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Cyfrowy urz!d
przyjazny mieszka"com

Mieszka!cy miasta i gminy Kra"
snobród b#d$ mogli wi#cej spraw 
urz#dowych za%atwi& przez Internet - 
wszystko dzi#ki projektowi, który do"
tyczy informatyzacji urz#du miejskie"
go. Projekt b#dzie realizowany przez 
kilka samorz$dów, a jego liderem b#"
dzie Gmina Nielisz. Wniosek o przy"
znanie dotacji z Regionalnego Progra"
mu Operacyjnego Województwa Lu"
belskiego zosta% z%o'ony jeszcze 
w 2016 roku i pocz$tkowo nie zosta% 
zatwierdzony do dofinansowania. 

W zwi$zku ze zwi#kszeniem kwo"
ty (rodków przeznaczonych na finan"
sowanie projektów w ramach konkur"
su nr RPLU.02.01.00-IZ.00-06-001/ 
16, Dzia%anie 2.1: Cyfrowe Lubelskie 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020, na podstawie uchwa%y Nr 
CCLXVII/5225/2018 Zarz$du Woje"
wództwa Lubelskiego z dnia 17 kwiet"
nia 2018r. wniosek o dofinansowanie 
projektu )Cyfrowy urz$d przyjazny 
mieszka!com* zosta% wybrany do do"
finansowania.

Warto(& projektu w gminie Kra"
snobród si#ga kwoty 668.768,80 z%, 
z czego wk%ad w%asny samorz$du to 
oko%o 100.315,32 z%. Realizacja wspól"
nej inicjatywy rozpocznie si# w tym 
roku, ale wi#kszo(& zada! jest plano"
wana na rok 2019.

Promocja Krasnobrodu na tragach
turystycznych w Chorzowie

W dniach 18 + 20 maja 2018 roku 

w Chorzowie odby%y si# coroczne Tar"
gi Turystyki Weekendowej )Atrakcje 
Regionów*, na których miasto i gmin# 
Krasnobród oraz ca%y region Roztocza 
promowa%  pracownik Punktu Infor"
macji Turystycznej w Krasnobrodzie 
p. Kamil Pióro. 

Wraz z reprezentacj$ z Zamo(cia, 
Na%#czowa, Che%ma oraz Lublina  ob"
s%ugiwa% wspólne, najwi#ksze na tar"
gach stoisku )Lubelskie + Smakuj ;y"
cie*. Impreza oferowa%a liczne atrakcje 
w postaci konkursów, degustacji, pre"
zentacji a tak'e pokazu talentu kuli"
narnego jednego z finalistów Master 
Chefa popularnego programu TVN, 
Damiana Sobka.

 Targi by%y bardzo udane je(li cho"
dzi o frekwencj#, która z dnia na dzie! 
by%a coraz wi#ksza. Bardzo du'o ludzi 
zna nasz region i ch#tnie go odwiedza. 
Cz#(& z tych osób pytaj$c o zmiany ja"
kie zachodz$ w naszym regionie, przy"
znaj$ si#, 'e pochodz$ z naszych stron. 
Mi%o jest porozmawia& i us%ysze& od 
osób odwiedzaj$cych targi, 'e byli 
w Krasnobrodzie, bardzo im si# podo"
ba%o i na pewno tu wróc$. Targi s$ za"
tem okazj$ do wspominania, przypo"
mnienia i zaproszenia do nas, w nasze 
pi#kne strony. 

Przyjmowanie zg#osze"
na usuwanie azbestu

Rozpocz$% si# nabór zg%osze! lo"
kalizacji na usuwanie wyrobów zawie"
raj$cych azbest od osób fizycznych 
w ramach realizacji projektu pn. )Sys"
tem gospodarowania odpadami azbe"

stowymi na terenie woje"
wództwa lubelskiego*, 
wspó%finansowanego ze 
(rodków Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskie"
go na lata 2014 - 2020.
  Nabór zg%osze! lokaliza"
cji b#dzie trwa% od 
dnia 21.05.2018 r. do 
dnia 08.06.2018 r.
  Realizacja projektu obej"
mowa& b#dzie dzia%ania 
zwi$zane z demonta'em, 
odbiorem, transportem 
oraz unieszkodliwieniem 

odpadów azbestowych.
Wszystkie informacje dotycz$ce 

naboru wniosków oraz realizacji ww. 
projektu mo'na uzyska& w Urz#dzie 
Miejskim w Krasnobrodzie oraz na 
stronie http://www.azbest.lubelskie.pl. 
Tam te' mo'na pobra& niezb#dne 
druki.

Zawody sportowo-po$arnicze OSP
W niedziel# 20 maja 2018 roku na 

stadionie sportowym w Krasnobrodzie 
odby%y si# zawody sportowo-po'arni"
cze dla jednostek Ochotniczy Stra'y 
Po'arnych z terenu gmin Krasnobród 
i Adamów. Relacj# z tego wydarzenia 
opublikujemy w kolejnym wydaniu 
GK.

Zmiany miejscowych planów
Dnia 25 maja nast$pi%o otwarcie 

ofert na sporz$dzenie zmiany miejsco"
wych planów zagospodarowania prze"
strzennego miasta Krasnobród oraz 
Gminy Krasnobród. 

Na zaproszenie do sk%adania ofert 
odpowiedzia%o konsorcjum firm GI"
SLINE Ilona Musia%ek z Warszawy 
oraz EMsystem Mi%osz Banasiewicz z 
Zagórza. Oferta okre(la termin wyko"
nania zamówienia do 9 miesi#cy od 
podpisania umowy. Koszt wykonania 
opracowania to 73.600 z% brutto. 
Zmiany w miejscowych planach zago"
spodarowania przestrzennego s$ bar"
dzo wa'nym dokumentem, który po"
zwoli na realizacj# zamierze! inwesto"
rom, mieszka!com oraz Gminie Kra"
snobród.
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XV Majówka Roztocza"ska z Niepodleg#!
W roku 2018 mija 15 lat od 

pierwszej imprezy organi"
zowanej w Krasnobrodzie na pocz$tku 
maja, podczas tzw. d%ugiego weekendu 
majowego, któr$ nazwano i przez ko"
lejne lata organizowano pod nazw$ 
)Majówka Roztocza!ska*.

XV edycja tego wydarzenia, która 
odby%a si# w dniach 1-3 maja 2018 ro"
ku w Krasnobrodzie nawi$zywa%a do  
przypadaj$cej w tym roku 100. roczni"
cy odzyskania przez Polsk# niepodle"
g%o(ci. W zwi$zku tym jej nazwa zo"
sta%a nieco zmieniona - by%a to )XV 
Majówka Roztocza!ska z Niepodle"
g%$*.

Program tej Majówki by% te' inny 
ni' w dotychczas organizowanych 
edycjach. Dominowa%y w nim wyda"
rzenia o charakterze rekreacyjnym 
oraz o tre(ciach patriotycznych, ale nie 
zabrak%o te' zabawy i muzyki.

1 MAJA (wtorek)
Zawody w%dkarskie

Na krasnobrodzkim zalewie przy 
przepi#knej s%onecznej pogodzie oraz 
mi%ej rodzinnej atmosferze odby%y si# 
pierwsze otwarte sp%awikowe Mistrzo"
stwa Krasnobrodzkiego Towarzystwa 
W#dkarskiego. Na starcie zawodów 
stan#%a rekordowa jak na nasze warun"
ki ilo(& tj. 30 zawodników z ró'nych 
stron kraju (Pu%awy, Tomaszów Lubel"
ski, Krynice, Zamo(&). Wszyscy za"
wodnicy zaliczyli kontakty z rybami, 
%owiono g%ównie karpie i jazie. 

Po ostatnim sygnale komisja s#"
dziowska w sk%adzie Tomasz Barcicki, 
Tomasz Gradziuk oraz Anna Gradziuk 
szybko i skwapliwie przeprowadzili 
wa'enie z%owionych ryb. Po ich podli"
czeniu komisja poda%a wyniki. 

Zawody wygra% Waldemar Barcicki 
z wynikiem 2920 pkt., 2 miejsce zaj$% 
Lech Robaczy!ski z wynikiem 2600 
pkt., a na 3 miejscu uplasowa% si# Ta"
deusz Gradziuk. 

Przy wr#czaniu dyplomów i na"
gród burmistrza Krasnobrodu repre"
zentowa% zast#pca burmistrza Janusz 
O(.

Sponsorami zawodów by%y firmy 
Konger, Jaxon, Balsax oraz Krasno"
brodzki Dom Kultury, Krasnobrodzkie 
Towarzystwo W#dkarskie, Sklep z ar"
tyku%ami w#dkarskimi Mariusz Pastu"
szek, Karczma )U Puszka*.

Bardzo dzi#kuj# sponsorom za 
ufundowanie drobnych upominków 
dla wszystkich zawodników, a zawod"
nikom za sportow$ rywalizacj#.

Rodzinny Rajd Rowerowy
&Dla Niepodleg#ej'

Rajd, którego trasa prowadzi%a 
szlakiem miejsc pami#ci narodowej 
zgromadzi% liczn$, bo sk%adaj$c$ si# 
z oko%o 70 osób grup# uczestników. 
W(ród nich nie mog%o zabrakn$& za"
palonego mi%o(nika jazdy na rowerze  
- burmistrza Krasnobrodu Kazimierza 
Misztala. Przekrój wiekowy uczestni"
ków rajdu by% bardzo zró'nicowany. 
Najm%odsi, którzy mieli niewiele po"
nad rok 'ycia tras# rajdu pokonywali 
w siode%kach umocowanych na rowe"
rach rodziców. Bior$c pod uwag# po"
chodzenie uczestników rajdu, to byli 
to mieszka!cy Krasnobrodu, ale rów"
nie' tury(ci z ró'nych miejscowo(ci, 
którzy wypoczywali w naszym mie"
(cie.

Rajd wyruszy% z Placu Siekluckie"
go w centrum miasta, aby na pocz$tku 
uda& si# w kierunku cmentarza. Tam 
pod  Pomnikiem Powsta!ców Stycz"
niowych reprezentacja uczestników 
rajdu zapalaj$c znicze odda%a ho%d po"
wsta!com poleg%ym w obronie ojczy"
zny. Nast#pnie rajdowicze udali si# 
w dalsz$ tras#, przeje'd'aj$ obok zale"
wu, aby dotrze& do uroczyska Belfont. 
Tam dla wi#kszo(ci uczestników rajdu 
by% czas na odpoczynek i regeneracj# 
utraconych si%. Natomiast delegacja 
z udzia%em burmistrza Krasnobrodu 
pokona%a kolejne kilometry udaj$c si# 
do Kaczórek, gdzie  przy pomniku 
'o%nierzy Armii Krajowej usytuowa"
nym przy tamtejszej szkole podstawo"
wej, zapalaj$c znicze odda%a ho%d 'o%"
nierzom walcz$cym o wolno(& ojczy"
zny. 

Zako!czenie rajdu odby%o si# przy 
ognisku na krasnobrodzkim stadionie. 
Podczas pieczenia kie%basek by%a oka"
zja do podzielenia si# wra'eniami 
z rajdu oraz planowania udzia%u w ko"
lejnym.

2 MAJA (*roda) 
Bieg 100 km na

100-lecie Niepodleg#o*ci
Od 2004 roku w dniu 2 maja ob"

chodzimy Dzie! Flagi Rzeczypospoli"
tej Polskiej. Aby uczci& barwy narodo"
we Ojczyzny, a tak'e w%$czy& si# 
w ogólnopolskie obchody 100-lecia 
Niepodleg%o(ci p. Dominik Flis przy 
wspó%pracy z dyrekcjami szkó% z Ka"
czórek i Krasnobrodu oraz w%adzami 
gminy Krasnobród zorganizowa% 
w dniu 2 maja 2018 roku bieg pod na"
zw$ )100 km na 100-lecie Niepodle"
g%o(ci*. 

G%ówny organizator podj$% si# po"
konania po%owy dystansu. Drugie 
50 km pokonali uczniowie przy asy"
(cie p. Dominika na boisku szkolnym 
przy Zespole Szkó% w Krasnobrodzie 
przebiegaj$c dystans 1 km. Bieg roz"
pocz$% si# o godzinie 4.00 rano. Trasa 
bieg%a od Krasnobrodu przez Hutki do 
Szko%y Podstawowej w Kaczórkach 
i z powrotem. 

Od pocz$tku a' do 40 km p. Fliso"
wi towarzyszy% biegn$c wraz z nim 
p. Krzysztof Czapla, rodzic jednego 
z uczestników. Od Kaczórek natomiast 
na trasie wspiera%a p. Flisa p. Anna 
Szka%uba jad$c obok na rowerze. Po 
niespe%na sze(ciu godzinach biegu 
uda%o si# pokona& pierwsze 50 km. 

Nast#pnie ok. godziny 10:15 do 
akcji ruszyli uczniowie z Krasnobro"
du, Kaczórek i Majdanu Wielkiego 
wpierani licznie przez m%odych kara"
teków z Roztocza!skiego Klubu Kara"
te Tradycyjnego. Z u(miechami na 
twarzach, bez (cigania i dobrze si# ba"
wi$c pokonali wyznaczony dystans. 

Pan Dominik Flis pragnie podzi#"
kowa& wszystkim uczestnikom za 
godne uczczenie tego szczególnego 
dnia. Na szczególne wyró'nienie za"
s%uguj$: Burmistrz Krasnobrodu + Ka"
zimierz Misztal, Dyrektor SP w Ka"
czórkach + El'bieta Zub, Dyrektor ZS 
w Krasnobrodzie + El'bieta Dzia%a, 
Zast#pca dyrektora ZS w Krasnobro"
dzie + Krystyna Czapla, Krzysztof 
Czapla, Anna Szka%uba, Rados%aw Ni"
zio%ek, Kazimierz Mielniczek,  Marta 
Mielniczek, Wojciech Kurantowicz, 
Jacek Kowalik, Ewa So%tys, Barbara 
Kukie%ka, Joanna Górnik, Marcin No"
wosad, Rodzice. Najwi#ksze podzi#"
kowania nale'$ si# uczniom z terenu 
gminy Krasnobród.

Patriotyczna gra miejska
&100 lat Niepodleg#ej'

Celem gry by%o uczczenie 100. 
rocznicy odzyskania przez Polsk# nie"
podleg%o(ci oraz przybli'enie jej 
uczestnikom informacji dotycz$cych 
postaci i faktów historycznych zwi$"
zanych z Krasnobrodem i okolicami. 

Uczestnicy gry mieli za zadanie 
odwiedzenie punktów kontrolnych 
usytuowanych na trasie gry, którymi 
by%y: pomnik Konstytucji 3 Maja, ka"
plica na wodzie, Punkt Informacji Tu"
rystycznej, krasnobrodzkie sanktu"
arium, kalwaria, cmentarz i kaplica (w. 
Rocha). Przy poszczególnych punk"
tach wykonywali wyznaczone zada!, 
gromadz$c przy tej okazji punkty. Jej 
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zako!czenie  odby%o si# w dolinie (w. 
Rocha.

