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„100 km dróg
na 100lecie Niepodległości”

W odpowiedzi  na  ogłoszony  przez 
Marszałka  Województwa  Lubelskiego 
nabór wniosków do programu „100 km 
dróg  na  100lecie  Niepodległości” 
w ramach obchodów 100. rocznicy od
zyskania  przez  Polskę  niepodległości 
burmistrz  Krasnobrodu  przygotował 
propozycje  uczestnictwa  w  programie 
i  określił  dwa  zakresy  budowy  części 
dróg gminnych w ramach  tego progra
mu.  W  pierwszym  wniosku  zapropo
nował budową 100 metrowego odcin
ka drogi w miejscowości Hutki  w kie
runku  południowych  osiedla  domów 
jednorodzinnych i letniskowych, a dru
gi w  ulicy Wiśniowej  na  odcinku  200 
metrów.

Nativiana Roztocze
Nativiana Roztocze to nowa nazwa 

firmy  (poprzednia  Quincepol),  która 
od  kilkunastu  lat  próbuje  rozpocząć 
budowę  zakładu  produkcyjnego 
w  Grabniku.  W  2014  roku  wykonano 
część  prac  ziemnych  i  przez  kolejne 
lata  była  przerwa.  Koniec  2017  i  po
czątek 2018  roku  to znaczne przyspie
szenie prac  i  przygotowań związanych 
z  rozpoczęciem  budowy  rozlewni  wo
dy w Grabniku. 

Przedstawiciele  inwestora  spotkali 
się  z władzami Krasnobrodu  oraz Sta
rostą  Zamojskim,  aby  omówić  plan 
prac  i wspólnych  inwestycji,  szczegól
nie modernizacji drogi powiatowej (ul. 
Zamojska  –  droga  do  Grabnika).  Pla

nowane  jest  także  przygotowanie  do
kumentacji  i  wybudowanie  drogi 
z  Grabnika  do  Suchowoli.  Inwestorzy 
podkreślają,  że  bardzo ważne  dla  nich 
są  dobre  relacje  z  mieszkańcami,  dla
tego  przed  rozpoczęciem  budowy  pla
nują  spotkanie,  aby  przedstawić  har
monogram  prac  i  korzyści  płynące 
z powstania zakładu. 

O  terminie  spotkania  będziemy  in
formowali.

Tworzenie spółdzielni socjalnej
Z  końcem  lutego  bieżącego  roku 

rozpoczęły się szkolenia dla grupy ini
cjatywnej  zainteresowanej  pracą 
w  spółdzielni  socjalnej.  W  szkoleniu 
uczestniczy  10  osób  z  terenu  gminy 
Krasnobród.

Zajęcia  szkoleniowowarsztatowe, 
prowadzone  przez  ekspertów  z  wielo
letnią  praktyką  w  pracy  w  spółdziel
niach, będą trwały 10 dni. W tym cza
sie zostanie przygotowana dokumenta
cja  do  uzyskania  dofinansowania  na  5 
stanowisk pracy po 24 tys. zł. na każde 
stanowisko  oraz  wsparcie  pomostowe 
dla  tych  osób  w  wysokości  średnio 
12  tys.  zł.  na  osobę  w  ciągu  roku, 
w ramach środków pozyskanych przez 
Fundację  Rozwoju  Lubelszczyzny 
w partnerstwie z Grupą Medialną ITM 
Sp. z o. o.

Przygotowana  zostanie  również 
dokumentacja do zarejestrowania spół
dzielni  w  Krajowym  Rejestrze  Sądo
wym.  Zwykle  okres  rejestracji  w  są
dzie  podmiotów  tego  typu  trwa  około 
2 miesięcy. Po tym okresie nastąpi za
trudnienie  pierwszych  5  osób  i  rozpo
częcie  świadczenia  usług  przez  spół
dzielnię  w  zakresie  robót  remontowo
budowlanych,  utrzymania  zieleni  i  po
rządków.  Z  usług  tych  będą  mogli 
korzystać  przedsiębiorcy,  mieszkańcy 
i instytucje z terenu gminy Krasnobród 
i okolic.

Prace remontowe w Zespole Szkół 
w Krasnobrodzie

W pierwszym półroczu roku szkol
nego  2017/2018  przeprowadzono  sze
reg  działań  remontowych  na  terenie 
szkoły oraz uzupełniono wyposazenie:
  dokonano  wymiany  kanalizacji  na 
bloku C;
  wyremontowano  pomieszczenie 
z  przeznaczeniem na  salę  do  zajęć  re
walidacyjnych  oraz  wyposażono  ją 
w  nowoczesne  pomoce  dydaktyczne 
(np.  magiczny  dywan,  magiczna  ścia
na, urządzenia rehabilitacyjne itp.);
 dokonano remontu pomieszczenia na 
części przedszkolnej z przeznaczeniem 
 na  pokój  socjalny  nauczycieli  i  pra
cowników przedszkola;
  w  ramach  projektu  ministerialnego 
otrzymano  dofinansowanie  na  wypo
sażenie gabinetu pielęgniarki  szkolnej. 
W  tym  celu  zostało  wyremontowane 
pomieszczenie na bloku C;
  do  oddziału  rewalidacyjnowycho
wawczego zakupiono fotel do rehabili
tacji  dla  uczniów  oraz  doposażono  ła
zienkę w sprzęt sanitarny, zamontowa
no  antywłamaniowe  rolety  zewnę 
trzne.

Trasa do narciarstwa biegowego
Serdecznie  zapraszamy  do  aktyw

nego  zimowego  wypoczynku  w  Kra
snobrodzie.  Zaproszenie  kierujemy 
przede  wszystkim  do  sympatyków 
narciarstwa  biegowego.  Odpowiednia 
grubość pokrywy śnieżnej  stwarza do
godne  warunki  do  uprawiania  tej  ak
tywności sportoworekreacyjnej.

Z  inicjatywy  Burmistrza  Krasno
brodu  wytyczona  została  i  oznakowa
na  trasa  do  narciarstwa  biegowego 
o długości 3 km. Prowadzi ona wokół 
krasnobrodzkiego  zalewu.  Trasa  jest 
oświetlona  do  godz.  23.00,  tak  więc 
można  z  niej  korzystać  do  późnych 
godzin nocnych. Życzymy miłego, ak
tywnego wypoczynku.

Jednocześnie zwracamy się z proś
bą  do  innych  użytkowników  ścieżki 
wokół  zalewu,  aby  nie  niszczyć  wy
znaczonych torów narciarskich.

Informacje zebrala: Mariola Czapla
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100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę
W roku 2018 obchodzimy wy

jątkową  rocznicę  100  lat  od 
odzyskania  niepodległości  przez  Pol
skę. Cały kraj  przygotowuję  się do  te
go wydarzenia, którego kulminacją bę
dzie  data  11  listopada  2018  roku. 
Opracowywane  są  programy  obcho
dów ogólnopolskich,  regionalnych,  ale 
także  większość  lokalnych  społeczno
ści chce włączyć się do tego wielkiego 
świętowania. 

Wśród  nich  jest  również  Krasno
bród.  Pierwsze  spotkanie  organizacyj
ne  osób  chętnych  do  współpracy  przy 
przygotowaniach  do  tego  wielkiego 
narodowego  święta  zorganizowane 
z  inicjatywy  burmistrza  Krasnobrodu 
Kazimierza Misztala odbyło się w dniu 
28 grudnia 2017 roku. 

Jego  celem  było  rozpoczęcie
przygotowań  do  obchodów  rocznicy 
w  gminie  Krasnobród.      Jak  poinfor
mował  Burmistrz  podczas  spotkania, 
zależy  nam  na  tym,  aby  do  uczczenia 
tej  ważnej  dla  nas  Polaków  rocznicy 
dobrze  się  przygotować  i  zachęcić  jak 
największą  liczbę mieszkańców miasta 
i  gminy Krasnobród  do wspólnego  ra
dosnego  świętowania,  którego  finał 
będzie w dniu 11  listopada 2018 roku. 
 Stąd  też  uroczystości  związane  z  100. 

rocznicą  odzyskania  niepodległości 
będą trwały cały rok.

Osoby  biorące  udział  w  tym  spo
tkaniu utworzyły Komitet organizacyj
ny  obchodów  100.  rocznicy  odzyska
nia  przez  Polskę  Niepodległości 
w  gminie  Krasnobród,  którego  zada
niem  jest  ustalenie  programu  obcho
dów oraz udział w jego realizacji.

Komitet  tworzą:  Kazimierz  Misz
tal,  Janusz  Oś,  Kazimierz  Gęśla, 
ks.  Eugeniusz  Derdziuk,  Bernadeta 
Borek,  Roland  Wyrostkiewicz,  Piotr 
Sachajko, Monika  Żur,  Elżbieta  Dzia
ła,  Krystyna  Czapla,  Małgorzata  Ka
wałek,  Elżbieta  Zub,  Marzena  Mazu
rek,  Mariola  Kawecka  i  Mariola  Cza
pla.  Forma  przystąpienia  do  komitetu 
jest otwarta    zapraszamy kolejne oso
by chętne do współpracy.

Efektem  pracy  Komitetu  jest  pro
gram  wydarzeń  z  opracowanym  har
monogramem  zadań  zaplanowanych 
w  ramach  gminnych  obchodów  100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę Nie
podległości,  który  prezentujemy  poni
żej.

Są  w  nim  zawarte  wydarzenia 
o  różnym  charakterze:  patriotycznym, 
religijnym,  kulturalnym,  edukacyjnym 
i  rekreacyjnosportowym.  Program  nie 
jest  dokumentem  zamkniętym,  może 

być  wzbogacany  o  kolejne  wydarze
nia.  Czekamy  na  ciekawe  pomysły 
i  inicjatywy,  które można  zgłaszać  do 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury. 

Komitet zdecydował też o ogłosze
niu konkursu na logo – znak graficzny, 
który  będzie  wykorzystywany  jako 
promocyjny  znak  identyfikacyjny  za
dań  realizowanych  w  ramach  opraco
wanego programu obchodów. 

Planowana  jest  również  promocja 
w  Internecie,  m.  in.  na  stronie 
www.krasnobrod.pl  będzie  utworzona 
zakładka  z  programem  obchodów. 
Oprócz    niego  będą  tam  umieszczane 
szczegółowe  informacje  o  poszczegól
nych wydarzeniach, plakaty, zaprosze
nia, relacje, zdjęcia oraz programy ob
chodów 100lecia niepodległości przy
gotowane  przez  inne  podmioty, m.  in. 
szkoły, bibliotekę.

Oprócz  wydarzeń  ujętych  w  pro
gramie  Komitet  planuje  również  upa
miętnienie  100.  rocznicy  odzyskania 
przez Polskę niepodległości  np. w po
staci  tablicy  pamiątkowej  lub  innej 
trwałej  formy  upamiętnienia  tego  wy
darzenia.

