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Zabieganie o środki
na termomodernizację

W  odpowiedzi  na  ogłoszony  przez 
Urząd  Marszałkowski  w  Lublinie  kon‐
kurs: Efektywność energetyczna i gospo‐
darka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efek‐
tywność  energetyczna  sektora  publiczne‐
go. Burmistrz przygotował i złożył wnio‐
sek  na  „Termomodernizację  budynków 
użyteczności  publicznej  w  Gminie  Kra‐
snobród”.  W  skład  budynków  wchodzą 
dwa obiekty Zespołu Szkół w Krasnobro‐
dzie  i budynek z przeznaczeniem na sie‐
dzibę  Podmiotów  Ekonomii  Społecznej 
przy ul. Rynek. 

Całkowita  wartość  projektu  opiewa 
na kwotę 1 848 288 zł, w tym, planowa‐
na suma dofinansowania z UE, to ponad 
1mln zł. Oprócz docieplenia ścian i wy‐
miany brakujących okien plano‐
wane są prace remontowe i mo‐
dernizacyjne instalacji centralne‐
go ogrzewania oraz oświetlenia. 
W  przypadku  uzyskania  dofi‐
nansowania zgodnie z harmono‐
gramem prace będą realizowane 
w latach 20212022.

Prace upiększające
Spółdzielnia „Źródło” pod‐

jęła  się  poprawy  estetyki 
zniszczonego  Herbu  i  napisu 
Krasnobród  na  skarpie  pod 
półką  skalną  (kamienioło‐
mem)  wzdłuż  drogi  powiato‐
wej.  Prace  zostały  wykonane 
na przełomie  jesieni  i wiosny. 
Nowy  element  dekoracyjny 
został wykonany z materiałów 
trwałych  tj.  blachy  stalowej 

i  drobnego  kamyka  z  nieczynnego 
już  kamieniołomu,  by wyeliminować 
trudności  z  podlewaniem  roślin  na 
pochyłej  skarpie.  Całość  została  po‐
malowana  i  umocowana  w  gruncie 
za  pomocą  szpilek  z  drutu  tak,  aby 
zabezpieczyć przed zsuwaniem się ze 
skarpy. W najbliższym okresie zosta‐
ną  dosadzone  rośliny  płożące,  które 
po rozrośnięciu się stworzą naturalne 
tło,  które  będzie  kontrastować  z  na‐
pisem.

Nowe otoczenia pomnika
w Lasowcach

Niespełna  dwa  tygodnie  po  uro‐
czystościach  rocznicowych  Bitwy  pod 

Lasowcami,  które miały miejsce  4  lu‐
tego,  Burmistrz  Krasnobrodu  Kazi‐
mierz Misztal  podjął  decyzję  o wyko‐
naniu nowej nawierzchni z kostki bru‐
kowej  przy  pomniku  upamiętniającym 
to  wydarzenie.  Wykonawcą  prac  bru‐
karskich  była  Spółdzielnia  „Źródło” 
z Krasnobrodu, która dzięki  sprzyjają‐
cej  aurze,  prace  budowlane  przepro‐
wadziła do końca lutego br. 

Jest nowa umowa
na odbiór odpadów!

Gmina  Krasnobród  podpisała 
w  czwartek  7  marca  umowę  z  firmą, 
która  przez  najbliższy  rok  będzie  się 
zajmować odbiorem  i zagospodarowa‐

niem  odpadów  ko‐
munalnych.
    Usługi  te  będzie 
wykonywać  Przed‐
siębiorstwo  Gospo‐
darki  Komunalnej 
z Biłgoraja, które by‐
ło  jednym  z  trzech 
oferentów,  biorących 
udział  w  przetargu. 
Biłgorajska  firma  bę‐
dzie obsługiwać 1850 
gospodarstw  w  mie‐
ście  i gminie Krasno‐
bród  oraz  miejscowy 
Punkt  Selektywnej 
Zbiórki  Odpadów 
Komunalnych,  a  re‐
alizacja  tych  usług 
będzie  kosztować 
ponad  480  tysięcy 

złotych.  Przedsiębiorstwo  Gospodarki 
Komunalnej  z  Biłgoraja  będzie  odbie‐
rać śmieci i dostarczać worki do ich se‐
gregacji. 

Umowa  będzie  obowiązywać  od 
1  kwietnia  2019  do  końca  marca 
2020 roku. 

