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Spotkanie z hodowcami
trzody chlewnej

W dniu 6  lutego 2019 roku w Kra‐
snobrodzkim Domu Kultury odbyło się 
spotkanie  hodowców  trzody  chlewnej 
z terenu gminy Krasnobród. 

W  spotkaniu  uczestniczył Wicewo‐
jewoda  Lubelski  Robert  Gmitruczuk, 
Burmistrz  Krasnobrodu,  Przedstawiciel 
Wydziału  Bezpieczeństwa  i  Zarzadza‐
nia  Kryzysowego  Lubelskiego  Urzędu 
Wojewódzkiego w  Lublinie,    Powiato‐
wy  Lekarz  Weterynarii  w  Zamościu 
Przemysław  Pogódź  wraz  z  panią  kie‐
rownik Beatą Nieścior oraz Przedstawi‐
ciele Agencji Restrukturyzacji i Moder‐
nizacji Rolnictwa. 

Podczas  spotkania  poruszano  pro‐
blem  ASF,  sposoby  ograniczania  roz‐
przestrzeniania się choroby czy też bio‐
asekuracji. Dodatkowo  rolnicy  zwrócili 
się do Wicewojewody z prośbą o więk‐
szą  intensywność  odstrzału  dzików, 
w  szczególności  na  terenie  Nadleśnic‐
twa Tomaszów Lubelski

Spotkanie z organizacjami
pozarządowymi

Na  dzień  24  lutego  2019  roku  za‐
planowano  spotkanie  burmistrza  Kra‐
snobrodu Kazimierza Misztala z przed‐
stawicielami  organizacji  pozarządo‐
wych  działających  na  terenie  miasta 
i gminy Krasnobród. 

Jego  celem  jest  podsumowanie 
działalności  stowarzyszeń w  roku 2018 

oraz  omówienie  planów  na  rok  2019, 
a  także wymiana doświadczeń oraz na‐
wiązanie współpracy między nimi.

156. rocznica bitwy Powstania
 Styczniowego pod Krasnobrodem
W  niedzielę  24  marca  2019  roku 

odbędzie  się  uroczystość  związana 
z  156.  rocznicą  bitwy  stoczonej  przez 
Powstańców Styczniowych  z Moskala‐
mi pod Krasnobrodem.

Uroczystość  rozpocznie  się o godz. 
9.00  Mszą  świętą  w  krasnobrodzkim 
Sanktuarium Maryjnym, a potem   obę‐
dzie  się  przemarsz  pod  Pomnik  Po‐
wstańców  Styczniowych  usytuowany 
na miejscowym cmentarzu. Tam po mo‐
dlitwie  za  poległych  powstańców  odbę‐
dzie się złożenie wiązanek.

Już  teraz serdecznie zapraszamy do 
uczestnictwa w tej uroczystości. 

Ferie 2019 w Krasnobrodzie
Ferie 2019 dla województwa  lubel‐

skiego odbyły się w  terminie 1124  lu‐
tego. Tak  jak  co  roku  ofertę  feryjnych 
zajęć dla dzieci z terenu miasta i gminy 
Krasnobród,  i  nie  tylko  przygotował 
Krasnobrodzki Dom Kultury i Miejsko
Gminna Biblioteka Publiczna. 

W tym roku zajęcia cieszyły się du‐
żym  zainteresowaniem,  czego  potwier‐
dzeniem  jest  liczba  uczestników.  Rela‐
cję  z  ferii  opublikujemy  w  kolejnym 
wydaniu GK.  Już  teraz  zapraszamy  do 
obejrzenia  fotorelacji  z  ferii  na  stronie 
internetowej  KDK  –  www.kultura.kra‐
snobrod.pl  oraz  na  facebooku  KDK 
i Biblioteki.

Informacje zebrała:
Mariola Czapla
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OGŁOSZENIE
Pilne! Dodatkowy nabór na listę rezerwową do projektu

pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Krasnobród”
W związku z rezygnacją niektórych osób z uczestnictwa w projekcie, Burmistrz

Krasnobrodu  ogłasza  dodatkowy  nabór  na  listę  rezerwową  na montaż  kolektorów 
słonecznych    i  pomp  ciepła. Nabór  potrwa  do  czasu  zebrania  odpowiedniej  liczby 
mieszkańców. 
Posiadamy wolne miejsca na:
 pompy ciepła, 
 kolektory słoneczne zestaw A tz. dla 13 osób zamieszkałych,
 kolektory słoneczne zestaw B tz. dla 45 osób zamieszkałych,
 kolektory słoneczne zestaw C tz. dla 67 osób zamieszkałych.

Urząd Miejski w Krasnobrodzie  jest w  trakcie  realizacji  projektu  pn.  „Montaż
odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Krasnobród” realizowanego w ramach 
działania  4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na  lata 20142020. Obecnie Gmina Krasnobród  jest  na 
etapie uzupełniania listy osób zainteresowanych udziałem w projekcie. 

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie ogłoszona w poło‐
wie marca. Trwają prace nad ogłoszeniem przetarg. 

Informacje o kolejnych etapach realizacji będziemy przekazywać na bieżąco.
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo telefonicznie pod numerem (84) 660 

76 91 wew. 38 lub w Urzędzie Miasta Krasnobród pok. nr 9.
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Uroczystości patriotyczne w Lasowcach
Szanowni Państwo!

Drodzy  Kombatanci!  Żołnierze!  Miesz‐
kańcy Lasowiec!

Bitwa  stoczona  4  lutego  1943  roku 
pod  Lasowcami,  w  której  żołnierze 
I  Kompanii  9  Pułku  Piechoty  Armii 
Krajowej,  dowodzeni  przez  porucznika 
Piotra  Złomańca  „Podlaskiego”  boha‐
tersko  walczyli  z  liczniejszymi  siłami 
Wehrmachtu,  jest  jedną  z  wielu  bitew 
powstania  zamojskiego,  które miało  na 
celu obronę ludności polskiej przed cał‐
kowitym wysiedleniem.

Najlepsi  synowie  narodu  polskiego 
w  walce  o  niepodległość  nie  szczędzili 
swych sił  i  krwi oraz najwyższej ofiary. 
To dzięki ich ofierze żyjemy w niepodle‐
głym, wolnym i demokratycznym kraju.

Żołnierze  Armii  Krajowej  Obwodu 
Zamość dowiedli,  że w obronie polsko‐
ści gotowi są na najwyższe poświęcenie. 
Dziś po raz kolejny, wracamy pamięcią 
do  wydarzeń,  które  rozegrały  się   
w miejscowości Lasowce  76  lat  temu. 
Jesteśmy  tutaj,  aby  swoją  obecnością 
i  odprawioną  mszą  świętą  oddać  hołd 
tym,  którzy  złożyli  najwyższy  dar  za 
wolność Ojczyzny  swoje życie.