O szczegółach pracy komitetu oraz 
realizowanych  zadaniach  będziemy  na 
bieżąco informowali.  

Mariola Czapla

Luty
04 II – 75. rocznica bitwy pod Lasowcami
27 II – Ogłoszenie konkursu na logo obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości w gminie Krasnobród

Marzec
13 III – VI Konkurs RecytatorskoPlastyczny „Wiosenne spotkania z Niepodległą”

   (finał konkursu plastycznego, konkurs recytatorski)
24 III – Uroczystości związane z 155. rocznicą bitwy Powstania Styczniowego pod Krasnobrodem
IIIIV – Konkurs Ortoepiczny „Wiosna z Poprawną Polszczyzną w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości”

Kwiecień
IVX – Gminna akcja sadzenia drzew „100 drzew w 100. rocznicę odzyskania niepodległości”
IV – Dzień Ziemi – Akcja sadzenia dębów na terenach szkolnych w 100. rocznicę odzyskania niepodległości

Maj
13 V – XV Majówka Roztoczańska z Niepodległą 

– Rajd Rowerowy „Dla Niepodległej” szlakiem miejsc pamięci narodowej
– Zawody/Rajd Nordic Walking
– Święto Konstytucji 3 Maja i festyn 

VIX – Kino Niepodległa  projekcje filmów o tematyce niepodległościowej
VX – Koncerty patriotyczne  cykl koncertów patriotycznych w miejscowościach gminy Krasnobród
30 V – Uroczystości związane o obchodami Święta Patrona Szkoły w Majdanie Wielkim  koncert

   pieśni patriotycznych
Czerwiec

I poł. VI – Patriotyczny Piknik Rodzinny w Zespole Szkół w Krasnobrodzie
II poł. V – Uroczystości związane z rocznicą wysiedleń mieszkańców Majdanu Małego 

Lipiec
I poł. VII – Uroczystości patriotyczne w Dominikanówce z okazji 100. rocznicy powstania II Pułku Strzelców Konnych
2122 VII – Dni Krasnobrodu II Rajd Rowerowy „Dla Niepodległej” szlakiem miejsc pamięci narodowej

Program obchodów 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości w gminie Krasnobród
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Sierpień
24 VIII – XII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra”

– Koncert patriotyczny na zakończenie festiwalu
30 VIII – XXXI Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny (II etap)

Wrzesień
8 IX – Narodowe czytanie
21 IX – Uroczystości patriotyczne w Zielonem
II poł. IX – Uroczystości związane o obchodami Święta Patrona Szkoły Podstawowej im. 25 Pułku Ułanów

   Wielkopolskich w Krasnobrodzie (m.in. Rajd „Szlakiem Ułańskim”, „Wielobój Ułański”)
23 IX – Biegi „100 km na 100 lat Niepodległości”
II poł. IX – Uroczystości związane z obchodami Święta Patrona Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach

Październik
– Międzypowiatowy konkurs piosenki patriotycznej
– Święto Patrona Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Krasnobrodzie

Listopad
4 XI – Międzypokoleniowe Warsztaty Wokalne  wspólna nauka i śpiewanie pieśni patriotycznych
6 XI – Międzypokoleniowe Warsztaty Plastyczne  wspólne przygotowywanie kokard narodowych
10 XI – Wernisaż okolicznościowej wystawy w Krasnobrodzkim Domu Kultury
10 XI – Ogniska niepodległości (rozpalenie ognisk w godz. 19.18  20.18 w miejscowościach gminy Krasnobród) 
11 XI – Główne obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości  uroczystości religijnopatriotyczne oraz koncert
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Rok 2018  jest  dla Krasnobrodu 
bardzo  ważnym  okresem, 

w którym zapadną decyzje co do przy
szłości  i możliwości  rozwoju uzdrowi
ska.  Trwają  prace  związane  z  plano
waniem  przestrzennym  (zmiana  stu
dium  oraz  planów  zagospodarowania 
przestrzennego).

Burmistrz  Krasnobrodu  w  dniu  16 
lutego  br.  podpisał  umowę  z  firmą 
 Bioklimatologia  z Warszawy  dotyczą
cą  sporządzenia  operatu  uzdrowisko
wego.  Jest  to  opracowanie  oraz  zbiór 
dokumentów,  które  Gmina  uzdrowi
skowa przedkłada Ministrowi Zdrowia 
raz na 10 lat celem potwierdzenia speł
niania  wymogów  przez  uzdrowisko. 
Operat  zawiera  m.in.  opis  zagospoda
rowania  przestrzennego  uzdrowiska, 
strefy  ochrony  uzdrowiskowej,  opis 
właściwości  leczniczych  klimatu  oraz 

borowiny  ze  złoża  w  Majdanie  Wiel
kim,  informacje  dotyczące  zakładów 
lecznictwa  uzdrowiskowego,  informa
cje dotyczące czystości powietrza oraz 
natężenia hałasu. Część graficzna ope
ratu obejmuje mapy z przedstawieniem 
stref ochrony uzdrowiskowej.

Firma  sporządzi  również  operat 
klimatyczny  w  oparciu  o  prowadzone 
od  2015  r.  badania  klimatu,  czystości 
powietrza,  poziomu  hałasu  oraz  natę
żenia pól elektromagnetycznych.

W  miesiącu  lipcu  br.  Burmistrz 
Krasnobrodu  wystąpi  do  Instytutu 
Geografii  i  Przestrzennego  Zagospo
darowania  Polskiej  Akademii  Nauk 
w  Warszawie  o  wydanie  (w  oparciu 
o przeprowadzone badania oraz operat 
klimatyczny)  świadectwa  potwierdza
jącego  właściwości  lecznicze  klimatu. 
W  tym  samym  czasie  Sanatorium 

w  Krasnobrodzie  będzie  zabiegać 
o  wydanie  świadectwa  potwierdzają
cego właściwości lecznicze borowiny.

Pod koniec września br. po zakoń
czeniu  badań,  opracowaniu  operatu 
klimatycznego,  uzyskaniu  świadectw 
oraz  sporządzeniu  operatu  uzdrowi
skowego    całość  dokumentacji  zosta
nie  przedłożona  Ministrowi  Zdrowia, 
który wydaje stosowną decyzję.

Koszt  prowadzonych  badań  oraz 
sporządzenia operatów wyniesie ponad 
118 tys. zł.

Cała  procedura  związana  z  po
twierdzeniem  statusu  uzdrowiska  wy
maga  (oprócz  środków  finansowych) 
koordynacji  działań  ze  strony  Urzędu 
Miejskiego  oraz  zaangażowania  wielu 
osób, instytucji i podmiotów.

Kazimierz Gęśla
Sekretarz Gminy Krasnobród

Co dalej z uzdrowiskiem

Komitet  organizacyjny  obcho
dów  100.  rocznicy  odzyska

nia  niepodległości  w  Gminie  Krasno
bród ogłasza „Konkurs na logo obcho
dów  100.  rocznicy    niepodległości 
w Gminie Krasnobród”,  którego  orga
nizatorem  jest  Krasnobrodzki  Dom 
Kultury.

Celem  konkursu  jest  stworzenie 
znaku  graficznego  nawiązującego  te
matycznie do obchodów 100.  rocznicy 
odzyskania  niepodległości  przez  Pol
skę,  który  będzie  wykorzystywany  ja
ko  promocyjny  znak  identyfikacyjny 

zadań  realizowa
nych  w  ramach 
opracowanego 
programu  obcho
dów. 

Logo  będzie 
umieszczane  m. 
in. na  stronach  in
ternetowych  Gminy  Krasnobród  i  in
stytucji z nią współpracujących oraz na 
plakatach  ulotkach  i  innych  materia
łach  związanych  z  obchodami    100. 
rocznicy    niepodległości  w  Gminie 
Krasnobród.

      Prace  konkursowe  należy 
złożyć  w  Krasnobrodzkim 
Domu Kultury w terminie do 
15  marca  2018  roku  (decy
duje data wpływu). Dla zwy
cięzcy  konkursu  przewidzia
na jest nagroda finansowa.
      Szczegóły  konkursu  okre

śla  Regulamin  Konkursu,  który 
umieszczony  jest  na  stronach  interne
towych:
www.krasnobrod.pl       
i www.kultura.krasnobrod.pl.

M. Czapla

Konkurs na logo obchodów 
100. rocznicy odzyskania niepodległości w Gminie Krasnobród
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Koncert KolędowoJasełkowy
W  niedzielę  28  stycznia 

2018r. w sali widowiskowej 
KDK  odbył  się  koncert  KolędowoJa
sełkowy, który swoją tradycją sięga już 
kilkanaście  lat wstecz.  Jak  co  roku  do 
wspólnego  kolędowania  zapraszali  ak
torzy,  wokaliści  i  muzycy  działający 
w domu kultury.

Niedzielny  koncert  rozpoczęli  naj
młodsi  bywalcy  zajęć  organizowanych 
w  ramach  „Klubu Malucha”    Bawia
renka,  którzy  zaprezentowali  montaż 
słowno muzyczny zatytułowany „Moja 
maleńka  miłość”.  Dwudziestoosobowa 
grupa  milusińskich  ujęła  publiczność 
nie  tylko  swoim  wdziękiem,  ale  rów
nież wielkim zaangażowaniem w przy
gotowane przez siebie kwestie.

Tuż po nich na scenie pojawiły się 
starsze wiekiem  aktorki  z  koła  teatral
nego „Babiniec”, które zaprezentowały 
„Opowieść  wigilijną”,  odchodząc  tym 
samym  od  humorystycznego  spojrze
nia  na  święta,  do  którego  od  lat  przy
zwyczaiły  swoją  publiczność.  W  tym 
miejscu  należy  dodać,  że  oprócz  gru
powego  debiutu  repertuarowego,  miał 
miejsce  debiut  jednej  z  najstarszych 
stażem członkiń grupy  16letniej Ga
brieli Szpyry, która napisała scenariusz 
do  wystawionego  przedstawienia.  Po
nadto wspomniana wyżej  scenarzystka 
wraz  z  Karoliną  Smoluch  –  również 

aktorką  „Babińca”  zadbały  o  dobór 
utworów  muzycznych  towarzyszących 
inscenizacji. Całość przedstawienia zo
stała  przyjęta  z  wielkim  entuzjazmem 
przez  zgromadzoną  publiczność,  która 
doceniła  trud  pracy  młodych  aktorek 
i nagrodziła je gromkimi brawami.

