kadrze na roztoczańskich łąkach.
Podczas
krasnobrodzkiego wernisażu oprócz samej
wystawy
można
było obejrzeć pokaz
diaporam o tej samej tematyce.
Miło mi jest
poinformować Czytelników „Gazety
Krasnobrodzkiej”, że wystawę oglądać
można do końca sierpnia w godzinach pracy Krasnobrodzkiego Domu Kultury, tj. od
poniedziałku do piątku od 8.00-18.00, w
soboty od 9.00-17.00.
Serdecznie zapraszamy, gwarantuję,
że warto !:)
M.K.
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Pomoc Powodzianom
piątek 18 czerwca z Krasnobrodu do Wilkowa w województwie lubelskim wyjechał transport darów
dla poszkodowanych w tegorocznej powodzi. Dzięki ofiarności społeczeństwa
Gminy Krasnobród udało się zebrać około
20 ton zbóż i ziemniaków oraz kilkaset kilogramów żywności i środków czystości.
Dary przewiezione zostały na dwóch samochodach ciężarowych, udostępnionych
nieodpłatnie przez: Zakład Gospodarki
Komunalnej w Krasnobrodzie oraz Panią
Urszulę Teterycz z Suchowoli.
Po dotarciu do Wilkowa, władze tej
gminy skierowały nasz transport do Rogowa. Tam w szkole podstawowej, mieści się
sztab koordynujący rozdzielanie napływającej pomocy. Z Rogowa wraz z jednym z
sołtysów udaliśmy się do jednego z punktów magazynowania darów. Dzięki zaangażowaniu pracowników ZGK, których
do Wilkowa pojechało siedmiu
i pomocy mieszkańców Gminy
Wilków, sprawnie udało się rozładować zawartość ciężarówek.
Mieszkańcy z radością powitali nasz transport. Potrzeba
im dosłownie wszystkiego, a
szczególnie środków czystości
i wody. Dokoła widać tam ślady
niedawnej powodzi. Jak okiem
sięgnąć, widać spustoszenia. Najbardziej przygnębiające wrażenie
wywołują zalane sady (drzewa do
wysokości ok. 2 metrów są podpalone, jakby przyprószone pyłem). Gmina Wilków to zagłębie

W

sadownicze (głównie sadzi się tu jabłonie i
wiśnie), dlatego powódź to podwójna tragedia dla mieszkańców. Potracili oni nie
tylko swój dobytek, ale i źródła utrzymania swych rodzin.
Solidaryzując się z mieszkańcami tej
poszkodowanej Gminy, na najbliższej lip-

cowej sesji Rady Miejskiej, wprowadzona
będzie do porządku obrad uchwała o pomocy finansowej dla mieszkańców Gminy
Wilków. Planuje się udzielenie pomocy z
budżetu Gminy Krasnobród w wysokości
20 tys. zł.
W tym miejscu chcemy bardzo serdecznie podziękować
wszystkim którzy włączyli się akację zbierania darów. Dziękujemy
mieszkańcom Gminy i
przebywającym w Krasnobrodzie gościom za
ofiarność, sołtysom za
koordynację zbiórki w
poszczególnych miejscowościach, członkom
OSP z terenu gminy za
pomoc w zbiórce i załadunku darów, Panu
Stanisławowi Borkowi
i Państwu Adamczukom za umożliwienie zbiórki w
ich punktach handlowych, Pani
Urszuli Teterycz za nieodpłatne
przekazanie samochodu ciężarowego, wolontariuszkom z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie za pomoc przy zbiórce
darów w punktach handlowych.
Zbigniew Michalski
z-ca Burmistrza Krasnobrodu
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Wizytacja kanoniczna

w Parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie
22 maja 2010 roku – w piękny sobotni
dzień, kiedy to przypadała Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego – mieliśmy okazję gościć w naszej parafii J.E.
ks. bpa Wacława Depo, ordynariusza zamojsko-lubaczowskiego. Była to pierwsza
w historii parafii wizytacja kanoniczna.
Ksiądz Biskup rozpoczął wizytację od
Potoczka, gdzie po krótkim przywitaniu
odbyło się spotkanie z wiernymi zgromadzonymi przy tamtejszym kościele.
Następnie wygłosił swoje Słowo i wraz
ze wspólnotą modlił się podczas nabożeństwa majowego. Na zakończenie udzielił
błogosławieństwa i udał się do Kolonii Potoczek na spotkanie z rodziną Palonków.
Potem w asyście Policji i Straży udał się
do Jacni, gdzie odbyło się podobne spotkanie z wiernymi. Ponadto Ksiądz Biskup
nawiedził z Komunią Świętą chorego pana
Władysława Tabałę, który był
oddany sprawie
budowy kościoła w Jacni.
O godzinie
13.00 Pasterz
przybył do Sanatorium Rehabilitacyjnego
dla Dzieci na
spotkanie
z
przedstawicielami i dyrektorami różnych instytucji. Spotkanie odbyło się w myśl słów Jana Pawła
II, zamieszczonych w „Posynodalnej adhortacji apostolskiej Christifideles laici”:
„Jako Kościół postawiony wśród ludzi, parafia żyje i działa głęboko włączona
w ludzkie społeczności, solidarna z
ich dążeniami i dramatami”. Był
to czas, kiedy można było porozmawiać z Księdzem Biskupem o
obecnej sytuacji w naszej gminie i
parafii oraz o podejmowanych inicjatywach.
W dalszej kolejności odbyło się spotkanie z mieszkańcami
i pracownikami Domu Pomocy
Społecznej na Podzamku, gdzie
Ksiądz Biskup wygłosił Słowo do
mieszkańców DPS i podopiecznych Powiatowego Ośrodka Wsparcia, a także modlił się Koronką do Bożego
Miłosierdzia, poprzedzoną fragmentem
Dzienniczka św. s. Faustyny czytanym
przez jedną z mieszkanek. Na zakończenie
Pasterz udzielił błogosławieństwa mieszkańcom oraz nawiedził tych, którzy nie
mogli sami przyjść.
Kolejnym punktem wizytacji było
spotkanie w Hutkach, na którym obecni
byli: przedstawiciele Kół Żywego Różań-

ca, kręgów Domowego Kościoła, Rada
Parafialna, reprezentanci jednostek OSP,
duszpasterstwa dzieci i młodzieży. Gospodarzem tego spotkania było Koło Różańcowe z Hutek.
Zwieńczeniem całego dnia była uroczysta Msza św., którą pod przewodnictwem Jego Ekscelencji rozpoczęliśmy o
godzinie 18.00 w kościele parafialnym p.w.
Zesłania Ducha Świętego. Gościnnie kilku
kapłanów służyło wiernym sakramentem
pokuty i pojednania, a swoją obecnością
zaszczycił nas również Ks. Prałat Roman
Marszalec, dzięki którego pracy i wysiłkowi możemy dziś modlić się w nowym kościele. Wcześniej jednak, w oczekiwaniu
na Księdza Biskupa, zostało odprawione
nabożeństwo majowe dla młodzieży przed
bierzmowaniem i wszystkich wiernych.
Jego Ekscelencję powitał orszak procesyjny na parkingu
przed kościołem oraz została odśpiewana
Barka, w czasie
której krzyż został ucałowany
przez Księdza
Biskupa. Przy
wspólnym śpiewie
wszyscy
udali się do
kościoła, gdzie
Ksiądz Biskup zatrzymał się przy klęczniku na prywatną modlitwę, a potem udał się
na miejsce przewodniczenia.
W słowach pełnych życzliwości,
skierowanych do Jego Ekscelencji, miało

miejsce powitanie przez delegacje parafialne. Jako pierwsze swoją wdzięczność
za obecność Pasterza wyśpiewały dzieci – najmłodsi przedstawiciele naszej
wspólnoty; potem do powitań dołączyła
się także młodzież, przedstawiciele Rady
Parafialnej oraz dorośli – rodzice dzieci,
które w tym dniu przyjmowały z rąk Księdza Biskupa sakrament bierzmowania.
Głos zabrał Ksiądz Proboszcz Roman Sa-