Tymi  słowami  uroczystość  76. 
rocznicy bitwy stoczonej pod Lasowca‐
mi,  która  odbyła  się  w  dniu  4  lutego 
2019 roku rozpoczął burmistrz Krasno‐
brodu  Kazimierz  Misztal.  Jego  wystą‐
pienie  poprzedził  Hymn  Państwowy 
zaśpiewany  przez  uczestników  uroczy‐
stości zebranych pod pomnikiem w La‐
sowcach  przy  akompaniamencie  Kra‐
snobrodzkiej Orkiestry Dętej.

Następnie  Burmistrz  powitał  przy‐
byłych  gości.  Wśród  nich  byli  parla‐
mentarzyści: Sławomir Zawiślak  poseł 
na Sejm RP, prezes Światowego Związ‐
ku  Żołnierzy  Armii  Krajowej  Okręg 
Zamość  i  współorganizator  uroczysto‐
ści, Piotr Olszówka  poseł na Sejm RP 
i  Jerzy  Chróścikowski    senator  RP, 

a  także przedstawiciele władz państwo‐
wych  i  samorządowych  różnych  szcze‐
bli: Aleksander  Kalisz    reprezentujący 
Wojewodę  Lubelskiego  Przemysława 
Czarnka, Krzysztof Gałaszkiewicz  rad‐
ny  Sejmiku  Województwa  Lubelskiego 
i  dyrektor ARiMR  oddział  w  Lublinie, 
Stanisław  Grześko    starosta  Powiatu 
Zamojskiego,  Witold  Marucha    wice‐
starosta  zamojski, Agnieszka Adamczuk 
  radna  Powiatu  Zamojskiego,  Urszula 
Kolman    burmistrz Zwierzyńca,  Janusz 
Oś    zca  burmistrza  Krasnobrodu,  Ra‐
dosław  CiosMairot    przewodniczący 
RM w Krasnobrodzie wraz z radnymi,

W  uroczystości  uczestniczyli  rów‐
nież  szefowie  służb  mundurowych: 
ppłk Leszek Winogrodzki – dowódca 3 
Batalionu  Zmechanizowanego  w  Za‐
mościu  wraz  z  zastępcą  mjr  Radosła‐
wem Krawcem,  ppłk  Jerzy  Świtalski  – 
zca  komendanta  32 Wojskowego  Od‐
działu  Gospodarczego  w  Zamościu, 
asp.  sztab.  Piotr  Nowicki  –  naczelnik 
Wydziału  PatrolowoInterwencyjnego 
Komendy  Miejskiej  Policji  w  Zamo‐
ściu,  ppłk.  Dariusz  Bernat    dyrektor 
Zakładu  Karnego  w  Zamościu,  bryg. 
Mirosław Michoński – zca komendan‐
ta  miejskiego  Państwowej  Straży  Po‐
żarnej  w  Zamościu  oraz  dyrektorzy 
urzędów  i  instytucji  z  terenu  powiatu 
zamojskiego:  Andrzej  Wojtyło  –  zca 
dyrektora  Roztoczańskiego  Parku  Na‐
rodowego,  Lucjan  Bednarz    nadleśni‐
czy  Nadleśnictwa  Zwierzyniec,  Mie‐
czysław  Bartoń    kierownik  Zakładu 
Zagospodarowania  Odpadów  w  Dę‐
bowcu, Krzysztof Pilip  kierownik Po‐
wiatowego  Zespołu  Doradztwa  Rolni‐
czego  z  siedzibą  w  Sitnie,  Radosław 
Maksymowicz  –  kierownik  Kasy  Rol‐
niczego  Ubezpieczenia  Społecznego 
w Zamościu oraz kierownicy i dyrekto‐
rzy  instytucji  i  gminnych  jednostek  or‐
ganizacyjnych  z  terenu miasta  i  gminy 

Krasnobród. 
Środowiska  kombatantów  repre‐

zentowali:  por.  Andrzej  Jaroszynski   
wiceprezes  Światowego  Związku  Żoł‐
nierzy Armii  Krajowej  Okręg  Zamość 
oraz  poczty  sztandarowe  kół  rejono‐
wych  ŚZŻAK  z:  Józefowa,  Skierbie‐
szowa,  Komarowa,  Tyszowiec,  Łabuń 
i  Zamościa  oraz  Stowarzyszenia  Spad‐
kobierców  Kombatantów  II  Wojny 
Światowej w Horyńcu Zdroju.

Były też poczty sztandarowe: 3 Ba‐
talionu  Zmechanizowanego  w  Zamo‐
ściu oraz szkół z terenu gminy Krasno‐
bród  –  SP  im.  Kardynała  Stefana Wy‐
szyńskiego  w  Majdanie  Wielkim,  SP 
im. Armii Krajowej w Kaczórkach oraz 
SP  im.  25  Pułku  Ułanów  Wielkopol‐
skich w Krasnobrodzie. 

Uroczystości  w  Lasowcach  odbyły 
się  z  udziałem  duchowieństwa   
ks. Błażeja Górskiego  proboszcza Pa‐
rafii  Matki  Bożej  Królowej  Polski 
w  Zwierzyńcu,  ks.  Romana  Sawica   
proboszcza Parafii Zesłania Ducha Św. 
w  Krasnobrodzie,  ks. Artura  Sokoła   
proboszcza  Parafii  Świętej  Bożej 
Opatrzności w Bondyrzu oraz ks. Paw‐
ła  Słonopasa  –  byłego  wieloletniego 
proboszcza  tej  parafii  oraz  strażaków 
z  OSP  w  Starej  Hucie,  uczniów  wraz 
z  nauczycielami  i  dyrektorami  szkół, 
a  także  mieszkańców  miasta  i  gminy 
Krasnobród.

Uroczystą  oprawę  obchodów  rocz‐
nicowych  zapewnili  żołnierze  3  Bata‐
lionu  Zmechanizowanego  w  Zamościu 
pełniący  wartę  honorową  pod  pomni‐
kiem,  Krasnobrodzka  Orkiestra  Dęta 
oraz organista Andrzej Kowalski.