Po teatrze nadszedł czas na prezen
tacje  wokalne  w  wykonaniu  dzieci, 
które  rozwijają  swoje  zdolności  pod 
okiem  Anety  Krupy  –  instruktora  ds. 
wokalu.  Tuż  po  nich  „Taniec  Śnieży
nek” do utworu „Hallelujah” Leonarda 
Cohena  –  zatańczyły  dziewczynki 
z  Klubu  Malucha.  Potem  nastąpiła 
kontynuacja  prezentacji  wokalnych. 
Tym  razem  śpiewały  starsze  uczest
niczki  tychże  zajęć   Gabrysia Dobek, 
Gabrysia  Szpyra,  Weronika  Osuch, 
Martyna,  Kukiełka,  Alicja  Buryło, 
Kinga  Pasieczna, Weronika  Roczkow
ska.

Kolędy  i  pastorałki  wybrzmiały 
również na  instrumentach dętych. Naj
pierw  za  sprawą  młodych  muzyków   
podopiecznych Mateusza Krawca  ka
pelmistrza  Krasnobrodzkiej  Orkiestry 
Dętej,  a  potem  z  większą  mocą  pod
czas występu  samej  orkiestry.  Indywi
dualnie  na  trąbce  zagrały:  Kinga  Pa
sieczna, Alicja Buryło i Jagoda Skiba.
Oprócz kolęd  i pastorałek w wersji  in
strumentalnej,  wraz  z  orkiestrą  wystą

pili  soliści:  Dominika Radlińska  i  pan 
Andrzej Kowalski

Następnie  można  było  wysłuchać 
młodych gitarzystów uczących się pod 
kierunkiem Jarosława Monastyrskiego, 
który  towarzyszył  swoim  „uczniom” 
na  scenie. Ze  swoim  instruktorem wy
stąpili:  Jakub  Piwko,  Gabriela  Dobek, 
Klaudia  Gancarz,  Gabriela  Szpyra 
i Marta Antoniak.

Zupełnie  inne  brzmienie  kolęd 
i  pastorałek  można  było  usłyszeć 
w wykonaniu  zespołu  folklorystyczne
go  „Wójtowianie”,  który  zaprezento
wał  się  po  gitarzystach.  Pasja,  do
świadczenie  i  profesjonalizm  grupy 
sprawił,  że  ich  występ  jak  zawsze 
wzbogacił ten coroczny koncert.

Ostatnim  punktem  niedzielnego 
spotkania  była  prezentacja  nowo  po
wstałego  Krasnobrodzkiego  Chóru 
Gospel, dla którego był  to debiutancki 
występ.  A  trzeba  przyznać,  że  był  to 
debiut bardzo udany!:)
Energia, siła i radość, to czynniki, któ
re oprócz wokalu były gwarantem suk
cesu  tej  dużej,  prawie  trzydziestooso
bowej grupy, która działa w KDK pod 
kierunkiem  Karoliny  Piotrowskiej 
i Grzegorza Głucha.

M.K.
Fotoreportaż – str. 1011
fot. Marzena Mazurek

Krasnobrodzki  Dom 
Kultury  serdecznie 

zaprasza  dzieci  i  młodzież 
szkół  podstawowych  i  klas 
gimnazjalnych  z  terenu  po
wiatu  zamojskiego  do  wzięcia 
udziału w VI Konkursie Recy
tatorskoPlastycznym:  „Wio
senne  spotkania  z  ...”,  którego 
głównym celem  jest  populary
zacja literatury.

W  związku  z  obchodzoną 
w 2018 roku 100. rocznicą od
zyskania  przez  Polskę  niepod
ległości, myślą przewodnią  te
gorocznych  zmagań  recytator
sko  –  plastycznych  jest 
właśnie  ta  rocznica,  stąd  też 
konkurs  odbywa  się  pod  tytu
łem:  „Wiosenne  Spotkania 
z Niepodległą”.

Założeniem  konkursu  jest 
promowanie  kreatywności 
w podejściu do hasła „Niepod
legła” tak, by skłonić młodzież 
do  stworzenia  własnej,  indy
widualnej  definicji  niepodle
głości poprzez wypowiedzi ar
tystyczne.

Termin  składania  zgłoszeń 
i  prac  plastycznych  mija 
02.03.2018r.  zaś  finał  konkur
su  odbędzie  się  w  dniu 
13.03.2018r.

Konkurs  ten  został  włą
czony  do  „Programu  obcho
dów 100.  rocznicy odzyskania 
przez  Polskę  niepodległości 
w gminie Krasnobród”

M.K.

„Wiosenne spotkania 
z Niepodległą”
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75. rocznica bitwy pod Lasowcami
Do  Lasowiec    niewielkiej 

miejscowości  położonej  na 
zachodnim  krańcu  gminy  Krasnobród, 
w  niedzielę  4  lutego  2018  roku  przy
było  wielu  gości,  aby  uczcić  pamięć 
poległych  partyzantów  i  mieszkańców 
wsi  w  75.  rocznicę  stoczonej  tam  bi
twy z niemieckim okupantem. 

Uroczystości  organizowane  przez 
Światowy  Związek  Żołnierzy  Armii 
Krajowej  Okręg  Zamość,  3  Batalion 
Zmechanizowany  w  Zamościu  oraz 
Burmistrza  Krasnobrodu  odbyły  się 
pod  pomnikiem  upamiętniającym  tra
giczne wydarzenia z 1943 roku.

Wszystkich zebranych przy pomni
ku powitał burmistrz Krasnobrodu Ka
zimierz  Misztal.  Wśród  uczestników 
tego  wydarzenia  byli  przedstawiciele 
władz  różnych  szczebli,  służb mundu
rowych    wojska,  policji,  służby  wię
ziennej,  straży  pożarnej,  kombatanci 
wraz z pocztami sztandarowymi, pocz
ty  sztandarowe  szkół  z  terenu  gminy 
Krasnobród,    księża,  harcerze,  mło
dzież  szkolna  oraz  mieszkańcy  Laso
wiec i okolicznych miejscowości. 

Po  powitaniu,  historię  wydarzeń 
z 1943 roku przedstawił porucznik An
drzej  Jaroszyński    wiceprezes  zamoj
skiego  okręgu  Światowego  Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej.

Następnie  zebrani  wysłuchali  listu 
skierowanego  do  organizatorów 
i  uczestników  uroczystości  przez Wo
jewodę  Lubelskiego  Przemysława 
Czarnka.  List  odczytał  Sebastian  Paul 
– pełnomocnik wojewody. 

Kolejnym  punktem  programu  uro
czystości  było  wręczenie  odznaczeń, 
którego  dokonał  prezes  ŚZŻAK  okręg 
Zamość  poseł  Sławomir  Zawiślak 
w  asyście  wiceprezesa  por.  Andrzeja 
Jaroszyńskiego  oraz  członka  zarządu 
kpt.  Józefa  Łaby.  Odznakę  Zasługi 
Światowego  Związku  Żołnierzy Armii 
Krajowej  Okręg  Zamość  otrzymali: 
Lech  Jan  Maziarczyk  z  koła  ŚZŻAK 
w  Starym  Zamościu  oraz  Dyrektor 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury  au
torka tego artykułu. 

Po  wręczeniu  odznaczeń  głos  za
brał  prezes  Sławomir  Zawiślak,  który 
pogratulował  odznaczonym  i  podzię
kował współorganizatorom – władzom 
samorządowym Krasnobrodu  z  burmi
strzem na czele i dowódcy 3 Batalionu 
Zmechanizowanego  w  Zamościu  oraz 
wszystkim  zaangażowanym  za  organi
zację  uroczystości.  W  swoim  wystą
pieniu mówił także o ważnej w historii 
Polski  roli  żołnierzy  Armii  Krajowej 
oraz  o  konieczności  walki  o  prawdę 
historyczną,  w  nawiązaniu  do  współ
czesnych  wydarzeń  w  Polsce  i  na 
świecie.  Opowiedział  również  o  zada
niach  realizowanych  przez  zwią
zek m.in. modernizacji Muzeum Armii 
Krajowej  w  Bondyrzu,  czy  też  nagra
nym filmie pt. „Powstanie zamojskie”.

W ramach uroczystości  tradycyjnie 
była  też  część  artystyczna  w  wykona
niu  uczniów  Szkoły  Podstawowej  im. 
Armii  Krajowej  w  Kaczórkach.  Wraz 
z uczniami tej szkoły gościnnie wystą
piła  Dominika  Radlińska  –  uczennica 

Zespołu  Szkół  w  Krasnobrodzie,  lau
reatka  licznych  konkursów wokalnych 
oraz  Krasnobrodzka  Orkiestra  Dęta. 
Program został przygotowany pod kie
runkiem nauczycieli  szkoły w Kaczór
kach  – Renaty Radlińskiej  i Mateusza 
Krawca.

Mszę  świętą  polową  w  intencji 
osób, które zginęły w Lacowcach z rąk 
okupanta  odprawili  ksiądz  Czesław 
Galek i ksiądz Artur Sokół  proboszcz 
Parafii  Świętej  Bożej  Opatrzności  w 
Bondyrzu,  który  na  zakończenie mszy 
św.  zacytował  fragment  wspomnień 
swojego dziadka z pobytu w obozie na 
Majdanku.  Homilię  wygłosił  ksiądz 
Eugeniusz Derdziuk    proboszcz  para
fii  Nawiedzenia  Najświętszej  Maryi 
Panny w Krasnobrodzie.

Po  zakończonej  eucharystii  odbył 
się apel poległych, który odczytał por. 
Sławomir  Szumierz  z  3  Batalionu 
Zmechanizowanego  w  Zamościu  oraz 
salwa honorowa w wykonaniu kompa
nii honorowej tegoż batalionu. 

Oficjalne  uroczystości  zakończyły 
się złożeniem wieńców  i kwiatów pod 
pomnikiem.  Potem  było  jeszcze 
wspólne ognisko z poczęstunkiem.

Oprawę  muzyczną  uroczystości 
zapewniła  Krasnobrodzka  Orkiestra 
Dęta działająca pod kierunkiem kapel
mistrza Mateusza Krawca oraz organi
sta p. Andrzej Kowalski.

Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 20
fot. Mariola Kawecka

W  dniu  8  lutego  2018  r. 
w świetlicy wiejskiej w Do

minikanówce,  odbyły  się  już  kolejne 
warsztaty  plastyczne  sprzyjające  roz
wojowi  zdolności  manualnych  oraz 
osiąganiu  satysfakcji  z  własnoręcznej 
pracy.  W  zajęciach  uczestniczyła  8 

osobowa  grupa  złożona  z  dzieci  i  do
rosłych. 

Uczestnicy  zajęć  mięli  za  zadanie 
ozdobić  wykonanego  ze  sklejki  anioła 
wykorzystując  technikę  decoupagu 
w  połączeniu  z  różnymi  elementami 
dekoracyjnymi,  a  następnie  połączyć 

wszystkie  elementy 
tworząc  trójwymiarową 
kompozycję.