wic, który także przywitał Ordynariusza i
złożył sprawozdanie z obecnej sytuacji w
naszej parafii, a także z podjętych działań
i inicjatyw. Wspomniał o istniejących grupach parafialnych, a także nakreślił plany
na przyszłość, które wiążą się głównie z
budową domu parafialnego. Ksiądz Proboszcz poprosił również o poświęcenie
pulpitu (który jest darem rodziców młodzieży bierzmowanej oraz dzieci pierwszokomunijnych i rocznicowych), jak też
o poświęcenie obrazu Bożego Miłosierdzia (który jest darem od jednego z parafian) oraz krzyży (które będą pamiątką dla
bierzmowanych).
Podczas homilii Pasterz diecezji niejednokrotnie podkreślał i wskazywał na
wartość miłości braterskiej i jedności narodu polskiego, zwłaszcza teraz – w tych
trudnych momentach – po katastrofie pod
Smoleńskiem i podczas majowej powodzi
wielu polskich gospodarstw. Przypominał
bierzmowanym, do czego są powołani i
jak sakrament bierzmowania jest ważny do
umocnienia wiary. Ksiądz Biskup z życzliwością przywołał wydarzenia z konsekracji kościoła p.w. Zesłania Ducha Świętego,
który był jego pierwszym wyświęconym
kościołem (27 maja 2007 roku) – tuż po
objęciu naszej diecezji jako biskup, dlatego jest on dziś szczególnie bliski jego
sercu. Podczas Eucharystii Ksiądz Biskup
udzielił sakramentu bierzmowania kilkunastu młodym ludziom z klas III gimnazjum, którzy uczestniczyli w spotkaniach
pierwszo piątkowych, przygotowując się
do tego wydarzenia. Całość uświetniła
uroczysta obsługa liturgii – aktywnie włączyli się bierzmowani, lektorzy,
ministranci i schola. Na koniec
Ksiądz Biskup udzielił wszystkim
zebranym i całej parafii swojego
pasterskiego błogosławieństwa i
obiecał pamięć w modlitwie.
Ostatnim punktem wizytacji
było sprawdzenie ksiąg Kancelarii
Parafii przez Księdza Biskupa.
Eucharystią wypowiedzieliśmy
Bogu wdzięczność za wszelkie
łaski. Wszędzie, gdzie Ksiądz Biskup się pojawiał, czekał na niego
uśmiech, życzliwość, dobre słowa i
otwarte serca. Byliśmy wdzięczni za
jego obecność i modlitwę wraz z nami, a
teraz pozostaje nam przygotowywać nasze
serca na kolejne spotkanie z Jego Ekscelencją w parafii Zesłania Ducha Świętego.
maleńka
Fotoreportaż – str. 10
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Spotkanie z Księdzem Biskupem w Hutkach
dniu 22 maja 2010 r. o godz.
16.00 Duszpasterz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej Ks. Bp. Wacław
Depo przybył na spotkanie z wiernymi do

tego, dwie grupy Kościoła Domowego,
przedstawiciele Kółek Żywego Różańca
z terenu Parafii, reprezentanci młodzieży, prezesi i naczelnicy jednostek OSP z
Jacni, Adamowa, Potoczka oraz druhowie
z Hutek.
Jego Ekscelencja

świetlicy strażackiej w Hutkach. Jego Ekscelencji towarzyszyli: Ksiądz dr Mariusz
Trojanowski i Proboszcz Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego Ks. Roman Sawic.
Czcigodnego Gościa powitali przedstawiciele Hutek. „Jest wielkim zaszczytem dla mieszkańców naszej miejscowości
przyjmować tak zacnego gościa…” mówił
Kazimierz Mielnicki witając Księdza Biskupa.
W spotkaniu uczestniczyli Rada Parafialna Parafii pw. Zesłania Ducha Świę-

podczas spotkania
mówił o znaczeniu
modlitwy i powierzaniu z ufnością Bogu
ważnych spraw Ojczyzny. Wspomniał
o istocie Sakramentu Małżeństwa. Podkreślił wartość rodziny w przekazywaniu
wiary i tradycji chrześcijańskiej młodemu
pokoleniu.
Wspólnie odmówiliśmy dziesiątek
Różańca w intencji ludzi dotkniętych klęską powodzi i śpiewaliśmy pieśni. Każdy

W

z uczestników spotkania otrzymał obrazek
i miał możliwość uściśnięcia dłoni Jego
Ekscelencji. Odczuliśmy ciepło i bliskość
Naszego Duszpasterza.
Na zakończenie spotkania Ksiądz Biskup wszystkim pobłogosławił, a przed
odejściem wpisał się do Kroniki Strażackiej. Wizyta ta na zawsze pozostanie w

naszej pamięci.
Poczęstunek dla zebranych przygotowały panie z KŻR z Hutek. W porządkach
i wystroju otoczenia pomagali strażacy z
tutejszej jednostki OSP.
Maria Maruszak

PROGRAM
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ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY
W MAJDANIE WIELKIM

zkoła Podstawowa w Majdanie
Wielkim od 2001 roku nosi imię
kardynała Stefana Wyszyńskiego , w tym
roku obchodziliśmy IX rocznicę nadania
szkole imienia tego wybitnego Polaka.
28 maja 2010 roku społeczność szkolna
wraz z zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami wsi Majdan Wielki zgromadziła się
w kaplicy św. Brata Alberta, aby uczestniczyć w uroczystościach obchodów „Święta Patrona Szkoły” . Uczniowie klasy piątej pod kierunkiem pani Krystyny Gęśli i
pana Jacka Kowalika przygotowali montaż słowno-muzyczny pt. „Czas uleczyć
miłością”. W słowach dziecięcych wypowiedzi i religijnych pieśni społeczność
szkoły oddawała hołd wielkiemu patriocie, wybitnemu Polakowi, bezgranicznemu czcicielowi Matki Boskiej i swojemu
Patronowi-kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Uczniowie przypomnieli najważniejsze sceny z życia Wyszyńskiego,
zaprezentowali je w wierszach, pieśniach,
piosenkach i dramie. Kolejnym punktem
uroczystości była msza święta odprawiona

przez księdza Sławomira Skowrońskiego.
Po uroczystościach w kaplicy św. Brata Alberta uczniowie i zaproszeni goście
udali się do budynku szkoły na spotkanie
integracyjne przy herbacie i ciasteczkach
upieczonych przez rodziców uczniów. W
trakcie spotkania nastąpiło rozstrzygnięcie
konkursu wiedzy o życiu i działalności kardynała Stefana Wyszyńskiego. Burmistrz
Krasnobrodu wręczył nagrody książkowe
laureatkom. I miejsce zajęła Monika Tytuła z klasy V, II miejsce Karolina Dziura
z klasy VI i III miejsce Ewelina Dudek z
klasy V Szkoły Podstawowej w Majdanie
Wielkim.
Uroczystości patronalne dobiegły końca, mamy nadzieję, że za rok znów spotkamy się na „Święcie Patrona” w Majdanie
Wielkim.
Uczniowie i nauczyciele
Szkoły Podstawowej
w Majdanie Wielkim
Fotoreportaż – str. 11

KONCERTÓW ORGANOWYCH
Jak co roku w okresie wakacji w
Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie odbywają się Letnie Koncerty Organowe. Program tegorocznych koncertów przedstawia się następująco:
04.07.2010 r.
- Jan Bokszczanin - Warszawa
18.07.2010 r.
- Mirosława Semeniuk-Podraza
- Kraków
08.08.2010 r.
- Jesse Eschbach - U.S.A.
22.08.2010 r.
- Joanna Luto - sopran
- Marek Kudlicki - organy
Wszystkie koncerty rozpoczynają
sie o godz. 17.00.
Serdecznie zapraszamy.
Kierownik artystyczny
Marek Kudlicki – Austria - Wiedeń
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VII FESTIWAL PIOSENKI EKOLOGICZNEJ
KACZÓRKI 2010
uż po raz siódmy w Kaczórkach 9
czerwca 2010 r. odbył się Festiwal
Piosenki Ekologicznej pod patronatem
Burmistrza Krasnobrodu. Impreza ta, stała
się jednym z celów, jakie założyła sobie
szkoła i przyciąga rokrocznie wielu sympatyków, którzy chcą poprzez śpiewanie
piosenek ekologicznych kształtować właściwe postawy wobec otaczającej przyrody, propagować dziecięcą twórczość artystyczną i promować młode talenty.
Warunkiem uczestnictwa w festiwalu było
zgłoszenie przez szkołę zespołu, (co najmniej pięć osób) w danej kategorii wiekowej:
- młodsza grupa wiekowa; klasy 0 - III
- starsza grupa wiekowa; klasy IV- VI
oraz solistę (nie więcej niż dwóch ze szkoły do jednej kategorii) w karaoke.
Uczestnicy zespołu wykonywali jedną
dowolną piosenkę o tematyce ekologiczno - przyrodniczej, a uczestnicy soliści w
karaoke jedną, wylosowaną bezpośrednio
przed występem piosenkę spośród podanego w regulaminie repertuaru.
W festiwalu wzięło udział 5 zespołów
z kategorii O- III, 8 zespołów w kategorii
IV-VI oraz soliści w karaoke w kategorii
O-III 5 dziewczynek i 11 dziewczynek w
kategorii IV-VI.
Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny. Jury konkursowe
w składzie:
Przewodnicząca
– Pani Joanna Przekocińska
- instruktor Zamojskiego Domu Kultury
Pan Piotr Szymański
– instruktor emisji głosu
Pan Jarosław Derkacz
– instruktor Krasnobrodzkiego Domu
Kultury
brało pod uwagę: walory głosowe, muzykalność, intonację, poczucie rytmu, dykcję

J

oraz ogólny wyraz artystyczny i przyznało
następujące miejsca:
W kategorii klas 0 - III
I miejsce - „Promyczki” ze Szkoły
Podstawowej im. AK w Kaczórkach
II miejsce - „Wiolinki”
ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zamościu
III miejsce - ,,Mundzio”
z MOK w Józefowie
Wyróżnienie w tej kategorii przypadło
dla zespołu „Refren i przyjaciele” z ZSP
w Krasnobrodzie.
W kategorii klas IV- VI
I miejsce zespół ze Szkoły Podstawowej
Nr 3 w Zamościu
II miejsce - ,,Gwiazdeczki” ze Szkoły
Podstawowej im. AK w Kaczórkach
III miejsce - „Mundzio” z MOK
w Józefowie
Wyróżnienia w tej kategorii przypadły
następującym zespołom: ze Szkoły Podstawowej Przy Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, Zespole Szkół i Przedszkoli
w Tarnawatce oraz Szkole Podstawowej
w Majdanie Wielkim.
Soliści w kategorii 0 - III
I miejsce - Agnieszka Greszta SP
w Kalinowicach
II miejsce – Katarzyna Przytuła SP
w Kaczórkach
III miejsce - Martyna Buczkowska MOK
w Józefowie
Wyróżnienia w tej kategorii: Kinga
Mazur - MOK Józefowie oraz Martyna
Przytuła – SP w Kaczorkach