W  marcu  odpady  odbierze  jeszcze 
Spółdzielczy Zakład Gospodarczy z Jó‐
zefowa,  który  wykonuje  te  usługi  na 
zlecenie gminy od stycznia tego roku.

Informacje zebrała:
Mariola Czapla
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W  dniu  18  marca  2019  r. 
w Lubelskim Centrum Kon‐

ferencyjnym  w  Lublinie  odbyło  się  II 
Regionalne  Spotkanie  Ekonomii  Spo‐
łecznej  województwa  lubelskiego. 
Podczas  spotkania  przyznano  nagrody 
w  konkursach  „Samorząd  przyjazny 
ekonomii  społecznej“  i  „Samorządo‐
wiec  przyjazny  ekonomii  Społecznej“ 
zorganizowanych  przez  Regionalny 
Ośrodek  Polityki  Społecznej  w  Lubli‐
nie.  Podczas  spotkania  Zarząd  Woje‐
wództwa  Lubelskiego  reprezentowali 
Wicemarszałek  Dariusz  Stefaniuk 
i Członek Zarządu Sebastian Trojak.

Zarówno  w  jednej  jak  i  w  drugiej 
kategorii Krasnobród  został  nagrodzo‐
ny.  Nasz  samorząd    Miasto  i  Gmina 
Krasnobród  otrzymał  wyróżnienie 
specjalne, a  Janusz Oś – zastępca bur‐
mistrza  Krasnobrodu,  który  reprezen‐
tował  naszą gminę podczas uroczysto‐
ści,  za  swoją  pracę w  sektorze  ekono‐
mii społecznej otrzymał tytuł laureata. 

Gratulujemy :)
Czym  jest  ekonomia  społeczna
w Krasnobrodzie?

W  2018  roku  dzięki  inicjatywie 
Gminy  Krasnobród  zostały  utworzone 
dwie  spółdzielne  socjalne:  Krasno‐
brodzka  Spółdzielnia  Socjalna  „Źró‐
dło”  oraz  Roztoczańska  Spółdzielnia 
Socjalna  „WartO”.  To  właśnie  Samo‐
rząd  Krasnobrodu  zdiagnozował  po‐
trzeby  i  problemy  lokalnego  rynku, 
a głównie problemy swoich mieszkań‐
ców,  by  nieść  pomoc  i  by  „żyło  się” 
lepiej w Krasnobrodzie.

Pierwsza  spółdzielnia    Krasno‐
brodzka  Spółdzielnia  Socjalna  „Źró‐
dło”  zajmuje  się  wykonywaniem 
usług:  porządkowych,  remontowobu‐
dowlanych, brukarskich, a także utrzy‐
maniem  terenów  zielonych. A  druga   
Roztoczańska  Spóldzielnia  Socjalna 
„WartO”  świadczy  usługi  wielobran‐
żowe,  a  mianowicie  usługi:  krawiec‐
kie,  opiekuńcze  (przy  współpracy 
z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Po‐
mocy  Społecznej),  usługi  opiekuńcze 
dla  osób  chorych,  samotnych  i  niepeł‐
nosprawnych, które do tej pory nie by‐
ły  świadczone,  a  także  produkuje  rę‐
kodzieło artystyczne, w  tym ceramikę, 
przeznaczoną dla rzeszy turystów, któ‐
ra  w  sezonie  wiosenno  –  letnim  od‐
wiedza Krasnobród.
Czy  działania  w  ekonomi  społecznej

obciążają budżet gminy?
Absolutnie  nie!  Przy  pomocy  ka‐

dry i środków Ośrodka Wsparcia Eko‐
nomii  Społecznej  w  Zamościu  pozy‐
skano  wspólnie  środki  finansowe 
i utworzono ponad 10 miejsc pracy. 
Jaka jest rola samorządu?

To  właśnie  JST  kreuje  kierunki 
działań  spółdzielni,  które  utworzyła 
i pomaga im ucząc, doradzając, a także 
wspierając  zleceniami  w  pierwszych 
i  trudnych  miesiącach  działalności. 
Ekonomia  społeczna  to  trochę wyższy 
poziom  administrowania  i  organizo‐
wania  pracy  w  samorządzie.  Umiejęt‐
ność  ta  niesie  wiele  korzyści  dla  JST, 
ale głównie dla mieszkańców.