Podczas  wykony
wania  zadania  widocz
ne  było  ogromne  zaan
gażowanie,  oryginal
ność  i  pomysłowość 
wszystkich  uczestników 
–  tych małych  i  dużych 
–  czego    efektem    były 
piękne prace. 

Warsztaty  zostały  zorganizowane 
przez  Krasnobrodzki  Dom  Kultury 
i  przeprowadzone  przez Marzenę Ma
zurek – instruktora ds. plastyki KDK.

M. M.

Anioły – wielopokoleniowe warsztaty plastyczne
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Z  inicjatywy  burmistrza  Kra
snobrodu Kazimierza Misztala 

w  dniu  26  stycznia  2018  roku w Kra
snobrodzkim Domu Kultury odbyło się 
spotkanie  noworoczne  z  przedstawi
cielami  organizacji  pozarządowych 
działających na  terenie gminy Krasno
bród. 

Celem spotkania było podsumowa
nie działalności  tych organizacji w  ro
ku  2017  oraz  przedstawienie  planów 
na  rok  2018,  a  także  integracja  ich 
członków  oraz  nawiązanie współpracy 
między nimi.

Burmistrza  Krasnobrodu,  który  ze 
względów  zdrowotnych  nie  mógł 
uczestniczyć  w  spotkaniu,  reprezento
wał jego zastępca Janusz Oś. Po powi
taniu    wszystkich  zebranych  zastępca 
burmistrza  przedstawił  pokrótce  infor
macje o pracy  samorządu oraz o moż
liwościach pozyskiwania przez organi
zacje pozarządowe zewnętrznych środ
ków  finansowych  z  różnych 
programów.  Zadeklarował  pomoc  pra
cowników  urzędu  miejskiego  w  ubie
ganiu  się  o  te  środki  i  zachęcał  do  pi
sania wspólnych projektów przez kilka 
stowarzyszeń.  

Natomiast  dyrektor  Krasnobrodz
kiego  Domu  Kultury  (autorka  niniej
szego artykułu) przedstawiała zarys 

kalendarza  imprez  planowanych w  ro
ku  2018  i  zaprosiła  do  współpracy 
przy ich realizacji i aktywnego udziału 
w  tych  wydarzeniach.  Kalendarz  bę
dzie  wzbogacony  o  wydarzenia  zwią
zane z obchodami 100. rocznicy odzy
skania przez Polskę niepodległości.

Następnie  szefowie  poszczegól
nych  organizacji  uczestniczący w  spo
tkaniu,  którzy  przyjęli  zaproszenie 
 burmistrza  opowiedzieli  o  zrealizowa
nych  przez  nich  działaniach  w  roku 
2017.  Głos  zabrali:  Sylwester  Kłyż  – 
prezes  MiejskoGminnego  Klubu 
Sportowego „IGROS”, Marek Olszew
ski  –  prezes  Krasnobrodzkiego  Towa
rzystwa  Wędkarskiego,    Agnieszka 
Adamczuk  –  prezes  Stowarzyszenia 
KulturalnoNauko
wego  „Do    Źró
deł”,  Jarosław  Ja
błoński  –  członek 
zarządu  tego  sto
warzyszenia,  który 
jako  członek  za
rządu  reprezento
wał  również  Klub 
Siatkarski  „Set”, 
Katarzyna  Nowo
sad  –  prezes  Sto
warzyszenia  na 
Rzecz  Osób  Nie

pełnosprawnych  „Radość  i  Nadzieja” 
w  Dominikanówce,  Małgorzata  Do
brut  –  prezes  Krasnobrodzkiego  Sto
warzyszenia  Turystycznego  i  Grażyna 
Popczak  –  przewodnicząca  zarządu 
Stowarzyszenia Klub 50 Plus oraz inni 
członkowie  stowarzyszeń  biorących 
udział w spotkaniu. 

Spotkanie było okazją do  lepszego 
poznania  się  i  wymiany  doświadczeń, 
przebiegło w miłej  świątecznej  atmos
ferze. 

Wszyscy  obecni  potwierdzili  po
trzebę  organizowania  takich  spotkań. 
Pozostaje więc mieć nadzieję,  że będą 
kolejne,  w  których  uczestniczyć  będą 
aktywni mieszkańcy naszej gminy.  

Mariola Czapla

Noworoczne spotkanie organizacji pozarządowych
7

Zgodnie  z  programem  obcho
dów 100.  rocznicy odzyskania 

przez  Polskę  niepodległości  w  gminie 
Krasnobród w dniu 24 marca 2018 ro
ku  odbędzie  się  uroczystość  związana 
z  155.  rocznicą  bitwy  powstańców 
styczniowych  z  Moskalami  pod  Kra
snobrodem.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 
15.00  w  Krasnobrodzkim  Domu  Kul
tury  referatem  naukowym  pt.  „Kult 

Matki  Boskiej  w  czasie  Powstania 
Styczniowego”,  wygłoszonym  przez 
ks.  prof.  dr.  hab.  Edwarda  Walewan
dra,  oraz  akademią  w  wykonaniu 
uczniów  Zespołu  Szkół  w  Krasno
brodzkie.  Kolejnymi  punktami  obcho
dów  będą  przemarsz  uczestników  pod 
pomnik  powstańców  styczniowych  na 
miejscowym  cmentarzu,  modlitwa  za 
powstańców i złożenie wiązanek.

Zwieńczeniem  uroczystości  będzie 

msza  święta  w  krasnobrodzkim  Sank
tuarium  Maryjnym,  odprawiona  przez 
ks.  prof.  dr.  hab.  Edwarda  Walewan
dra, który wygłosi również homilię.

  Komitet  organizacyjny  obchodów 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości  w  gminie  Krasnobród 
serdecznie zaprasza do udziału w  tych 
uroczystościach.

Mariola Czapla

155. rocznica bitwy Powstania
Styczniowego pod Krasnobrodem
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 Myśląc Ojczyzna…
Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas 

wyrażam siebie i zakorzeniam,
mówi mi o tym serce,jakby ukryta 

granica,
która ze mnie przebiega ku innym,

aby wszystkich ogarniać w przeszłość 
dawniejszą niż każdy z nas:

z niej się wyłaniam…
gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją 

w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć,

jak poszerzyć tę przestrzeń,
którą wypełnia.
Jan Paweł II

Krasnobrodzki  Dom  Kultury 
ogłosił  w  styczniu  kolejną 

edycję  konkursu  recytatorskiego  pt. 
„Wiosenne  spotkania  z…”  W  roku 
2018 r., w którym obchodzimy 100le
cie  niepodległości  Ojczyzny,  konkurs 
poświęcony jest Niepodległej. 

W  naszej  szkole  21  lutego  odbyły 
się  szkolne  eliminacje  dla  uczniów 
klas VII  i  gimnazjum. Recytatorzy  in
terpretowali utwór poetycki  i prozator
ski  o  tematyce  związanej  z  naszym 

krajem.  Królowała  klasyka    utwory 
Norwida,  Mickiewicza,  Sienkiewicza, 
Tuwima, którzy poświęcili wiele pięk
nych słów naszej Ojczyźnie, np.:

Kwiaty polskie 
Jest moim domem. Mnie w udziale
Dom polski przypadł. To – ojczyzna.
A inne kraje to hotele.
Mój dom. Mieszkanie. Pokój. Biurko.
A w nim (pamiętasz?) ta szuflada…

Julian Tuwim

Szkolne  eliminacje  Konkursu  Re
cytatorskiego  WIOSENNE  SPOTKA
NIE Z NIEPODLEGŁĄ odbyły  się 21 
lutego w Narodowym Dniu Języka Oj
czystego.  Zespół  jurorów  oceniał 
w składzie: P. Dyrektor Zespołu Szkół 
w Krasnobrodzie    Elżbieta Działa,  P. 
Dyrektor  Biblioteki  Miejskiej  w  Kra
snobrodzie    Bernadetta  Włodarczyk 
i  P.  Marzanna  Tarłowska  –  bibliote
karka w ZS w Krasnobrodzie. 

W  opinii  komisji  oceniającej  recy
tatorzy  byli  dobrze  przygotowani,  po 
burzliwych  naradach  wyłoniono  zwy
cięzców: 

I miejsce
Grzegorz Adamczuk
z kl. II a gimnazjum
i Edyta Buczak

z kl. III d gimnazjum
II miejsce

Marta Szykuła z kl. II a gimnazjum
i Bartłomiej Roczkowski z kl. VII a.

Brawa należą się  również uczenni
cy  klasy  VII  a  Julii  Ścirce,  która 
świetnie  poradziła  sobie  z  trudnym 
tekstem  C.  K.  Norwida  i  fragmentem 
epopei Adama Mickiewicza. 

W dniu 13 marca odbędzie się finał 
konkursu  w  siedzibie  organizatora  – 
w  Krasnobrodzkim  Domu  Kultury. 
Mamy  nadzieję,  że  trzynastka  będzie 
szczęśliwą  cyfrą  dla  uczniów  naszej 
szkoły;  sześcioro  recytatorów  w  kate
gorii klasy VII i gimnazjum delegowa
nych przez instytucje z terenu naszego 
miasta  już  teraz  przygotowuje  się  do 
finału.  Trzymamy  kciuki  i  zachęcamy 
do licznego udziału w przyszłym roku.

Danuta Korzeniowska
koordynator eliminacji szkolnych

Za  nami  ferie  zimowe,  czyli  dwa  tygodnie 
czasu  wolnego  od  nauki  szkolnej.  Na  ten 

okres  Krasnobrodzki  Dom  Kultury  i  Miejsko
Gminna Biblioteka Publiczna przygotowały specjal
ną  ofertę  spędzania  czasu  dla  dzieci.  Program  był 
zróżnicowany i mamy nadzieję, że każdy mógł zna
leźć w nim coś interesującego.

Relację z ferii opublikujemy w kolejnym wyda
niu GK.  Jest  ona  też  zamieszczona  na  stronach  in
ternetowych: gminy Krasnobród, KDK i Biblioteki.

Mariola Czapla

8

Szkolne eliminacje Konkursu „Wiosenne spotkanie
z Niepodległą” w Zespole Szkół w Krasnobrodzie

Krasnobrodzkie Ferie 2018

Sprzyjające  warunki  atmosfe
ryczne  pozwoliły  na  zorganizo

wanie  w  Krasnobrodzie  narciarskiej 
imprezy sportowej. W sobotę  24 lutego 
2018r. odbył się III Ogólnopolski Zdro
jowy  Bieg  Narciarski  zorganizowany 
przez  Burmistrza  Krasnobrodu  i  Kra
snobrodzki  Dom  Kultury  przy  współ
pracy  z Lubelskim Okręgowym Związ
kiem  Narciarskim  z  siedzibą  w  Toma
szowie Lubelskim. 