Soliści kategorii IV – VI
I miejsce – Diana Sak SP w Bondyrzu
II miejsce - Magdalena Milczuk
SP w Kaczorkach
III miejsce – Weronika Gałan SP
w Kaczórkach i Aleksandra Gil SP
w Nieliszu
Wyróżnienia w tej kategorii
otrzymały:
Katarzyna Czusz - SP w Złojcu
Karolina Skuba - SP w Złojcu
Patrycja Mielniczek MOK w Józefowie
Adrianna Krupa - SP w Bondyrzu
Dominika Szymczuk SP w Majdanie Wielkim
Aleksandra Zawada SP w Majdanie Wielkim
Izabela Konaszyk - SP przy Sanatorium
Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie
Nagrodę publiczności otrzymał zespół „Promyczki” ze Szkoły Podstawowej
w Kaczórkach, a nagrodę specjalną jury
otrzymał zespół ze SP przy Sanatorium
Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie za
szczególne zamiłowanie do sztuki wokalnej.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom
i uczestnikom za udział w festiwalu, nauczycielom i opiekunom za przygotowanie, wszystkim życzymy spokojnych,
radosnych i słonecznych wakacji oraz zapraszamy do dalszej współpracy.

Jadwiga Bodys
Fotoreportaż – str. 20

PODZIĘKOWANIE
Dyrekcja oraz Szkolny Klub Wolontariusza w ZSO im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie
składa podziękowania
Panu Januszowi Osiowi Burmistrzowi Krasnobrodu oraz
Komisji Profilaktyki Uzależnień UMiG w Krasnobrodzie za dofinansowanie.
Dziękujemy również Pani Annie Kłyż za przekazanie pieczywa dla wolontariuszy.
Środki pieniężne zostały przeznaczone na imprezę integracyjną dla wolontariuszy i dzieci z Domu Dziecka
w Zwierzyńcu oraz nagrody rzeczowe dla wyróżniających się wolontariuszy.
W kończącym się roku szkolnym 2009\2010 Szkolny Klub Wolontariusza dziękuje wszystkim wolontariuszom
za pracę a szkołom i instytucjom za współpracę i życzliwe przyjęcie w środowisku.
Danuta Korzeniowska
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15-lecie małych recytatorów
uż po raz piętnasty w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbył się KONKURS RECYTATORSKI PRZEDSZKOLAKA.
W czwartek 10 czerwca o godzinie
10 sala widowiskowa w KDK „pękała w
szwach” a to za sprawą małych recytatorów - dzieci w wieku przedszkolnym oraz
uczniów klas „zerowych” z miasta i gminy
Krasnobród, którzy przybyli zaprezentować przygotowane przez siebie wiersze.
Na początku, jak co roku wszystkich
zgromadzonych powitała dyrektor Domu
Kultury Mariola Czapla, która w kilku słowach opowiedziała o historii Konkursu.
I zaczęło się….wiersze, wierszyki i
rymowanki wykonywane grupowo, w duetach i solo. Wszystkie prezentacje łączyło
jedno: zero tremy i dużo uśmiechu. Dzieciaki bardzo pewnie czuły się na scenie
i chętnie się na niej prezentowały. Tylko
nielicznym towarzyszyła niepewność, która została szybko pokonana. Jednym słowem pełen profesjonalizm;)
Było czego posłuchać, bowiem w tegorocznej edycji konkursu wzięło udział
105 małych recytatorów. Wybierane
przez małych artystów wiersze, to przede
wszystkim popularne utwory z książeczek
dla dzieci ale nie tylko. Ciekawostką było
to, że wśród deklamowanych utworów

J

znalazł się wiersz pt. „Mój przyjaciel konik” napisany przez tatę dla swojej córki.
Było to bardzo sympatyczne i miłe, bowiem autor był na widowni i z dumą słuchał swojej pociechy.
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu na scenę zaproszono Panią
Marię Domańską – krasnobrodzką poetkę,
która wydała swoją kolejną publikację
dla dzieci, książeczkę pt. „ Jak słońce pomagało wiośnie”. Autorka opowiedziała
zgromadzonym o powstaniu tej kolorowej
bajeczki, po czym zapoznała z jej treścią.
Potem przyszedł czas na najbardziej
oczekiwany moment przez dzieci, wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród, ale
zanim to nastąpiło były jubileuszowe fajerwerki i wspólne pamiątkowe zdjęcie.
Kolejny, jubileuszowy konkurs małych przedszkolaków przeszedł już do historii, mamy nadzieję, że za rok maluchy
równie licznie będą recytować wiersze na
krasnobrodzkiej scenie.

Fotoreportaż – str. 20

M.K.

T

Atrakcyjny
początek wakacji

O

statni weekend czerwca, który był jednocześnie pierwszym
weekendem wakacyjnym obfitował w
Krasnobrodzie w różnego rodzaju wydarzenia.
W sobotę 26 czerwca odbyła się duża
impreza plenerowa „W plenerze i w eterze”, której głównym organizatorem było
Radio Lublin. Występowały liczne zespoły oraz gwiazda wieczoru „Pudelsi”. Były
też konkursy z atrakcyjnymi nagrodami,
liczne stoiska promocyjne oraz pokaz
sztucznych ogni. Oprócz programu na
scenie prowadzona była audycja radiowa
promująca Krasnobród.
W niedzielę 27 czerwca, przed południem odbyły się uroczystości z okazji
85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w
Krasnobrodzie.
Natomiast niedzielne popołudnie to
„Powitanie lata i otwarcie letniego sezonu
turystycznego”. W programie prezentacje
muzyczne i wokalne dzieci i młodzieży,
konkursy i zabawy z nagrodami, koncert
Kapeli Zwierzynieckiej, konkurs na najładniejszy wianek sobótkowy, zielony kulig oraz zabawa z zespołem „Odysseya”.
Relacje z tych wydarzeń opublikujemy w
kolejnym wydaniu GK.
M. Czapla

KONCERT DLA RODZICÓW
o już tradycja, że pod koniec maja
w Krasnobrodzkim Domu Kultury
organizowany jest Koncert dla Rodziców.
Co prawda data tej imprezy zbiega się zazwyczaj z datą Dnia Mamy ale my postanowiliśmy nie zapominać także o naszych
Tatusiach, których święto przypada w
czerwcu.
Tegoroczny Koncert dla Rodziców
odbył się 23 maja w sali widowiskowej
Krasnobrodzkiego Domu Kultury.
Dla rodziców w to niedzielne popołudnie wystąpiły maluchy z Przedszkola w
Hutkowie dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Majdanie Wielkim, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce,
uczniowie Szkoły Podstawowej z Krasnobrodu, członkowie zespołu wokalnego
„Aniołki” oraz dziewczęta ze świetlicy
działającej w KDK.
Były wiersze, piosenki i pokazy taneczne.
Maluchy zaprezentowały program
pt. „ Moja Mama”, uczniowie z Majdanu
Wielkiego przedstawili montaż słowno-

rasnobrodzka

muzyczny „Dla Rodziców”, w wykonaniu
uczestników WTZ można było obejrzeć
program „Moim Kochanym Rodzicom”,
zaś uczniowie z krasnobrodzkiej podstawówki jako „Big Stars „i „Gibusie” zachwycili swoimi zdolnościami tanecznymi. Ponadto wysłuchaliśmy piosenek w
wykonaniu Aleksandry Sawiak, Gabrysi
Gancarz i Aleksandry Gawron. Wiersze
dla rodziców recytowały: Dominika i
Aleksandra Przytuła, Łucja Kurantowicz,
Paulinka Mielnicka.
Oprócz występów rodzice otrzymali kwiaty, przygotowane przez dzieci z
kółka plastycznego działającego w KDK
i uczestników WTZ, moc życzeń i dużo,
dużo uśmiechu.

Fotoreportaż – str. 11

M.K.