„Drzwi  do  Burmistrza  Krasnobro‐
du są dla Nas zawsze otwarte“, a praca 
Kazimierza Misztala oraz Janusza Osia 
to przede wszystkim dobra wola,  chęć 
poprawy  życia  w  lokalnym  środowi‐
sku, które pozwoliły na przemyślane 

działania  i  ułatwiły  naszym  spółdziel‐
niom  szybką  stabilizację  na  lokalnym 
rynku.

Kolejny  miesiąc  od  powstania 
spółdzielni nasz samorząd  jest z nami, 
pomaga  rozwiązywać  wszelakie  pro‐
blemy  i  zawsze  możemy  na  nich  li‐
czyć. Służą nam dobrą  radą, pomysła‐
mi, wsparciem i merytoryczną wiedzą, 
popartą bogatym doświdczeniem.
Warto, czy nie?

Jak  mówił  święty  Jan  Paweł  II: 
„Władza to służba, nie panowanie” i tą 
misję  realizuje  ogólnie  pojęcie  ekono‐
mii  społecznej,  a  w  naszym  środowi‐
sku  lokalnym Burmistrz  i  JST w Kra‐
snobrodzie  za  co  im  z  całego  serca 
DZIĘKUJEMY!

Prezesi i Pracownicy
Spółdzielni Socjalnych

Krasnobród nagrodzony!
Wyjątkowe nagrody dla wyjątkowych!
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Jubileusz 50lecia Pożycia Małżeńskiego
W dniu 14 lutego 2019r. w Kra‐

snobrodzie  odbyła  się  nieco‐
dzienna  uroczystość. W  tym  dniu  odbył 
się  bowiem  Jubileusz  Złotych  Godów 
zorganizowany  dla  20  par  małżeńskich 
z terenu miasta i gminy Krasnobród.

Uroczystości  rozpoczęły  się  Mszą 
św.  w  kościele  Nawiedzenia  NMP 
w  Krasnobrodzie  odprawioną  przez 
ks.  prałata  Eugeniusza  Derdziuka  – 
proboszcza miejscowej parafii i ks. Ro‐
mana Sawica – proboszcza parafii  p.w. 
Zesłania  Ducha  Św.  w  Krasnobrodzie, 
który  wygłosił  piękną  homilię. W  uro‐
czystościach  uczestniczyli:  Burmistrz 
Krasnobrodu  Kazimierz  Misztal,  Za‐
stępca Burmistrza Janusz Oś, Przewod‐
niczący  Rady  Miejskiej  w  Krasnobro‐
dzie  Radosław CiosMairot  oraz  rodzi‐
ny dostojnych Jubilatów. Podczas Mszy 
Jubilaci odnowili przysięgę małżeńską.

Dalsze  uroczystości  miały  miejsce 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury. 
W  pierwszej  części  kierownik  Urzędu 
Stanu Cywilnego Agnieszka Adamczuk 
powitała  przybyłych  na  uroczystość. 
Następnie  małżonkowie  obchodzący 
ten  szczególny  jubileusz,  trzymając  się 
za ręce podziękowali sobie za wspólnie 
przeżyte 50 lat.

Potem  przyszedł  czas  na wręczenie 
odznaczeń za Długoletnie Pożycie Mał‐
żeńskie  nadanych  przez  Prezydenta RP 
Andrzeja  Dudę,  które  wręczył  Jubila‐
tom  Burmistrz  Krasnobrodu  Kazimierz 
Misztal.  Jubilaci  otrzymali  także  z  rąk 
Zastępcy  Burmistrza  Krasnobrodu  Ja‐
nusza  Osia  listy  gratulacyjne,  kwiaty, 
które  wręczał  Przewodniczący  Rady 
Miejskiej  Radosław  CiosMairot  oraz 
upominki  w  postaci  książek  od 
ks. dr Eugeniusza Derdziuka.

Następnie  przyszedł  czas  na  pa‐
miątkowe  wspólne  zdjęcie,  a  po  nim 
część  artystyczną  w  wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej  im. Kar‐
dynała  Stefana  Wyszyńskiego  w  Maj‐
danie  Wielkim.  Pod  opieką  P.  Marioli 
Czekirda  uczniowie  zaprezentowali 
ciekawą,  zabawną  i  barwną    scenkę 
z życia „babci i dziadzia”. Nie zabrakło 
śpiewów,  tańca,  gry  na  instrumencie, 
uśmiechu  i  łez  wzruszenia.  Oklaskom 
nie było końca, a to jeszcze nie był ko‐
niec  uroczystości.  Głos  zabrał  Bur‐
mistrz  Krasnobrodu  i  złożył  życzenia 
Jubilatom  w  niecodzienny  sposób.  Za‐
prezentował  się  jako  solista  śpiewając 
piosenkę  „O  czym  marzy  dziewczyna, 
gdy dorastać zaczyna…”. 