Zawody miały na celu popularyzuję 
narciarstwa  biegowego  oraz  promocję 
Krasnobrodu.

Relację z biegu opublikujemy w ko
lejnym wydaniu GK, ale już teraz moż
na się z nią zapoznać na stronach inter
netowych:
www.krasnobrod.pl.
www.kultura.krasnobrod.pl
i  www.lozn.org.pl.

Mariola Czapla

III Ogólnopolski Zdrojowy
Bieg Narciarski
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Podsumowanie III Orszaku Trzech Króli
w Krasnobrodzie oraz konkursu fotograficznego
W  dniu  25  stycznia  2018r. 

w  Krasnobrodzkim  Domu 
Kultury  odbyło  się  spotkanie  podsu
mowujące  III  Orszak  Trzech  Króli 
oraz Konkurs fotograficzny pt. „III Or
szak Trzech Króli – Krasnobród 2018” 
zorganizowane przez współorganizato
rów orszaku  Burmistrza Krasnobrodu 
i  Dyrektora  Krasnobrodzkiego  Domu 
Kultury.

Spotkanie miało  na  celu  podzięko
wanie  wszystkim,  którzy  pozytywnie 
odpowiedzieli  na  zaproszenie  organi
zatorów  krasnobrodzkiego  orszaku 
i aktywnie włączyli  się w  jego organi
zację.  Stąd  też  zaproszona  na  nie  zo
stała  cała  orszakowa  rodzina:  autor 
scenariusza orszaku  i  reżyser  tego wy
darzenia  Paweł  Murdzek,  aktorzy  od
grywający  poszczególne  sceny  z Maj
danu Wielkiego, Dominikanówki, Kra
snobrodu (m.in. nauczyciele z Zespołu 
Szkół),  Bondyrza  i  Klocówki,  zespoły 
zapewniające  oprawę  muzyczną  (Ze
spół Wójtowianie, dziecięca schola pa
rafialna,  zespół  wokalny  z  Zespołu 
Szkół  w  Krasnobrodzie,  Krasnobrodz
ka  Orkiestra  Dęta),  księża,  harcerze 
oraz  inne  osoby,  a  także  uczestnicy 
konkursu fotograficznego.

Po  powitaniu,  którego  dokonała 
dyrektor  KDK  Mariola  Czapla  wszy
scy  zebrani  obejrzeli  fotorelację  z  or

szaku. Była  to okazja do wspominania 
różnych,  czasami  zabawnych,  sytuacji 
z  przygotowań  do  tego  wydarzenia 
oraz z jego przebiegu. 

Następnie  osoby  zaangażowane 
w  organizację  i  przeprowadzenie  or
szaku  otrzymały  dyplomy –  podzięko
wania. Wręczali je dyrektor KDK oraz 
w  imieniu  Burmistrza  Krasnobrodu 
Roland  Wyrostkiewicz    przewodni
czący  Rady  Miejskiej  w  Krasnobro
dzie.  Poszczególne  grupy  zapraszane 
na scenę po otrzymaniu dyplomów by
ły uwieczniane na pamiątkowych zdję
ciach. 

W  dalszej  części  spotkania  odbyło 
się  podsumowanie  Konkursu  fotogra
ficznego  „III  Orszak  Trzech  Króli  – 

Krasnobród  2018” 
zorganizowanego 
przez  Krasnobrodzki 
Dom Kultury  i Koło 
Fotograficzne  przy 
Zespole  Szkół 
w  Krasnobrodzie 
działające  pod  kie
runkiem  p.  Haliny 
Gontarz. 
    Na konkurs wpły

nęło  6  zgłoszeń, w  tym 5 osób w kat. 
do 18 lat i 1 osoba dorosła. Po prezen
tacji  zdjęć  zgłoszonych  do  konkursu 
zostały  ogłoszone  wyniki  i  wręczone 
dyplomy  oraz  nagrody.  Komisja  kon
kursowa  w  składzie:  Mariola  Czapla, 
Halina  Gontarz  i  Marzena  Mazurek 
przyznała  3  wyróżnienia,  które  otrzy
mali:  Gabriela  Szpyra,  Cezary  Kali
nowski  –  uczniowie  Zespołu  Szkół 
w Krasnobrodzie  (kat.  do  lat  18)  oraz 
Sławomir Radliński (kat. pow. lat 18).

Pierwsza  część  spotkania  zakoń
czyła  się  wspólnym  pamiątkowym 
zdjęciem. 

Druga cześć, już mniej oficjalna, to 
spotkanie  przy  kawie  i  ciastku,  pod
czas  którego  był  czas  na  rozmowy, 
wspomnienia  i  integrację.  Spotkanie 
przebiegło  w  miłej,  świątecznej    at
mosferze.

Dziękując za udział w orszaku oraz 
w  spotkaniu  podsumowującym  to wy
darzenie już teraz serdecznie zaprasza
my do udziału w kolejnej edycji orsza
ku w dniu 6 stycznia 2019 roku.

Mariola Czapla
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Od  listopada  2017  r.  do  stycz
nia 2018r. w „zerówce”  reali

zowany  był  projekt  edukacyjny  pod 
hasłem „Czy łatwo ptakom i zwierzę
tom przetrwać zimę?”. 
  I  etap  dotyczył  sprawdzenia  wie
dzy  dzieci  na  temat  określony  w  pro
jekcie. Dzieci wraz  z  rodzicami miały 
za  zadanie  wyszukać  (Internet,  albu
my, książki) materiały dotyczące oma
wianego  zagadnienia  i  przynieść  je  na 
zajęcia.
II  etap  rozpoczął  się  od  zajęć 

otwartych, na które licznie przybyli ro
dzice.  Efektem  tych  zajęć  było  wyko
nanie przez dzieci 3 plakatów na temat 
„Pomagamy  ptakom  i  zwierzętom 
przetrwać  zimę”.  Następnym  krokiem 
były  zajęcia    z  udziałem  rodziców, 
podczas  których wykonano  „karmideł
ka”  kule dla ptaków. Do zrobienia ich 

wykorzystano  tłuszcz  oraz  różne  ziar
na  i  nasiona. Dzieci  pracowały w gru
pach. Pierwszą grupą przewodziła pani 
B.  Skiba,  a  drugą  pani A. Tytuła.  Pan 
S.  Piela  zgodził  się  wykonać  dla  nas 
karmnik.  Mieliśmy  już  wszystko  aby 
założyć  ptasią  stołówkę.  Kolejnym 
krokiem  było  zaproszenie  pana myśli
wego,  który  bardzo  ciekawie  opowia
dał  o  swojej  pracy  i  sposobach dbania 
o  zwierzęta  i  ptaki  w  okresie  zimo
wym.  Pan  Piotr  Działa,  do  spotkania 
przygotował  się  wyjątkowo  starannie. 
Mieliśmy okazję zobaczyć poroże jele
nia  i  kozła,  dotknąć  „szabli”  i  „fajek” 
dzika. Korzystając  z  okazji wyszliśmy 
z  zaproszonym  gościem  do  pobliskie
go  lasu w  celu  rozpoznawania  tropów 
zwierząt  i obserwacji  terenu przez  lor
netkę.  

Założeniem  projektu  był  także 

udział  dzieci  w  konkursie  plastycz
nym. Trzy dziewczynki z naszej grupy 
wzięły  udział  w  ogólnopolskim  kon
kursie plastycznym „Jak zimą można 
pomóc  zwierzętom?”    organizowa
nym  przez  Europejskie  Przedszkole 
Klub Kubusia Puchatka IV w Kiełczo
wie,  woj.  Dolnośląskie.  Zuzia  Piwko 
zajęła II miejsce  gratulujemy sukce
su!
Etap  III  zakładał  zorganizowanie 

wystawy  prac  plastycznych  oraz  wy
konanie  gazetki  tematycznej  ze  zdję
ciami  dokumentującymi  realizację 
projektu.

Bardzo  serdecznie  dziękuję p. Bo
żenie Skibie,  p. Agnieszce Tytule,  p. 
Piotrowi  Dziale  oraz  p.  Stefanowi 
Pieli  za  poświęcony  czas  i  pomoc 
w realizacji założeń projektu. 

B. Dziura

Projekt edukacyjny w „Słoneczkach”
12
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Tradycyjnie na początku każde
go  kolejnego  Nowego  Roku 

w  Galerii  Malarstwa  Polskiego  XVII 
i XIX wieku na Zamku w Lublinie od
bywa  się  spotkanie Regionalistów Lu
belszczyzny.  W  tym  roku  miało  ono 
miejsce  13  stycznia,  a  uczestniczyło 
w  nim  ponad  200  osób  reprezentują
cych  113  towarzystw  regionalnych 
działających na Lubelszczyźnie.

Władze  województwa  reprezento
wał wicemarszałek dr Krzysztof Grab
czuk,  zaś  metropolitę  lubelskiego 
ksiądz prałat Ryszard Lis. Organizato
rami spotkania byli Wojewódzka Rada 
Towarzystw  Regionalnych,  Woje
wódzki  Ośrodek  Kultury  w  Lublinie 
i Muzeum Lubelskie.

Zebranych  serdecznie  powitał  wi
ceprzewodniczący  Wojewódzkiej  Ra
dy  Towarzystw  Regionalnych  Jerzy 

Krzyżewski, a dal
szą  część  prowa
dził  dyrektor  Wo
jewódzkiego 
Ośrodka  Kultury 
dr Artur Sępoch.

Wicemarsza
łek  województwa  dr  Krzysztof  Grab
czuk  w  swoim  wystąpieniu  podkreślił 
rolę  i  znaczenie  ruchu  regionalnego. 
Stwierdził,  iż  w  swoich  środowiskach 
towarzystwa  regionalne  są  animatora
mi kultury, upamiętniają  tradycje swo
jego  regionu  i  popularyzują  je w  licz
nych  wydawnictwach,  co  jest  bardzo 
potrzebne  dla  obecnych  i  przyszłych 
pokoleń.

Natomiast  ksiądz  prałat  Ryszard 
Lis przybliżył zebranym obrzędy świą
teczne oraz odprawił  religijną  ceremo
nię, po czym składano  sobie  świątecz

nonoworoczne  ży
czenia.

Zebrani  na  sali  go
ście  z  zainteresowa
niem  wysłuchali  kon
certu  chóru  Woje
wódzkiego  Ośrodka 

Kultury „Słowiki lubelskie” pod batutą 
Ireny  Soltan  –  Wąsik  oraz  rzęsistymi 
brawami nagrodzili  spektakl przygoto
wany  według  utworu  Antoniego  Cze
chowa  „Oświadczyny”  przez  Amator
ski Teatr Towarzyski z bronowickiego 
Domu Kultury.