DNI
KRASNOBRODU

T

egoroczne Dni Krasnobrodu odbędą się w dniach 23-25 lipca.
W programie imprezy zaplanowano
różnego rodzaju atrakcje. W piątkowe
popołudnie wystąpi zespół folklorystyczny z Kenii. Sobota to przede wszystkim
muzyka rozrywkowa. Grać i śpiewać będzie zespół RETRO Gwiazdami wieczoru
będą Larysa Tsoy i Roberto Zucaro, który
wystąpi z koncertem piosenki włoskiej.
Zaplanowano też wspólną zabawę – karaoke.
Ostatni dzień „Dni Krasnobrodu” –
niedziela, to tradycyjnie dzień poświęcony
orkiestrom dętym. W tym roku odbędzie
się jubileuszowa XX edycja Przeglądu
Orkiestr Dętych.
Serdecznie zapraszam do udziału w
imprezie. Szczegółowy program zostanie
podany w późniejszym terminie na stronie
internetowej www.krasnobrod.pl oraz na
plakatach.
M. Czapla
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Najlepsze piłkarki z Kaczórek
mistrzynie województwa lubelskiego

tym roku nasze dziewczynki pokonując etap gminny, powiatowy, rejonowy były trzy razy na wojewódzkich turniejach piłkarskich.
Pierwszy turniej w ramach
Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Szkolnego Związku Sportowego w mini-piłce nożnej dziewcząt odbył się w Zamościu 9
maja 2010 r. Tam nasze dziewczynki zajęły IV miejsce.
Kolejny, „Orenge Cup” o
Puchar Marka Wielgusa odbył
się w Miedzyrzecu Podlaskim.
Nasze dziewczynki wygrały
sześć spotkań, zajęły III miejsce. Przegrały jedynie z Bystrzejowicami. Królową strzelców została Karolina Borek z
kl. IV zdobywając 9 bramek.

W

Ostatni to turniej „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku w Zamościu
– nasze wspaniałe dziewczynki zostały

mistrzyniami województwa lubelskiego.
W tym turnieju królową strzelców została Klaudia Sak, uczennica klasy I zdobywając 19 bramek dla drużyny,
najlepszą bramkarką została
Zuzia Rambon klasa III. Przywieźliśmy piękne medale,
prezenty i cudowne puchary
wręczone przez Marszałka
Województwa
Lubelskiego
Pana Arkadiusza Bratkowskiego. W dniach 10-21.07.2010r.
drużyna wyjeżdża na półfinał krajowy do Kluczborka.
Wraz z nią jedzie trener Anna
Szkałuba oraz opiekunowie M.
Przytuła, K. Szkałuba, wsparcie duchowe zapewni
ks. P. Słonopas.
Anna Szkałuba

WIZYTACJA KANONICZNA
W PARAFII
ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

22.05.2010r.

Koncert dla Rodziców

23.05.2010r.

ŚWIETO PATRONA SZKOŁY
W MAJDANIE WIELKIM

28.05.2010r.

Czerwiec 2010

12

Gazeta

rasnobrodzka

Maryjo ja Twe dziecię, o podaj mi swą dłoń...
iesiąc maj, to czas w którym do
Matki Bożej Krasnobrodzkiej
przybywa wielu pielgrzymów – przede
wszystkim dzieci pierwszokomunijne,
dzieci szkolne, młodzież, ale tradycyjnie
na zakończenie tego Maryjnego miesiąca
– stają przed Jej obliczem – chorzy i cierpiący. W tym roku 31 maja Diecezjalny
Dzień Chorych zgromadził wielu wiernych. Tegorocznej pielgrzymce przewodniczył Pasterz Diecezji Ks. Bp dr
Wacław Depo, który na początku spotkał
się z chorymi i personelem Domu Opieki
Społecznej w Majdanie Wielkim.
Głównym punktem tego dnia było
spotkanie chorych z naszej diecezji w
Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie.
To modlitewne spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem Drogi Krzyżowej,
pod przewodnictwem Diecezjalnego

M

Po Drodze Krzyżowej pielgrzymi
mieli okazję oczyścić swoje serca w sakramencie pokuty i pojednania, by godnie
uczestniczyć w Eucharystii, która była
centralnym punktem pielgrzymki.

Pielgrzymi u stóp Matki Bożej

Mszy Świętej przewodniczył i homilię
wygłosił Pasterz naszej diecezji – Ks.
Bp dr Wacław Depo.
W koncelebrze wzięło udział wielu kapłanów. Ks. Biskup
zwracając się do licznie przybyłych pielgrzymów i łącząc się
ze wszystkimi chorymi mówił: „Pełne
szczęście i dar zbaBłogosławieństwo chorych Najświętszym Sakramentem
wienia mogą być tylko z Boga (…) postać
Duszpasterza Chorych Ks. Dziekana Kan. Sługi Bożego Jana Pawła II pokazuje nam
Stanisława Budzyńskiego, proboszcza doskonale tajemnicę cierpienia. Tajemnicą
Parafii św. Jerzego w Biłgoraju. Chorzy tą jest nienapisana encyklika o cierpiejednocząc się z Chrystusem cierpiącym i niu. (…) Cierpienie bowiem przezwycięwpatrując się w Krzyż naszego Zbawiciela żone miłością – to jest Jezus Chrystus. I
z wielkim przeżyciem rozważali poszcze- tak trzeba nam patrzeć na każde ludzkie
gólne stacje.
cierpienie. Nie można żadnego, nawet naj-

mniejszego cierpienia odłączyć od Chrystusa cierpiącego i umierającego (…) Nie
może też zabraknąć w naszym życiu wiary,
modlitwy i zawierzenia Matce Bożej – nie
może zabraknąć tego w Polskim Narodzie
(…)”.
Na zakończenie Mszy Świętej przedstawiciele osób chorych składając bukiet
kwiatów wyrazili swoją wdzięczność Ks.
Biskupowi, kapłanom w sposób szczególny Kustoszowi Sanktuarium, który w
tym dniu obchodził 46 rocznicę swoich
święceń kapłańskich. Słowa wdzięczności wyraził również Ks. Prałat Roman
Marszalec.
Po Mszy Świętej, wszyscy trwali na
modlitwie modląc się słowami Litanii do
Imienia Jezus, a Ksiądz Biskup przechodząc z Najświętszym Sakramentem przez
środek świątyni udzielił wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa.

Kandydaci do bierzmowania

Po południu w kościele Parafialnym
p.w. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie udzielił sakramentu bierzmowania
101 uczniom III klas gimnazjalnych. Do
tych młodych ludzi ksiądz biskup również
skierował słowo Pasterza – mówił: „(…)
Niech was nie przekonują i pociągają fałszywi nauczyciele. Potrzeba ducha jest
bowiem większa niż potrzeba ciała. (…)
Pamiętajcie – wołał – żeby nigdy nie zatracić najważniejszych w życiu wartości,
którymi są Ewangelia, Krzyż i cześć dla
Matki Bożej. (…) Musicie być wrażliwi i
musicie mieć Ducha Świętego, bo inaczej
nie rozpoznacie prawdziwej prawdy. A
Prawdą jest Chrystus”.
Niech Maryja – Pani Krasnobrodzka,
wspiera swym potężnym orędownictwem
wszystkich chorych szukających nadziei,
oraz młodzież, by zawsze była wierna
Bogu i Kościołowi.
Tekst i foto:
Ks. Sławomir Skowroński

Pasterz Diecezji przewodniczy
mszy świętej

Bierzmowanie
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Krasnobród wierszem pisany
kwietniu 2010r. ukazała się
książka pt. „Krasnobród wierszem pisany”. Została ona wydana w celu
uczczenia 15 rocznicy przywrócenia praw
miejskich dla Krasnobrodu.
Według przewodników po Roztoczu Krasnobród otrzymał prawa miejskie w 1572 r. (choć niektórzy podają
rok 1576) od króla Zygmunta III Wazy.
Po powstaniu styczniowym Krasnobród utracił prawa miejskie. Odzyskał
je dopiero w 1995r.
Książka „Krasnobród wierszem
pisany” to antologia poezji Marii Domańskiej i Aliny Słoty - poetek Ziemi
Krasnobrodzkiej. Pomysłodawczynią i
autorką tytułu jest M. Domańska, która zaprosiła do współpracy A. Słotę.
Okładka prezentuje panoramę Krasnobrodu na tle rzeki Wieprz. Zaprojektował ją Krzysztof Słota z zasobu własnych zdjęć. M. Domańska wydała już
kilka książek m.in. tomiki poezji: „Och
ty życie moje” 2002r., „Szukam siebie”
2006r., bajkę dla dzieci „Kraina tęczy”
2009r., opowiadanie „Jak słońce pomagało wiośnie”.
A. Słota zadebiutowała w 2000r,

W

tomikiem „Wiersze historyczne o 25 Pułku
Ułanów Wielkopolskich”. W 2009r. wydała tomik wierszy „Historia wciąż żywa”.
Pisze też bajki dla dzieci i teksty piosenek

o różnej tematyce.
Przekazując czytelnikom niniejszą publikację autorki jako regionalistki pragną
promować Krasnobród i przybliżyć piękno
uzdrowiska, jego dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne. Niech
ta książka będzie pomocą dydaktyczną
oraz inspiracją wielu działań kulturalnych w szkołach i innych placówkach
oświatowo- wychowawczych.
Autorki prezentowanej książki
składają podziękowania Urzędowi
Miejskiemu i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasnobrodzie za dofinansowanie wydania tej antologii.
Książka została wydana w nakładzie 100 egzemplarzy, format A 5,s 52,
druk ARW Triada Zamość 2010r. Publikacja jest do nabycia w Punkcie Informacji Turystycznej w Krasnobrodzie,
ul. Tomaszowska 25 lub u autorek,
kontakt: M. Domańska tel. kom. 515
122 427, A. Słota 84 660 77 03. Autorki
zachęcają do lektury.
M. Domańska, A. Słota
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Panie Janie, co mamy czynić?