 W programie uroczystości nie mo‐
gło  zabraknąć wystąpienia wiceprezesa 
zamojskiego  okręgu  Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej po‐
rucznika Andrzeja  Jaroszyńskiego,  któ‐
ry  przypomniał  o  wydarzeniach  jakie 
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miały miejsce 76 lat temu w Lasowcach.
Zanim  uczestnicy  uroczystości  wy‐

słuchali  tego  wystąpienia  dokonano 
wręczenia  Medali  za  zasługi  na  rzecz 
ŚZŻAK,  którymi  uhonorowani  zostali 
burmistrz  Krasnobrodu  Kazimierz 
Misztal  oraz  Halina  Adamowicz  – 
mieszkanka Lasowiec. Medale wręczali 
Sławomir  Zawiślak    prezes  ŚZŻAK 
okręg  Zamość  wraz  z  wiceprezesem 
por.  Andrzejem  Jaroszyńskim  i  kpt. 
Józefem Łabą.
  Po  krótkim  wystąpieniu  prezesa 
Sławomira  Zawiślaka,  z  patriotycznym 
programem  artystycznym  wystąpili 
uczniowie  Szkoły  Podstawowej  w  Ka‐

czórkach.  Część  artystyczna    została 
przygotowana  pod  kierunkiem  Celiny 
Lalik  nauczycielki tej szkoły.

Centralnym  punktem  uroczystości 
była Msza  św. w  intencji  żołnierzy Ar‐
mii Krajowej  i mieszkańców Lasowiec 
poległych w  1943  roku. Mszę  sprawo‐
wali wszyscy  księża  obecni  na  uroczy‐
stości,  a  przewodniczył  jej  ksiądz  pro‐
boszcz  Błażej  Górski  ze  Zwierzyńca. 
Homilię wygłosił  ksiądz Roman  Sawic 
  proboszcz  parafii  Zesłania  Ducha 
Świętego w Krasnobrodzie.

Ostatnim  punktem  oficjalnej  części 
uroczystości  było  złożenie  pod  pomni‐
kiem wieńców i kwiatów przez delega‐

cje  władz,  instytucji,  kombatantów 
i mieszkańców.

Dla  wszystkich  biorących  udział 
w  uroczystościach  organizatorzy,  któ‐
rymi  byli  Burmistrz  Krasnobrodu, 
Światowy  Związek  Żołnierzy  Armii 
Krajowej  Okręg  Zamość  i  3  Batalion 
Zmechanizowany w Zamościu, przygo‐
towali  ciepłą  grochówkę  i  kiełbaski 
pieczone na ognisku, przy którym moż‐
na było się też ogrzać.

Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 20

Zbudujmy razem 
„RODZINNY DOM”!
Gmina  Krasnobród  wspiera  inicjatywę 

Stowarzyszenia  Pomocy Dzieciom Niepełno‐
sprawnym  „Krok  za  krokiem”  w  Zamościu 
i  włącza  się  w  zbiórkę  funduszy  na  budowę 
„Rodzinnego  Domu”    Kompleksu  terapeu‐
tycznoopiekuńczego  dla  osób  dorosłych 
z  niepełnosprawnościami,  który  powstanie 
przy ul. Kresowej 24 w Zamościu.

Kilka słów o akcji:
Przez  28  lat  wychowankowie  Stowarzy‐

szenia  Pomocy  Dzieciom  Niepełnosprawnym 
„Krok za krokiem” w Zamościu stali się doro‐
słymi ludźmi. Z powodu ich ciężkiej niepełno‐
sprawności  nadal potrzebują wsparcia w po‐
staci  terapii,  rehabilitacji,  opieki.  Zwłaszcza, 
że ich rodzice w nieunikniony sposób starzeją 
się i ...odchodzą.

Dziś  nie  ma  dla  nich  godnej  przyszłości. 
Aby  im pomóc i być z nimi solidarnym w ich 
dramatycznie  trudnej  sytuacji musimy wspól‐
nie zbudować dla nich RODZINNY DOM.

To  wyzwanie  ma  cenę:  15  milionów  zło‐
tych! Zaczęliśmy od pozyskania 2 mln 600 tys. 
złotych  z  Regionalnego  Programu  Operacyj‐
nego Województwa Lubelskiego.

Startujemy!  Wszystkie  ręce  na  pokład! 
Stańmy  się Darczyńcami na  trwale  zapisany‐
mi jako Owoce Drzewa Wdzięczności Rodzin‐
nego Domu przy ulicy Kresowej w Zamościu 
i w sercach jego mieszkańców!

Zbiórka funduszy w Krasnobrodzie odbę‐
dzie się w niedzielę 24 marca 2019 roku. Pla‐
nujemy,  aby  podobnie  jak  przy  innych  ak‐
cjach  charytatywnych  zbiórce  towarzyszył 
koncert,  który  odbędzie  się  w  Krasnobrodz‐
kim Domu Kultury oraz aukcja.

Szczegółowy  program  akcji  (zbiórki  fun‐
duszy i koncertu) będzie podany wkrótce, ale 
już teraz serdecznie zapraszamy do współpra‐
cy.  Czekamy  na  wolontariuszy,  którzy  będą 
zbierali pieniądze do puszek, czekamy na pro‐
pozycje  występów  podczas  koncertu  oraz  na 
fanty  do  aukcji,  która  odbędzie  się  podczas 
koncertu.

Osoby  chętne  do  współpracy  prosimy 
o kontakt z KDK, tel. 84 660 71 17.

Mariola Czapla
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Hej kolęda, kolęda…
Koncert kolędowojasełkowy 2019

W  niedzielę  27  stycznia  2019 
roku, na kilka dni przed za‐

kończeniem  okresu  śpiewania  kolęd, 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury od‐
był  się  doroczny  „Koncert  kolędowo
jasełkowy”.

Program  koncertu  był  bogaty,  za‐
równo  pod  względem  rodzaju  wystę‐
pów  (przedstawienia  teatralne,  a  także 
kolędy, pastorałki  i  utwory o  tematyce 
bożonarodzeniowej  w  wykonaniu  in‐
strumentalnym,  wokalnym  i  wokalno
instrumentalnym),  jak  i  wykonawców 
(soliści  i  zespoły  w  różnym  wieku  – 
dzieci, młodzież i osoby dorosłe).

Koncert  rozpoczęli  najmłodsi  wy‐
konawcy  –  dzieci  z  Klubu  Malucha 
„Bawiarenka”  działającego  w  KDK 
pod  kierunkiem  instruktorek  Marioli 
Kaweckiej  i  Marzeny  Mazurek.  Były 
to  dwie  grupy małych  aktorów,  z  któ‐
rych  każda  zaprezentowała  swoje 
przedstawienie jasełkowe. 