W patriotycznej grze miejskiej 
)100 lat Niepodleg%ej* wzi#%y udzia% 
dwie dru'yny: )Mordeczki* i )Kra"
snobludki*, z których lepsz$ okaza%y 
si# )Mordeczki*. Obydwu dru'ynom, 
niezale'nie od zaj#tego miejsca, za 
trud pokonania trasy i zdobyte punkty 
podzi#kowa% burmistrz Krasnobrodu 
Kazimierz Misztal i dyrektor KDK. Do 
podzi#kowa! do%$czone by%y nagrody 
ksi$'kowe oraz s%odkie upominki 
ufundowane przez sponsora, które 
otrzymali cz%onkowie poszczególnych 
dru'yn. 

Gra zorganizowana podczas Ma"
jówki by%a pierwsz$ gr$ terenow$ 
w Krasnobrodzie. Planowane s$ kolej"
ne. Ju' teraz zapraszamy do udzia%u 
w kolejnych edycjach, z nadziej$ na 
wi#ksz$ frekwencj#. 

3 MAJA (czwartek)

+wi%to Konstytucji 3 Maja
Obchody  227. rocznicy uchwale"

nia Konstytucji 3 Maja rozpocz#%y si# 
o godz. 9.00 w krasnobrodzkim Sank"
tuarium Maryjnym programem patrio"
tycznym w wykonaniu uczniów Ze"
spo%u Szkó% w Krasnobrodzkie. Insce"
nizacja, w której wyst$pi%a m%odzie' 
by%a na wysokim poziomie artystycz"
nym. Dope%nieniem gry aktorskiej wy"
konawców programu, pi#knych recy"
tacji i (piewów by%y barwne, histo"
ryczne stroje, w których wyst$pili 
m%odzi aktorzy. 

Po tym spektaklu rozpocz#%a si# 
Msza (w. w intencji Ojczyzny, której 
przewodniczy% proboszcz Parafii Na"
wiedzenia Naj(wi#tszej Maryi Panny 
ks. pra%at Eugeniusz Derdziuk, a homi"
li# wyg%osi% proboszcz Parafii Zes%ania 
Ducha ?wi#tego ks. Roman Sawic. 
Podczas mszy modlono si# równie' 
w intencji stra'aków z okazji przypa"
daj$cej w nast#pnym dniu uroczysto(ci 
(w. Floriana.

W dalszej cz#(ci obchodów trze"
ciomajowych uczestnicy przeszli pod 
Pomnik Konstytucji 3 Maja. Przemarsz 
odby% si# w uporz$dkowanym szyku 
z Krasnobrodzk$ Orkiestr$ D#t$ na 
czele, pocztami sztandarowymi szkó% 
i OSP, stra'akami z jednostek OSP 
gminy Krasnobród, delegacjami insty"

tucji i zak%adów pracy, stowarzysze! 
i zwi$zków oraz mieszka!cami, którzy 
nie(li prawie 30-metrow$ bia%o-czer"
won$ flag# uszyt$ z okazji 100-lecia 
niepodleg%o(ci.

Po przybyciu pod pomnik, zebrani 
wys%uchali okoliczno(ciowego prze"
mówienia wyg%oszonego przez burmi"
strza Krasnobrodu Kazimierza Miszta"
la. Potem zgromadzone delegacje z%o"
'y%y wie!ce i kwiaty pod pomnikiem.

Na zako!czenie uroczysto(ci reli"
gijno-patriotycznych Krasnobrodzka 
Orkiestra D#ta zagra%a marsza.

&Festyn z Niepodleg#!'
Popo%udniowa cz#(& majowego 

(wi#ta to )Festyn z Niepodleg%$*, któ"
ry rozpocz$% si# o godz. 15.00 na Pla"
cu Siekluckiego.

Pierwszym punktem programu by"
%a prezentacja m%odych talentów. Swo"
je umiej#tno(ci wokalne zaprezento"
wa%y: Kinga Gontarz ze Szko%y Pod"
stawowej w Kaczórkach,  Dominika 
Radli!ska z Zespo%u Szkó% w Krasno"
brodzie, Kinga Cisek ze Szko%y Pod"
stawowej w Majdanie Wielkim oraz 
Gabrysia Szpyra reprezentuj$ca Kra"
snobrodzki Dom Kultury i Aleksandra 
Be%z. Natomiast  dzieci z Klubu Malu"
cha dzia%aj$cego w KDK wyst$pi%y 
w ta!cu z flag$. 

Szczególnym go(ciem festynu by% 
Józef Pi%sudski, który wjecha% wraz 
z 'on$ na Plac Siekluckiego na fur"
mance. W rol# marsza%ka wcieli% si# 
pan Stanis%aw Koper z tomaszowskie"
go oddzia%u Zwi$zku Pi%sudczyków 
Rzeczypospolitej Polskiej, a w roli 'o"
ny Marsza%ka wyst$pi%a ma%'onka pa"
na Stanis%awa p. Stanis%awa Koper. 

W krótkiej inscenizacji, która prze"
nios%a nas na chwil# do roku 1920, 
Marsza%ka i jego 'on# powita% gospo"
darz miasta, którego rol# odegra% bur"
mistrz Krasnobrodu Kazimierz Misz"
tal. Nast#pnie Marsza%ek odczyta% ode"
zw# do mieszka!ców, w której apelo"
wa% do m%odych m#'czyzn i zach#ca% 
ich do udzia%u w wojnie, w obronie 
Ojczyzny przed bolszewikami. Scena"
riusz tej inscenizacji opracowa% Adam 
Ka%u'a + historyk z wykszta%cenia 
i zami%owania, wieloletni nauczyciel 
i dyrektor krasnobrodzkiej szko%y. 

Nasz dostojny go(& wraz z ma%"
'onk$ wzi$% udzia% w dalszej cz#(ci 
programu - wspólnym ta!cu poloneza. 
Gdy tylko rozbrzmia%a muzyka na pla"
cu pojawi%o si# na pocz$tku 8 par in"
auguruj$cych poloneza, a potem kolej"
ne pary uczniów. Do nich do%$czyli in"
ni uczestnicy uroczysto(ci, w tym 
Marsza%ek Pi%sudski, który ta!czy% 

z uczennic$ ZS + Alicj$ Ka%u'a i bur"
mistrz Kazimierz Misztal ta!cz$c 
z Pani$ Marsza%kow$. W sumie polo"
neza zata!czy%o %$cznie oko%o 80 par, 
w tym oko%o 50 par uczniów. Pomimo 
upa%u, który panowa% w tym dniu ta"
niec poloneza dostarczy% wielu pozy"
tywnych emocji i zrobi% du'e wra'enie 
zarówno na ta!cz$cych jak i na oso"
bach, które go obserwowa%y. Wielu 
z nich stwierdzi%o, 'e trzeba to powtó"
rzy&.

W%$czenie do majowego (wi#ta 
wspólnego ta!ca poloneza w centrum 
miasta to inicjatywa, która powsta%a 
w krasnobrodzkiej szkole. St$d te' 
dyrekcja, nauczyciele i uczniowie za"
j#li si# przygotowaniami z tym zwi$"
zanymi. Trzeciomajowy wyst#p po"
przedzony by% próbami w szkole i ge"
neraln$ na placu Siekluckiego. Nad 
ca%o(ci$ czuwa%y nauczycielki wycho"
wania fizycznego - Joanna Górnik 
i Marta Mielniczek.

Kolejnym patriotycznym elemen"
tem festynu by%o utworzenie 'ywej 
flagi narodowej i  utrwalenie tego na 
wspólnej pami$tkowej fotografii.

Cho& to tego zadania zg%osi%a si# 
znacznie mniejsza liczba osób ni' do 
poloneza, to flaga powsta%a. Wszyscy, 
którzy chcieli j$ utworzy& otrzymali 
bia%e i czerwone kartony, które trzy"
maj$c nad g%ow$ utworzy%y nasz$ bia"
%o-czerwon$. Pami$tkowe fotografie 
utworzonej na placu Siekluckiego flagi 
oraz flagi niesionej podczas przemar"
szu za pomoc$ drona wykona%a firma 
K-Film Studio z Majdanu Wielkiego. 

Ostatni$ cz#(ci$ Festynu z Niepod"
leg%$ by%y koncerty muzyczne. Jako 
pierwszy wyst$pi% chór )Tarna-Vox* 
z Tarnawatki, nast#pnie Krasnobrodzki 
Gospel i zespó% folklorystyczny )Wój"
towianie*. Muzyczn$ cz#(& festynu, 
a jednocze(nie XV Majówk# Rozto"
cza!sk$ z Niepodleg%$ zako!czy%  
swoim koncertem zespó% )Szalone gi"
tary* wykonuj$cy g%ównie utwory 
z repertuaru )Czerwonych Gitar*. 

Organizatorami imprezy byli: Bur"
mistrz Krasnobrodu i Krasnobrodzki 
Dom Kultury, a wspó%organizatorami: 
Parafia Nawiedzenia NMP w Krasno"
brodzie, Zespó% Szkó% w Krasnobro"
dzie, Komitet organizacyjny obcho"
dów 100. rocznicy odzyskania przez 
Polsk# Niepodleg%o(ci w Krasnobro"
dzie.

Mariola Czapla

Roman Gradziuk 

Dominik Flis
Fotoreporta" # str. 12-13

fot. M. Kawecka, M. Mazurek,

K-Film Studio
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Proste zlecenia za#atwi! od r%ki

W Krajowym Rejestrze S$do"
wym w dniu 8 maja 2018 

roku zosta%a zarejestrowana Krasno"
brodzka Spó%dzielnia Socjalna Qród%o  
- spó%dzielnia osób prawnych - z sie"
dzib$ w Krasnobrodzie. Rejestracj# 
poprzedzi%y kilkumiesi#czne przygoto"
wania, które polega%y na wy%onieniu 
grupy inicjatywnej, intensywnych 
szkoleniach i doradztwie w zak%adaniu 
podmiotów ekonomii spo%ecznej oraz 
staraniu si# o (rodki finansowe na wy"
posa'enie 5 nowych miejsc pracy. Za"
danie realizowane jest w ramach pod"
dzia%ania 11.3 Ekonomia Spo%eczna 
)O(rodek Wsparcia Ekonomii Spo"
%ecznej w Subregionie Che%msko-Za"
mojskim* z siedzib$ w Zamo(ciu 
wspó%finansowanego ze (rodków Eu"
ropejskiego Funduszu Spo%ecznego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubel"
skiego na lata 2014-2020, organizowa"
nego przez Fundacj# Rozwoju Lu"
belszczyzny w partnerstwie z Grup$ 
Medialn$ ITM Sp. z o.o.

W ramach projektu przygotowano 
dokumenty aplikacyjne w postaci 
wniosku o dofinansowanie w wysoko"
(ci 120.000 z% oraz 60.000 z% na 
wsparcie pomostowe. Na pierwszym 
Walnym Zgromadzeniu Cz%onków Za"
%o'ycieli, którymi s$ Gmina Krasno"
bród i Stowarzyszenie Kulturalno-Na"
ukowe )Do Qróde%* w Krasnobrodzie, 
przyj#to uchwa%y o utworzeniu spó%"
dzielni, przyj#ciu statutu i wyborze 
Zarz$du Spó%dzielni. Po rejestracji Za"
rz$d Spó%dzielni otworzy% konto ban"
kowe i przes%a% pismo o przelanie 
(rodków finansowych na zakup ma"
szyn i urz$dze! zgodnie z zestawie"
niem przygotowanym we wniosku, tak 
aby z pocz$tkiem czerwca rozpocz$& 
w Krasnobrodzie pierwsz$ tego typu, 

dzia%alno(& przedsi#biorstwa ekonomii 
spo%ecznej. Spó%dzielnia b#dzie wyko"
nywa%a ró'norodne zlecenia - pocz$w"
szy od najprostszych prac porz$dko"
wych i utrzymania czysto(ci w po"
mieszczeniach, obiektach, obej(ciu, jak 
i w terenie oraz utrzymania terenów 
zielonych, robót remontowo-budowla"
nych, prac le(nych, przygotowania 
drewna opa%owego na  okres zimowy. 

Oferta Spó%dzielni skierowana jest 
równie' do osób, które posiadaj$ nie"
ruchomo(ci, dzia%ki letniskowe 
i obiekty na terenie Gminy Krasno"
bród, ale nie tylko. W sytuacjach, gdy 
ich w%a(ciciele nie s$ w stanie w odpo"
wiednim czasie np. wykosi& trawy, 
uformowa& 'ywop%otu, przyci$& krze"
wy, a nawet w przypadku d%ugotrwa%ej 
suszy podla& kwiaty, ze wzgl#du na 
fakt zamieszkiwania w znacznej odle"
g%o(ci od dzia%ki letniskowej. B#dzie 
te' gotowa, by rozwi$zywa& problemy 
osób, które planuj$ wyjazd na urlop 
lub wycieczk# i zmuszone s$ pozosta"
wi& zwierz#ta, wymagaj$ce np. kar"
mienia, ale równie' pomóc osobom, 
które okresowo wyje'd'aj$, by praco"
wa& poza granicami kraju. Wówczas 
mog$ bez problemów zleci& komplek"
sowe wykonanie us%ug lub tylko kon"
kretn$ us%ug#, któr$ pracownicy wyko"
naj$ solidnie, niedrogo i terminowo. 
W strategii firmy bardzo du'y nacisk 
k%adziony b#dzie na rzetelno(& (wiad"
czonych us%ug i budowaniu zaufania 
z przysz%ym klientem. W my(l zasady, 
'e najlepsz$ reklam$ jest polecenie 
przez zadowolonego klienta. Spó%"

dzielnia us%ugi mo'e (wiadczy& z ma"
teria%ów w%asnych lub powierzonych. 
Podejmie si# wykonywania ró'nych 
i nietypowych zlece! np. transporto"
wych wraz z ekip$ za%adunku i roz%a"
dunku materia%ów budowlanych, uk%a"
dania kostki brukowej, prac remonto"
wych, od(nie'ania (cie'ek, dróg 
i podjazdów. Ju' niebawem b#dzie go"
towa zbudowa& domek gospodarczy, 
gara', altank#, wykona& ogrodzenie 
i ka'dy mebel ogrodowy czy urz$dze"
nie rekreacyjne, wed%ug w%asnego 
wzoru lub projektu z uwzgl#dnieniem 
sugestii i mo'liwo(ci zleceniodawcy.

Od 1 czerwca b#dzie do dyspozycji 
mieszka!ców, instytucji i przedsi#"
biorców, praktycznie do ka'dej pracy, 
o ka'dej porze dnia. Posiada& b#dzie 
szeroki wachlarz profesjonalnych ma"
szyn, sprz#tów i urz$dze! niezb#dnych 
do wykonania najró'niejszych prac. 
Na wyposa'eniu ma: samochód, przy"
czepk# dwuosiow$, traktorek-kosiark# 
samojezdn$ do koszenia trawników 
o du'ych powierzchniach, kosiarki 
i kosy spalinowe, no'yce do 'ywop%o"
tu pi%y spalinowe i elektryczne do 
drewna, zag#szczarko-ubijark#, m%ot 
pneumatyczny, betoniark#, agregat 
pr$dotwórczy, pi%# do ci#cia betonu, 
posiada równie' 200m2 rusztowa!, 
elektronarz#dzia do remontów i prac 
budowlanych i rozbiórkowych oraz 
dysponuje innym drobnym sprz#tem 
mechanicznym i r#cznym.