O

jciec poezji polskiej Jan Kochanowski pisał w „Pieśniach”:
„Serce roście, patrząc na te czasy”, „Wsi
spokojna, wsi wesoła”. Ileż patriotyzmu,
dumy narodowej, radości ze współczesnych mu czasów, zawarł poeta w tych
pieśniach. Gdybym dzisiaj spotkała Jana
z Czarnolasu powiedziałabym, że do sytuacji, w której obecnie znajduje się moja
Ojczyzna, pasują słowa z jego „Trenów”:
„Z każdego kątka żałość człowieka ujmuje, a serce swej pociechy darmo upatruje”.
Kiedy patrzę na mój ukochany kraj,
płaczę. Niedawno pisałam o smutnych
polach, na których nie ma już pięknych
ogrodów ze słonecznikami, obracającymi
się za słońcem. Pisałam również o wyniszczonym rolnictwie i wynikającej z tego
bardzo trudnej sytuacji na polskiej wsi.
Przerażenie ogarnia mnie, kiedy patrzę
jak w miejsce pól uprawnych sadzony jest
las, albo drzewa sieją się same na ugorach.
Czyżbyśmy mieli mieszkać w puszczy jak
za Mieszka I?
Akurat tak się złożyło, że na moim
domu kładzione są tynki. Nie ma już betoniarki, która mieszałaby zaprawę, wydając
charakterystyczne, śpiewne dźwięki. Wi-

dzę przywiezioną w pojemnikach gotową
zaprawę, którą trzeba tylko połączyć z
wodą. Czytam napisy i okazuje się, że ta
zaprawa wykonana jest przez firmy niemieckie. Zapytałam pracujących tynkarzy,
czy Polacy są aż tak głupi, że nie potrafią
sami, dla potrzeb kraju, wykonać takiej
zaprawy, w firmach przez siebie utworzonych? Dlaczego wzbogacamy Niemców? Ma Pani rację, nie powinno tak być,
stwierdzili robotnicy. Patrzyłam z podziwem jak zręcznie kleili płyty ze styropianu, na nie siatkę, by na końcu położyć
kolorowy tynk. Widziałam ich utrudzone
twarze i zniszczone ręce.
Podobnie dzieje się w polskim handlu.
Cieszę się, że w moim miasteczku są tylko
rodzimi kupcy. Ale już w większych miastach, a szczególnie w Warszawie, szeroko
rozbudowana jest zagraniczna sieć handlowa. Kupcy polscy częstokroć nie mają
tam racji bytu, są wypierani na obrzeża
miast. Zniknęły małe, rodzime sklepiki.
Polacy mamieni wątpliwymi promocjami,
garną do supermarketów i kupują niezdrową żywność, wyniszczającą organizm.
Znaczna część społeczeństwa ubiera się
w „ciuchlandach”, gdyż tylko na to ich

Dzień Ziemi w ZSP w Krasnobrodzie

U

roczyste obchody Dnia Ziemi w
naszej szkole rozpoczęły się dnia
21 kwietnia. Uczniowie klas starszych zebrali się na dużej sali gimnastycznej. Zaproszeni goście – pani Mariola Kawecka
z KDK, nauczyciele i uczniowie ze
szkół w Zwierzyńcu, Kalinowicach,
Łabuniach, Suchowoli i Kaczórkach
oraz uczniowie i nauczyciele naszej
szkoły obejrzeli scenki ekologiczne
„Wandal” oraz „Jak Dyzio uczył się
szanować przyrodę” w wykonaniu
klasy IV b. Uroczystość uświetnił chór
szkolny. Podczas apelu przeprowadzony został finał V edycji Międzyszkolnego Turnieju Ekologicznego pod
hasłem „Odpady”. Podobnie jak w
poprzednich latach, konkurs składał

się z konkurencji sprawnościowych i zadań
teoretycznych. Bezkonkurencyjna okazała
się drużyna z ZSP w Krasnobrodzie, która
zajęła I miejsce, II miejsce zajęła drużyna
ze Szkoły Podstawowej w Suchowoli, III

stać. Rodzimy, polski handel jest obecnie
w agonii.
Chciałam poruszyć jeszcze jeden mankament w polskiej rzeczywistości. Bardzo
kocham muzykę - zarówno poważną, jak
i lekką, przyjemną. Zachwycają mnie
utwory wykonywane w różnych regionach
naszej Ojczyzny. Mikołaj Rej kiedyś powiedział: „Polacy nie gęsi, iż swój język
mają”. Niestety, obecnie mamy w kraju
„gęsie radia”, z których na okrągło płynie
muzyka wykonywana w różnych językach.
Język polski jest tam prawie nieobecny.
Ubolewam szczególnie nad młodymi, których chce się oduczyć nie tylko myślenia
po polsku, ale śpiewania również.
Na zakończenie jeszcze raz zwrócę się
do Jana Kochanowskiego. Powiem mu,
że obecnie coraz trudniej jest nam żyć w
naszej Ojczyźnie. Brukają ją i zaśmiecają
różne obce siły. Polacy nie potrafią, a może
nie chcą się temu przeciwstawić. Panie Janie z Czarnolasu, co mamy czynić, by jej
całkiem nie utracić?
Józefa Kusz

miejsce ze Szkoły Podstawowej w Kalinowicach. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez Urząd
Miejski w Krasnobrodzie oraz dyrekcje
ZSP w Krasnobrodzie. Goście otrzymali
również Gazetkę Ekologiczną zredagowaną przez uczniów należących do koła
ekologicznego. Uroczystość została
przygotowana przez nauczycielki Joannę Burda, Magdalenę Filipczuk i
Magdalenę Antoniak.
W dniu 22 kwietnia uczniowie
naszej szkoły porządkowali teren naszej miejscowości. Mamy nadzieję,
że podjęte działania poszerzą świadomość ekologiczną uczniów oraz skłonią do podejmowania działań na rzecz
ochrony najbliższego środowiska.
Joanna Burda
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Uroczystość Bożego Ciała na Podzamku
3 czerwca 2010 roku – w czwartek po
Uroczystości Trójcy Świętej – w Kościele
obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Pańskiej, która ma charakter
dziękczynny i radosny – oto Bóg przemienił chleb i wino w Swoje Ciało i Krew i dał
nam, abyśmy mieli życie.
Mszą Świętą o godzinie 9.00 rozpoczęliśmy obchody tego święta w parafii
p.w. Zesłania Ducha Świętego. W uroczystej liturgii uczestniczyli lektorzy, ministranci, schola, dzieci pierwszokomunijne, a także licznie zgromadzeni wierni z
naszej parafii. Wspólnie prosiliśmy Boga
o Jego błogosławieństwo i łaskę dla nas
wszystkich, a także łączyliśmy się w modlitwie za nasz kraj i rodaków dotkniętych
klęską powodzi, prosząc o siłę i nadzieję
na przyszłość. W związku z ostatnimi wydarzeniami, których – za pomocą środków
masowego przekazu – jesteśmy wciąż
świadkami, Ksiądz Proboszcz w wygłoszonym kazaniu przypominał o jedności
wśród Polaków i konkretnej pamięci, wy-

rażonej materialnie wobec wszystkich potrzebujących. Podkreślał bardzo dobitnie,
że żywioł wody, który nawiedził Polskę,
nie jest karą od Pana Boga, ale być może
zwróceniem uwagi na to, jak żyjemy na
co dzień, jak traktujemy siebie nawzajem
i jak zachowujemy Boskie przykazania.
Mam nadzieję, że wielu osobom, które
uczestniczyły w tej eucharystii, te słowa
dały dużo do myślenia, ponieważ kierowały uwagę na to, co ważne w powszednim
życiu, i wskazywały konkretnie jak przemieniać dobrem nasze serca na co dzień w
pracy, w domu i we wspólnocie lokalnej
oraz parafialnej.
Po uroczystej liturgii udaliśmy się na
osiedle Podzamek, gdzie corocznie odbywa się procesja Bożego Ciała do czterech
– skonstruowanych przez mieszkańców
parafii – ołtarzy. Przed idącym księdzem,
który niósł Pana Jezusa w monstrancji,
dziewczynki pierwszokomunijne sypały
kwiaty. Przy każdym ołtarzu polowym
został uroczyście odśpiewany fragment

Ewangelii i modlitwa o Bożą opiekę nad
mieszkańcami. Procesja ma na celu także złożenie Bogu dziękczynienia za cały
piękny świat, który Stwórca dał człowiekowi do zagospodarowania. Pomiędzy
poszczególnymi ołtarzami modliliśmy się
tradycyjnymi pieśniami, a na zakończenie odśpiewaliśmy hymn Ciebie, Boże,
wysławiamy, a także – zawierzając Bogu
naszą ojczyznę i Polaków – Boże, coś Polskę. Ksiądz Proboszcz przypomniał także
zwyczaj zrywania gałązek brzozowych,
umieszczonych przy każdym ołtarzu, które – zatknięte pod „strzechą” – mają chronić nasze domostwa od niebezpieczeństw i
klęsk żywiołowych. Zwrócił jednak szczególną uwagę, by czynić to z wiarą i pobożnością, a nie tylko dla pewnego symbolu
czy znaku.
Tego przedpołudnia Pan Bóg błogosławił nam piękną pogodą i oszczędził nam
deszczu, który – i przed uroczystością i
także po niej – niestety nas nie opuszczał.
maleńka