Grupa  młodsza  wystąpiła  w  skła‐
dzie:  Patryk  Włodarczyk,  Miłosz  Pa‐
chołek, Weronika  Tyrka    trzej  królo‐
wie,  Magdalena  Roczkowska,  Pola 
Ozimek,  Marysia  Mazur  –  śnieżynki, 
Amelia  Pachołek,  Kinga  Skrzyńska 
i  Julia  Skóra  –  aniołki,  Dominika 
Adamczuk  –  Maryja,  Patryk  Skiba  – 
Józef, Martyna Tytuła, Nikola Kania – 
pastuszkowie.
Druga  grupa  to: Martyna Bełz  – Cali‐
neczka, Ola Tabała – Kopciuszek, Julia 
Skiba,    Paulinka  Korzeniowska, Mag‐
dalena  Maruszak  –  aniołki,  Agata 
Włodarczyk  – Maryja, Michał Kozyra 
– Józef, Oliwia Gielmuda – Czerwony 
Kapturek,  Piotr  Skóra,  Marcel  Bąk  – 
pastuszkowie,  Dawid  Skrzyński 
Smerfik,  Martyna  Bucior  –  Sierotka 
Marysia, Patryk Skiba – Pinokio.

Po  maluchach  przyszedł  czas  na 
przedstawienie  jasełkowe  w  wykona‐
niu  ich  starszych  kolegów  i  koleżanek 
–  młodzieży  rozwijającej  swoje  umie‐
jętności  aktorskie  w  ramach  działają‐
cego  w  KDK  koła  teatralnego  „Babi‐
niec”.  Grupa  tych  młodych  i  bardzo 
uzdolnionych  aktorów  działa  od wielu 
już  lat  pod  kierunkiem  instruktora 
KDK Marioli Kaweckiej  i posiada bo‐
gaty  bagaż  doświadczeń  scenicznych 
oraz  sukcesy  artystyczne.  Podczas 
koncertu  „Babiniec”  zaprezentował 
pełne  humoru,  ale  również  cennych 
wskazówek  jasełka  osadzone  w  cza‐
sach współczesnych.
Obsada  aktorska  przedstawienia  to: 
Maria Piechowiak – diabeł Azazel,  Ju‐

lia  Piechowiak  –  pastuszek, Weronika 
Rczkowska  –  król  Baltazar,  Lucyfer, 
Karolina  Smoluch  –  diabeł  Boruta, 
Gabriela Szpyra – Herod, aniołek, Ka‐
mila Kowal – król Melchior, Dominika 
Kowal – król Kacper, Kinga Pasieczna 
– narrator, anioł Rafał, Kamila Tytuła – 
anioł  Michał,  Wiktoria  Fila  –  diabeł 
Rokita, Kamila Powroźnik – anioł Ga‐
briel, Hanna Brodziak –  śmierć, Agata 
Gajewska  –  pastuszek,  Marianna  Sa‐
chajko  – Maryja, Mateusz  Brodziak  – 
Józef i Weronika Osuch – Icek.

Zarówno  te  przedstawienia  jak 
i kolejne występy przeplatane były ko‐
lędami  wykonywanymi  na  instrumen‐
tach  dętych  przez  uczniów,  którzy 
uczęszczają  na  zajęcia  prowadzone 
w KDK przez Mateusza Krawca – na‐
uczyciela  i  jednocześnie  kapelmistrza 
Krasnobrodzkiej  Orkiestry  Dętej. Wy‐
stąpili:  Bartłomiej  Smoluch,  Jagoda 
Skiba,  Kamil  Małka,  Łukasz  Poma‐
niec, Alicja  Buryło,  Kinga  Pasieczna, 
którzy grali na trąbkach oraz Krzysztof 
Zub na tenorze.

W  dalszej  części  koncertu  można 
było  też  posłuchać  instrumentalnych 
wykonań  kolęd  „Cicha  noc”  i  „Wśród 
nocnej  ciszy”,  które  na  gitarze  zagrał 
Mateusz Gromek. Natomiast  utwór  pt. 
„Najświętsza Panienka po świecie cho‐
dziła”  zaśpiewała  Gabrysia  Szpyra, 
przy  własnym  akompaniamencie  gita‐
rowym. Zarówno Mateusz jak i Gabry‐
sia uczą się gry na gitarze podczas za‐
jęć prowadzonych w KDK pod kierun‐
kiem Jarosława Monastyrskiego.

Kolejnym  wykonawcą  podczas 
niedzielnego  koncertu  była  schola 
młodzieżowa  działająca  przy  krasno‐
brodzkiej  Parafii  NNMP,  która  zapre‐
zentowała  się w  składzie: Alicja Kału‐
ża, Paula Kawka, Małgorzata Dąbrow‐
ska,  Dominika  Radlińska  i  Gabrysia 
Szpyra.  Dziewczęta  pięknie  zaśpiewa‐
ły  „Kolędę  dla  nieobecnych”  oraz 
„Przybieżeli do Betlejem”.

W koncercie wystąpiły  też  zespoły 
działające  w  KDK.  Jako  pierwszy  na 
scenie pojawił się „Krasnobrodzki Go‐
spel” – zespół najmłodszy stażem, któ‐
ry  powstał  niewiele  ponad  rok  temu 
z  inicjatywy  Karoliny  Piotrowskiej 
przy wsparciu burmistrza Krasnobrodu 
Kazimierza  Misztala.  Liczny,  bo  skła‐
dający  się  z  ponad  30  osób  zespół 
prężnie działa pod kierunkiem Grzego‐
rza  Głucha    kompozytora,  dyrygenta, 
autora  tekstów  i  aranżera,  zwłaszcza 
muzyki gospel,  przy dużym zaangażo‐

waniu  i wsparciu  inicjatorki powstania 
zespołu.

Warto tu dodać, że „Krasnobrodzki 
Gospel” na początku stycznia bieżące‐
go  roku  zajął  I  miejsce  podczas  Mię‐
dzynarodowego Festiwalu Kolęd  i  Pa‐
storałek  im.  Kazimierza  Szwarlika 
w Będzinie. Podczas koncertu w KDK 
zaprezentował  program  bożonarodze‐
niowy,  na  który  składały  się  między 
innymi kolędy, którymi wyśpiewał  so‐
bie  tytuł  laureata  tego  festiwalu,  tj. 
„W żłobie leży”, „Dzisiaj w Betlejem” 
i „Pośpieszcie o wierni”.