Ju' niebawem, równie' rozpocznie 
akcj# informacyjn$ i promocj# Kra"
snobrodzkiej Spó%dzielni Socjalnej 
Qród%o, gdzie b#dzie mo'na uzyska& 
dane kontaktowe, szczegó%owy zakres 
us%ug, w celu rezerwacji terminów wy"
konania prac z%o'onych i d%ugotrwa"
%ych. Proste zlecenia za%atwi$ od r#ki.

J. O$

Trwaj$ca trzy dni XV Majówka 
Roztocza!ska z Niepodleg%$ 

by%a zorganizowana dzi#ki zaanga'o"
waniu wielu osób. Wszystkim sk%ada"
my serdeczne podzi#kowania.

W sposób szczególnych dzi#kuje"
my: ksi#'om proboszczom - Eugeniu"
szowi Derdziukowi i Romanowi 
Sawicowi, dyrekcji, nauczycielom 
i uczniom Zespo%u Szkó% w Krasno"
brodzie, Panu Stanis%awowi Koprowi 
ze Zwi$zku Pi%sudczyków Rzeczypo"
spolitej Polskiej Oddzia% w Tomaszo"
wie Lubelskim wraz z Ma%'onk$, 

panom Tadeuszowi Kawce, Adamowi 
Ka%u'y, Romanowi Gradziukowi, 
Miros%awowi Pasiecznemu, pani Ma%"
gorzacie Misztal, w%a(cicielom Firmy 
K-Film Studio z Majdanu Wielkiego, 
Pani Kierownik i pracownikom 
Warsztatu Terapii Zaj#ciowej w Domi"
nikanówce, wolontariuszkom gry 
miejskiej, Stra'akom, Policji.

Podzi#kowania sk%adamy równie' 
wszystkim wyst#puj$cym podczas fe"

stynu, a w szczególno(ci zespo%om: 
Krasnobrodzki Gospel i Wójtowianie 
oraz m%odym artystom. 

Serdecznie dzi#kujemy za promo"
wanie naszego wydarzenia patronom 
medialnym, którymi byli: TVP 3 Lu"
blin, Radio Lublin, Katolickie Radio 
Zamo(&, Zamo(& onLine, Kronika Ty"
godnia i Informacyjna Agencja Samo"
rz$dowa. 

Kazimierz Misztal 

burmistrz Krasnobrodu

Mariola Czapla 

dyrektor KDK

Podzi%kowania
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Partnerska wspó#praca Gminy Krasnobród,
Miejsko-Gminnego O*rodka Pomocy Spo#ecznej oraz  

Instytutu Rozwi!za" Biznesowych na rzecz podniesienia 
jako*ci $ycia mieszka"ców obszarów rewitalizowanych

Pierwszym krokiem, który poprzedzi% realizacj# projektu )(Od) Wa'ni spo%ecznie i zawodowo!* by%o stworzenie 
przez Gmin#  Krasnobród - Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krasnobród na lata 2017 - 2023 za"

twierdzonego w dniu 23.05.2017 r. Uchwa%$ Rady Miejskiej nr XXVII/176/2017.  Program rewitalizacji w obszarze 
w%$czenia spo%ecznego zak%ada mi#dzy innymi przeciwdzia%anie bezrobociu i walk# z ubóstwem poprzez u%atwienie 
mieszka!com obszarów rewitalizowanych dost#pu do rynku pracy, szkole!, nabywania kompetencji i kwalifikacji za"
wodowych.  

W czerwcu 2017 roku, Instytut Rozwi$za! Biznesowych z siedzib$ w Bi%goraju zainicjowa% partnerstwo lokalne na 
rzecz poprawy jako(ci 'ycia mieszka!ców obszarów rewitalizowanych w  Gminie Krasnobród, które zosta%o pozytyw"
nie przyj#te przez przedstawicieli samorz$du lokalnego. Partnerem w realizacji dzia%a! na rzecz mieszka!ców gminy 
zosta%y Gmina Krasnobród oraz  Miejsko Gminny O(rodek Pomocy Spo%ecznej w Krasnobrodzie. Efektem zainicjowa"
nej wspó%pracy jest pozyskanie z Europejskiego Funduszu Spo%ecznego dofinansowania w kwocie 693 547,50 z% na re"
alizacj# partnerskiego projektu )(Od) Wa'ni spo%ecznie i zawodowo!*.  [$czna warto(& projektu realizowanego od maja 
2018 roku do czerwca  2019 roku wynosi& b#dzie 730 167, 50 z%.

Celem g%ównym projektu )(Od) Wa'ni spo%ecznie i zawodowo!* jest reintegracja spo%eczno - zawodowa 32 osób 
(18 kobiet i 14 m#'czyzn) wykluczonych spo%ecznie lub zagro'onych wykluczeniem spo%ecznym z uwagi na ubóstwo, 
zagro'enie ubóstwem, zamieszka%ych w Centrum Krasnobrodu i na osiedlu Podklasztor. 

Do udzia%u w projekcie zapraszamy osoby korzystaj$ce z pomocy Miejsko Gminnego O(rodka Pomocy Spo%ecznej 
w Krasnobrodzie. Korzystanie z pomocy nie jest jednak warunkiemkoniecznym. Je(li nie masz pracy, pieni#dzy na za"
spokojenie podstawowych potrzeb 'yciowych, brakuje Ci motywacji do zmiany swojej sytuacji 'yciowej, jeste( osob$ 
niepe%nosprawn$, samotn$, zmagaj$c$ si# z uzale'nieniem bliskiej osoby, do(wiadczaj$c$ przemocy w rodzinie + ten 
projekt jest skierowany w%a(nie do Ciebie. Podejmiemy wszelkie dzia%ania, które poprawi$ jako(& Twojego 'ycia. 
Otrzymasz wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, coacha i po(rednika pracy. Umo'liwimy Tobie i Twojej naj"
bli'szej rodzinie udzia% w grupach wsparcia, na których nauczysz si# pokonywa& 'yciowe trudno(ci oraz radzi& sobie 
z problemami osobistymi, rodzinnymi itp. Uko!czysz szkolenie, które da Ci nowe kompetencje i kwalifikacje zawodo"
we dzi#ki czemu znajdziesz prac# i pozb#dziesz si# k%opotów finansowych. A potem skierujemy Ci# na maksymalnie 6  
miesi#czny sta' po uko!czonym szkoleniu, a do wyboru masz edukacj# w takich zawodach jak: Masa'ysta I i II stop"
nia, Technolog robót wyko!czeniowych w budownictwie, Kucharz oraz Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy 
kat. B. 

Od pocz$tku udzia%u w projekcie zacznie zmienia& si# Twoje 'ycie, najpierw popracujemy nad Twoj$ motywacj$, 
funkcjonowaniem w rodzinie i spo%eczno(ci lokalnej. Od sierpnia zaczniesz zarabia& i poprawi si# Twoja sytuacja fi"
nansowa. Za udzia% w szkoleniu otrzymasz (rodki finansowe w wysoko(ci 6,64 z% za ka'd$ godzin# szkolenia a na sta'u 
oko%o 1350 z% miesi#cznie na r#k# i to przez 6 miesi#cy. Nasz po(rednik pracy b#dzie stara% si#, aby Twoje zatrudnienie 
by%o kontynuowane. 

Je(li chcesz poprawi& jako(& swojego 'ycia i sta& si# cz%owiekiem odwa'nym spo%ecznie i zawodowo zapraszamy 
do kontaktu w naszych biurach w Zamo(ciu i Krasnobrodzie.
Zamo(&, ul. Przemys%owa 4 (budynek geodezji naprzeciw Starostwa Powiatowego, I pi#tro, pokój nr 145) + poniedzia%"
ki, wtorki i pi$tki od 9.00 do 14.00.
Krasnobród, ul. 3 Maja 36 (budynek Urz#du Miejskiego w Krasnobrodzie, pokój nr 10) - (rody, czwartki od 9.00 do 
14.00.
Kontakt telefoniczny: 575 583 388
Kazimierz Misztal - Burmistrz Krasnobrodu
Miros%awa Konopka + Kierownik Miejsko  Gminnego-O(rodka
Pomocy Spo%ecznej w Krasnobrodzie
Jaros%aw Bury + Prezes Zarz$du Instytutu
Rozwi$za! Biznesowych 
Barbara Kot + Kierownik Projektu
Sylwia Birska + Asystent Kierownika Projektu
Ma%gorzata Brodziak + Inspektor ds. informatyzacji i promocji
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W dniu 26 kwietnia 2018 r. 
w Krasnobrodzie odby%y si# 

uroczysto(ci zwi$zane z obchodami 
100-lecia odzyskania przez nasz kraj 
niepodleg%o(ci. Obchody )Roku dla 
Niepodleg%ej* sta%y si# impulsem do 
zasadzenia lip na placu przy ko(ciele 
pod wezwaniem Nawiedzenia Naj"
(wi#tszej Maryi Panny oraz D#bu Nie"
podleg%o(ci na placu przy budynku 
Zespo%u Szkó% w Krasnobrodzie.

Uroczysto(ci poprzedzi%a msza 
(wi#ta w Sanktuarium Maryjnym, od"
prawiona przez Ksi#dza Dra Eugeniu"
sza Derdziuka, który wyg%osi% równie' 
okoliczno(ciow$ homili#. Opraw# li"
turgii mszalnej przygotowali ucznio"
wie i nauczyciele Zespo%u Szkó% 
w Krasnobrodzie oraz zespó% folklory"
styczny Wójtowianie. 
       Po mszy (wi#tej uroczystego po"
sadzenia lip na placu przyko(cielnym 
dokonali zaproszeni go(cie: Pani Tere"
sa Misiuk Kurator O(wiaty w Lublinie, 
Pan Witold Marucha Kierownik za"
mojskiej delegatury Lubelskiego Urz#"
du Wojewódzkiego oraz Pan Kazi"
mierz Misztal Burmistrz Krasnobrodu. 

Dalsza cz#(& obchodów odbywa%a 
si# w budynku szko%y. Tu Dyrektor 
Zespo%u Szkó% w Krasnobrodzie Pani 
El'bieta Dzia%a serdecznie przywita%a 
przyby%ych go(ci. W swojej wypowie"
dzi odwo%a%a si# do sylwetek patronów 
szkó% wchodz$cych w sk%ad zespo%u: 
(w. Jana Paw%a II oraz U%anów z 25 
Pu%ku U%anów Wielkopolskich. Mówi"
%a o ich patriotyzmie, umi%owaniu Oj"

czyzny, odpowiedzialno(ci za ni$.
Uczniowie, z go(cinnym udzia%em 

zespo%u Wójtowianie, zaprezentowali 
widowisko s%owno-muzyczne, w któ"
rym przedstawili dzieje Polski od jej 
pocz$tków a' do czasów wspó%cze"
snych, a tak'e pi#kno 
Krasnobrodu, Roztocza 
i Polski. 

W ceremonii posadze"
nia D#bu Niepodleg%o(ci 
aktywnie uczestniczyli 
zaproszeni go(cie: Pani 
Teresa Misiuk Kurator 
O(wiaty w Lublinie, Pan 
Witold Marucha Kierow"
nik zamojskiej delegatury 
Lubelskiego Urz#du Wo"
jewódzkiego, Pan Tomasz 
Zieli!ski Dyrektor Kuratorium O(wia"
ty w Lublinie Delegatury w Zamo(ciu, 
Pani Monika ;ur Zast#pca Dyrektora 
Kuratorium O(wiaty w Lublinie Dele"
gatury w Zamo(ciu, Pan Kazimierz 
Misztal Burmistrz Krasnobrodu, 
Ksi$dz Proboszcz Dr Eugeniusz Der"
dziuk, Pani Agnieszka Adamczuk 
Przewodnicz$ca Rady Rodziców, 
a tak'e reprezentuj$ca pracowników 
Zespo%u Szkó% w Krasnobrodzie Pani 
Dyrektor El'bieta Dzia%a oraz przed"
stawiciele spo%eczno(ci uczniowskiej.
Pob%ogos%awieniem D#bu Niepodle"
g%o(ci przez Ksi#dza Dziekana Dra 
Eugeniusza Derdziuka oraz pi#knym 
wykonaniem pie(ni )Niepodleg%a, nie"
pokorna* podkre(lono znaczenie aktu 
posadzenia drzewa, które stanie si# 'y"

wym pomnikiem upami#tniaj$cym ten 
szczególny dzie! + 26 kwietnia 2018 
roku. 

Na zako!czenie uroczysto(ci Pani 
Dyrektor El'bieta Dzia%a og%osi%a kon"
kurs na list do kolegi z przysz%o(ci. 

Najlepsza praca konkursowa 
zostanie umieszczona w kapsu"
le, która zostanie wkopana pod 
pami$tkowym kamieniem usta"
wionym obok D#bu Niepodle"
g%o(ci. 

W krasnobrodzkich uroczy"
sto(ciach patriotycznych ucze- 
stniczy% te' Pan Janusz O( Za"
st#pca Burmistrza Krasnobrodu 
oraz dyrektorzy zaprzyja\nio"
nych szkó% z terenu gminy Kra"
snobród: Pani Ma%gorzata Ka"

wa%ek ze Szko%y Podstawowej w Maj"
danie Wielkim oraz Pani El'bieta Zub 
ze Szko%y Podstawowej w Kaczór"
kach.

Stulecie odzyskania przez Polsk# 
niepodleg%o(ci sta%o si# w Krasnobro"
dzie wspania%$ okazj$ do wspólnego 
(wi#towania %$cz$cego pokolenia, do 
wspó%dzia%ania (rodowiska szkolnego 
ze (rodowiskiem lokalnym, a dla 
wszystkich uczestnicz$cych 26 kwiet"
nia 2018 roku w uroczysto(ciach by%o 
niezwyk%$, patriotyczn$ uczt$ regio"
naln$.

Gra"yna Nowosad

Fotoreporta" # str. 11

Foto ze zbiorów Zespo!u Szkó!

w Krasnobrodzie

 Uroczysto*ci patriotyczne w Krasnobrodzie
Sadzenie drzew na 100-lecie niepodleg#o*ci

7

D!b Niepodleg#o*ci w Szkole Podstawowej
w Kaczórkach

W ramach obchodów 100-le"
cia niepodleg%o(ci, w dniu 

24.04.2018 r. przy Szkole Podstawo"
wej im. Armii Krajowej w Kaczórkach 
odby%a si#  uroczysto(& sadzenia D#bu 
Pami#ci.

W uroczysto(ci uczniom i nauczy"
cielom towarzyszyli dostojni go(cie: 
Monika ;ur - zast#pca dyrektora Dele"
gatury w Zamo(ciu Kuratorium 
O(wiaty w Lublinie, Kazimierz Misz"
tal - Burmistrz Krasnobrodu, dyrekto"
rzy szkó% z gminy Krasnobród: 
El'bieta Dzia%a - dyrektor Zespo%u 
Szkó% w Krasnobrodzie i vice dyrektor 
- Krystyna Czapla oraz Ma%gorzata 

Kawa%ek - dyrektor Szko%y Podstawo"
wej im. Stefana Kardyna%a Wyszy!"
skiego w Majdanie Wielkim; ksi$dz 
Artur Sokó% - proboszcz Parafii 
Opaczno(ci Bo'ej w Bondyrzu, rodzi"
ce, mieszka!cy Kaczórek.

Na boisku szkolnym odprawiona 
zosta%a msza (wi#ta, nast#pnie odby%a 
si# cz#(& artystyczna w wykonaniu 
uczniów klas IV-VII. W dalszej cz#(ci 
uroczysto(ci rozstrzygni#ty zosta% 
Gminny Konkurs Literacki )Wiersze 
dla Polski*.