Powiatowy Dzień Animatora Kultury
dniu 21 czerwca 2010 r. w Zaburzu (gmina Radecznica) odbyło
się doroczne powiatowe spotkanie z okazji Dnia Animatora Kultury. Uroczystość
została zorganizowana przez Starostę Zamojskiego Pana Henryka Mateja wspólnie z gospodarzami spotkania - Gminą
Radecznica i Stowarzyszeniem na Rzecz
Rozwoju Lokalnego „Sielska Dolina” z
Zaburza.
Dzień Animatora Kultury rozpoczął się
od zwiedzania ciekawych miejsc w Gminie Radecznica. Wszyscy z uznaniem podziwiali bogate zbiory narzędzi i przedmiotów dawnej zamojskiej wsi, które
zgromadzone są w prywatnej kolekcji
muzealnej pana Stanisława Krukowskiego w Zaburzu, a także izbę pamięci działającej od ponad 80 lat Orkiestry
Dętej w Zaburzu oraz zespołu ludowego
Zaburzanki. Potem udaliśmy się do Radecznicy, aby zwiedzić klasztor i kościół
p.w. Św. Antoniego Padewskiego.
Dalsza części uroczystości miała
miejsce w remizie strażackiej w Zaburzu. Tuż przed wejściem do niej powitała
nas miejscowa Orkiestra Dęta, a we wnętrzu gospodarze – wójt gminy Radecznica
Gabryel Gąbka i prezes Stowarzyszenieana Rzecz Rozwoju Lokalnego „Sielska
Dolina” Edward Komornik. Następnie
głos zabrał Starosta Zamojski Henryk
Matej, który podziękował gospodarzom
za współorganizację spotkania i skierował
słowa uznania i podziękowania do twór-

W

ców, animatorów i działaczy kultury powiatu zamojskiego. Doceniając ich pracę i
zaangażowanie na rzecz kultywowania tradycji oraz aktywną działalność na różnych
płaszczyznach kultury Starosta Zamojski
uhonorował twórców i kreatorów kultury
dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
Z przyjemnością informuję, że wśród
osób wyróżnionych byli również reprezentanci Krasnobrodzkiego Domu Kultury.
Gratulacje, dyplomy i nagrody rzeczowe
otrzymali: Patryk Kawka – zdobywca ty-

tułu Mistrza Świata w tańcu elektric buggi
oraz Anna Antoszczak - instruktor tańca,
pod opieką której trenuje nie tylko nasz
Mistrz, ale również Zespół Tańca Nowoczesnego „FART”.
Serdecznie gratuluję.
Po wręczeniu nagród przyszedł czas na
prezentację programu artystycznego przygotowanego przez członków Stowarzysze-

nia „Sielska Dolina”. Wystąpił zespół „Zaburzanki”, Orkiestra Dęta oraz młodzież,
która zaprezentowała się w różnorodnych
formach - wokalnej, tanecznej, teatralnej
i muzycznej. Była też prezentacja multimedialna przedstawiająca działalność
„Sielskiej Doliny”.
Po uczcie duchowej przyszedł czas
na… uroczysty obiad. Jedzenie było bardzo pyszne.
Na zakończenie tegorocznego spotkania z okazji Powiatowego Dnia Animatora
Kultury czekała nas jeszcze jedna, tym razem „słodka” atrakcja – wizyta w Gospodarstwie Pasiecznym „Ulik” i Muzeum
Pszczelarstwa w Mokrymlipiu prowadzonym przez Irenę i Mariana Śliczniaków.
Pan Marian oprowadził nas po skansenie
pszczelarskim i muzeum wsi, a przy okazji w interesujący sposób opowiedział o
pasiece, która prowadzona jest od ponad
30 lat i liczy obecnie około 250-350 uli
oraz o swojej szerokiej działalności, którą prowadzi wraz z małżonką z wielką
pasją i zaangażowaniem. Mili gospodarze przygotowali także poczęstunek, podczas którego była okazja do popróbowania
różnych rodzajów miodów.
Tego typu spotkania to bardzo dobra
forma podziękowania dla twórców, animatorów i działaczy kultury, ale także forma
promocji pięknych, ale często nieznanych
zakątków Zamojszczyzny.
M. Czapla
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Sukces w biegu na orientację
dniach 28-30 maja w Nadleśnictwie Jabłonna odbyły się
XII Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację Leśników.
Bieg na orientacje polega na pokonaniu trasy w jak najkrótszym czasie. Niezbędna jest też umiejętność czytania mapy
oraz posługiwania się kompasem. Trasa
musi przebiegać przez wskazane na mapie
punkty kontrolne, a pozostały jej przebieg
jest naszym wyborem. Istnieje obowiązek
znalezienia wszystkich punktów kontrolnych w określonej kolejności. Punkty w terenie oznakowane są lampionami z kodem
który jest dla nas potwierdzeniem, że odnaleźliśmy właściwe miejsce. Swoją obecność na punktach kontrolnych potwierdzamy wkładając elektroniczny czytnik do
zegara znajdującego się przy lampionie.
Po przybyciu na metę elektroniczny system pomiaru czasu (Sport Ident) odczytuje
nasz rezultat i sprawdza jednocześnie, czy
odnaleźliśmy wszystkie punkty we właściwej kolejności.

W

Taneczne sukcesy
zespołu „FART”
dniu 22.05 - 23.05.2010r.
Zespół Tańca Nowoczesnego „FART” uczestniczył w Finale Mistrzostw Tanecznego Okręgu Lubelskiego
Otwartym Turnieju Tańca Nowoczesnego
pod Honorowym Patronatem Burmistrza
Szczebrzeszyna. Organizatorem turnieju,
który odbywał się w sali sportowej Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków był
Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie.
W turnieju wzięło udział około 20 klubów
tanecznych z województwa lubelskiego i
ponad 300 tancerzy, którzy zaprezentowali się w tańcu hip –hop w czterech kategoriach wiekowych: maluchy, dzieci, juniorzy i seniorzy oraz czterech kategoriach
tanecznych: solo, duety, mini formacje i
formacje.
Młodzi tancerze z Krasnobrodzkiego
Domu Kultury osiągnęli następujące wyniki: I miejsce w solo disco dance seniorzy zajęła Anika Grela, w tej samej kategorii wiekowej solo disco dance duety
Anika Grela i Katarzyna Tarłowska zajęły wysokie III miejsce, na około 60 dzieci startujących w solówkach w kategorii
solo hip –hop dzieci Aleksandra Kawecka
przeszła kolejne eliminacje i wywalczyła
V miejsce finałowe, III miejsce zajęła Formacja hip –hop juniorzy Zespołu
Tańca Nowoczesnego „FART”.

W

Anna Antoszczak

Serdecznie zachęcam do uczestnictwa w tego rodzaju sporcie. Na pierwsze
Mistrzostwa można przyjechać bez konieczności większego przygotowywania
się. Wystarczy wziąć sportowe buty, dres
(lub ubranie spacerowe) oraz kompas.
Pierwszy dzień Mistrzostw (bieg parkowy) można potraktować jak lekcję. Następnego dnia (bieg mistrzowski) będzie
już wiadomo o co chodzi. Pamiętajmy też,
że zawody rozgrywane są niezależnie od
warunków pogodowych (z wyjątkiem tych
zagrażających życiu).
Sukcesem jest samo pokonanie trasy i odnalezienie w określonej kolejności wszystkich punktów kontrolnych. W
ciemno możemy zagwarantować, że każdy
komu uda się pokonać trasę odczuje wielką satysfakcję. Im trasa jest trudniejsza,
tym ta satysfakcja będzie większa.
Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu
na Orientację są więc imprezą o charakterze edukacyjno – rekreacyjno - szkoleniowym z elementami rywalizacji. Uczestnicy

Mistrzostw pokonują trasę spacerem, marszem, truchtem lub biegiem, dostosowując
tempo do indywidualnych możliwości organizmu.
Centrum logistyczne zawodów usytuowano na szkółce kontenerowej w Skierdach, skąd pierwszego dnia tradycyjnie
ruszył bieg sprinterski. W mojej kategorii,
były to 2 km do pokonania i 11 punktów
do odnalezienia. Następnego dnia na biegu mistrzowskim trasa wynosiła 6,5 km i
zawierała aż 19 punktów.
Zawody wyłoniły 24-osobową reprezentację na XVII Mistrzostwa Europy Leśników, które odbędą się w dniach 10–14
sierpnia w Danii (warto dodać, że za dwa
lata odbędą się one w Polsce, w pomorskim Nadleśnictwie Strzebielino). Z racji
tego, że zajęłam 2 miejsce w obu biegach
wchodzę w skład reprezentacji.
Izabela Bełz

KONKURS HISTORYCZNY

U

czniowie SP w Kaczórkach wzięli
udział w konkursie historycznym
„Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ–AK

Inspektoratu Zamość oraz ich
powojenne losy” - organizowanego przez Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg
Zamość. Prace konkursowe oceniane były w trzech kategoriach:
szkoły podstawowe, gimnazja
oraz szkoły ponadgimnazjalne.
Komisja konkursowa złożona
z przedstawicieli Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, przedstawiciela kuratorium oświaty oraz
nauczycieli szkół biorących udział w konkursie obradowała w naszej szkole.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu

nastąpiło w dniu 4 czerwca 2010r. w Urzędzie Miejskim w Zamościu. Spotkanie
rozpoczęto złożeniem wieńców pod pomnikiem AK, następnie dzieci ze Szkoły
Podstawowej im. Armii
Krajowej w Kaczórkach
przedstawiły część artystyczną.
Prezes Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg
Zamość poseł Sławomir Zawiślak odczytał werdykt jury oraz
wręczono nagrody.
Nasi uczniowie otrzymali:
Agata Kwika – pierwsze miejsce, Marta Śmiałek- trzecie
miejsce, Patrycja Kościńska wyróżnienie.