Na zakończenie odbył się poczęstu‐
nek  dla  wszystkich  zebranych.  Zanim 
jednak  Jubilaci  i  zaproszeni  goście 
przystąpili do degustacji wzniesiono to‐
ast  lampką  szampana  i  wspólnie  od‐
śpiewano tradycyjne „Sto lat”.

Z  tego  miejsca  bardzo  serdecznie 
dziękuję Wszystkim tym, którzy poma‐
gali  przy  organizacji  powyższego  jubi‐
leuszu,  w  szczególności  Pani  Dyrektor 
Marioli  Czapli  i  pracownikom Krasno‐
brodzkiego Domu Kultury: Marioli Ka‐
weckiej  i  Marzenie  Mazurek,  pracow‐
nikom  Urzędu  Miejskiego  w  Krasno‐
brodzie: Małgorzacie Grodzkiej, Iwonie 
Kurantowicz,  Marzenie  Chwedorowicz 
i Katarzynie Wiatrzyk.

Dziękuję  pięknie  Zespołowi  Folklo‐
rystycznemu  „Wójtowianie”  z  Krasno‐
brodu  za  umilanie  spotkania  muzyką 
i  śpiewem.  Jak  zawsze  ich  wykonanie 
spotyka się z wielkim uznaniem. Nie za‐
brakło  też  wspólnego  śpiewania  i  tań‐
ców. 

Uroczystość  przebiegła  w  podnio‐
słej,  wzruszającej  atmosferze  oraz  po‐
czuciu radości ze wspólnego spotkania.
Oto dostojni Jubilaci: 
z Borek
Kazimiera i Wiktor Gałanowie
z Dominikanówki
Zofia i Julian Dworniczakowie 
Helena i Jan Gawronowie
z Grabnika
Urszula i Bronisław Pielowie
z Hutek
Teresa i Antoni Dudkowie 
Teresa i Jan Skórowie
z Kaczórek
Joanna i Roman Cyburowie 
Barbara Suchorowska
Kozdra i Mieczysław Kozdra
z Krasnobrodu
Genowefa i Roman Chmielowie 
Maria i Ryszard Ożgowie 
Wiesława i Stanisław Wiśniewscy
z KrasnobroduPodklasztoru
Kazimiera i Mieczysław Kawalcowie 
Jadwiga i Jan Niedźwiedziowie
Janina i Stanisław Żurawscy
z KrasnobroduPodzamku
Barbara i Franciszek Dąbrowscy 
Weronika i Tadeusz Dąbrowscy 
z Majdanu Małego
Marianna i Adam Piwkowie 
z Majdanu Wielkiego
Teresa i Stanisław Pitakowie 
z Senderek
Zofia i Tadeusz Sowowie 
Genowefa i Stefan Sowowie

Agnieszka Adamczuk
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

w Krasnobrodzie
Fotoreportaż – str. 20

Z  przyjemnością  informujemy, 
że  3  projekty  złożone  w  ra‐

mach  ostatnich  naborów  wniosków 
prowadzonych przez LGD „Nasze Roz‐
tocze”  otrzymały  rekomendacje  do  do‐
finansowania.  Decyzja  ta  zapadła 
w dniu 25 lutego 2019 r. podczas posie‐
dzenia Rady LGD „Nasze Roztocze”.

Wnioski  o  powierzenie  grantów 
wybranych  do  dofinansowania  w  ra‐
mach  naboru  nr  1/2019/G  dla  zakresu 
tematycznego    Wzmocnienie  kapitału 
społecznego, w  tym przez  podnoszenie 
wiedzy  społeczności  lokalnej  w  zakre‐
sie  ochrony  środowiska  i  zmian  klima‐
tycznych,  także  z wykorzystaniem  roz‐

wiązań innowacyjnych:
1.  Organizacja  warsztatów  rękodzielni‐
czych  i  kulinarnych  na  terenie  gminy 
Krasnobród 18.306,00 zł 
2.  Wsparcie  aktywności  kulturalnej 
mieszkańców  Gminy  Krasnobród 
15.327,00 zł

Trzeci  wniosek,  to  wniosek  o  po‐
wierzenie  grantów wybranych  do  dofi‐

nansowania  w  ramach  naboru 
nr 2/2019/G dla zakresu tematycznego  
Rozwój  ogólnodostępnej  i  niekomer‐
cyjnej  infrastruktury  turystycznej  lub 
rekreacyjnej,  lub  kulturalnej  pn.  „Roz‐
budowa  infrastruktury  turystycznej 
Gminy Krasnobród” – 44.935,00 zł. 