Następnie  prowadzący  spotkanie 
dr Artur Sępoch zaprosił zebranych do 
sali  na  część  konsumpcyjną  i  zarazem 
towarzyską.

Mieczysław Kościński
prezes Krasnobrodzkiego Towarzystwa 

Regionalnego

Noworoczne spotkanie opłatkowe
Regionalistów Lubelszczyzny w Muzeum na Zamku w Lublinie

13

W okresie od listopada 2016 r. 
–  marca  2017  r.  Komenda 

Wojewódzka Policji w Lublinie po raz 
pierwszy  zorganizowała  program  pro
filaktyczno  –  edukacyjny  pod  nazwą 
„Odblaskowa  Gmina”,  którego  celem 
było  i nadal  jest kształtowanie właści
wych  postaw  wśród  pieszych,  jako 
niechronionych  użytkowników  dróg. 
Ideą  programu  było  przeprowadzenie 
jak największej ilości spotkań z miesz
kańcami gmin województwa lubelskie
go,  na  których  pełnoletnim mieszkań
com  zostałaby  przybliżona  wiedza  na 
temat  obowiązujących  przepisów  ru
chu  drogowego.  Należało  również  na
wiązać  współpracę  z  przedstawiciela
mi  gmin  celem  uzgodnienia  dogod
nych terminów spotkań.

Na  przełomie  listopada  2016  r. 
i marca 2017  r. w Gminie Krasnobród 
zostało  przeprowadzonych  5  spotkań. 
Odbyły  się  one  w  Starej  Hucie  dla 
mieszkańców  tej  miejscowości,  Huci
ska,  Potoku  Senderki. Kolejne  spotka
nie  odbyło  się  w  Kaczórkach  dla  so
łectw  Hutki  oraz  Kaczórki.  Ostatnie 
trzy  spotkania  odbyły  się  Majdanie 
Małym, Wólce  Husińskiej  i Malewsz
czyźnie dla mieszkańców  tychże miej
scowości.  Efektem  nawiązanej  współ
pracy  pomiędzy  tutejszym  Posterun

kiem  Policji,  a  Burmistrzem  Kra 
snobrodu  Kazimierzem Misztalem  by
ło  sfinansowanie  zakupu  elementów 
odblaskowych w postaci opasek, celem 
rozdania  ich  przybyłym  na  spotkania 
mieszkańcom.

Na jesieni 2017 r. Komenda Woje
wódzka Policji w Lublinie po raz drugi 
zorganizowała  program  edukacyjno
profilaktyczny  pod  nazwą  „Odblasko
wa Gmina”. Spotkania z mieszkańcami 
należało zaplanować na okres od listo
pada 2017  r. – marca 2018  r. W Gmi
nie Krasnobród zostało zaplanowanych 
na  ten  okres  6  spotkań,    które  odbyły 
się  w:  Zielonym,  Majdanie  Wielkim, 

Dominikanówce,  Krasnobrodzkim 
Domu  Kultury  (skierowane  przede 
wszystkim  do  mieszkańców  Majdanu 
Wielkiego  –  Borki,  Grabnika,  Nowej 
Wsi  oraz  Szuru),  (28.01),  Wólce  Hu
sińskiej  (11.02)  i ostatnie w Hutkowie 
(24.02).

Urząd  Miejski  w  Krasnobrodzie 
sfinansował  zakup  opasek  odblasko
wych,  które  były  rozdawane  na  każ
dym spotkaniu.

st. sierż. Robert Wacławski 
Dzielnicowy Gminy Krasnobród 

„Odblaskowa gmina”
Program edukacyjnoprofilaktyczny

Asp. szt. Marek Świszcz z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Zamościu podczas spotkania w KDK
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Od  15  lat  druga  połowa  lutego 
to  termin  zwoływania Walne

go Zebrania w Krasnobrodzkim Towa
rzystwie  Wędkarskim.  Tak  było 
i  w  tym  roku.  Z  wyprzedzeniem mie
sięcznym  na  18  lutego  2018  roku  za
planowano  i  ogłoszono  doroczne  spo
tkanie członków KTW. Zaproszenie na 
Walne Zebranie przyjął burmistrz Kra
snobrodu Kazimierz Misztal, który po
dzielił się z zebranymi istotnymi infor
macjami  z  życia  gminy. W  programie 
WZ  wysłuchano  szeregu  sprawozdań 
z działalności towarzystwa  za miniony 
rok. W  imieniu  zarządu  sprawozdanie 
złożył  prezes  Mark  Olszewski,  który 
podsumował działalność zarządu. 

Z  informacji  przedstawionej  wyni
ka,  że  zarząd  w  2017  r.  pracował 
w  siedmioosobowym  składzie,    pod
czas  ośmiu  posiedzeń. W  trakcie  roku 
przyjęto 25 nowych członków, obecnie 
towarzystwo  liczy  równo  200  człon
ków. Zarząd towarzystwa w 2017 roku 
zgodnie  z  planem  realizował  zarybie
nia w dwóch  etapach,  podczas wiosny 
i  jesieni. Z uwagi na dużą presję węd
karską  zakupiono  i  wpuszczono 
w  okresie  sprawozdawczym  karpia 
kroczka,  którego  ilość  wyniosła  4,5  t, 
karasia srebrzystego  blisko 2 t 300 kg, 
lina 205 kg oraz dwa gatunki  ryb dra
pieżnych  –  szczupaka  i  sandacza  – 
pierwszego 336 kg a drugiego 145 kg. 
W  sumie  w  roku  2017  towarzystwo 
zakupiło  7  t  481  kg  ryb  za  kwotę  po
nad  60  tys.  zł.  Wszystkie  wydatki 
związane z zakupem ryb  i  różnego  ro
dzaju  opłat  przedstawiła Halina Szew
czuk  –  skarbnik  w  sprawozdaniu  fi
nansowym  jako  informacje  uzupełnia
jące. 

Ze  sprawozdania  dowiadujemy  się 
również,  że  zarząd  organizował  zawo
dy  wędkarskie  dla  członków  towarzy
stwa i wszystkich chętnych, (a było ich 
w  sumie  120),  w  celu  popularyzacji 
sportu wędkarskiego oraz wzbogacania 
oferty  rekreacyjnej  Krasnobrodu.  Tra
dycyjnie  na  podsumowanie  zawodów 
dla  wszystkich  uczestników  zabezpie
czane  były  nagrody  w  zależności  od 
zajętego  miejsca.  Czymś  całkowicie 
nowym,  bo  po  raz  pierwszy  zostały 
przedstawione  wyniki  dokonanej  ana
lizy  zestawień  rejestrów  połowów  ryb 
z  roku  2016,  w  której  analizie  podda
nych  zostało  175  rejestrów  połowu 
ryb. W  tej  liczbie  rejestrów, w  22  nie 

odnotowano  żadnych  zapisów.  Należy 
sądzić, że osoby te, nie wędkowały, al
bo  łowiąc  ryby  niewymiarowe  wy
puszczały  je  z  powrotem do wody  lub 
nie  planowały  przetrzymywania  ryb 
w  siatce  i  zabierania  z  łowiska  po  za
kończeniu  wędkowania.  Natomiast 
w  pozostałych  rejestrach  odnotowane 
zostały połowy ryb od kilku do kil
kudziesięciu  sztuk,  jednak  nikt 
z wędkujących  nie wypełnił  re
jestru  do  końca,  czyli  nie  wy
czerpał przyznanego limitu. 

Z  zestawienia  zbiorczego 
wynika,  że  karpi  złowiono 
w  marcu  467,  w  miesiącu  kwiet
niu  600,  a  w  maju  417,  natomiast 
w czerwcu już tylko 114, w lipcu 166, 
natomiast  w  sierpniu  tylko  13,  we 
wrześniu 20, w październiku 7, a w li
stopadzie  tylko  2  szt.  W  sumie  przez 
członków  towarzystwa,  jak  wynika 
z  rejestrów połowu w całym  roku zło
wiono  1806  karpi.  W  wymiarach  od 
35cm  do  45cm  –  1008  szt.,  od  46cm 
do 56cm – 760 szt. i od 57cm do 67cm 
–  37  szt.  Po  przeliczeniu  wymiaru  na 
wagę  wynika  że  członkowie  wyłowili 
ponad  3,5  t  karpi.  Natomiast,  jeżeli 
chodzi  o  ryby  drapieżne  to  sytuacja 
przedstawia się następująco: od czerw
ca do listopada złowiono 206 szczupa
ków,  największą  ilość  szczupaków 
złowiono  w  czerwcu  76  szt.,  w  lipcu 
20 szt. , w sierpniu 19 szt., a we wrze
śniu 33  szt.,  natomiast w październiku 
i  listopadzie  po  29  szt. Najwięcej  zło
wiono  szczupaków  w  przedziale  50
60cm  ponad  150  szt.  Największy  zło
wiony  szczupak  miał  87  cm  długości 
i został złowiony w listopadzie. Sanda
czy  natomiast  w  całym  sezonie  zło
wiono  70  szt.  i  tak  w  czerwcu  7  szt. 
w  lipcu  15  szt.  w  sierpniu  14  szt.  we 
wrześniu 22 szt. i to był najlepszy mie
siąc na połów sandaczy, w październi
ku 9 szt. a w listopadzie 2 szt. Sumując 
ryby  drapieżne  można  pokusić  się 
o wniosek,  że w  sezonie wyławianych 
jest ok. 350 szt. drapieżników. 

Jakie  nasuwają  się  wnioski  doty
czące  dokonanej  analizy,  otóż 
w  pierwszych  trzech  miesiącach  zna
cząco  przełowiona  zostaje  populacja 
karpia  i  w  dwóch  kolejnych  miesią
cach liczba złowionych karpi spada do 
jednej trzeciej, by w kolejnych miesią
cach  spaść  do  kilku,  lub  co  najwyżej 
kilkunastu  sztuk. Do  tej  statystyki  do

chodzą osoby, które wędkują w czasie 
weekendów  i  wakacji  spędzanych 
 w Krasnobrodzie,  a  takich  osób w  se
zonie jest ponad 400, czyli dwukrotnie 
więcej  niż  członków  stałych.  Jak  wi
dać  nad  wodą  im  również  sprzyja 
szczęście.  Przy  tak  dużej  presji  węd
karskiej  z  roku  na  rok,  coraz  mniej 

karpi osiąga duże rozmiary  i zosta
je  na  przyszłe  sezony.  Dlatego 
też,  zarząd  przygotował  propo
zycje  zwiększenia  wymiarów 
ochronnych  niektórych  gatun
ków  ryb  oraz wprowadzenia  li
mitów miesięcznych,  tak  by  se

zon  wędkarski  w  Krasnobrodzie 
był  atrakcyjny  również  w  letnie 

miesiące roku. 
Na uwagę zasługuje  również Spra

wozdanie  z  działalności  sądu  koleżeń
skiego KTW, z którego wynika, że po 
rozpatrzeniu  9  wniosków  o  ukaranie 
członków  naruszających  zasady  regu
laminu  skierowanych  przez  rzecznika 
dyscyplinarnego.  Postanowiono  2 
członków usunąć z  towarzystwa, 4 za
wiesić do końca sezonu, 3 zawiesić na 
okres  jednego  roku  i  1  zawiesić  do 
końca 2018 roku. 