Elżbieta Zub
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WIEŚCI
Z PRZEDSZKOLA
„KUBUSIOWI PRZYJACIELE
NATURY”
– program organizowany przez Tymbark - GMW. Cele programu:
1. Popularyzacja ochrony przyrody
wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych.
2. Wzrost świadomości wśród dzieci
odnośnie ochrony przyrody.
3. Uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania
inicjatyw.
Program realizowany we wszystkich
grupach przedszkolnych. Koordynatorem
programu jest pani Maria Domańska. Nauczyciele współrealizujący program: W.
Sachajko, M. Domańska, B. Gmyz, R.
Wasiura, W. Dąbrowska, A. Gancarz.
Zrealizowane działania: 1. Obchody
Pierwszego Dnia Wiosny. 2. Obchody Zielonego Dnia. 3. Obchody Dnia Marchewki.
4. Obchody Dnia wody. 5. Przedstawienie
teatralne związane z ochrona przyrody. 6.
Patrol ekologiczny. 7. Wycieczka do lasu.
8. Ankieta ekologiczna dla rodziców. 9.
Konkurs na najzdrowsze, najsmaczniejsze
i najbardziej kolorowe kanapki. 10. Kacik
ekologiczny. 11. Miniogródek warzywny.
12. Zbudowanie karmnika dla ptaków. 13.
Realizacja trzech scenariuszy.
Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Treści programu
były dostosowane do możliwości wiekowych i intelektualnych dzieci. Podjęliśmy
decyzję ponownego przystąpienia w następnym roku szkolnym do kolejnej edycji
programu.
„CZYSTE POWIETRZE
WOKÓŁ NAS”
– program przedszkolnej edukacji antytytoniowej.
Organizatorem programu są Wojewódzkie i Powiatowe Stacje Sanitarno –
Epidemiologiczne.
Cele programu:
1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie’
dymu papierosowego.
3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na
szkodliwość dymu papierosowego.
4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na
miejsca, w których mogą być narażane na
dym.
Program skierowany jest do dzieci 5
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i 6 letnich. Koordynatorem programu w
naszym przedszkolu jest pani Maria Domańska. Nauczyciele współrealizujący
program: p. Wanda Sachajko, p. Aneta
Gancarz i p. Maria Domańska.
Realizacja programu przebiegała następująco:
1. Przekazanie rodzicom dzieci 5 i 6
letnich informacji o programie i podpisanie kontraktu.
2. Przeprowadzenie z dziećmi 5 zajęć
warsztatowych: Wycieczka. Co i dlaczego
dymi? Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
Jak unikać dymu papierosowego?
3.Podsumowanie programu.
Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w
zajęciach. Polubiły maskotkę programu –
zielonego pluszowego Dinusia. W wyniku
zajęć dzieci uzyskały informacje na temat
szkodliwości dymu tytoniowego. Poznały
sposoby unikania wdychania dymu papierosowego. Dowiedziały się, że mają prawo
do oddychania czystym powietrzem.
Nauczyciele z dużym zaangażowaniem realizowali treści programowe i wyrazili chęć kontynuowania zajęć w przyszłym roku.
Rodzice wykazali duże zainteresowanie powyższym programem i wspierali
nauczycieli w ich działaniach.
Przewodnicząca Zespołu Przedszkolnego
mgr Maria Domańska
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
w ZSP w Krasnobrodzie
Czytelnicze powitanie wiosny.
Powitanie wiosny w naszej szkole
przebiegało w wyjątkowo miłej atmosferze. Na zaproszenie pani Marii Domańskiej powitaliśmy zespół folklorystyczny
„WÓJTOWIANIE”. Panie: Alina Słota,
Alicja Olszewska, Elżbieta Piela i Wiesława Dąbrowska pomiędzy strofami ludowych przyśpiewek czytały opowiadania i
wiersze o tematyce wiosennej. Pani Alina
Słota opowiedziała uczniom o tradycjach
związanych z obchodami pierwszego dnia
wiosny i przekazała zrobiony przez siebie
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gaik – maik. W podziękowaniu członkinie zespołu otrzymały podziękowania i
kalendarzyki kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Słowa podziękowań padły
też od wicedyrektora szkoły pani Doroty
Umińskiej w kierunku pani Marii, która z
dużym zaangażowaniem organizuje tego
typu imprezy.
III Mały Konkurs Czytelniczy o tytuł
„Mistrza czytania” dla dzieci 6 letnich.
Już po raz trzeci odbył się w naszej
szkole gminny konkurs czytelniczy dla
6-latków. Organizatorkami konkursu
są panie: Maria Domańska i Grażyna
Krzeszowska. Do konkursu przystąpiło
12 uczestników, których zadaniem było
przeczytanie przed komisją konkursową
losowo wybranego tekstu. Tytuł „Mistrza
czytania” otrzymali: I miejsce: Dominika
Korga – Kaczórki i Ewelina Rzepecka –
Krasnobród, II miejsce: Mateusz Bukała
– Krasnobród, III miejsce: Wiktoria Wiatrzyk – Krasnobród. Gratuluję! Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy, maskotki i książki.
Ogólnopolski Tydzień
Czytania Dzieciom.
Już po raz dziewiąty odbyło się ogólnopolskie czytanie dzieciom. W tym
właśnie tygodniu wzmożone są działania
koordynatorów i liderów. W naszej szkole zorganizowaliśmy kącik czytelniczy
i pozyskaliśmy książki do kącików czytelniczych dla najmłodszych. Czytali nauczyciele, emeryci, rodzice wolontariusze,
dziadkowie oraz zaproszeni goście. Osoby
czytające otrzymały podziękowania i materiały promujące: kalendarzyki, broszurki
i zakładki. Czytane były książki polecane
z kolekcji „Cała Polska czyta dzieciom”
oraz inne wybrane utwory. Serdecznie
dziękujemy za włączenie się do działań
kampanii.
Lider programu „Czytające szkoły”
mgr Maria Domańska
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MALARSTWO Mieczysława Kozdry
w„Galerii Przystanek”
W dniu 18 maja 2010r., odbyło się
otwarcie wystawy malarstwa Mieczysława Kozdry i jednocześnie rozpoczęcie
działalności „Galerii Przystanek”.
„Galeria Przystanek” mieści się w
budynku działającej od roku Informacji
Turystycznej, który znajduje się na Podklasztorze, naprzeciwko krasnobrodzkiego
Sanktuarium. Nazwa galerii nie jest
przypadkowa. Przystanek, to miejsce, gdzie zatrzymuje się turysta,
aby odpocząć po swojej wędrówce. W naszym przypadku to także
miejsce gdzie można pozyskać niezbędne informacje o Krasnobrodzie
i Roztoczu, zakupić publikacje turystyczne i pamiątki. W dosłownym
znaczeniu przystanek, to miejsce,
gdzie oczekujemy na pojazdy transportu publicznego.
Od drugiej połowy maja br. krasnobrodzki „Przystanek” pełni jeszcze jedną funkcję – wystawienniczą,
jest galerią, w której prezentowane
będą różnego rodzaju wystawy.
Na wernisaż wystawy malarstwa Mieczysława Kozdry do
„Galerii Przystanek” przybyli:
burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś,
przewodniczący Rady Miejskiej w
Krasnobrodzie Adam Kałuża, pro-

boszczowie krasnobrodzkich parafii: ks.
prałat Roman Marszalec i ks. Roman Sawic, ks. Paweł Słonopas proboszcz parafii
w Bondyrzu, przedstawiciele Aeroklubu
Ziemi Zamojskiej, przyjaciele i znajomi
artysty, współorganizatorzy wernisażu
- pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i Krasnobrodzkiego Domu