Centralnym wydarzeniem by%o po"
sadzenie D#bu Pami#ci, drzewo posa"
dzone przez uczniów i zaproszonych 

go(ci stan#%o w pobli'u D#ba Papie"
skiego. Prawdziw$ uczt$ dla ducha 
i dope%nieniem uroczysto(ci by%o spo"
tkanie z panem Dariuszem Polanow"
skim, który przedstawi% posta& Józefa 
Pi%sudskiego oraz przygotowa% wysta"
w# w%asnych pami$tek zwi$zanych 
z Marsza%kiem i Jego czasami.

Sk%adam serdeczne podzi#kowania 
wszystkim, którzy przyczynili si# do 
u(wietnienia tego dnia: nauczycielom, 
pracownikom niepedagogicznym, za"
proszonym go(ciom, rodzicom.

El"bieta Zub

dyrektor SP w Kaczórkach

Fotoreporta" - str. 14
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Rok 2018 jest rokiem wa'nym 
dla wszystkich Polaków. Mija 

100 lat od momentu odzyskania Nie"
podleg%o(ci przez Polsk#. Rocznic# t# 
wiele spo%eczno(ci upami#tnia sadz$c 
D#by Niepodleg%o(ci. Do tej akcji w%$"
czy%a si# równie' Szko%a Podstawowa 
im. Kardyna%a Stefana Wyszy!skiego 
w Majdanie Wielkim. 

Dnia 30 kwietnia 2018 roku odby%a 
si# uroczysto(& zasadzenia D#bu Nie"
podleg%o(ci. Pierwszym punktem 
szkolnych uroczysto(ci by%a msza 
(wi#ta w kaplicy pod wezwaniem (w. 
Brata Alberta, pod duchowym prze"
wodnictwem ksi#dza Pra%ata dr. Euge"
niusza Derdziuka, w której uczestni"
czyli uczniowie szko%y wraz ze swoimi 
pedagogami i dyrektorem szko%y oraz 
zaproszeni go(cie: Pani Monika ;ur 
zast#pca dyrektora zamojskiej delega"
tury Kuratorium O(wiaty w Lublinie, 
Pan Ryszard Teterycz zast#pca nadle"
(niczego Nadle(nictwa Zwierzyniec, 
Pan Janusz O( zast#pca Burmistrza 
Krasnobrodu, Pan Andrzej Piskor so%"
tys wsi Majdan Wielki, Pan Janusz 
Kopczy!ski so%tys wsi Majdan Ma%y, 
Pani Ma%gorzata Gromek Przewodni"
cz$ca Rady Rodziców, Pani El'bieta 
Dzia%a dyrektor Zespo%u Szkó% w Kra"
snobrodzie, Pani Krystyna Czapla za"
st#pca dyrektora Zespo%u Szkó% w Kra"
snobrodzie oraz Pani El'bieta Zub dy"
rektor Szko%y Podstawowej w Ka- 
czórkach, spo%eczno(& lokalna i rodzi"
ce uczniów. 

Po mszy (wi#tej na placu szkolnym 
przewodnicz$ca szko%y Aleksandra 
Tyrka z%o'y%a meldunek dyrektorowi 
szko%y, po od(piewaniu hymnu i wci$"

gni#ciu flagi na maszt uczestnicy uro"
czysto(ci udali si# do budynku szko%y, 
aby obejrze& i wys%ucha& monta' 
s%owno-muzyczny po(wi#cony 100. 
rocznicy odzyskania niepodleg%o(ci 
przez Polsk#. Uczniowie klas I-VII 
i wychowankowie oddzia%u przed"
szkolnego zaprezentowali podnios%e 
wiersze, piosenki i taniec podkre(laj$"
ce smutek wywo%any rozbiorem Pol"
ski, rado(& z okazji uchwalenia Kon"
stytucji i powrotu or%a bia%ego oraz 
barw narodowych w 1918 roku. 

Po wyst#pie uczniów g%os zabra%a 
Pani dyrektor szko%y Ma%gorzata Ka"
wa%ek oraz Pani Monika ;ur zast#pca 
dyrektora zamojskiej delegatury Kura"
torium O(wiaty w Lublinie, Pan Ry"
szard Teterycz zast#pca nadle(niczego 
Nadle(nictwa Zwierzyniec, Pan Janusz 
O( zast#pca Burmistrza Krasnobrodu. 
Wyrazili oni podzi#kowanie za profe"
sjonalnie przygotowany 
monta' s%owno-muzyczny 
w wykonaniu uczniów tutej"
szej szko%y. 

Punktem kulminacyjnym 
uroczysto(ci by%o posadze"
nie D#bu Niepodleg%o(ci na 
placu szkolnym przez zapro"
szonych go(ci i przedstawi"
cieli uczniów z poszczegól"
nych klas oraz dyrektora 
szko%y. Do podlewania 
i trzymania stra'y przy d#bie 
zostali zobowi$zani m%odzi 
stra'acy z Majdanu Wielkie"
go. W krótkim monta'u 
s%owno-muzycznym na pla"
cu szkolnym uczniowie 
przypomnieli o wcze(niej"

szym fakcie posadzenia d#bu ku czci 
Patrona Szko%y  Kardyna%a Stefana 
Wyszy!skiego i z%o'yli wi$zank# przy 
pomniku upami#tniaj$cym krwawe 
wydarzenia z kampanii wrze(niowej 
1939, w której zosta%o zamordowa"
nych 43 'o%nierzy Armii Kraków. Na 
zako!czenie uroczysto(ci uczniowie 
szko%y pragn$c uczci&, obchodzony 
uroczy(cie w naszym kraju Dzie! Fla"
gi, stworzyli na boisku szkolnym )'y"
w$ bia%o-czerwon$ flag#*.

Podnios%a uroczysto(&  wpisa%a si# 
w obchody Roku Niepodleg%o(ci. 
Wszystkim uczestnikom pozostanie na 
d%ugo w pami#ci, gdy' historia to nie 
tylko daty, ale przede wszystkim emo"
cje, które prze'ywamy, których jeste"
(my 'ywymi (wiadkami.

Krystyna G%$la

Fotoreporta" - str. 14
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D!b Niepodleg#o*ci w Szkole Podstawowej 
w Majdanie Wielkim

Podzi%kowania
Za modlitwy, wyrazy wspó%czucia i pomocn$ d%o! dzi#kuj# 

ks. Proboszczowi Eugeniuszowi Derdziukowi i ks. Piotrowi 
Jakubiakowi oraz wszystkim przyjacio%om i znajomym, którzy czuwali 
na modlitwach i okazywali mi wsparcie w tych trudnych chwilach 
odej(cia mojej Mamy (p. Genowefy Grabowskiej, która prze'y%a 96 lat 
- z serca dzi#kuj#.

Za z%o'one trzy wie!ce, które dotar%y poczt$ kwiatow$ do mojego 
odleg%ego rodzinnego miasta Tarnowskich Gór, bardzo dzi#kuj# inicja"
torom oraz ofiarodawcom: Burmistrzowi Krasnobrodu wraz z Pracow"
nikami Urz#du Miejskiego, Zespo%owi Wójtowianie z Dyrekcj$ 
i Pracownikami Krasnobrodzkiego Domu Kultury oraz Chórowi Para"
fialnemu z Krasnobrodu.

Alicja Parkitny

wraz z pogr&"on& w smutku Rodzin&

Msza *w. w 30 dzie"  po *mierci zostanie odprawiona dnia 14 
czerwca br. o godz.18.00 w Krasnobrodzkim Sanktuarium.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
i Uczniowie

Szko#y Podstawowej
im. Kardyna#a Stefana Wyszy"skiego

w Majdanie Wielkim 
zapraszaj$ na

+wi%to Patrona Szko#y
które odb#dzie si# 

dnia 30 maja 2018r. o godzinie 8:30
w kaplicy ?wi#tego Brata Alberta 

w Majdanie Wielkim
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Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice
ZESPO[U SZKÓ[ W KRASNOBRODZIE

zapraszaj$ na

,,,,FFEESSTTYYNN  RROODDZZIINNNNYY  DDLLAA  NNIIEEPPOODDLLEEGG//EEJJ''
10 czerwca 2018 roku (niedziela), godz. 14.00

plac przy budynku szko%y
W programie:
* Loteria fantowa z atrakcyjn$ nagrod$ g%ówn$
* Prezentacja talentów uczniów naszej szko%y (taniec, (piew itp.)
* Atrakcje dla najm%odszych: zabawy na dmuchanej zje'd'alni       

i na trampolinie, malowanie twarzy
* Wspólny taniec Zumby i Belgijki
* Pokazy karate
* Pokaz ga(niczy stra'y po'arnej oraz prezentacja wozu bojowego
* Prezentacja udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
* Prezentacja szkolenia psa policyjnego
* Pokaz makija'u
* Konkursy i zabawy sportowe

Ponadto:
* Co( dla %asuchów (ciasto domowe, gofry, bia%o-czerwone

galaretki, koktajle owocowe, kawa, herbata i inne pyszno(ci)
* Co( dla smakoszy (frytki, bigos, kie%baski z grilla, grochówka, 

pierogi z kasz$, swojski chleb ze smalcem i ogórkiem)
* Tort niepodleg%o(ci
* Punkt medyczny
* Wiele innych ciekawych atrakcji

Wst#p wolny

Krasnobrodzki Dom Kultury
zaprasza do udzia%u w

XXIII Gminnym Konkursie Recytatorskim
Przedszkolaka &Dla Niepodleg#ej*,

 który odb#dzie si# w dniu 5 czerwca 2018r. 
(wtorek) o godz. 10.00 w sali widowiskowej 
KDK.
 

Konkurs  przeznaczony  jest dla dzieci 
w wieku przedszkolnym i uczniów klas )zero"
wych* z terenu miasta i gminy Krasnobród.

W ramach konkursu uczestnicy mog$ prezen"
towa& wiersze o dowolnej tematyce, ale w zwi$z"
ku z 100. rocznic$ odzyskania niepodleg%o(ci 
mile widziane s$ wiersze o tre(ciach patriotycz"
nych oraz bia%o-czerwony strój recytatorów.

Zg%oszenia przyjmujemy w KDK w terminie 
do 30 maja 2018r. Szczegó%owe informacje 
w KDK,  tel. 84 660-71-17 oraz na www.kultura"
.krasnobrod.pl i www.krasnobrod.pl.

M. Czapla

Od grudnia 2017 roku dzia%a 
)Komitet organizacyjny ob"

chodów 100. rocznicy odzyskania 
przez Polsk# niepodleg%o(ci w gminie 
Krasnobród*, który zajmuje si# opra"
cowaniem programu obchodów tej 
rocznicy oraz koordynacj$ i realizacj$ 
zada! obj#tych tym programem.

Cz%onkowie tego Komitetu wyszli 
z inicjatyw$, aby oprócz ró'nego ro"
dzaju wydarze! realizowanych w gmi"
nie Krasnobród, trwale upami#tni& 
100-lecie niepodleg%o(ci poprzez bu"
dow# pomnika. 

Nawi$zuj$c do tradycji budowy 
pomników w Krasnobrodzie, tj. fun"
dowania ich przez spo%ecze!stwo (np. 
pomnik Konstytucji 3 Maja, pomnik 
Powsta!ców Styczniowych), podj#ta 
zosta%a decyzja o takim samym sposo"
bie budowy pomnika na 100-lecie nie"
podleg%o(ci.

W zwi$zku z powy'szym w dniu  
22 maja 2018 r. w Krasnobrodzie zo"
sta% powo%any Komitet Spo%eczny Bu"
dowy Pomnika 100-lecia Odzyskania 
Niepodleg%o(ci, który podj$% inicjaty"
w# budowy pomnika w formie p%yty 
pami$tkowej. Komitet przy wsparciu 
Komitetu Organizacyjnego Obchodów 
100-lecia Odzyskania Niepodleg%o(ci 
w Krasnobrodzie ma zamiar przepro"
wadzi& zbiórk#, z której (rodki prze"
znaczone b#d$ na ten cel. 

Komitet Spo%eczny zaproponowa%, 
aby pomnik zosta% zlokalizowany na 
dzia%ce gminnej w Krasnobrodzie na"
przeciwko Urz#du Miejskiego w Kra"
snobrodzie. W zwi$zku z tym 
wystosowa% pismo do Burmistrza Kra"
snobrodu, z pro(b$ o przygotowanie 
projektu uchwa%y, na podstawie której 
Rada Miejska b#dzie mog%a zadecydo"
wa& o wyra'eniu zgod# na wzniesienie 

pomnika. Taka uchwa%a zosta%a przy"
gotowana przez burmistrza i podj#ta 
przez radnych na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie w dniu 24 
maja 2018 r.

Kontynuuj$c realizacj# tego pro"
jektu, Komitet Spo%eczny planuje za"
%o'enie konta bankowego, na którym 
b#d$ gromadzone fundusze niezb#dne 
do budowy pomnika. Trwaj$ te' prace 
nad jego projektem. 

O post#pach prac Komitetu Spo"
%ecznego Budowy Pomnika 100-lecia 
Odzyskania Niepodleg%o(ci b#dziemy 
informowali w kolejnych wydaniach 
GK oraz na stronach internetowych 
Gminy Krasnobród i KDK.

Ju' teraz serdecznie zapraszamy 
do wsparcia tej inicjatywy.

M. Czapla

Pomnik  100-lecia Odzyskania Niepodleg#o*ci
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W Galerii Zamojskiej BWA 
prezentowana by%a wystawa 

obrazów malarza Marka Rze\niaka 
i jego córki Agnieszki pod tytu"
%em ,,Dwa spojrzenia*. Jej otwarcie 
odby%o si# 16.03.2018 r. o godz. 17.00 
i zgromadzi%o wiele osób z kr#gu sztu"
ki, przedstawicieli w%adz Zamo(cia. 
Wystawa by%a czynna do 5 kwietnia. 

Marek Rze\niak urodzi% si# w 1944 
r. w Zamo(ciu, uko!czy% Pa!stwowe 
Liceum Sztuk Plastycznych. Dyplom 
Akademii Sztuk Pi#knych w Krakowie 
uzyska% w pracowni malarstwa 
prof. Wac%awa Taranczewskiego 
w 1969r. Jest cz%onkiem ZPAP i Sto"

warzyszenia Pastelistów Polskich. By% 
wieloletnim nauczycielem PLSP w Za"
mo(ciu. Tworzy w dziedzinie malar"
stwa i rysunku. Ma na koncie ponad 
40 wystaw swoich dzie%, m.in.: w Kra"
snobrodzkim Domu Kultury (1997 r. 
2014 r.) i Krasnobrodzkiej Gale"
rii ,,Przystanek*. Trzy razy by% stypen"
dyst$ Ministerstwa Kultury i Sztuki. 