Podczas  koncertu  nie  mogło  za‐
braknąć  też  kolęd  i  pastorałek  w  wy‐
konaniu  zespołu  folklorystycznego 
„Wójtowianie”,  który  aktywnie  działa 
już  od  ponad  ćwierć  wieku,  występu‐
jąc  nie  tylko  dla  miejscowej  publicz‐
ności. Potwierdzeniem  tego  jest m.  in. 
fakt,  że  kilka  godzin  przed  koncertem 
w  KDK  „Wójtowianie”  kolędowali 
w Biłgoraju. 

Repertuar  przygotowany  przez  ze‐
spół  na  nasze  niedzielne  kolędowanie 
składał  się w większości  z mniej  zna‐
nych  utworów,  np.:  „O  gwiazdeczko 
coś błyszczała”, „Kochaj nas mały Pa‐
nie”,  „Kiedy  król  Herod  królował”, 
czy  też  kolęda  pt.  „Bóg  się  rodzi”  ze 
słowami  z  okresu  I  wojny  światowej. 
Kolędy  i  pastorałki  wykonane  przez 
zespół  opatrzone  były  komentarzem 
kierownika  zespołu.  „Wójtowianie” 
wystąpili  w  składzie:  Alicji  Parkitny 
(kierownik),  Wiesława  Dąbrowska, 
Alicja  Olszewska,  Zofia  Przytuła,   
Wanda  Sachajko,  Alina  Słota,  Miro‐
sław Berlin  (kierownik  kapeli),  Bogu‐
sław Najda i Krzysztof Ujma.

Zwieńczeniem, tego bogatego i do‐
syć długiego, bo trwającego ponad trzy 
godziny  koncertu  był  występ  Krasno‐
brodzkiej Orkiestry Dętej. W  jego  pro‐
gramie,  który  zapowiadał  kapelmistrz 
Mateusz Krawiec były kolędy w wyko‐
naniu  instrumentalnym  oraz    wokalno
instrumentalnym.  Wraz  z  muzykami 
wystąpiły bowiem dzieci, które śpiewa‐
ły  kolędy,  były  to:  Dominika  Adam‐
czuk,  Magdalena  Roczkowska,  Lena 
Kostrubiec,  Borys  Kostrubiec,  Dawid 
Skrzyński,  Martyna  Bucior,  Marianna 
Sachajko,  Martyna  Bełz,  Agata  Wło‐
darczyk  Julia  Skiba, Magdalena Maru‐
szak i Aleksandra Tabała.

Niespodzianką  dla  publiczności 
było  zakończenie  koncertu.  Kapel‐
mistrz Mateusz Krawiec zapowiedział, 
że  wiązanka  utworów  bożonarodze‐
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niowych  kończąca  występ  orkiestry 
zostanie  wykonana  pod  batutą  dyry‐
genta,  którego  dotychczas  krasno‐
brodzka orkiestra nie miała. Ku zasko‐
czeniu  wszystkich  zebranych  na  sali, 
z  batutą  w  ręku  przed  orkiestrą  sta‐
nął…  malutki  chłopczyk,  3letni  Igor 
Kostrubiec,  który  po  ukłonieniu  się 
publiczności  rozpoczął  dyrygowanie. 
To  był  udany  debiut,  który  wywołał 
niejeden uśmiech na twarzy.

Orkiestra    wystąpiła  w  składzie: 
Alicja  Buryło,  Norbert  Buryło,  Jerzy 
Ćmiel,  Janusz  Dąbrowski,  Grzegorz 
Gałka,  Jerzy  Jędruszko,  Czarek  Kali‐
nowski,  Dominika  Koperwas,  Jacek 
Kowalik,  Piotr  Mielnicki,  Kinga  Pa‐

sieczna,  Piotr  Sachajko, Witold  Soko‐
liński, Krzysztof Ujma  i Mateusz Kra‐
wiec (kapelmistrz).

Zarówno  koncert  orkiestry  jak 
i  występy  wszystkich  innych  wyko‐
nawców,  którzy  wystąpili  podczas 
koncertu  były  nagradzane  gromkimi 
brawami.

Do  tego  wielkiego  kolędowania 
włączyła się również publiczność, któ‐
ra pomiędzy występami zespołów, pod 
przewodnictwem  wybranych  spośród 
niej  osób,  a  na  koniec  Zespołu  „Wój‐
towianie”, pięknie śpiewała kolędy.

Dziękujemy  wszystkim  wykonaw‐
com,  instruktorom  przygotowującym 
poszczególne  występy  oraz  innym 

osobom, które w  różny  sposób wspie‐
rały organizację koncertu. Dziękujemy 
także  publiczności,  która  z  radością 
i uśmiechem na ustach podziwiała wy‐
stępujących na scenie artystów.

Podziękowania  kieruję  również  do 
pana  Zbigniewa Górnika  z Wrocławia 
–  ambasadora  zespołu  „Wójtowianie” 
i    krasnobrodzkiej  kultury,  który  pod‐
czas urlopowego pobytu w rodzinnych 
stronach,  dokonał  nagrania  naszego 
koncertu.

Mariola Czapla

Fotoreportaż – str. 910
fot. Marzena Mazurek
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Wizyta Starosty Zamojskiego w Krasnobrodzie
W  dniu  6  lutego  2019  roku  starosta 

zamojski Stanisław Grześko spotkał 
się  z  inwestorami  firmy „Nativiana Roztocze”, 
która  na  terenie  gminy Krasnobród buduje  za‐
kład  wydobycia  i  produkcji  wody  mineralnej. 
Spotkanie,  którego  celem  było  przedstawienie 
Staroście  powstającej  inwestycji,  odbyło  się 
z udziałem władz samorządowych Krasnobrodu  
 burmistrza Kazimierza Misztala, zcy burmistrza 
Janusza Osia  i  sekretarza gminy Kazimierza Gę‐
śli. 

Pierwsza  część  wizyty  miała  miejsce 
w Urzędzie Miejskim, gdzie reprezentujący fir‐
mę:  Jack DeVito  –  dyrektor  generalny  i  inwe‐
stor, Nick Bolton – dyrektor operacyjny i James 
Fischette  –  starszy  kierownik  operacyjny, 
przedstawili  informacje  o  realizowanej  inwe‐
stycji.

Następnie  uczestnicy  tego  spotkania  udali 
się  do Grabnika  – miejscowości, w  której  po‐
wstaje  zakład.  Tam  spotkali  się  z  pierwszymi 
pracownikami  zatrudnionymi  w  „Nativianie” 
i  obejrzeli  prezentację  z  ich  szkoleń,  m.  in. 
w  Niemczech  oraz  przygotowań  do  pracy 
w  nowej  firmie. W  tej  części  spotkania,  która 
odbyła  się  w  wyremontowanej  przez  inwesto‐
rów  remizie  OSP    (tymczasowej  siedzibie  fir‐
my), uczestniczyli też pozostali członkowie ze‐
społu zarządzającego firmą: Gary Escoda – dy‐
rektor finansowy i Courtney DeVito – specjali‐
sta ds. komunikacji.