Małgorzata MiecznikBorkowska

Nasze wnioski w LGD „Nasze Roztocze”
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Gmina Krasnobród  rozpoczyna  realizację nowego pro‐
jektu! 

Ruszyła  rekrutacja  na  BEZPŁATNE  szkolenia  z  zakresu 
rozwoju kompetencji cyfrowych w 7 blokach szkoleniowych:
1. Rodzic w Internecie, 
2. Mój biznes w sieci, 
3. Moje finanse i transakcje w sieci, 
4. Działam w sieciach społecznościowych,
5. Tworzę własną stronę internetową (blog),
6. Rolnik w sieci, 
7. Kultura w sieci.

Grupa  docelowa  to  144  uczestników  w  różnym  wieku, 
w tym 86 kobiet i 58 mężczyzn, którzy ukończyli 25 rok życia. 

ZAPISY  i  szczegółowe  informacje można  uzyskać  osobi‐
ście  w  Urzędzie  Miasta  Krasnobród,  pokój  nr  9  oraz  pod 
nr tel. 84 660 76 91 wew. 38.

Małgorzata MiecznikBorkowska
koordynator projektu
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Rozwój kompetencji cyfrowych
mieszkańców Gminy Krasnobród

Uporządkowanie  parku  w  Kra‐
snobrodzie  i  utworzenie  pro‐

menady  spacerowej  na  ul.  Młyńskiej, 
łączącej  sanatorium  rehabilitacyjne 
z  centrum  miasta,  to  główne  założenia 
projektu,  który  Gmina  Krasnobród  zre‐
alizuje  wspólnie  z  Powiatem  Zamoj‐
skim. 

Przetarg na wykonanie robót  jest 
ogłoszony,  a  część  pieniędzy  na  ten 
cel samorządy otrzymają z funduszy 
unijnych. 

Firma,  która  złoży  najkorzyst‐
niejszą  ofertę  ma  m.in.  położyć  na 
ul.  Młyńskiej  nową  nawierzchnię, 

a w parku wybudo‐
wać  ścieżki  space‐
rowe  dostosowane 
dla  potrzeb  osób 
niepełnosprawnych 
oraz  tarasy widoko‐
we dla kuracjuszy, turystów i miesz‐
kańców. 

Na  propozycje  potencjalnych 
wykonawców  Gmina  Krasnobród 
czeka  do  26  marca,  a  na  realizację 
inwestycji  zwycięzca  przetargu  bę‐
dzie mieć 8 miesięcy od daty podpi‐
sania umowy. 

Do  85  procent  kosztów  netto 

projektu  „Zachowanie  i  udostępnie‐
nie  najatrakcyjniejszych  elementów 
dziedzictwa  naturalnego  w  Krasno‐
brodzie” będzie pochodzić z Regio‐
nalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego.

Ias.24.eu

Przetarg na ważną
inwestycję ogłoszony
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Ferie w Krasnobrodzkim Domu Kultury
Już  od  kilku  lat  Krasnobrodzki 

Dom  Kultury  wspólnie  z  Miej‐
skoGminną  Biblioteką  Publiczną  przy‐
gotowuje  feryjną  ofertę  zajęć  dla  dzieci 
i  młodzieży  z  miasta  i  gminy  Krasno‐
bród.  Z  zajęć  tych  korzystają  również 
dzieci,  które  swoją  zimową  przerwę 
w nauce spędzają w naszym miasteczku.

W  tym  roku  program  zajęć  feryj‐
nych  cieszył  się wyjątkowo  dużym  za‐
interesowaniem,  o  czym  świadczy  pra‐
wie  dwukrotnie  większa  liczba  jego 
uczestników,  w  porównaniu  z  rokiem 
ubiegłym.  Cieszy  fakt,  że  tak  liczna 
grupa  zainteresowanych  już  od  pierw‐
szego  dnia  zagościła  w  Krasnobrodz‐
kim Domu Kultury, gdzie każdego dnia 
była możliwość spędzenia czasu w spo‐
sób  kreatywny,  ciekawy,  a  przede 
wszystkim aktywny, mający na uwadze 
integrację i pobudzanie do działania.