Jego córka - Agnieszka Rze\niak 
urodzi%a si# w 1982 r. w Zamo(ciu. 
Jest absolwentk$ PLSP w Zamo(ciu. 
Studia na ASP we Wroc%awiu i Uni"
wersytecie Pais Vasco w Bilbao. 
Dyplom na wydziale Szk%a i Ceramiki 
oraz malarstwa w pracowni Aleksan"
dra Dymitrowicza. Wspó%tworzy od 
2005r. performatywn$ grup# o szum"
nej nazwie ,,[UHUU!*, Mieszka 
i tworzy w Warszawie. Bierze udzia% 
w licznych plenerach, festiwalach, 
projektach i przedsi#wzi#ciach arty"
stycznych w kraju i zagranic$. 
W 2007 r. otrzyma%a stypendium twór"
cze miasta Zamo(&. Zajmuje si# malar"
stwem, ilustracj$, tworzy murale i pro"
wadzi warsztaty artystyczne. Wspó%- 
pracuje z Centrum Artystycznym Sztu"
karnia w Warszawie. Od 2012 r. zaj#%a 
si# unikatow$ mark$ SzurSzur (face"

book.com/szurszurski).
Warto podkre(li&, 'e 

Krasnobród ma szcz#(cie co 
do artystów. Od blisko trzy"
dziestu lat rodzina artystycz"
na pa!stwa Rze\niaków jest 
zwi$zana ze wsi$ Szur ko%o 
Krasnobrodu na Roztoczu. 
To niezwyk%e - taka malutka 
miejscowo(& w gminie Kra"
snobród, urzekaj$ca magi$, 
a tak (wietnie promowana 
przez p. Marka i jego rodzi"
n#. To w%a(nie tu na ziemi 
krasnobrodzkiej powsta%o 
wiele obrazów, które by%y pokazywane 

na wystawach, m.in.: na wy"
stawie w Muzeum Archidie"
cezjalnym Kardyna%a Karola 
Wojty%y w Krakowie - 
2009 r. ,,Wokó% Ksi#'ej Gó"
ry, pejza' krasnobrodzki*, 
w której malarz uj$% kaplicz"
ki i krzy'e z okolic Szuru. 
Powsta%y te' cykle obra"
zów m.in.: ,,Strachy Rozto"
cza*, ,,Strachy ekologicz"
ne*, ,,Odbicia*, ,,;ywio%y*. 
Ostatnio wakacyjne podró'e 
p. Marka zaowocowa%y cy"
klem ,,Katedry*, pokazanym 
w BWA. Nale'y 

wspomnie&, 'e p. Marek w 2018r. pró"
bowa% tak'e swoich si% w sztuce aktor"
skiej, graj$c rol# króla Melchiora 
w Orszaku Trzech Króli w Zamo(ciu. 

Od ponad dziesi#ciu lat w okolicy 
Krasnobrodu funkcjonuje Galeria Szur 
za%o'ona przez rodzin# Rze\niaków. 
Latem odwiedza j$ wielu turystów, 

gdzie Maria + 'ona malarza organizuje 
ciekawe warsztaty artystyczne z wy"
korzystaniem ro(lin. Posesja rodziny 
artystycznej w Szurze to swoista kolo"
nia artystyczna - tak mówi o tym miej"
scu p. Marek, a letni spacer po lesie 
czy pobliskich polach staje si# inspira"
cj$ do kolejnych dzia%a! plastycz"
nych. 

Nale'y 'yczy& artystom z Szuru 
mi%ego pobytu na krasnobrodzkiej 
ziemi, b#d$cej \ród%em wielu pomy"
s%ów artystycznych. W imieniu miesz"
ka!ców ziemi krasnobrodzkiej pragn# 
wyrazi& uznanie i wdzi#czno(& dla 
rodziny Rze\niaków za szereg dzia%a! 
artystycznych promuj$cych Roztocze. 
Relacja z wystawy, foto na 
roztocze.net. Mamy te' nadziej#, 'e 
w najbli'szym czasie arty(ci poka'$ 
swoje nowe dzie%a na 'ywo w Krasno"
brodzkim Domu Kultury czy w Gale"
rii ,,Przystanek* w Krasnobrodzie.

Alina S!ota

,,Dwa spojrzenia' artystów w BWA

Koncert dla Rodziców
O wielu ju' lat sta%ym punktem kalendarza imprez Krasnobrodzkiego 

Domu Kultury jest )Koncert dla Rodziców* organizowany z okazji 
majowego Dnia Matki i czerwcowego Dnia Ojca.

W koncercie wyst#puj$ dzieci i m%odzie' z kó% zainteresowa! dzia%aj$cych 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury oraz dzieci ze szkó% z terenu miasta i gminy 
Krasnobród, którzy poprzez swoje artystyczne wyst#py ((piew, muzyk#, ta"
niec) dzi#kuj$ swoim rodzicom za trud ich wychowania i za wszystko co ro"
dzice robi$ dla swoich dzieci. 

)Koncert dla Rodziców* odb#dzie si# w  niedziel# 17 czerwca 2018 roku 
o godzinie 17.00 w sali widowiskowej KDK. Szczegó%owy program koncertu 
zostanie podany w pó\niejszym terminie na plakatach i stronach internetowych 
kultura.krasnobrod.pl i krasnobrod.pl.

Serdecznie zapraszamy. 
M. Czapla
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Nowe urz!dzenia rehabilitacyjne
W pa!dzierniku ubieg"ego roku, 

jak równie# w I kwartale roku 2018 
zakupiono dwie wanny do masa#u pe$
re"kowego typu Laguna Bubble, 
w tym jedna z funkcj% ozonoterapii.

Dostawc% urz%dze& by"a firma 
ERES MEDICAL z P"ouszowic. 
Koszt zakupu obu wanien wyniós" 
"%cznie 46.833,18 z". Na realizacj' 
tego przedsi'wzi'cia Sanatorium 
otrzyma"o dotacj' z Powiatu Zamoj$

skiego w wysoko(ci 42.200,00 z".
Pierwsza z nich zosta"a skierowa$

na do Zak"adu Przyrodoleczniczego, 
zlokalizowanego w podpiwniczeniu 
budynku pawilonu sanatoryjnego, ko$
lejna  za( do Zak"adu Rehabilitacji na 
parterze tego# budynku.

W/w urz%dzenia s"u#% kuracju$
szom przebywaj%cym na leczeniu 
w Sanatorium, a tak#e osobom docho$
dz%cym na zabiegi rehabilitacyjne 
w ramach leczenia ambulatoryjnego.

WIE"CI  
 z Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego 

im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie

Przebudowa pomieszcze# holu
w budynku dawnej oficyny
W roku bie#%cym z zakresu za$

dania )Przebudowa pomieszcze& ja$
dalni i holu g"ównego w budynku 
dawnej oficyny dworskiej*, ze 
wzgl'du na ograniczone mo#liwo(ci 
finansowe zrealizowano II etap za$
dania, który obejmowa" moderniza$
cj' holu bocznego i  w ograniczo$
nym zakresie pomieszcze& przyle$
gaj%cych do niego. W zakresie tych 

robót by"y wszystkie bran#e.
Koszt realizacji tego przedsi'$

wzi'cia wyniós" "%cznie 57.936,71  
z" .
Sfinansowanie zadania nast%pi"o 
z nast'puj%cych !róde":
- Powiat Zamojski  + dotacja w wy$
soko(ci 52.900,00 z"
- udzia" w"asny Sanatorium + w wy$
soko(ci 5.036,71 z".

Marta Lizut

Piel$gnacja drzew w Zespole
Pa%acowo & Parkowym

w Krasnobrodzie
Jesieni% 2017 roku w tutejszym 

Zespole Pa"acowo + Parkowym wyko$
nano prace piel'gnacyjne i konserwa$
torskie,  w cz'(ci  parku po"o#onej 
po stronie pó"nocno-zachodniej.

W celu poprawy bezpiecze&stwa 
w obr'bie drzew wykazuj%cych ró#ne$
go rodzaju uszkodzenia wykonane zo$
sta"y prace piel'gnacyjne polegaj%ce 

na korekcie pokroju koron, odci%#eniu 
konarów nadmiernie wychylonych 
i rozbudowanych, usuni'ciu martwych 
konarów i ga"'zi. Pracami tymi obj'$
tych zosta"o 57 drzew. 

Celem stworzenia dogodnych wa$
runków rozwoju dla drzew pozosta$
wianych do dalszego bytowania oraz 
wyeliminowania zagro#e& spowodo$
wanych przez drzewa zagra#aj%ce bez$
piecze&stwu w parku, konieczne oka$
za"o si' usuni'cie 14 drzew wyros"ych 

przypadkowo z samosiewów, rosn%$
cych w du#ym zag'szczeniu.

Wykonawc% w/w prac by"a firma 
ARBFOREST Rafa" Sokulski z Niska. 
Urobek powsta"y w wyniku przepro$
wadzonych prac zosta" uprz%tni'ty 
przez pracowników Sanatorium.

Ca"kowita warto(; zadania: 
20.000,10 z", w tym warto(; dotacji 
otrzymanej z Wojewódzkiego Fundu$
szu Ochrony <rodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie: 10.000,00 z"

W dniu 30 czerwca 2018 roku 
w Krasnobrodzie na terenie 

basenów nad zalewem odb'dzie si' 
impreza pn. )Piknik Rybacki*, którego 
organizatorem jest Krasnobrodzki 
Dom Kultury, a partnerami: Krasno$
brodzkie Stowarzyszenie W'dkarskie, 
Krasnobrodzkie Towarzystwo Tury$
styczne, Urz%d Miejski w Krasnobro$
dzie i Zak"ad Gospodarki Komunalnej 
w Krasnobrodzie.

W programie pikniku zaplanowa$
no: pokaz kulinarny z potrawami ryb$
nymi, zawody w'dkarskie, konkurs 
kulinarny, którego g"ównym produk$

tem b'd% ryby, zabawy i konkursy ro$
dzinne, w tym konkurs wiedzy 
o tematyce zwi%zanej z rozwojem ob$
szaru LSR Rybackiej Lokalnej Grupy 
Dzia"ania )Roztocze*, a tak#e koncert 
muzyczny i ognisko integracyjne z po$
cz'stunkiem. Podczas pikniku b'dzie 
funkcjonowa" Punkt informacyjny 
RLGD )Roztocze*.

Szczegó"owy program pikniku b'$
dzie podany ju# wkrótce, ale ju# teraz 
serdecznie zapraszamy do udzia"u 
w imprezie. 

Piknik b'dzie realizowany przy 
dofinansowaniu ze (rodków unijnych 
z Programu Operacyjnego )Rybactwo 
i Morze* na lata 2014-2020 pozyska$
nych za po(rednictwem Rybackiej Lo$
kalnej Grupy Dzia"ania  )Roztocze* 
z siedzib% w Narolu.

M. Czapla

Piknik Rybacki

Projekt pn. 'Piel$gnacja i konserwacja drzewostanu w  parku przypa%acowym w Krasnobrodzie
- etap I (cz$)* parku po%o+ona od strony pó%nocno-zachodniej)

Dofinansowano ze )rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony "rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie
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Rok 2018 rokiem Ireny Sendlerowej
Ko"o Polonistyczne wraz z wo$

lontariatem Zespo"u Szkó" 
w Krasnobrodzie ma zaszczyt poinfor$
mowa; wszystkich uczniów, nauczy$
cieli i wychowawców oraz spo"ecz$
no(; lokaln% o realizacji projektu po$
(wi'conego Irenie Sendlerowej. 
* Zach'camy wszystkich do przej(cia 
na blok )a* i przeczytania ciekawej 
gazetki przygotowanej przez uczniów 
klasy IIA gimn. pod kierunkiem p. Da$
nuty Korzeniowskiej. 
* Organizowany jest równie# konkurs 
literacki (szczegó"owe informacje 
poni#ej) o Irenie Sendlerowej. Ser$
decznie zapraszamy do wzi'cia udzia"u

Irena Sendlerowa, pseudonim oku$
pacyjny )Jolanta*, to wybitna polska 
dzia"aczka spo"eczna. Urodzi"a si' 15 
lutego 1910 roku  w Warszawie, gdzie 
zmar"a 12 maja 2008 roku. W czasie II 
wojny (wiatowej jako kierowniczka 
referatu dzieci'cego Rady Pomocy 
@ydom )@egota* zorganizowa"a siatk' 
ludzi i instytucji, z którymi nios"a po$
moc dzieciom z getta. Przyczyni"a si' 
do ocalenia z Holokaustu oko"o 2500 
#ydowskich dzieci. Z nara#eniem #y$
cia, heroizmem, w najwi'kszej konspi$
racji wyprowadza"a dzieci z warszaw$
skiego getta, a nast'pnie znajdowa"a 
im schronienie w polskich rodzinach, 
klasztorach i domach opieki.

)Do m!odych: Jeste"cie przysz!o#

"ci$ "wiata! Zróbcie co", aby sta! si& 

lepszy. Bez wojen, "mierci niewinnych. 

Szerzcie dobro. B$d'cie wra(liwi na 

los s!abszych od was.) 

Regulamin konkursu literackiego
Rok 2018 rokiem Ireny Sendlerowej
1. Konkurs zosta" og"oszony przez Ko$
"o Polonistyczne i wolontariuszy  Ze$
spo"u Szkó" w Krasnobrodzie, którzy 
bior% udzia" w projekcie:   Od pomo/

cy do ratowania. Wzoruj!c si$ na 

Irenie Sendlerowej3 w ramach XV 
edycja programu 'Pami$* dla przy/

sz%o)ci3. 
Projekt, w którym uczestniczymy, 

zosta" og"oszony przez: Stowarzysze$
nie )Dzieci Holocaustu* w Polsce, 
Wydzia" Rozwoju Kompetencji Spo$
"ecznych i Obywatelskich O(rodka 
Rozwoju Edukacji, @ydowski Instytut 
Historyczny im. Emanuela Ringelblu$
ma, Muzeum Historii @ydów Polskich 
POLIN.
2. Konkurs Literacki, który og"aszamy 
w ramach projektu, przebiega pod ho$
norowym patronatem Dyrekcji Zespo$
"u Szkó" w Krasnobrodzie.
3. Zapraszamy do napisania pracy lite$
rackiej, której przewodni% my(l% b'd% 
s"owa: 

 Kto ratuje  jedno "ycie, 

ratuje ca#y $wiat%

Irena Sendlerowa uratowa#a

z nara"eniem "ycia

z Getta Warszawskiego  

ok.2500 dzieci "ydowskich.

4. Zadaniem autora pracy literackiej 
jest zaprezentowanie osoby, instytucji, 
organizacji, która w dzisiejszych cza$
sach realizuje my(l )Kto ratuje  jedno 
#ycie, ratuje ca"y (wiat*, czyli dzia"a 
na rzecz potrzebuj%cych ludzi, pomaga 
s"abym,  chorym i skrzywdzonym, 
przeciwdzia"a wojnie i pomaga przy$
wróci; u(miech na twarzy tych, któ$
rych kraj dotkn'"y kataklizmy. Mo#na 
zaprezentowa; osob' lub instytucj' 
z naszego najbli#szego otoczenia lub 
tak%, o której dzia"aniach wiemy z pra$

sy, telewizji czy Internetu.
5. Konkurs adresowany jest do 
uczniów klas IV + VII i gimnazjum 
oraz LO  z Zespo"u Szkó" w Krasno$
brodzie, Kaczórkach, Majdanie Wiel$
kim i Suchowoli, i uczniów Zespo"u 
Szkó" przy  Sanatorium Rehabilitacyj$
nym im. J. Korczaka w Krasnobro$
dzie.
6. Dla uczniów klas IV & VI proponu$
jemy form' opowiadania, opisu czy 
charakterystyki; dla starszej katego/
rii wiekowej proponujemy oprócz 
wy#ej wymienionych form równie# 
rozprawk$, artku%, reporta+, felie/
ton.
7. Praca powinna by; napisana samo$
dzielnie.
8. Organizatorzy opublikuj% zwyci'$
skie prace na stronie szko"y i w prasie 
lokalnej.
9. Obj'to(; pracy 2 - 4 strony A4 
czcionk% Times New Roman 12 (od$
st'py 1,5). 
10. Prace nale#y przes"a; drog% mailo$
w%  do 10 czerwca 2018 r na adres: 
danuta250@poczta.onet.pl
11. W nag"ówku pracy prosimy poda; 
tytu" pracy oraz dane ucznia: imi' 
i nazwisko, szko"a, klasa.
12. Wr'czenie nagród laureatom odb'$
dzie si' na pocz%tku wrze(nia podczas 
uroczysto(ci z okazji (wi'ta patrona 
szko"y w Zespole Szkó" w Krasnobro$
dzie.
13. Pytania zwi%zane z konkursem li$
terackim prosimy kierowa; na adres 
mailowy podany wy#ej.