Kontynuując  wizytę,  Pan  Starosta  wraz 
z władzami samorządowymi Krasnobrodu i ca‐
łym zespołem zarządzającym  firmy „Nativiana 
Roztocze” udali się na plac budowy. Po ogrom‐
nej hali, która jest na etapie prac wykończenio‐
wych,  oprowadzał  kierownik  budowy  Łukasz 
Tokarczyk,  reprezentujący  wykonawcę  prac   
firmę eRSbet z Nowego Sącza.

Z otrzymanych informacji wynika, że będzie 
to  nowoczesna  firma,  której  uruchomienie  pla‐
nowane jest latem bieżącego roku.

Mariola Czapla
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Malarstwo Stefanii Wójcik w KDK
W dniu 25 stycznia 2019 roku 

o godz. 17.00 w sali wysta‐
wowej  Krasnobrodzkiego  Domu  Kul‐
tury  odbył  się wernisaż wystawy,  pre‐
zentującej  dorobek  artystyczny  Stefa‐
nii Wójcik z Janowa Lubelskiego.

W wernisażu uczestniczyli:  zastęp‐
ca burmistrza Krasnobrodu Janusz Oś, 
przewodniczący  Rady  Miejskiej 
w  Krasnobrodzie  Radosław  CiosMa‐
irot,  Halina Gontarz  –  nauczyciel  pla‐
styki  Zespołu  Szkół w Krasnobrodzie, 
Barbara  NiedźwiedźPachołek  –  in‐
struktor  terapii  w  Warsztacie  Terapii 
Zajęciowej  w  Dominikanówce,  człon‐
kinie  zespołu  folklorystycznego „Wój‐
towianie”  oraz  reprezentacja  zarówno 
dorosłej  jak  i  najmłodszej  części  kra‐
snobrodzkiej społeczności.

Spotkanie  odbyło  się  z  udziałem 
autorki prac, która opowiedziała o swo‐
jej  twórczości artystycznej oraz działal‐
ności pedagogicznej i społecznej.

Słowa  podziękowania  za  możli‐
wość  obejrzenia  prac  Stefanii  Wójcik 
w  KDK  wyrazili  zastępca  burmistrza 
Krasnobrodu  Janusz  Oś,  Barbara 
NiedźwiedźPachołek  reprezentująca 
kierownika  WTZ  w  Dominikanówce 
oraz  dyrektor  KDK.  Do  słów  podzię‐
kowań  dołączone  były  kwiaty  i  upo‐
minki.

Po  oficjalnej  części  wernisażu, 
podczas  poczęstunku  była  okazja  do 
rozmów i dalszego oglądania wystawy. 
Tematów nie brakowało, między  inny‐
mi  i  dlatego,  że w  spotkaniu  uczestni‐
czyły panie, które tak jak pani Stefania 
są  absolwentkami  Liceum  Plastyczne‐
go  w  Zamościu.  Nawiązały  się  nowe 
kontakty,  które  w  przyszłości  mogą 
zaowocować kolejnymi wydarzeniami.

Serdecznie zapraszamy do obejrze‐
nia wystawy, która będzie prezentowa‐
na w KDK do 15 marca br. Istnieje też 
możliwość  zakupu  prezentowanych  na 
wystawie  prac  (obrazów  olejnych, 
akwareli i pasteli). 

Mariola Czapla

STEFANIA WÓJCIK
Ukończyła  PLSP w Za

mościu  (kierunek  konser‐
wacja  zabytków),  a następ‐
nie studia na UMCS w Lu‐
blinie.  Jest  nauczycielem 
dyplomowanym  (z  wyróż‐
nieniem).  Od  16  lat  jest 
członkiem  Polskiego  Sto‐
warzyszenia  Nauczycieli 
Plastyków. 

Prowadziła  zajęcia  na 
Uniwersytecie  Trzeciego 
Wieku.  We  współpracy 
z Janowskim Ośrodkiem Kultury orga‐
nizowała  społeczne  warsztaty  dla  na‐
uczycieli,  a  także  dla  uczniów  (3  – 
krotnie). 

Pracuje  w  technice  olejnej,  akwa‐
reli,  pasteli  i  batiku.  Uczestniczy 
w  wystawach  indywidualnych  i  zbio‐
rowych.  Jej  prace  znajdują  się  w  ko‐
lekcjach w wielu domach w kraju  i  za 
granicą  (Belgia,  Niemcy, Wielka  Bry‐
tania, Kanada, USA). 

 Zdobywczyni wielu nagród m. in.: 
Nagrody  Kuratora,  Medalu  Kuratora, 
5  krotnie  Nagroda  Burmistrza, Antka 
Roku,  Wyróżnienie  Prezesa  PSNP,  2
krotnie  Statuetka  na  Festiwalu  Twór‐
czości,  2  razy  nagrody  Muzeum  Re‐
gionalnego,  wyróżnienie  na  Ogólno‐
polskim Biennale,  nagroda w Konkur‐
sie Ogólnopolskim w Rzeszowie 2017 
i 2018 itp.

Stefania Wójcik o swojej twórczości:
Łatwo odbiera się przekazy rzeczy‐

wistości  czyli  obrazy  realistyczne. 
Trudniej współczesne,  gdyż  te  kierunki 
są  raczej  skierowane  do  garstki  od‐
biorców. Często wyrażają barwą  i  for‐
mą  agresję,  brutalność  i  siłę.  I  choć 
zmieniają się trendy, moda i oczekiwa‐
nia  to  obraz  jest  zawsze  emanacją 
osobowości  autora,  ale  i  piękna.  Za‐
wsze  zastanawia,  zachwyca  bądź  in‐
spiruje.

Moje  ulubione  mo‐
tywy  to  kwiaty,  tak  jak 
i  pejzaż,  bo  cieszą oczy 
swoją  barwą,  kształ‐
tem,  zapachem  i  pięk‐
nem. Są akcentem kolo‐
rystycznym  w  domu 
i  nadają  mu  uroczysty 
nastrój.  Wiele  znaczą. 
Są  wyrazem  pozytyw‐
nych  uczuć.  Ożywiają 
wnętrze,  bo  żyją.  Wy‐
magają  troski,  ale  od‐
wdzięczają się pięknem. 
Zaś  pejzaż  zachwyca 

urodą,  wycisza,  nastraja  do  refleksji 
i daje wypoczynek dla umysłu w szalo‐
nym,  zapędzonym  świecie.  Las  i  drze‐
wa  dają  świeże  powietrze  i  przypomi‐
nają, że natura ma ogromną siłę, czyli 
uczy pokory, której  tak brak współcze‐
snemu człowiekowi.