Mieczysław Kozdra
Urodził się w 1935 r. w Katowicach. Uzdolnienia i zainteresowania plastyczne
ujawniły się już w szkole. Wówczas zdobył pierwsze artystyczne wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Prac Plastycznych Uczniów Szkół Ogólnokształcących. Mieszkając we Wrocławiu związał się z gronem kolegów studiujących w Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych. Podczas licznych z nimi spotkań poznawał tajniki sztuki malarskiej.
Druga pasja – lotnictwo – daje Artyście autentyczny kontakt z żywiołem i przyrodą, co uwrażliwiło go na barwę, przestrzeń, ruch i kształt. Doznane wrażenia postanowił zatrzymać w czasie, co zaowocowało cyklem obrazów o tematyce lotniczej.
Mieszkając w Warszawie nawiązał kontakt z grupą plastyków „Luty 74”. Tu pokusił
się o wzbogacenie swojego warsztatu o portret, martwą naturę i pejzaż.
Osiedliwszy się na Roztoczu, zauroczony tą przepiękną krainą poświęcił swój
czas na dokumentowanie cudów natury Roztocza. Jego dorobek twórczy był dokumentowany na 19 wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wiele obrazów znajduje się w zbiorach prywatnych w Austrii, Meksyku, Australii, USA i Kanadzie oraz
w instytucjach, a także w czterech obiektach sakralnych. Największy zbiór obrazów
wielkogabarytowych o tematyce sakralnej znajduje się w Kościele pod wezwaniem
Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie – Podzamku. Stała ekspozycja obrazów o
tematyce lotniczej znajduje się w Centrum Wyszkolenia Lotniczego w Lesznie Wielkopolskim. Obecna wystawa jest trzecią w regionie, a drugą w Krasnobrodzie.
Autor ma nadzieję, że prezentowane prace przybliżą jego warsztat twórczy, pokażą piękno środowiska, w którym żyje i tworzy. Uważa, że obrazy nie powinny być
tylko ciekawostką i „dziwolągiem” zwracającym na siebie uwagę, ale pragnie by
cieszyły oko odbiorcy.
Uzupełniając sylwetkę autora warto wspomnieć, iż zajmuje się również publicystyką i pisarstwem (książka – opowiadania lotnicze „Między startem a lądowaniem”)
oraz działalnością charytatywną. Honoraria autorskie przeznacza na wspieranie środowisk lotniczych za pośrednictwem Stowarzyszeń „Nie jesteś sam” oraz „IKAR”
(wspomagających poszkodowanych lotników).

Kultury oraz Autor prezentowanych prac
wraz z Małżonką.
Wszystkich zebranych powitała niżej
podpisana, a następnie przedstawiła syl-

wetkę Artysty. W dalszej części spotkania
głos zabrał Mieczysław Kozdra, który opowiedział o swojej pracy twórczej i prezentowanych na wystawie obrazach olejnych,

przedstawiających roztoczańskie krajobrazy. Był także czas na przemówienia zaproszonych gości, słodki poczęstunek oraz
rozmowy o sztuce.
Każdy z uczestników wernisażu otrzymał folder wystawy.
Wystawę malarstwa Mieczysława
Kozdry w „Galerii Przystanek” można
oglądać codziennie w godzinach pracy Informacji Turystycznej, tj. w godz. do 9.00
do 17.00 w czerwcu, a w lipcu i sierpniu w
godz. od 9.00 do 19.00.
Serdecznie zapraszam.
Mariola Czapla
Komisarz wystawy
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UEFA Grassroots Day 2010 za nami

P

ierwsze w Polsce obchody UEFA
Grassroots Day, czyli dnia futbolu
amatorskiego, dobiegły do końca. Ekscytowaliśmy się turniejami, konkursami i
piknikami w całej Polsce, w tym na Lubelszczyźnie!
Mistrzostwo w piłce nożnej ma swój
początek na najmniejszych boiskach, w
różnych środowiskach i różnych społecznościach lokalnych. Od tego, jak duże
kręgi zatoczy zainteresowanie piłką i jak
to zainteresowanie zostanie wykorzystane, zależy jej powodzenie. Grassroots to
program UEFA promujący rozwój piłki
amatorskiej, dostępnej dla każdego, bez
względu na wiek, płeć, kolor skóry, zamożność, umiejętności czy sprawność
ruchową. Grassroots to program umożliwiający przeżycie najprawdziwszej piłkarskiej przygody najmłodszym dziewczętom
i chłopcom. Pomaga zrozumieć, jak ważne
w sporcie są współpraca, tolerancja i zasady fair play. Obchody Dnia Grassroots w
naszym kraju organizował Polski Związek
Piłki Nożnej. Patronem piłkarskiego święta było Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Akcje wspierali ambasadorzy i koordynatorzy. Koordynator akcji na Zamojszczyźnie, Tomasz Pakuła, po ustaleniu szczegółów z Koordynatorem Programu UEFA
Grassroots w Polsce Tomaszem Zabielskim, mówił: „Cieszę się, że w całej Europie odbędzie się UEFA Grassroots Day.
Tym bardziej miło, że Polska pierwszy raz
włączyła się w akcję. Nie możemy zapominać, że profesjonalna piłka nożna nie
będzie sprawnie funkcjonować bez pracy
z najmłodszymi. Wystarczy popatrzeć na
uśmiechy dzieciaków kopiących piłkę.
Mam nadzieję, że Zamość i Krasnobród
aktywnie włączy się do pomysłów sztabu Audycji Sportowej Ole. Niech będzie
to prawdziwe święto „piłki u podstaw”.
Profesjonalny futbol nie może istnieć bez
zdrowych korzeni! Najważniejszym zadaniem Dnia Grassroots będzie pokazanie, że
piłka nożna jest zabawą dla wszystkich”.
I tak się właśnie stało! Młodzi i starsi –
wszyscy poznali słowo Grassroots – tam,
gdzie zaczyna się piłka nożna.
W dniu 29 maja z Zamościa i Krasnobrodu wyruszyła młodzież na mecz
Polska vs. Finlandia w koszulkach „UEFA
Grassroots Day”. W czasie postoju kibice
bawili się w programie „Kopnij piłkę” akcji zachęcającej do gry w piłkę nożną.
Następnie w Krasnobrodzie 10 czerwca
2010 odbyły się Mistrzostwa Krasnobrodu w piłce nożnej. Zawodom towarzyszyła także akcja „Kopnij piłkę”. Mistrzem
Krasnobrodu Grassroots Day 2010 została
drużyna Smuda Team Zamość, a Wicemistrzem Przyjaciele Audycji Ole Krasnobród. Na najniższym stopniu podium

stanęła ekipa FPJ Krasnobród. Na koniec
zwycięzcom wręczono statuetki, certyfikaty UEFA uczestnictwa w imprezie „UEFA
Grassroots Day” oraz piłki Jabulani i koszulki z logo Dnia Grassroots. Organizator Mistrzostw Krasnobrodu Grassroots
Day 2010, koordynator Dnia Grassroots
na Zamojszczyźnie, Tomasz Pakuła, tak
podsumował rywalizację: „Jestem zadowolony ze sprawnego przebiegu turnieju, a przede wszystkim ze sportowej
rywalizacji. Piłkarze szanowali rywali, a
poziom gry był wysoki: grano ofensywnie i widowiskowo. Zgromadzeni kibice
mieli kogo podziwiać. Warto zauważyć,
iż turniej pokazał, że jest zapotrzebowanie na tego typu sportową rywalizację w
naszym regionie i władze miast powinny o tym pamiętać (do turnieju licznie
zgłosiły się drużyny z Krasnobrodu, Zamościa i Hrubieszowa). Co do kibiców:
akcja „Kopnij piłkę” przyciągnęła wielu
uczestników, którzy opuszczali imprezę
z uśmiechami na buźkach, gdyż wręczaliśmy koszulki z certyfikatami UEFA z
okazji Dnia Grassroots. Pokazaliśmy, że
piłka nożna jest zabawą dla wszystkich.
”W niedzielę 13 czerwca 2010 odbył się
mecz wicelidera z liderem zamojskiej kl.
A gr. II Olimpia Miączyn – Igros Krasnobród (mecz zakończył się wynikiem 0:4).
I tutaj kolejny akcent obchodów Dnia
Grassroots na Zamojszczyźnie. Kibice z
Krasnobrodu pojawili się na stadionie w
Miączynie w koszulkach UEFA Grassroots Day. Jednolite, białe koszulki sprawiły, że grupa była „złączona”, a ich doping
niósł drużynę Igrosu do boju. Koordynator akcji Grassroots Day w regionie pochodzi z Krasnobrodu, więc stąd pomysł
na wsparcie lokalnej drużyny. Na koniec,
14 czerwca, organizatorzy akcji przenieśli się do Zamościa na Rynek Wielki - dla
wszystkich przechodniów zorganizowano
akcję „Kopnij piłkę”. Stworzono „Wielki
album ulicznych piłkarzy” - internetowy
album zdjęć uczestników akcji „Kopnij
piłkę” oraz odbył się turniej wiedzy o piłce
nożnej. Program na zamojskiej Starówce
promowali Michał Rycaj - Freestyle Football i iluzjonista Igor Lewandowski.
Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani koszulkami i certyfikatami UEFA z
okazji Dnia Grassroots.
Fotoreportaż z obchodów
Dnia Grassroots jest dostępny na
www.audycjasportowaole.futbolowo.pl.
Tomasz Pakuła

STUDIO
MUNDIALOWE

Od 11 czerwca do 11 lipca 2010
Audycja Sportowa Ole zamienia się w
studio mundialowe. Przeniesiemy się
na Czarny Ląd by relacjonować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2010.
Sprawdzimy aspiracje reprezentacji grających na boiskach Republiki
Południowej Afryki. O wynikach porozmawiamy z zaproszonymi gośćmi.
Oby Mundial w RPA zapadł w pamięci na zawsze! Ole!
Redakcja Audycji Sportowej Ole
Więcej informacji tutaj:
http://audycjasportowaole.futbolowo.
pl/audycjasportowaole/menu,35,mundial-2010-rpa.html
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