Konkurs swoj% tre(ci% równie# 
wpisuje si' w rocznic' 100-lecia nie$
podleg"o(ci, która zach'ca do przypo$
minania sylwetek skromnych, zwy$
czajnych ludzi chroni%cych bli!nich 
przed z"em.

Ko!o Polonistyczne z wolontariuszami

W dniu 14 kwietnia 2018 roku 
jednostka OSP w Majdanie 

Wielkim obchodzi"a jubileusz 60-lecia 
swojej dzia"alno(ci.

W uroczysto(ciach jubileuszo$
wych, oprócz druhów z Majdanu 
Wielkiego i ich rodzin, uczestniczyli 
te# zaproszeni go(cie: st. bryg. 
mgr in#. Jacek Sobczy&ski - komen$
dant miejski PSP w Zamo(ciu, Kazi$
mierz Mielnicki - prezes Zarz%du 
Okr'gu Powiatowego Zwi%zku OSP 

RP w Zamo(ciu, Kazimierz Misztal - 
burmistrz Krasnobrodu, Janusz O( - 
zast'pca burmistrza Krasnobrodu, ko$
mendant gminny OSP w Krasnobro$
dzie Zbigniew Wietrzyk, so"tys wsi 
Majdan Wielki Andrzej Piskor, Zarz%d 
Wspólnoty Gruntowej Majdanu Wiel$
kiego + Justyna Buczak, Stanis"aw Ka$
walec i Wies"aw Nizio oraz ksi'#a: 
ks. kan. Andrzej Chmaj - kapelan Stra$
#y Po#arnej Powiatu Zamojskiego, 
ks. pra"at dr Eugeniusz Derdziuk - 

proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP 
w Krasnobrodzie oraz jego poprzednik 
ks. pra"at Roman Marszalec.

Obchody jubileuszowe rozpocz'"y 
si' w kaplicy pw. (w. Brata Alberta 
Chmielowskiego w Majdanie Wielkim 
Msz% (w. koncelebrowan% w intencji 
stra#aków. Odprawili j%: ks. pra"at Ro$
man Marszalec,  ks. kan. Andrzej 
Chmaj  i ks. pra"at Eugeniusz Der$
dziuk, który wyg"osi" równie# kaza$
nie.  

60-lecie OSP w Majdanie Wielkim
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Dalsza cz'(; uroczysto(ci mia"a 
miejsce na placu przy stra#nicy OSP. 
Na pocz%tku by" meldunek dowódcy 
uroczysto(ci Rafa"a Koz"owskiego 
z"o#ony prezesowi Zarz%du Okr'gu 
Powiatowego Zwi%zku OSP RP w Za$
mo(ciu Kazimierzowi Mielnickiemu. 
Nast'pnie odby"o si' podniesienie fla$
gi na maszt, którego dokona" poczet 
flagowy w sk"adzie: Pawe" Staro& - 
dowódca pocztu, Marcin Kostrubiec - 
flagowy i Szymon Kostrubiec - asy$
stuj%cy. 

W imieniu druhów powitania go$
(ci, dokona" burmistrz Krasnobrodu 
Kazimierz Misztal, a nast'pnie rys hi$
storyczny jednostki OSP w Majdanie 
Wielkim przedstawi"a wnuczka pierw$
szego komendanta OSP w Majdanie 
Wielkim Katarzyna Buka"a.

Uroczysto(ci jubileuszowe po"%$

czone by"y z oficjalnym przekazaniem 
dla miejscowej jednostki OSP lekkiego 
samochodu po#arniczego marki Mer$
cedes Bus Sprinter pozyskanego z Ko$
mendy Miejskiej Pa&stwowej Stra#y 
Po#arnej w Zamo(ciu. Jego pozyska$
nie dla OSP w Majdanie Wielkim by"o 
mo#liwe dzi'ki staraniom pos"a 
RP S"awomira Zawi(laka oraz 
komendanta Miejskiego PSP 
w Zamo(ciu st. bryg. 
mgr in#. Jacka Sobczy&$
skiego, który podczas uro$
czysto(ci przekaza" klucze 
do samochodu dowódcy sek$
cji Danielowi Kostrubcowi. 
Ten z kolei przekaza" je kierowcy 
- Stanis"awowi Kostrubcowi.

Po(wi'cenia samochodu dokonali 
obecni na uroczysto(ciach jubileuszo$
wych ksi'#a. 

Ksi%dz pra"at Roman Marszalec 
w podzi'kowaniu za wspieranie dzia$
"alno(; OSP otrzyma" od druhów ma$
skotk' misia-stra#aka.

Na zako&czenie oficjalnych uro$
czysto(ci jubileuszu 60-lecia OSP by"y 
okoliczno(ciowe wyst%pienia go(ci.

W imieniu zarz%du i druhów OSP 
Majdan Wielki serdecznie dzi'$

kuj' wszystkim, którzy w okre$
sie 60 lat istnienia OSP wspie$
rali dzia"alno(; jednostki, 
a tak#e wszystkim zaanga#o$
wanym w przygotowanie uro$

czysto(ci jubileuszowych. 

Bogdan Ga!an

Prezes OSP 

w Majdanie Wielkim

Fotoreporta( * str. 24
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Z kart historii OSP Majdan Wielki

Jednostka Ochotniczej Stra#y 
Po#arnej w Majdanie Wielkim 

powsta"a wiosn% 1955 r. Inicjatorami 
jej utworzenia byli: Micha" Piskor - 
przewodnicz%cy Gromadzkiej Rady 
Narodowej, Jadwiga Gronowska - Se$
kretarz GRN oraz Franciszek Piskor.

Pierwszym komendantem OSP, po 
kursie w Krasnymstawie, by" Stani$
s"aw Buka"a, prezesem Franciszek Pi$
skor, mechanikiem Wawrzyniec Ko$
strubiec. 

Pierwszym sprz'tem OSP by"a si$
kawka r'czna przechowywana w bu$
dynku GRN w Majdanie Wielkim. Pie$
ni%dze na rozpoczynaj%c% si' wówczas 
budow' remizy zbiera" przewodnicz%$
cy GRN Micha" Piskor - przy okazji 
sk"adania poda& przez rolników 
o umorzenie obowi%zkowych dostaw 
wobec Pa&stwa. Do gromadzenia ma$
teria"ów na budow' przyczyni" si' 
równie# Franciszek Piskor.

Organizacj% zabaw, z których do$
chód przeznaczany by" na budow' re$
mizy zajmowa" si' pierwszy mechanik 
do obs"ugi motopompy Wawrzyniec 
Kostrubiec. Po(wi'ci" on du#o czasu 
na sprowadzenie sprz'tu przeciwpo#a$
rowego dla jednostki.

Zebrania i inne uroczysto(ci odby$
wa"y si' w domu W"adys"awa G"ady$
sza, natomiast tr'bacz - Stanis"aw Bu$
czak pracowa" z ca"% rodzin% dbaj%c 
o porz%dek remizo - (wietlicy. Bardzo 
ofiarnie pracowali dla jednostki druho$
wie z trzeciej przerwy z Adamem Bu$
ka"% na czele. Du#y udzia" w powsta$
niu jednostki mia" równie# pó!niejszy 

komendant - Julian Nab"onek. 
W 1957 roku jednostka OSP Maj$

dan Wielki otrzyma"a motopomp' M-
400, a w roku 1960 drug% motopomp' 
M-800, za szybk% i wzorow% akcj' ga$
(nicz% w Dominikanówce. W ro$
ku 1958 OSP Majdan Wielki zosta"a 
wyposa#ona w wóz konny. W 1965 
roku dzi'ki zbiórce we wsi Majdan 
Wielki zakupiono samochód )Lubli$
nek*. W 1980 roku jednostka otrzyma$
"a samochód stra#acki z odpowiednim 
sprz'tem. 

Od 2001 roku jednostka OSP Maj$
danie Wielkim jest w"%czona do Krajo$
wego Systemu Ratownictwa Ga(nicze$
go.

W latach 2007 - 2009 dzi'ki stara$
niom w"adz samorz%dowych, oraz 
wsparciu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony <rodowiska i Gospodarki 
Wodnej, Zarz%du G"ównego Zwi%zku 
OSP RP oraz zaanga#owaniu druhów 
OSP Majdan Wielki uda"o si' rozbu$
dowa; remiz' wraz z gara#em i pozy$
ska; samochód po#arniczy marki Ta$
tra.

W czasie swego istnienia jednostka 
zbudowa"a dwa budynki remizo - 
(wietlic z gara#em.

Na przestrzeli lat dzia"alno(ci jed$
nostki OSP w Majdanie Wielkim stra$
#acy brali udzia" nie tylko w licznych 
akcjach ratowniczych, ale równie# ak$
tywnie uczestniczyli w wielu zawo$
dach sportowo-po#arniczych oraz uro$
czysto(ciach religijnych i patriotycz$
nych. 

Maj% na swoim koncie wiele suk$

cesów w zawodach sportowo-po#arni$
czych, zarówno na szczeblu gminnym 
jak i powiatowym. Jednym z pierw$
szych, jaki odnie(li to rok 1956, Tar$
nawatka - na 8 jednostek Majdan 
Wielki zaj%" I miejsce. W kolejnych la$
tach by"y nast'pne osi%gni'cia w za$
wodach sportowo-po#arniczych m.in.: 
2005 r. - zawody Powiatowe (Deszko$
wice) - I miejsce, 2007 r. - zawody 
Powiatowe (Xabunie) - I miejsce dla 
m"odzie#owej dru#yny po#arniczej, 
zawody Wojewódzkie (Wierzbica) - 
I miejsce dla m"odzie#owej dru#yny 
po#arniczej, zawody Powiatowe (Sita$
niec) - I miejsce. W roku 2017 jed$
nostka OSP Majdan Wielki zaj'"a 
I miejsce w powiatowych zawodach 
sportowo-po#arniczych i wkrótce + 
24.06.2018 roku wyjedzie na zawody 
wojewódzkie.

Bogdan Ga!an
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'"piewaj!cy S%owik3 

Krasnobrodzki 
Dom Kultu$

ry, jako organizator 
Eliminacji Powiatu 
Zamojskiego Woje$
wódzkiego Konkursu 
Piosenki Dzieci'cej 
i M"odzie#owej )<piewaj%cy S"owik*, 
w dniu 9 maja 2018 roku go(ci" m"o$
dych wokalistów + uczestników tych 
przes"ucha&. 

Po raz kolejny honorowy patronat 
nad eliminacjami powiatowymi )<pie$
waj%cego S"owika*, obj%" Starosta Za$
mojski Henryk Matej, który by" rów$
nie# fundatorem nagród dla najlep$
szych wokalistów.

Komisja konkursowa, któr% two$
rzyli instruktorzy Wojewódzkiego 
O(rodka Kultury w Lublinie - Andrzej 
Sar i dr Kornelia Niedba", po przes"u$
chaniu 19 wykonawców zg"oszonych 
do konkursu w 4 kategoriach wieko$
wych wy"oni"a laureatów Eliminacji, 
którymi zostali: Amelia K%os (kat. I) 
i Adriana Ró+a#ska (kat. IV) z M"o$
dzie#owego Dom Kultury im. Kornela 
Makuszy&skiego w Zamo(ciu oraz 
Martyna Gil (kat. II) z Gminnego 

O(rodka Kultury w Nieliszu.
     Laureaci otrzymali nomina$
cje do reprezentowania Powia$
tu Zamojskiego podczas etapu 
wojewódzkiego tego konkursu 
organizowanego w dniach 23-
24 maja 2018r. w Miejsko-

Gminnym Centrum Kultury w Ry$
kach. 

Jury przyzna"o równie# dwie na/
grody, które wy(piewa"y sobie: Emi/
lia Stefa#ska (kat. II) z GOK w Nieli$
szu i Karolina Szeremeta (kat. III) 
z MDK w Zamo(ciu  oraz wyró+nie/
nia, które otrzyma"y: Aleksan/
dra Bartoszczyk (kat. II) i Oli/
wia Krawczyk (kat. III) z GOK 
w Nieliszu oraz Dominika Ra/
dli#ska (kat. III) z Zespo"u 
Szkó" w Krasnobrodzie.

Laureaci otrzymali nagrody 
rzeczowe i statuetki, nagrodzeni 
+ nagrody rzeczowe, a wyró#$
nieni i pozostali uczestnicy Eli$
minacji Powiatowych pami%tko$
we dyplomy. Fundatorem na$
gród i statuetek jest  Starostwo 
Powiatowe w Zamo(ciu. 

Laureatom, nagrodzonym 

i wyró#nionym gratulujemy. Wszyst$
kim uczestnikom dzi'kujemy za udzia" 
w konkursie, nauczycielom i instruk$
torom za przygotowanie uczestników. 
Podzi'kowania sk"adamy równie# ju$
rorom.

Konkurs Wojewódzki
W dniu 24 maja br. w Rykach, 

podczas Konkursu Wojewódzkiego 
laureatka eliminacji Powiatu Zamoj$
skiego organizowanych w Krasnobro$
dzie  Adriana Ró+a#ska zdoby"a wy$
ró#nienie. Gratulujemy.

M. Czapla

Eliminacje Powiatowe Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dzieci'cej i M"odzie#owej

W dniu 24 kwietnia 2018r. 
w Krasnobrodzkim Domu 

Kultury odby"y si' przes"uchania 
uczestników Eliminacji Gminnych 
Wojewódzkiego Konkursu Piosenki 
Dzieci'cej i M"odzie#owej )<piewaj%$
cy S"owik*. 

Celem przes"ucha& by"o wy"onie$
nie najlepszych wokalistów z terenu 
gminy Krasnobród do reprezentowania 
gminy w eliminacjach powiatowych 
tego konkursu.