Po  ożywionej  dyskusji  nastąpił 
punkt w porządku WZ dotyczący pod
jęcia  uchwał  gdzie  zebrani  podjęli  6 
uchwał m.  in. ws  udzielenia  absoluto
rium dla zarządu towarzystwa, przyjęli 
budżet  na  rok  2018,  zatwierdzili    ka
lendarz imprez sportowych oraz wpro
wadzili zmiany do regulaminu amator
skiego połowu ryb w KTW. 

Ze  szczegółami  podjętych  decyzji 
można  się  zapoznać  odwiedzając  stro
nę  internetową  Krasnobrodzkiego  To
warzystwa Wędkarskiego.  

J. Oś

Walne Zebranie w Krasnobrodzkim 
Towarzystwie Wędkarskim
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„Ty jesteś dla mnie...”  to tytuł naj
nowszego  tomiku  poezji  Marii  Do
mańskiej.

Pani  Marii  nie  trzeba  szczególnie 
przedstawiać,  jest  powszechnie  znaną 
i  lubianą  krasnobrodzianką.  To  ciepła, 
sympatyczna  i  niezwykle  barwna  oso
ba. Na  co  dzień    nauczycielka  przed
szkola,  po  godzinach    artystka,  która 
swoją  wrażliwość  przelewa  na  papier. 
W 2018 r. ukazał się kolejny tomik Jej 
poezji pt. „Ty jesteś dla mnie...”. 

Tomik  podpisany  jako  Wydanie 
Walentynkowe już na wstępie sugeruje 

czytelnikowi,  o  czym  będzie  zawarta 
w nim treść i chociaż często wydaje się 
nam,  że  o  miłości  powiedziano  już 
wiele,  a  nawet  wszystko,  to  niech  nie 
zwiedzie nas ta myśl, bo tak naprawdę 
o  miłości  można  przecież  mówić  bez 
końca. 

„U mnie  jest  blisko  z  serca  do  pa
pieru”,  niech  ten  krótki  cytat 
z Agnieszki Osieckiej posłuży za pod
sumowanie  twórczości Pani Marii Do
mańskiej.  Poniżej,  krótka  fotorelacja 
z promocji książki, która odbyła się 20 
lutego w naszej bibliotece. W kameral

nym gronie przyjaciół Pani Marii, wy
słuchaliśmy  Jej  wierszy  w  wykonaniu 
młodzieży z Zespołu Szkół w Krasno
brodzie.  Były  kwiaty,  przemówienia, 
wzruszenia,  podziękowania  i  oczywi
ście autografy. 

Zachęcamy  do  zapoznania  się 
z  najnowszym  dziełem  Pani  Marii, 
książkę  „Ty  jesteś  dla mnie...” można 
wypożyczyć  w  naszej  bibliotece.  Za
praszamy. 

Bernadeta Włodarczyk
dyrektor MGBP w Krasnobrodzie

„Ty jesteś dla mnie...”
Promocja książki Marii Domańskiej
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Akcja Społeczna Stowarzyszenia „Ach Zielone”
Wydawanie żywności dla najbardziej potrzebujących
Stowarzyszenie  „ACH  ZIELO

NE”  z Zielonego  po  raz  kolej
ny  zorganizowało  pomoc  żywnościo
wą  z  Banku  żywności  w  Lublinie  dla 
najbardziej  potrzebujących  osób  z  te
renu gminy Krasnobród. Żywność była 
wydawana w dniach 1617 lutego 2018 
roku.

Pomoc  żywnościowa  jest  skiero

wana  dla  osób  najbardziej  potrzebują
cych w  ramach Programu Operacyjne
go  Pomoc  żywnościowa  20142020 
Europejskiego  Funduszu  Pomocy Naj
bardziej Potrzebujących realizowanego 
w Podprogramie 2017 

Z  takiej  pomocy  mogą  skorzystać 
osoby które spełnią kryteria kwalifiko
walności  do  statusu  osoby  najbardziej 

potrzebującej,  tj. osób i rodzin znajdu
jących się w trudnej sytuacji życiowej, 
spełniających  kryteria  określone 
w  art.  7  ustawy  o  pomocy  społecznej 
i których dochód nie przekracza 200 % 
kryterium  dochodowego  uprawnione
go do  skorzystania  z pomocy  społecz
nej  tj.  1368  PLN  dla  osoby  samotnie 
gospodarującej  i  1028  PLN  dla  osoby 
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W  końcu  czerwca  1920  roku 
Armia Czerwona, działająca 

na Froncie Zachodnim, gotowa była do 
podjęcia  ofensywy  przeciwko  Polsce. 
Jej  cel  wyjaśnił  Tuchaczewski  w  roz
kazie dziennym z dnia 2 lipca, z które
go  wynikało,  że  zdobycie  Warszawy 
nie  jest  celem  końcowym,  lecz  tylko 
punktem  wyjściowym  do  właściwego, 
wielkiego celu  jakim będzie  rewolucja 
europejska,  rewolucja  wszechświato
wa.  Na  zakończenie  rzekł:  „Towarzy
sze! życzę Wam powodzenia w tym naj
większym w dziejach  ludzkości marszu 
dla wolności i pokoju świata”.

Według ustaleń 10 marca 1920  ro
ku  dwa  fronty  radzieckie  miały  bez
zwłocznie rozpocząć swoje działania.
Front  Zachodni  Tuchaczewskiego 
ma  prowadzić  działania  operacyjne  po 
osi  Smoleńsk  –  Warszawa  –  Berlin. 
Front  PołudniowoZachodni  Alek
sandra  Jegorowa  (komisarz  Józef 
Stalin),  po  opanowaniu  Galicji,  skie
ruje  się  na  Bałkany  przez  Czechosło
wację.

4  lipca  1920  roku  rozpoczęła  się 
wielka ofensywa na całym Froncie Za
chodnim  –  od  granicy  z  Łotwą  aż  do 
błot  poleskich.    Armia  Czerwona,  po
siadając więcej  jak dwukrotną przewa
gę  nad  siłami  obrony  polskiej,  już 
w  drugim  dniu  walki  przełamała  opór 
Polski  na  lewym  skrzydle  obrony,  co 

groziło  oskrzydleniem,  a  tym  samym 
zmusiło do odwrotu. 7  lipca sforsowa
na została Berezyna. Oddziały polskie, 
próbowały organizować obronę świeżo 
zajmowanych  pozycji  i  przejść  do  lo
kalnego  kontrataku,  ale  i  wszystkie 
próby  załamywały  się  pod  naporem 
nacierającej  masy  wojsk  bolszewic
kich. Cienka  linia,  szeroko  rozciągnię
tego  frontu  polskiego,  pękała  w  coraz 
to  nowym  miejscu,  co  powodowało 
stałe zagrożenie wdarcia się na jej tyły 
Korpusu  Konarmii  Gaj  –  Chana. 
Stale  cofano  się  na  południe  i  zachód. 
11 lipca Polacy wycofali się z Mińska, 
a 14 kawaleria radziecka zajęła Wilno.
Akcję  tę  ułatwili  Litwini,  którzy 
wspólnie  z  Armią  Czerwoną  uderzyli 
na  tyły  broniących  się  tam  Polaków. 
115  pułk  ułanów,  skon
centrowany  w  Ostrołę
ce,  wchodził    w  skład 
Grupy  Kawalerii 
gen. Karnickiego, która 
organizacyjnie  podlega
ła  dowództwu V Armii 
gen.  Władysława  Si
korskiego. 

Pod  koniec  lipca, 
sytuacja na froncie zmu
siła  do  użycia  1go 
szwadronu  w  obronie 
przepraw  na  Narwi 
w  rejonie  Nowogrodu. 

Na  kierunku  tym,  w  ramach  Frontu 
Północnego,  Bolszewicy  wystawili  11 
dywizji piechoty i dwie dywizję kawa
lerii. Był to kierunek, na którym waży
ły się losy nie tylko Polski, ale Europy.

Szwadrony  115  pułku  ułanów 
wprost z wagonów wchodziły do bitew 
w  obronie  przepraw  przez  Narew, 
gdzie oddziały bolszewickie – kawale
rii  Gaj  –Chana  rozpoczęły  forsowanie 
rzeki. 1 szwadron stawiał zacięty opór 
10tej  dywizji  korpusu  konnego.  Nie
przyjaciel  wiedząc,  że  nie  przełamie 
polskiej  obrony  przeszedł  rzekę  w  in
nym miejscu i rozpoczął okrążenie.

Polski  szwadron  dowodzony  przez 
rtm. MikuliczRadeckiego  zaczął  się 
wycofywać  i  w  walkach  wydostał  się 
z  okrążenia  ponosząc  duże  straty. 

Ogólnie 26 ułanów za
bitych,  rannych  i  zagi
nionych. 
2 szwadron ppor. Mi
lewskiego,  współdzia
łając z piechotą w wal
kach  odwrotowych  na 
kierunku  Łomży,  też 
poniósł dość duże stra
ty.  Pułk  codziennie 
staczał  krwawe  walki 
z  nacierającym  nie
przyjacielem,  opóźnia
jąc  jego  marsz  ku 
Warszawie.

Lance do boju, szable w dłoń…
Rodowód powstania 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich cz. 2

w rodzinie. 
W pierwszej kolejności osoby, któ

re  mogą  skorzystać  z  takiego  rodzaju 
pomocy powinny udać się do Miejsko
Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecz
nej  w  Krasnobrodzie,  tam  wypełniają 
oświadczenie  o  progu  dochodowości, 
następnie  otrzymują  skierowanie  upo
ważniające  do  odbioru  takiej  żywno
ści. Z takim skierowaniem udają się do 
nas,  czyli  do  osób  zajmujących  się 
dystrybucją, gdzie o miejscu i czasie są 
informowani, a my na podstawie takie
go  zaświadczenia  możemy  wydać 
żywność. W  roku  2017  korzysta  z  tej 
pomocy 934 podopiecznych, natomiast 
rok  wcześniej,  czyli  2016  skorzystało 
800 osób.