I  tak w poniedziałek, pierwszy blok 
zajęciowy upłynął pod hasłem „Gazeto‐
we  szaleństwo”.  Spotkanie  odbywało 
się  w  bardzo  swobodnej  atmosferze 
i miało na celu udowodnić  jego uczest‐
nikom, że w dzisiejszych bardzo „tech‐
nicznych”  czasach,  można  dobrze  się 
bawić  i  kreatywnie  spędzić  czas  bez 
drogich  gier  komputerowych,  telefo‐
nów  i  innych  technicznych  cacuszek. 
Bazą zajęć była oczywiście gazeta, któ‐

ra  w  swojej  roli  wypadła  znakomicie, 
udowadniając,  że  jest  doskonałym  re‐
kwizytem do wspólnej zabawy.

W  drugim  bloku  tematycznym  rolę 
główną przejęła muzyka na żywo, przy 
której feriowicze również doskonale się 
bawili.

Wtorek  rozpoczął  się  plastycznie. 
Zajęcia  tematycznie  związane  były 
z  nadchodzącymi Walentynkami  i  każ‐
dy jego uczestnik przygotowywał kartki 
walentynkowe.

Po pracach manualnych można było 
zrelaksować  się  na  kolejnych  zajęciach 
muzycznych,  podczas  których  muzyka 
była nie tylko rozrywką, ale również za‐
gadką, bowiem oprócz zabaw w  jej  ryt‐
mie, odbywały się również konkursy, nie 
zabrakło również wspólnego śpiewania.

„Kameleon” – to hasło, pod którym 
odbył się pierwszy środowy blok zajęć. 
Był  to  czas, w którym każdy uczestnik 
zajęć  za  sprawą  przebrania,  i  rekwizy‐
tów  mógł  na  chwilę  stać  się  kimś  in‐
nym.  Zajęcia  te  dały  możliwość  dzie‐
ciom  na  znalezienie  się w  bajkowofil‐
mowym świecie  i odegrania swojej  roli 
nie  tylko  jako dana postać, ale  również 
jako modelmodelka, bowiem spotkanie 
to  zakończyło  się  teatralnym  pokazem 
mody.

Potem,  podczas  kolejnych  zajęć 

plastycznych,  wszyscy  mogli  się  prze‐
konać,  że można  zrobić  coś  z  niczego. 
Dowodem  tego  były  przygotowane 
przez  każde  dziecko  organizery  na 
biurka,  których  podstawą  były  rolki 
z papieru toaletowego.

Pierwsze  czwartkowe  spotkanie  fe‐
ryjne wymagało od uczestników wysił‐
ku  intelektualnego,  bowiem  tego  dnia 
odbył się turniej wiedzy dla wszystkich 
zatytułowany „OMNIBUS, czy to Ty?”. 
Mimo,  że  zajęcia  wymagały  urucho‐
mienia  trochę  uśpionych  szarych  ko‐
mórek, wszyscy  bawili  się  znakomicie, 
rywalizując ze sobą, ale też zachowując 
zasady fair play. 

Po  wysiłku  umysłowym,  można 
było  oddać  się  kreatywnomanualnej 
działalności  na  zajęciach  plastycznych, 
które  tego  dnia  odbywały  się  pod  ha‐
słem szeroko pojętej papieroplastyki.

Papier  jako główny bohater  spotka‐
nia przekształcił się w piękne, kolorowe 
formy.  Wyobraźnia  i  pomysłowość 
młodych  artystów  dała  efekt w  postaci 
ołówkowych  stworków  i  oryginalnych 
zakładek książkowych.

Piątek  należał  do  szachów.  Tego 
dnia wszyscy miłośnicy gry królów za‐
siedli  przy  wspólnym  stole.  Niektórzy 
mogli zacząć swoją przygodę z szacha‐
mi i poznać podstawy tej gry, inni, bar‐

Z  okazji  obchodzonego  w  dniu 
24  marca  „Narodowego  Dnia 

Życia”,  Stowarzyszenie  Pomocy  Dzie‐
ciom Niepełnosprawnym „Krok za Kro‐
kiem”  w  Zamościu  przy  współpracy 
z Gminą Krasnobród  i  krasnobrodzkimi 
parafiami oraz parafią w Bondyrzu orga‐
nizuje  akcję  charytatywną  pn.  „Życie 
przez całe życie”. 