Swoje umij'tno(ci wokalne zapre$
zentowa"o 11 uczestników w 3 katego$

riach wiekowych (6-10 lat + kat. I, 11-
13 lat + kat. II, 14-16 lat + kat. III). 
Spo(ród nich Komisja Konkursowa 
w sk"adzie: Andrzej Kowalski (prze$
wodnicz%cy) - organista w Parafii 
Zes"ania Ducha <wi'tego w Krasno$
brodzie, Miros%aw Berlin + muzyk 
Zespo"u Folklorystycznego )Wójto$
wianie*, Szczebrzeskiej Kapeli Po$
dwórkowej oraz Kapeli Zespo"u Pie(ni 
i Ta&ca )Zamojszczyzna*, Maciej 
Dutka + muzyk zespo"u )Sami Swoi* 
i Kapeli Ludowo-Podwórkowej  )Rze$
myki*, animator kultury Miejskiego 

O(rodka Kultury w Józefowie, wy"o$
ni"a laureatów, którymi zostali: Mar/
tyna Kukie%ka (kat. I) i Kinga Gon/
tarz (kat. I) ze Szko"y Podstawowej 
w Kaczórkach, Gabriela Szpyra (kat. 
III) z Krasnobrodzkiego Domu Kultu$
ry oraz Dominika Radli#ska (kat. III) 
z Zespo"u Szkó" w Krasnobrodzie. 

Laureaci reprezentowali gmin' 
Krasnobród podczas Eliminacji Po$
wiatowych Wojewódzkiego Konkursu 
Piosenki Dzieci'cej i M"odzie#owej 
)<piewaj%cy S"owik*, które odby"y si' 
9 maja 2018 r. równie# w Krasno$
brodzkim Domu Kultury. 

Wszyscy uczestnicy Eliminacji 
Gminnych otrzymali pami%tkowe dy$
plomy uczestnictwa, a laureaci nagro$
dy ksi%#kowe ufundowane przez Kra$
snobrodzki Dom Kultury.

Serdecznie dzi'kuj' wszystkim 
uczestnikom za udzia" w konkursie, 
nauczycielom i instruktorom za przy$
gotowanie uczestników. Szczególne 
s"owa podzi'kowania kieruj' do juro$
rów za ich spo"eczn% prac' w komisji 
konkursowej.

Eliminacje Gminne Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dzieci'cej i M"odzie#owej 
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102 urodziny Pani Marianny Jaskuleckiej
mieszkanki Domu  Pomocy Spo%ecznej im. )w. Siostry Faustyny w Krasnobrodzie

W dniu 1 maja 2018 roku 
w Domu Pomocy Spo"ecz$

nej im. (w. Siostry Faustyny w Kra$
snobrodzie odby"a si' niecodzienna 
uroczysto(;. W tym dniu, swoje 102 
urodziny obchodzi"a mieszkanka tego 
Domu Pani Marianna Jaskulecka. Z tej 
okazji rodzina, przyjaciele oraz spo$
"eczno(; Domu przygotowa"a urodzi$
nowe przyj'cie.

Pani Marianna urodzi"a si' 1 maja 
1916 roku w Krasnem. Jest matk%, 
babci% i prababci%. Pomimo swojego 
wieku jest osob% sprawn% fizycznie 
i samodzieln%, zawsze pogodna, 
u(miechni'ta, #yczliwa, lubiana przez 
personel i mieszka&ców. Kocha ludzi, 
ch'tnie rozmawia, nawi%zuje przyja!$
nie i aktywnie uczestniczy w #yciu 
Domu. Pani Marianna jest osob% g"'$
boko wierz%c%. Mieszka w Domu od 
16 lat wraz ze swoim niepe"nospraw$
nym synem Adamem, którym si' tro$
skliwie opiekuje. Czas wolny najch't$

niej sp'dza na modlitwie w Kaplicy 
Domu oraz w pokoju.

Uroczysto(; 102 urodzin rozpo$
cz'"a si' Msz% (w. w intencji Jubilatki, 
odprawion% w Kaplicy Domu przez 
ks. Romana Sawica - proboszcza Para$
fii pw. Zes"ania Ducha <wi'tego 
w Krasnobrodzie. Uczestniczyli w niej 
zaproszeni go(cie: Vice Starosta Za$
mojski jako przedstawiciel organu za$
"o#ycielskiego i prowadz%cego Dom, 
Burmistrz Krasnobrodu, Dyrektor Po$
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Zamo(ciu, Dyrektor Sanatorium Re$
habilitacyjnego im Janusza Korczaka 
w Krasnobrodzie, a tak#e rodzina Ju$
bilatki, dyrektor, pracownicy i miesz$
ka&cy Domu.

Po modlitwie przyszed" czas na #y$
czenia, prezenty i kwiaty dla dostojnej 
Jubilatki. Dalsza cz'(; uroczysto(ci 
odby"a si' w kawiarni Domu, gdzie 
go(cie zostali zaproszeni na pocz'stu$
nek. By"a to okazja do rozmowy 

i wspomnie&.
Tu pod opiek% Matki Bo#ej Kra$

snobrodzkiej od 43 lat w Domu Po$
mocy Spo"ecznej ludzie chorzy wyma$
gaj%cy sta"ej opieki, czy do(wiadczeni 
#yciem, znajduj% cz'sto ostatni% przy$
sta&. S"u#y im zespó" pracowników 
socjalnych, piel'gniarek, rehabilitan$
tów i psychologów.

Jak dobrze, #e od kilku lat nasz% 
or'downiczk% jest patronka Domu <w. 
siostra Faustyna, która patrzy na nas 
i wstawia si' za nami w s"owach:
+Ja widz$c czyje dobro, ciesz& si& tym, 

jako bym sama to posiada!a, rado"- 

innych jest moj$ rado"ci$, a cierpienie 

innych jest cierpieniem moim...)

Dz. 663.

    Bo(ena O(ga

    Dyrektor Domu Pomocy Spo!ecznej 

    im. "w. Siostry Faustyny

    w Krasnobrodzie
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W drugiej po"owie wrze(nia 
1920 roku front polsko-bol$

szewicki osi%gn%" lini' Pi&sk, Sarny, 
P"askirów i Jampol nad Dniestrem 
oraz przez pewien czas sta" spokojnie. 

W tym czasie Tuchaczewski prze$
reformowa" wi'kszo(; rozbitych od$
dzia"ów i znacznie rozbudowa" + dzi'$
ki nieograniczonym rezerwom. Plano$
wa" te# podj'cie nowej ofensywy na 
Warszaw'. Ubiegli go jednak Polacy + 
rozpoczynaj%c natarcie 20 wrze(nia. 

Po stoczeniu, ci'#kiej kilkudniowej 
bitwy o Grodno i zdobyciu przez Dy$
wizj' Podhala&sk% + rozpocz'"a si' 
druga co do wielko(ci bitwa ca"ej 
kampanii + zwana bitw! nad Nie/
mnem. Z Grodna wysz"o polskie ude$
rzenie oskrzydlaj%ce + dowodzone 
przez gen. Rydza-"mig%ego. Zdobyto 
po stoczeniu krwawych walk Lid' 
i zagro#ono ty"om Armii Czerwonej - 
rozbijaj%c jednocze(nie wycofuj%c% si' 
III Armi' nieprzyjaciela. Wyzwolono 
szereg miejscowo(ci + mi'dzy innymi 
takie jak: Druskienniki, Radu& i Zas"a$
wie.

Ukrai#cy gen. Pawlenki + wspó"$
pracuj%c z Polakami sforsowali 
Dniestr, by dalej walczy; z Bolszewi$
kami. Jazdy gen. Krajewskiego 
i gen. Bu%ak Ba%achowicza zdobywa$
j% Pi&sk oraz rozbijaj% koncentracj' 
tworzonej na nowo IV Armii Radziec$
kiej. Nast'pnie IV Armia Polska do$
wodzona przez gen. Leonarda Skier$
skiego zaatakowa"a zgrupowanie 
wojsk rosyjskich pod S"onimiem. Na$
tomiast Dywizja Litewsko-Bia%oru/
ska gen. Lucjana ;eligowskiego 
)buntuje si'* i 8 pa!dziernika rusza na 
Wilno zaj'te przez Litwinów.

Na rozkaz Marsza"ka Józefa Pi"$
sudskiego, po zaj'ciu Wile&szczyzny, 
utworzono Litw' <rodkow% + sztuczny 
twór pa&stwowy. Litwa ta, w nast'p$
nych latach, zosta"a wcielo$
na do Polski.

W pa!dzierniku Korpus 
Jazdy gen. Juliusza Róm/
mla dotar" do Korostenia 
w pobli#u Kijowa. W dniu 4 
pa!dziernika, przed rozpo$
cz'ciem zagonu na Koro$
ste&, dowódca Korpusu 
Konnego p"k Juliusz Róm$
mel notuje w swoich pami't$
nikach stany liczebne, 
uzbrojenie i zaopatrzenie 
swoich wszystkich oddzia$
"ów:
1 Dyw. Jazdy wynosi"a ok. 

5000 ludzi, 120 karabinów maszyno$
wych, 16 dzia" i 5200 koni.
2 Dyw. Jazdy - ok. 3000 ludzi, 100 ka$
rabinów maszynowych, 8 dzia" i 3500 
koni.
115 Pu"k U"anów nale#%cy do 8 Bry$
gady i 2 Dyw. Jazdy liczy" zaledwie 
250 szabli.

Tabor zredukowano do minimum, 
amunicji karabinowej mo#na by"o 
wzi%; po 200 naboi na g"ow' (120 
przy u"anie, 80 na wozie szwadrono$
wym), amunicji do broni maszynowej 
1000 na ckm, amunicji artyleryjskiej 
po 150 pocisków na dzia"o.

Ka#dy szwadron bra" kuchni' po$
low% z wozem przykuchennym oraz 
wóz z owsem + jako fura# dla koni. 
Stan moralny #o"nierzy i stan koni bar$
dzo dobry. Zaopatrzenie sanitarne pod 
ka#dym wzgl'dem niedostateczne. 
Korpus mia" do dyspozycji tak#e 3 sa$
moloty.

Przed rozpocz'ciem g"ównego ata$
ku na Koroste&, 115 Pu%k U%anów 
(pó<niejszy 25 Pu%k U%anów Wielko/
polskich) otrzyma" zadanie zbadania, 
gdzie Armia Konna Budionnego, po 
reorganizacji i dozbrojeniu + kluczy"a 
po tamtejszym terenie, a tym samym 
mog"a stanowi; zagro#enie dla niektó$
rych oddzia"ów polskich zaatakowa$
nych z zaskoczenia.

W celu wykonania tego zadania + 
pu"k dokona" szybkiego wypadu na 
ty"y nieprzyjaciela i osi%gn%" rejon na 
wschód od @ytomierza. Nast'pnie 
przeprowadzi" szereg podjazdów 
w kierunku Czernichowa i p"d.-wsch. 
od @ytomierza + ustalaj%c daty i szcze$
gó"y odmarszu Budionnego na p"n.-
wsch.

Pu"k wykonuj%c powy#sze zada$
nie, zosta" otoczony z trzech stron 
przez liczne oddzia"y bolszewickie + 
znajduj%ce si' w tamtym terenie. Moc$

no klucz%c, szcz'$
(liwie zdo"a" wydo$
sta; si' z okr%#enia, 
nie ponosz%c przy 
tym wi'kszych 
strat. Jednocze(nie, 
po drodze zabra" 
ok. 100 #o"nierzy 
polskich zbieg"ych 
z niewoli i ukrywa$
j%cych si' w lasach 
tego regionu.
   W miejscowo(ci 
Bronniki, pu"k os"a$
niaj%c od po"udnia 
zgrupowanie u"a$
nów i przygotowu$

j%c si' do zagonu na Koroste&, zosta" 
niespodziewanie zaatakowany od po$
"udnia przez Konn% Brygad' Baszkir$
sk%. Szybko rozwini'to do walki dwa 
szwadrony w szyku pieszym i wysu$
ni'to jeden szwadron na skrzyd"o 
w szyku konnym. Natarcie Baszkirów 
zosta"o odrzucone. Nieprzyjaciel z du$
#ymi stratami wycofa" si' do lasów na 
po"udnie od Bronnik.

Nast'pnie pu"k, kiedy bra" udzia" 
w Zagonie na Koroste&, os"aniaj%c 
wi'kszo(; oddzia"ów brygady oraz 
zgrupowanie taborów 2 Dyw. Jazdy, 
ponownie star" si' z t% sam% brygad% 
baszkirsk%. Nieprzyjaciel równie# zo$
sta" pobity i wycofa" si' w kier. po"u$
dniowym. 

Zagon na Koroste# zosta" rozpo$
cz'ty dopiero 8 pa!dziernika przez 
Korpus Kawalerii gen. Juliusza Róm$
mla.

Koroste&, to wa#ny w'ze" kolejo$
wy w pobli#u Kijowa, z którego roz$
chodzi"o si' pi'; torów w ró#ne stro$
ny. Zniszczenie tego w'z"a sparali#o$
wa"oby niemal ca"kowicie komunika$
cj' przeciwnika i mo#liwo(ci zaopa$
trzenia w"asnych wojsk. Dlatego te#, 
stacj' broni"y liczne oddzia"y wojsk 
jak: trzy dywizje piechoty bolszewic$
kiej, dwie brygady kawalerii (kozacka 
i baszkirska) oraz cztery poci%gi pan$
cerne rozmieszczone na ró#nych kie$
runkach obrony.

Natarcie rozpocz'to w nocy z 9 na 
10 pa!dziernika w pieszym boju. Oby$
dwie brygady 1 Dyw. Jazdy, po zaci'$
tych i krwawych walkach, stopniowo 
opanowywa"y Koroste& + spychaj%c 
Bolszewików na wschód, gdzie na$
st'pnie zostali zaatakowani przez od$
dzia"y 2 Dyw. Jazdy p"k. Orlicz Dre$
szera.

Zniszczono tabory kolejowe, zdo$
byto lub zniszczono kilkadziesi%t 
dzia", ponad pi';dziesi%t karabinów 
maszynowych.

Zdobyto znaczn% zdobycz w ko$
niach, zapasach amunicji oraz wzi'to 
oko"o 3500 je&ców. Szczytem wszyst$
kiego by"y zdobyte 3 poci%gi pancer$
ne, bardzo okaza"e i dobrze wyposa#o$
ne w sprz't bojowy + jako niezb'dny 
do  prowadzenia dzia"a& obronnych, 
a nawet zaczepno-ofensywnych. Aby 
je zniszczy; + kilka polskich dzia" bi"o 
w nich, ich w"asn% amunicj% przez pa$
r' godzin. Genera" Juliusz Rómmel 
strzeli" w ka#dy poci%g jeden raz, 
a nast'pnie do(; d"ugo bili kanonierzy. 
Straty w"asne, to zabitych czterech 
oficerów i 66 szeregowych. Rany od$

Lance do boju, szable w d%o#= (cz. 5)
Walki po)cigowe. Bitwa nad Niemnem
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Gminny Konkurs Twórczo(ci 
)Wiele twarzy niepodleg"o$

(ci* pod honorowym patronatem Bur$
mistrza Krasnobrodu organizowany 
przez  Szko"' Podstawow% im. Armii 
Krajowej w Kaczórkach i Krasno$
brodzki Dom Kultury w ramach ob$
chodów 100-lecia niepodleg"o(ci zo$
sta" rozstrzygni'ty. Znamy ju# laure$
atów konkursów artystycznych 
z udzia"em dzieci i m"odzie#y z gminy 
Krasnobród.