Wartość  takiej  paczki  na  jedną 
osobę w rodzinie z jednego podprogra
mu  jest  to  kwota  ponad  1500  PLN  na 
jedną  osobę.  Jeżeli  chodzi  o  ten  pro
gram pomocy dystrybucję prowadzimy 

od 2016 roku czyli dwa lata.
Jest  kilka  podmiotów  czy  instytu

cji, które uczestniczą w całym procesie 
 nie robię tego sam  bo fizycznie i lo
gistycznie  jest  to  nie  możliwe  żeby 
jedna osoba wydała ponad 270 skiero
wań  czy  rozładowała  ok.  40  ton  żyw
ności.  Podpisałem  porozumienia 
o współpracy i partnerstwie z: MGOPS 
w Krasnobrodzie – wydawanie  skiero
wań, pomoc w dotarciu do najbardziej 
potrzebujących,  Krasnobrodzkim  Do
mem  Kultury    magazynowanie  żyw
ności,  natomiast  przy  rozładunkach 
pomagają  strażacy  z  OSP  z  terenu 
gminy  Krasnobród  (ostatnio  były  jed
nostki  z  OSP  Zielone,  OSP  Majdan 
Wielki,  OSP  Hutków)  i  ZGK w Maj
danie Wielkim –  użyczając  sprzętu  do 
rozładunku,  a  dystrybucją  zajmują  się 
członkinie Stowarzyszenia „ACH ZIE
LONE”.

Została  jeszcze  trzecia  dostawa 

w  ramach  podpisanej  umowy  z  Ban
kiem Żywności w Lublinie,  którą  pla
nuję na koniec marca br. –  jest dalszy 
ciąg dla osób, które w listopadzie 2017 
pobrały skierowania z MGOPS w Kra
snobrodzie.

Chcemy z Programu Operacyjnego 
Pomoc  Żywnościowa  20142020  Eu
ropejskiego  Funduszu  Pomocy  Naj
bardziej Potrzebującym realizować za
dania  w  następnych  podprogramach. 
Zakładam,  że  na  terenie  Gminy  Kra
snobród  jest  ponad  2000  takich  osób, 
którym  należy  się  taka  pomoc  i mogą 
z  niej  skorzystać. Dzięki  takiej  pomo
cy zauważalne  jest,  że mniej osób ko
rzysta  z  pomocy  socjalnej  z  MGOPS 
w Krasnobrodzie,  co  również  przekła
da  się  na  mniejsze  wydatki  przezna
czone na ten cel z Gminy Krasnobród.

Tomasz Skóra
Prezes Stowarzyszenia

„ACH ZIELONE”
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Bliżej pieska
W  bieżącym  roku  szkolnym  nasze 

przedszkole  włączyło  się  do  ogólno
polskiego  projektu  „BLIŻEJ  PIE
SKA”.  Celem  projektu  było  umożli
wienie  niesienia  pomocy  potrzebują
cym  zwierzętom  oraz  nabycie 
umiejętności  właściwego  zachowania 
się wobec nich. Z inicjatywy pani Ma
rii Domańskiej  przeprowadzono  zbiór
kę karmy dla potrzebujących zwierząt. 
Do  akcji  włączyły  się  grupy  „Biedro
nek”  i  „Smerfów”  oraz  nauczyciele 
przedszkola.  Łącznie  zebrano  85  kilo
gramów karmy. 

W dniu 17 stycznia dzieciaki z obu 
grup  pod  opieką  pani  Marii  Domań
skiej  i  pani Edyty Smoląg wybrały  się 
do  Schroniska  dla  Bezdomnych  Psów

  w  Zamościu  w  celu  przekazania  ze
branej karmy. Przedszkolaki zapoznały 
się  z  funkcjonowaniem  schroniska 
i miały  okazję  obejrzeć warunki  byto
we  piesków.

„Zwierzę,  jako  istota  żyjąca,  zdol
na  do  odczuwania  cierpienia,  nie  jest 
rzeczą.  Człowiek  jest  mu  winien  po
szanowanie,  ochronę  i  opiekę”  –  to 
pierwsze  słowa  polskiej  ustawy 
o ochronie zwierząt. W tę wiedzę nale
ży wyposażać społeczeństwo – a najle
piej  zacząć  właśnie  od  dzieci,  od  ich 
fascynacji  światem,  przyrodą  i  zwie
rzętami,  która  w  prosty  sposób  może 
być  przekształcona  w  wiedzę  prak
tyczną:  jak  właściwie  traktować  zwie
rzęta,  dbać  o  nie,  porozumiewać  się 
z nimi.

Nauczyciele  dzieciom
W ramach akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom” z inicjatywy pani Marii Do
mańskiej  w  Przedszkolu  Samorządo
wym w Krasnobrodzie  jest  realizowa
ny  projekt  czytelniczy  „Nauczyciele  – 
dzieciom”. Celem projektu  jest  rozwi
janie u dzieci w wieku przedszkolnym 
zainteresowań  czytelniczych.  Do  od
bioru  słuchowego  czytanej  lektury  zo
stał włączony  odbiór wzrokowy.  Czy
tające  panie  przebrane  w  różne  stroje 
pobudzały  u  dzieci  wyobraźnię  i  za
ciekawienie.  Tak  wiec,  założony  cel 
projektu  został  w  pełni  osiągnięty. 
Stroje  wykorzystane w  projekcie  udo
stępniła z prywatnej kolekcji pani Ma
ria Domańska.

Inicjatorka  i koordynatorka
projektów: Maria Domańska

Fotoreportaż  str. 19

W  dniu  8  sierpnia 
wszedł w skład 8 Brygady 
Kawalerii  pod  dowódz
twem  gen Orlicz  Dresze
ra. 12  sierpnia  8 B. Kaw. 
stoczyła pod stacją kolejo
wą  Świerczyn  bój  z  prze
ważającymi  siłami  Armii 
Czerwonej.  115  Pułk,  za
grożony  od  skrzydła,  zdo
łał  się wycofać. Wtedy  to, 
zastosowano karabiny ma
szynowe  na  taczankach, 
których  ogień  powstrzy
mywał nacierające oddzia
ły  nieprzyjaciela.  W  boju 
tym  odznaczyli  się:  płk.  Stablewski, 
który  osobiście  przeprowadził  szarżę 
jednego  szwadronu  oraz  rtm.  Miku
licz Radecki, który dając dowody opa
nowania i męstwa zdołał wyprowadzić 
z okrążenia spłoszone szwadrony.

W  innym  dniu  sierpnia  3ci  szwa
dron  por.  Przylipskiego  rozbił  szarżą 
oddział bolszewicki, biorąc do niewoli 
200  jeńców.  Natomiast  w  Małużynie 
rtm. Mikulewicz  Radecki  –  dowodząc 
1  szwadronem  bierze  również  do  nie
woli  30  sowieckich  żołnierzy  i  zdoby
wa 2 karabiny maszynowe.

Od  14  sierpnia,  115pułk  ułanów 
bierze  udział  w walkach  ofensywnych 
V Armii gen. Władysława Sikorskiego 
na  kierunku  Mławy  oraz  walczy  nad 
Wisłą  i Wkrą. Wychodzi  na  tyły Kor
pusu Konarmii GajChana, który zapę
dziwszy się aż nad dolną Wisłę, zaczął 
się  wycofywać.  W  dniu  15  sierpnia, 

pułk  brał  udział 
w  wypadzie  na  Cie
chanów.
      Rozbito  sztab  do
wództwa  IV  Armii 
bolszewickiej  i  zdo
byto  jedną  dobrą  ra
diostację  oraz  drugą 
zepsutą  zniszczono. 
Atutem  strony  pol
skiej  było  złamanie 
przez  polskich  kryp
toanalityków  kluczy 
szyfrowych  Armii 
Czerwonej,  dzięki 
czemu  dowództwo 

polskie uzyskiwało na bieżąco bezcen
ne  informacje  o  ruchach  wojsk  ra
dzieckich i sile poszczególnych forma
cji.
Polskie  Biuro  Szyfrów  zagłuszało 

rozkazy jakie wydawał przez radio do
wódca  Frontu  Zachodniego  Tucha
czewski,  mający  swoją  siedzibę 
w Mińsku. Na  częstotliwości  zdobytej 
radiostacji czytano bez przerwy, ponad 
dwa dni tekst Biblii. Przyczyniło się to 
do  wyłączenia  z  udziału  w  Bitwie 
Warszawskiej  całej  doborowej  IV  Ar
mii Czerwonej, która w pewnym okre
sie – zgodnie z rozkazami Tuchaczew
skiego – miała wykonać zwrot zaczep
ny na lewe skrzydło polskiej obrony tj. 
V Armii gen. Sikorskiego – sforsować 
Wisłę  i  wejść  na  tyły  broniącej  się 
Warszawy.

Pułk  uczestniczył  w  działaniach, 
które  zaważyły  nie  tylko  na  losie  Pol

ski  ,  ale  całej Europy. Rtm. Mikulicz 
Radecki tak opisuje okoliczności, jakie 
zaistniały  przed  wypadem  na  Ciecha
nów:  „Zdobywamy  czynny  ośrodek 
łączności  nieprzyjaciela  wraz  z  perso
nelem.  Jeden  z  ułanów,  trzymając 
w  ręku  słuchawkę  telefonu  polowego, 
kiwa  na  mnie  gwałtownie  i  meldując, 
że ktoś wywołuje po rosyjsku tę stację.
Biorę  słuchawkę  i  po  chwili  rozma
wiam z samym GajChanem, który po
daje ogólną oś  swego marszu na Mła
wę, karze to przekazać natychmiast do 
IV  Armii  bolszewickiej,  która  jest  w 
Ciechanowie i zapytuje, gdzie są Pola
cy.

Melduję  mu  służbowo,  że  rozkaz 
natychmiast  wykonam,  a  że  Polaków 
w pobliżu nie ma.

Jak  wiadomo  Korpus  Konny  Gaj
Chana  przerwał  pierwsze  polskie  za
pory  i  utknął  pod  Kolnem,  gdzie  na
stępnie  przekroczył  granice  Prus 
Wschodnich  w  miejscowości  Arys 
(obecnie Orzysz).

Jak napisano powyżej, pułk działa
jąc w ramach brygady gen. Karnickie
go,  brał  aktywny  udział  w  rozbiciu 
sztabu IV Armii  rosyjskiej, gdzie zdo
byto w/w radiostację. 115 pułk ułanów 
stoczył jeszcze liczne walki i potyczkę 
z  rozbitkami  Armii  Czerwonej,  ogól
nie ponosząc dość duże straty. 29 lipca 
liczył  473  szable,  a  25  sierpnia  tylko 
310.
c.d.n

Jan Gębka  lekarz weterynarii

Wieści z przedszkola
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