Nie mogę oprzeć  się  urodzie  świa‐
ta,  który  mnie  otacza  i  pochłania  do 
tego stopnia, że muszę to zatrzymać na 
szorstkim płótnie. I choć mam świado‐
mość, że uroda Bożych dzieł jest nie do 
podrobienia,  to  choć  namiastkę  tego 
próbuję schwytać i utrwalić. Oddaję to 
co czuję kreując własny styl. 

Zachowuję  w  pamięci  urodę  prze‐
strzeni, poszum traw, trzcin i zapalają‐
cych się horyzontów o zachodzie słoń‐
ca.  Nieprawdopodobnie  jakby  z  wy‐
śnionej  palety  barw,  gdzie  przeważają 
fiolety roztapiające się w różu i złocie. 
A  potem  ciemniejące  aż  do  niebiesko‐
ści granatu. Widzę granatowe aksami‐
ty  nieba  iskrzące  się  gwiazdami  i  mi‐
gocąc  jakby  mąciły  śpiewną  ciszę 
uśpionych  łąk,  a  także  pól.  Zachwyca 
mnie  paleta  barw  różnorodnych  kwia‐
tów, form ich liści i najciekawsze ukła‐
dy  kompozycyjne,  bo  autentyczne  two‐
rzone rękoma natury. 
I choć jest z mojej strony jeszcze wiele 
do poszukiwania, poznania i odkrywa‐
nia  to  jestem  stale  wierna  zachwytom 
natury.
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Zgodnie  z  rozpoczętą  w  ubie‐
głym roku tradycją, w dniu 24 

stycznia 2019 roku w Krasnobrodzkim 
Domu  Kultury  odbyło  się  spotkanie 
poorszakowe  zorganizowane  przez  or‐
ganizatorów  IV  Orszaku  Trzech  Króli 
 Burmistrza Krasnobrodu  i Dyrektora 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury.

Miało  ono  na  celu  podziękowanie 
wszystkim,  którzy  aktywnie  włączyli 
się w organizację orszaku. Stąd też za‐
proszona na nie została cała orszakowa 
rodzina:  autor  scenariusza  orszaku 
i  reżyser  tego wydarzenia, aktorzy od‐
grywający  poszczególne  sceny,  zespo‐
ły  zapewniające  oprawę  muzyczną, 
księża, harcerze oraz inne osoby wpie‐
rające  tę  inicjatywę  na  różny  sposób.  
Spotkanie rozpoczęło się od powitania, 
którego  dokonała  dyrektor  KDK  Ma‐
riola Czapla, a po nim jego uczestnicy 
obejrzeli fotorelację z orszaku. Była to 
okazja  do przeżywania orszaku po  raz 
kolejny, tym razem okiem widza, a nie 
aktora,  czy współtwórcy  tego plenero‐
wego  spektaklu,  który  składał  się 
z sześciu scen. 

Następnie  osoby  zaangażowane 
w  organizację  i  przeprowadzenie  or‐
szaku  otrzymały  podziękowania,  które 
wręczali:  dyrektor  KDK  oraz  Paweł 
Murdzek  –  autor  orszakowego  scena‐
riusza  i  reżyser.  Poszczególne  grupy 
zapraszane  na  scenę  po  otrzymaniu 
podziękowań  były  uwieczniane  na  pa‐
miątkowym  zdjęciu,  a  na  końcu  tej 
pierwszej  części  spotkania,  było 
wspólne  pamiątkowe  zdjęcie  orszako‐
wej rodziny obecnej na spotkaniu. 

Druga część, już mniej oficjalna, to 
spotkanie  przy  kawie  i  ciastku,  pod‐
czas  której  był  czas  na  rozmowy, 

wspomnienia  i  integrację.  Spotkanie 
przebiegło  w  miłej,  świątecznej    at‐
mosferze. 

Niestety nie wszyscy współtworzą‐
cy  orszak  mogli  uczestniczyć  w  tym 
spotkaniu, stąd też przedstawiamy całą 
krasnobrodzką orszakową rodzinę:

Burmistrz Krasnobrodu
 Kazimierz Misztal

Zastępca Burmistrza –  Janusz Oś
AKTORZY:

Herold – Radosław CiosMairot
Królowie:

Kacper (Europa)
Sławomir Nowosielecki 

Melchior (Azja) – Adam Choma 
Baltazar (Afryka)
Wojciech Żurakowski 

Legioniści:
Legionista I – Grzegorz Adamczuk

Legionista II
Bartłomiej Roczkowski

KLOCÓWKA
Maryja – Aneta Tytuła
Józef – Marcin Tytuła

Dzieciątko Jezus – Wojtuś Tytuła
Gospodyni – Maria Kuczmaszewska
Gospodarz – Grzegorz Kuśmierz

Biesiadnicy: 
Sławomir Bilewicz
Jan Kuczmaszewski
Mirosław Pliżga

Stanisław Kuczmaszewski
Elżbieta Zwolak

Genowefa Korzeniowska
Jadwiga Gontarz
Roman Gontarz

Grażyna Gajewska – biesiadnik i ko‐
ordynator przygotowań

STARA HUTA
Ambroży – Andrzej Gancarz

Stach – Dariusz Szabat
Maciej – Rafał Złotorzyński
Wojciech – Marek Lalik
Anioł – Krystyna Kukiełka

Koordynator – Genowefa Lalik
Pomoc w przygotowaniu szałasu:
Jerzy Szpyra z Krasnobrodu 

i Sławomir Gancarz  
NOWA WIEŚ

Herod – Mateusz Kołtun
Sługa – Zbigniew Lizut 
Żołnierz I – Tomasz Wrona
Żołnierz II – Jarosław Górny
Śmierć – Marzena Gorajska 
Diabeł – Andrzej Pliżga

Posłaniec – Mateusz Pryciuk
Marta Szpyra – pomoc organizacyjna

Grzegorz Pryciuk
 pomoc organizacyjna

Koordynator – Dagmara Pryciuk 
Woźnica 

 Edward Dzirba z Majdanu Małego

ZESPOŁY:
Zespół folklorystyczny „Wójtowianie”