W  ramach  tej  akcji,  w  niedzielę 
24.03.2019  przy  kościołach  i  kaplicach 
oraz  w Krasnobrodzkim Domu Kultury 
prowadzona będzie zbiórka funduszy na 
budowę  Kompleksu  Terapeutyczno
Opiekuńczego dla osób dorosłych z nie‐
pełnosprawnościami    RODZINNEGO 
DOMU,    który  powstanie  przy  ul. Kre‐
sowej 24 w Zamościu.

Zbiórce  w  Krasnobrodzkim  Domu 
Kultury będzie towarzyszył koncert cha‐
rytatywny oraz  aukcja, w  ramach której 
również będzie okazja do wsparcia  tego 
przedsięwzięcia.

Dzień wcześniej, w sobotę 23 marca 
2019  r.  o  godz.  17.00  w  Krasnobrodz‐

kim Domu Kultury odbędzie się projek‐
cja  poruszającego,  wielokrotnie  nagra‐
dzanego  filmu  pt.  „CHCE  SIĘ  ŻYĆ”. 
Jego głównym bohaterem jest  Mateusz  
chłopiec, cierpiący na porażenie mózgo‐
we,  który  podejmuje  walkę  o  godność 
i prawo do normalnego życia. 
Wstęp na film jest bezpłatny. Przed pro‐
jekcją  będzie  możliwość  wsparcia  akcji 
budowy Rodzinnego Domu.

Jak  informują  pomysłodawcy  akcji, 
inicjatywa  budowy  Rodzinnego  Domu 
jest  odpowiedzią  na  potrzeby  wycho‐
wanków Stowarzyszenia Pomocy Dzie‐
ciom  Niepełnosprawnym  „Krok  za 
krokiem” w Zamościu, którzy przez 28 
lat  działalności  stowarzyszenia  stali 
się  dorosłymi  ludźmi.  Z  powodu  ich 
ciężkiej  niepełnosprawności  nadal  po‐
trzebują  wsparcia  w  postaci  terapii, 
rehabilitacji,  opieki.  Zwłaszcza,  że  ich 
rodzice w nieunikniony sposób starzeją 
się i ...odchodzą.

Dziś  nie  ma  dla  nich  godnej  przy‐
szłości. Aby  im pomóc i być z nimi soli‐

darnym w  ich  dramatycznie  trudnej  sy‐
tuacji  musimy  wspólnie  zbudować  dla 
nich RODZINNY DOM. 

Serdecznie zapraszamy do aktywne‐
go udziału w tej akcji.

Jej  organizatorami  są:  Burmistrz 
Krasnobrodu  i  Krasnobrodzki  Dom 
Kultury,  współorganizatorami:  Zespół 
Szkół w Krasnobrodzie,  Szkoła  Podsta‐
wowa w Kaczórkach, Szkoła Podstawo‐
wa  w  Majdanie  Wielkim,  Parafia  Na‐
wiedzenia  Najświętszej  Maryi  Panny 
w  Krasnobrodzie,  Parafia  Zesłania  Du‐
cha Świętego w Krasnobrodzie i Parafia 
Świętej Opatrzności Bożej w Bondyrzu.

Swoje  prace  na  aukcję  podczas 
koncertu  przekazali:  Warsztat  Terapii 
Zajęciowej  w  Dominikanówce,  Rozto‐
czańska Spółdzielnia Socjalna „WartO” 
i Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Kra‐
snobrodzie.

Patronat medialny  objęli:  Informa‐
cyjna Agencja  Samorządowa  i  Gazeta 
Krasnobrodzka.

Mariola Czapla

Akcja charytatywna „Życie przez całe życie”



Gazeta     rasnobrodzka Marzec 2019 7

dziej  doświadczeni,  doskonalili  swoje 
umiejętności.

A  jeśli  już  o  szachach  mowa,  to 
w  tym  miejscu  należy  wspomnieć,  że 
w  drugim  tygodniu  ferii  odbył  się  Fe‐
ryjny  Turniej  Szachowy  o  Puchar  Dy‐
rektora  Krasnobrodzkiego  Domu  Kul‐
tury, w którym udział wzięło 17 zawod‐
niczek i zawodników. Wyniki rywaliza‐
cji przedstawiają się następująco:

W kategorii do lat 10 najlepszy oka‐
zał  się  Jakub  Joniec,  drugi  był  Bartło‐
miej Molenda, a trzeci  Stanisław Gorz‐
kiewicz. W  grupie  dziewcząt  do  14  lat 
najlepiej  zagrała  Gabriela  Gorzkiewicz, 
tuż za nią uplasowała się Kinga Pasiecz‐
na,  a  trzecią  pozycję  zajęła    Marianna 
Sachajko. Wśród chłopców wygrał Woj‐
ciech  Karwan  przed  Miłoszem  Wojcie‐
chowskim i Krzysztofem Zubem. 