'Moje spojrzenie na niepodleg%o)*3
W konkursie fotograficznym pod 

has"em )Moje spojrzenie na niepodle$
g"o(;* wzi'"o udzia" 7 autorów, którzy 
zg"osili po trzy zdj'cia. Najciekawsze 
wykona"a Gabriela Wo%owiec z klasy 
VII ZS w Krasnobrodzie, druga nagro$
da trafi"a do Aleksandry Buczak 
z klasy V SP w Kaczórkach, a trzecia 
do Gabrieli Dobek z III klasy gimna$
zjum w ZS Krasnobród. Jedyne wy$
ró#nienie przypad"o Cezaremu Kali/
nowskiemu z II klasy gimnazjum tak$
#e ZS Krasnobród.

'Niepodleg%o)* w oczach dziecka3
W konkursie plastycznym )Nie$

podleg"o(; w oczach dziecka* wzi'li 
udzia" uczniowie klas I - III ze szkó" 
podstawowych. Na wykonanych przez 
nich obrazach i rysunkach s% postaci 
Marsza"ka Józefa Pi"sudskiego, sym$
bol Polski Walcz%cej i wiele innych 
motywów niepodleg"o$
(ciowych. Poziom by" wy$
soki i bardzo wyrównany, 
o czym mo#e (wiadczy; 
przyznanie dwóch pierw$
szych, drugich i trzecich 
miejsc - podsumowuj% or$
ganizatorzy z Krasno$
brodzkiego Domu Kultury 
i ze Szko"y Podstawowej 
w Kaczórkach, z której 
nadesz"o 14 spo(ród 20 
konkursowych propozycji.

Na pierwsz% nagrod' zas"u#yli 
Agnieszka Buka%a z klasy II ze Szko$
"y Podstawowej w Majdanie Wielkim 
i Szymon Ko)cik z klasy III SP w Ka$
czórkach. Drugie miejsce ex aequo za$
j'"y Martyna Be%z z I klasy Zespo"u 
Szkó" w Krasnobrodzie i Kinga Cisek 
z SP w Majdanie Wielkim, a trzecie - 
Natalia Jasina z klasy III SP w Ka$
czórkach i Wiktoria Kochaniec z II 

klasy SP w Majdanie Wielkim. Poza 
tym jury przyzna"o 5 wyró#nie& dla 
trzecioklasistów z Kaczórek. Odebra"y 
je: Martyna Kukie%ka, Kinga Gon/
tarz, Martyna Piotrowska, Wiktoria 
Szyma#ska i Dominika Kukie%ka. 

Konkursowe propozy$
cje ocenia"y plastyczki - 
Halina Gontarz z ZS 
w Krasnobrodzie i Ma$
rzena Mazurek z KDK.

W pi%tek 27 kwiet$
nia 2018r. od 9.00 
w KDK rozpocz'"y si' 
przes"uchania wokali$
stów w konkursie 
)<piewaj%c Niepodle$
g"ej* i turniej wiedzy na 

temat )Walk narodu polskiego o nie$
podleg"o(; w XIX i XX wieku*, 
w którym wystartowa"o 31 uczestni$
ków. 

'"piewaj!c Niepodleg%ej3
W konkursie wokalnym wzi'"o 

udzia" 14 m"odych artystów, od siód$
moklasistów po uczniów trzecich klas 
gimnazjów. )Taki kraj*, )Niepodleg"a, 
niepokorna*, )Uwierz Polsko* i )Jed$
na chwila* -  to tylko kilka spo(ród 

Wiele twarzy niepodleg%o)ci

nios"o dwóch oficerów i 171 szerego$
wych.

Zagon na Koroste& by" pi'kn% kar$
t% zwyci'stw polskiej kawalerii. 
Chlubnie zako&czy" toczon% z przewa$
#aj%cymi si"ami, kampani' polsko-ro$
syjsk% w latach 1919-1920. W czasie 
nocnych walk o Koroste&, jeden ze 
szwadronów 14 Pu"ku U"anów Jaz"o$
wieckich, którym dowodzi" rtm. Cze/
s%aw Jakubowski, by" najbardziej wy$
suni'tym pododdzia"em w kierunku 
wroga. Noc ciemna, ma"a widoczno(;. 
Dowódca szwadronu osobi(cie popro$
wadzi" kilkuosobowy patrol na rozpo$
znanie. Wpad" niespo$
dziewanie na Bolszewi$
ków i zgin%" przeszyty 
kilkoma kulami. Pisz' 
o tym dlatego, #e by" to 
rodak Lubelszczyzny. 
Jego dziadkowie mieli 
du#% posiad"o(; ziem$
sk% w okolicach Lubli$
na. Jego bohaterstwo 
i tragiczna (mier; #y"y 
w pami'ci tamtejszej 
ludno(ci przez wiele lat, 
a nawet pokole&. Jako 
#o"nierz i jako oficer + 
by" bardzo lubiany przez swoich prze$
"o#onych, jak równie# przez podle$
g"ych mu u"anów. Kiedy by"y niezbyt 
sprzyjaj%ce warunki do rozpoznania + 

sam obj%" dowodzenie patrolem i sta"o 
si'[

Marsz powrotny rozpocz'to 10 
pa!dziernika, poniewa# cel zagonu zo$
sta" wykonany, a nieprzyjacielskie do$
wództwo z XII Armii bolszewickiej 
mia"o w tym czasie mo#liwo(; skiero$
wania przeciw Korpusowi Jazdy wi'k$
szych si" i odci'cie od rzeki S"ucz. 
Dlatego po(piech ze strony polskich 
wojsk by" w pe"ni uzasadniony. Jesz$
cze przed samym wyruszeniem w dro$
g' powrotn% 115 Pu%k U%anów stoczy" 
walk' z Baszkirsk%  Brygad% Kawale$
rii, która niespodziewanie znalaz"a si' 

w pobli#u polskich od$
dzia"ów. Bi"a w azjatyc$
kich je!d!ców armata 
z ósmego dywizjonu ar$
tylerii konnej (daku), 
a potem szwadrony ru$
szy"y do szar#y. Odp'$
dzono wrogie wojsko 
i wzi'to kilkudziesi'ciu 
je&ców. Nast'pnie pu"k, 
id%c w przedniej stra#y 
2 Dyw. Jazdy, rozbi" na$
potkany du#y oddzia" 
armii bolszewickiej, 
wzi%" oko"o 200 je&ców, 

zdoby" cztery dzia"a i kilkana(cie kara$
binów maszynowych.

Po zwyci'skich walkach w drodze 
powrotnej spod Korostenia, gdy s%$

siedzka kolumna z 2 pu"ku u"anów na$
potka"a na silny oddzia" piechoty czer$
wonej, 115 Pu%k U%anów uderzy" na 
skrzyd"o tej ostatniej pod miejscowo$
(ci% Otcówka. Rozbito baon piechoty 
i zdobyto kilka dzia" oraz kilkana(cie 
karabinów maszynowych. Równolegle 
z dzia"aniami zbrojnymi toczy"y si' od 
po"owy sierpnia rokowania pokojowe.

15 pa!dziernika podpisano w Ry$
dze rozejm, a 18 pa!dziernika ucich"y 
walki. Zwyci'skie oddzia"y polskie 
musia"y si' wycofa; na ustalon% lini' 
przysz"ej granicy + opuszczaj% zdobyte 
tereny w ostatniej fazie po(cigu za Tu$
chaczewskim. Miedzy innymi opusz$
czono: Mi&sk, Kajdanów, S"uck, Wi$
zn', a na po"udniu: S"awut', Zas"aw, 
Stary Konstantynów i Kamieniec.

Zgodnie z ustaleniami rozejmu za$
wartego w Rydze, Polsk' musia"y 
opu(ci; obce wojska, b'd%ce dotych$
czas jej sojusznikami.

Ukrai&skie oddzia"y Petlury i bia$
"oruskie Ma"achowicza przesz"y przez 
lini' rozejmow% i przez miesi%c wal$
czy"y jeszcze z Armi% Czerwon%. 
Resztki ich wróci"y do Polski, gdzie 
zosta"y internowane, asymiluj%c si' 
pó!niej w naszym spo"ecze&stwie.

c.d.n.
Jan G&bka

Lekarz weterynarii
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wielu utworów, które wybrali uczest$
nicy konkursu )<piewaj%c Niepodle$
g"ej* w Krasnobrodzie. Najlepiej wy$
pad"a Kinga Cisek z klasy II Szko"y 
Podstawowej w Majdanie Wielkim, 
która za(piewa"a piosenk' )Rudy, Al$
ku, Zo(ko*, drugie miejsce zaj'"a Ga/
briela Dobek z III klasy gimnazjum 
w Zespole Szkó" w Krasnobrodzie, 
a trzecie - siódmoklasistka ze Szko"y 
Podstawowej w Kaczórkach Gabriela 
Pupiec. Na li(cie wyró#nionych zna$
le!li si' Gabriela Szpyra z III klasy 
gimnazjum i Maciej Ko%tun z klasy V 
ZS Krasnobród oraz Klaudia Ko%tu/
niak z VII klasy SP Majdan Wielki.

Popisy m"odych wokalistów oce$
niali nauczyciele muzyki z ZS w Kra$
snobrodzie Jerzy Ba"akut i Magdalena 
Antoniak oraz Katarzyna Buczak z SP 
w Kaczórkach.

'Walka narodu polskiego
o niepodleg%o)* w XIX i XX wieku3

Oprócz wokalistów, którzy prezen$
towali si' w miejscowym Domu Kul$
tury w pi%tek 27 kwietnia, rywalizo$
wali tak#e uczestnicy turnieju wiedzy 
o )Walce narodu polskiego o niepodle$
g"o(; w XIX i XX wieku*. Do turnieju 
wiedzy przyst%pi"o 31 uczestników, od 
uczniów klas szóstych po licealistów, 
którzy stoczyli bardzo wyrównan% 
walk'. Drugie miejsce ex aequo zaj'"y 

dwie osoby, które mia"y identyczn% 
liczb' punktów, a ró#nica mi'dzy naj$
lepszymi nie przekracza"a jednego 
punktu. Zwyci'#y"a Julia "cirka z VII 
klasy ZS Krasnobród, która o jeden 
punkt wyprzedzi"a szkolnego koleg' 
Dawida Paku%$ z klasy VI i Mate/
usza Przygona z I klasy LO w Kra$
snobrodzie. Na trzecim miejscu upla$
sowa" si' Dominik Tyrka z III klasy 
gimnazjum ZS w Krasnobrodzie, który 
zdoby" o jeden punkt mniej od )wice$
mistrzów*. Niewiele do podium zabra$
k"o uczniom, którzy otrzymali wyró#$
nienia. To Magdalena Paku%a z klasy 
II oraz Alicja Ka%u+a i Karolina 
Smoluch z klasy III gimnazjum w ZS 
w Krasnobrodzie.

Prace uczestników testu sprawdza$
"y nauczycielki historii Renata Radli&$
ska i Celina Lalik z ZS Krasnobród 
oraz Gra#yna Krzeszowska z ZS Kra$
snobród.

Wyst'py wokalistów i rywalizacj' 
uczestników turnieju wiedzy poprze$
dzi"o podsumowanie rozstrzygni'tych 
wcze(niej konkursów - plastycznego 
i fotograficznego oraz na prezentacj' 
multimedialn% - jedyn% wykona" Kon/
rad Teterycz z SP Kaczórki. One rów$
nie# odby"y si' w ramach obchodów 
100. rocznicy odzyskania przez Polsk' 
niepodleg"o(ci, a pi%tkowe spotkanie 

by"o po"%czone z otwarciem pokon$
kursowej wystawy.

Fina% konkursu 
Fina" konkursu )Wiele twarzy nie$

podleg"o(ci* odby" si' w pi%tkowe po$
"udnie, po zako&czeniu konkursu wo$
kalnego oraz turnieju wiedzy.

Nagrody i wyró#nienia dla laure$
atów wr'czali dyrektor SP Kaczórki 
El#bieta Zub, Renata Radli&ska z ZS 
w Krasnobrodzie i sekretarz Gminy 
Krasnobród Kazimierz G'(la, repre$
zentuj%cy burmistrza Kazimierza 
Misztala, który by" patronem honoro$
wym konkursu.

Nagrody w Gminnym Konkursie 
Twórczo(ci )Wiele twarzy niepodle$
g"o(ci* ufundowali: Dyrektor SP Ka$
czórki El#bieta Zub, Instytut Pami'ci 
Narodowej w Lublinie i Krasnobrodz$
ki Dom Kultury.

Gratulujemy wszystkim uczestni$
kom. Organizatorzy konkursów z SP 
Kaczórki dzi'kuj% za zaanga#owanie 
i pomoc w przeprowadzeniu rywaliza$
cji dyrekcji i pracownikom Krasno$
brodzkiego Domu Kultury, gdzie mo#$
na by"o ogl%da; ekspozycj' prac 
uczniów.

Renata Radli/ska
Koordynator konkursu
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W dniach 5-6 maja 2018 roku, 
podczas tzw. d"ugiego 

weekendu majowego, go(cili(my 
w Krasnobrodzie organizatorów 
i uczestników  I Rundy Pucharu  Pol$
ski w Kolarstwie Szosowym.

Organizatorem tego wydarzenia 
by" Klub Sportowy Agros Zamo(;, 
a wspó"organizatorami Gminy Krasno$
bród, Xabunie i Adamów, Powiat Za$
mojski oraz Okr'gowy Zwi%zek Ko$
larski w Lublinie. Dyrektorem wy(ci$
gu by" Konrad Firek.

Starty i meta podczas obu dni ry$
walizacji by"y zorganizowane przy 
Krasnobrodzkim Domu Kultury. 

W sobot' 5 maja na trasie z Kra$
snobrodu do Jacni, rozegrano jazd' in$

dywidualn% ma czas, w której wystar$
towa"o "%cznie 213 zawodniczek i za$
wodników.

Natomiast w niedziel' 6 maja by"y 
wy(cigi ze startu wspólnego. Ich trasa 
prowadzi"a przez nast'puj%ce miejsco$
wo(ci: Krasnobród + Adamów + Su$
chowola + Feliksówka + Rachodosz$
cze + Bo#a Wola + Majdan Ruszkow$
ski + Xabunie + Ruszów + Zalesie + 
Rachodoszcze + Feliksówka + Sucho$
wola + Adamów + Krasnobród. Wy$
startowa"o 234 zawodników, w tym: 
66 juniorów, 77 juniorów m"odszych, 
26 m"odzików oraz 65 kobiet.

Zwyci'zcy poszczególnych kate$
gorii otrzymali dyplomy i nagrody, 
które wraz organizatorami wr'cza"

burmistrz Krasnobrodu Kazimierz 
Misztal.

Organizacja Pucharu Polski wi%za$
"a si' z utrudnieniami w ruchu drogo$
wym. W sobot' odcinek drogi od 
skrzy#owania ulicy 3 Maja z ulic% Le$
lewela w Krasnobrodzie do drogi wo$
jewódzkiej w Jacni by" ca"kowicie za$
mkni'ty w godzinach od 14.00 do 
19.00 (z ma"ymi przerwami). W nie$
dziel' wy(cig odbywa" si' przy ruchu 
cz'(ciowo ograniczonym + wy"%czenia 
mia"y charakter czasowy.

Nad bezpiecznym przebiegiem za$
wodów w Krasnobrodzie czuwa"a Po$
licja i stra#acy z jednostek Ochotni$
czych Stra#y Po#arnych z terenu gmi$
ny Krasnobród. 

Mariola Czapla

Puchar  Polski
w Kolarstwie Szosowym w Krasnobrodzie 
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