Alicja Parkitny – kierownik
Alicja Olszewska
Alina Słota
Elżbieta Piela
Wanda Sachajko

Wiesława Dąbrowska
Zofia Przytuła

Mirosław Berlin (akordeon)
Bogusław Najda (bębenek)

Schola dziecięca z Parafii NNMP
w Krasnobrodzie:
Agnieszka Kostrubiec
– prowadząca scholę
Dariusz Kostrubiec

(akompaniament  gitara)
Borys Kostrubiec
Igor Kostrubiec

8

Spotkanie poorszakowe 2019
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Lena Kostrubiec
Kalina Kostrubiec
Julia Skóra 
Piotr Skóra
Dawid Skóra
Martyna Bucior
Kudełka Lena
Skrzyńska Kinga
Dawid Skrzyński

Zespół wokalny z Zespołu Szkół
w Krasnobrodzie

Marzena Kałuża – prowadząca scholę
Weronika Osuch
Gabriela Szpyra
Martyna Przytuła

oraz gościnnie p. Elżbieta Sierzyńska
Krasnobrodzka Orkiestra Dęta
działająca w Krasnobrodzkim Domu 

Kultury
Mateusz Krawiec  kapelmistrz

Akicja Buryło
Norbert Buryło
Jerzy Ćmiel

Janusz Dąbrowski
Grzegorz Gałka

Dominika Koperwas
Piotr Mielnicki
Monika Pasieczna
Kinga Pasieczna

Piotr Sachajko 
Witold Sokoliński
Chór parafialny

z Parafii Nawiedzenia NMP
w Krasnobrodzie działający pod
kierunkiem organisty Józefa Bąka

Harcerze
ze Stowarzyszenia Harcerstwa
Katolickiego „Zawisza”

I Szczep im. Świętego Rocha
działający przy Parafii NNMP 

w Krasnobrodzie
Paweł Najda
Mariusz Najda
Karol Kostrubiec

Bartłomiej Kurantowicz
Łukasz Podolak
Ola Dziura

Martyna Piwko
Aneta Pasieczna

Józef Wryszcz  szczepowy
 Zabezpieczenie trasy przemarszu 

orszaku:
Policja – Posterunek Policji

w Krasnobrodzie
Strażacy z OSP Wólce Husińskiej 

Krzysztof Osuch
Andrzej Grela

Bartłomiej Działa
Karol Działa

Współorganizacja orszaku i jego
promocja:

Ks. proboszcz Eugeniusz Derdziuk
Parafia Nawiedzenia NMP

w Krasnobrodzie
Ks. proboszcz Roman Sawic

 Parafia Zesłania Ducha Świętego 
w Krasnobrodzie

Ks. proboszcz Artur Sokół
Parafia Świętej Opatrzności Bożej 

w Bondyrzu
Pomoc w przygotowaniu strojów:

Halina Gontarz
Autor scenariusza i reżyser:

Paweł Murdzek 
nauczyciel Zespołu Szkół

w Krasnobrodzie
Obsługa organizacyjna i promocja 
Pracownicy Krasnobrodzkiego

Domu Kultury
Marzena Mazurek
Mariola Kawecka

Mariola Czapla

Fotoreportaż na www.kultura.krasno‐
brod.pl i www.krasnobrod.pl





Gazeta     rasnobrodzkaLuty 201912

Budżet Gminy Krasnobród na rok 2019
Zgodnie  z  wieloletnią  tradycją  na  łamach  „Gazety 

Krasnobrodzkiej”, publikujemy budżet Gminy Kra‐
snobród na bieżący rok. Budżet na rok 2019 został uchwalo‐
ny  podczas  sesji  Rady  Miejskiej  w  Krasnobrodzie,  która 
odbyła się w dniu 28 grudnia 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z jego szczegółami.

Mariola Czapla
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Pierwszaki pomagają
Uczniowie klasy I b bardzo aktywnie 

włączają się w akcje charytatywne orga‐
nizowane na terenie naszej szkoły i poza 
nią.  Uczestniczyli  m.  in.  w  koncercie 
wieńczącym  ogólnopolską  akcję  „Po‐
móż  Dzieciom  Przetrwać    Zimę” 
w KDK. Zebrali mnóstwo środków czy‐
stości  i  kosmetyków dla  dzieci  z Domu 
Dziecka w Zwierzyńcu. Wykonali kartki 
świąteczne,  które  sprawiły    radość  pa‐
cjentom  ze  szpitala  papieskiego    w  Za‐
mościu.  Przyłączyli    się  do  szkolnej 
kwesty   na rzecz budowy Domu Hospi‐
cyjnego.  Bardzo  aktywnie  włączyli  się 
do  ogólnopolskiej  akcji  „Góra  Grosza”. 
Systematycznie  zbierają  plastikowe  na‐
krętki do szkolnej Ligi Zakręconych.

Pierwszaki  Słodziaki
Uczniowie  klasy  I  b  uczestniczyli 

w  ogólnopolskiej  akcji    promującej 
czytelnictwo  wśród  najmłodszych 
uczniów szkół podstawowych  „Szkol‐
ne  Przygody  Gangu  Słodziaków”.   
Otrzymali    pamiątkowe  dyplomy  za 
udział w programie. Aby  je  otrzymać   
należało:
•  zarejestrować  się  na  www.gangslo‐
dziakow.pl/szkolneprzygody  i  pobrać 
scenariusze  lekcji  oraz  wydarzenia 
szkolnego,
•  do  24  października  zorganizować 
w  szkole  lub  klasie  obchody  Ogólno‐
polskiego  Dnia  Głośnego  Czytania 
z  Gangiem  Słodziaków,  a  następnie 
stworzyć wraz  z  uczniami  nowe  przy‐

gody Gangu Słodziaków,
• wysłać relację z Dnia Głośnego Czy‐
tania  oraz  zdjęcia  prac  uczniów  po‐
przez formularz dostępny na stronie. 

Chociaż nie udało nam się znaleźć 
w  gronie  laureatów  (5000  nauczycieli 
zgłosiło swoje klasy), to jednak zajęcia 
promujące  czytelnictwo  były  same 
w sobie wartością nieocenioną. 

Bardzo  dziękuję  rodzicom  za  po‐
moc w  realizacji  akcji,  poprzez  czyta‐
nie dzieciom i potwierdzanie tego fak‐
tu  własnoręcznym  podpisem.  Podpis 
ten  uprawniał  dzieci  do  otrzymania 
i  przyklejenia  upragnionej  naklejki 
z wizerunkiem ulubionego bohatera. 

B. Dziura

Z życia klasy I b SP w Krasnobrodzie