Natomiast w  najstarszej  grupie  sza‐
chistów – do lat 18, Dominik Tyrka po‐
konał Mateusza Tkaczyka.

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzy‐
mali  pamiątkowe  dyplomy,  zwycięzcy 
odebrali  z  rąk  dyrektor  KDK  Marioli 
Czapli  puchary,  a  najlepsi  zawodnicy 
w  poszczególnych  kategoriach  otrzy‐
mali nagrody rzeczowe.

Oprócz  wspomnianych  wyżej  zajęć 
Krasnobrodzki  Dom  Kultury  zorgani‐
zował    jeszcze  dla  feriowiczów  dwie 
atrakcje. 

Jedną  z  nich  był  spektakl  teatralny 
„Pinokio” w wykonaniu Teatru Blasza‐
ny Bębenek.

Na przykładzie  tej  znanej  i  lubianej 
przez  dzieci  bajki  ukazane  zostały  uni‐
wersalne  wartości,  którymi  należy  kie‐
rować się w życiu. Dzieci, dzięki tej in‐
scenizacji mogły  nauczyć  się,  że  kłam‐
stwo ma krótkie nogi i prędzej czy póź‐
niej zawsze zostanie odkryte.

W  spektaklu  oprócz  treści  mówio‐
nej,  można  było  również  usłyszeć  au‐
torskie  utwory  zaśpiewane  na  żywo 
oraz  podziwiać  zmieniającą  się  sceno‐
grafię.

Druga atrakcja,  to karnawałowy bal 
dla dzieci,  który na  stałe wpisał  się  już 
w  zimowy kalendarz wydarzeń.  Już po 
raz piąty milusińscy mogli wspólnie ba‐
wić  się  przy muzyce  oraz  uczestniczyć 
w przygotowanych dla nich konkursach 
z nagrodami

Tak  jak  w  latach  ubiegłych  na  tę 
karnawałową  imprezę  przybyło  wiele 
bajkowych  postaci.  Piękne,  kolorowe 
stroje, roześmiane buzie  i dużo radości, 
to  słowa, którymi można krótko opisać 
to wydarzenie. 

Podsumowując  tegoroczne  spotka‐
nia  feryjne  w  Krasnobrodzkim  Domu 
Kultury  z  całą  pewnością  można 
stwierdzić,  że  był  to  bardzo wartościo‐
wy  czas,  który  zarówno  uczestnikom 
jak  i  prowadzącym  zajęcia  przyniósł 
dużo  radości  i  mamy  nadzieję  wrażeń, 
które  będzie  można  wspominać 
z uśmiechem na twarzy. 

M.K.

Ferie w Bibliotece
Tegoroczne ferie zimowe w Biblio

tece  Publicznej  w Krasnobrodzie  były 
pełne  atrakcji  i  niespodzianek  dla 
najmłodszych.  Zajęcia  odbywały  się 
w  drugim  tygodniu  ferii  w  godzinach 
przedpołudniowych.  Uczestniczyła 
w nich stała grupa dzieci w wieku 512 
lat  i  każdy  mógł  znaleźć  coś  dla  sie‐
bie. 

Biblioteka  przygotowała  cykl  zajęć 
służących  propagowaniu  książki  i  czy‐
telnictwa,  ale  nie  tylko.  Podczas  spo‐
tkań  organizowane  były  różne  formy 
pracy,  między  innymi  zabawy  eduka‐
cyjne i ruchowe oraz zajęcia manualne. 
Świętowaliśmy „Dzień Kota”, graliśmy 
w koło fortuny, a przede wszystkim le‐
piliśmy, popularne ostatnio wśród dzie‐
ci tzw. slime’y. Te dwie ostatnie propo‐
zycje  to  był  prawdziwy  hit  wśród 
wszystkich  atrakcji  proponowanych 
przez bibliotekę. 

Wszystko co dobre szybko się koń‐
czy,  jednak  najważniejsze  są  miłe 
wspomnienia,  a  tych  z  pewnością  nie 
zabraknie  uczestnikom  ferii  zimowych 
w  naszej  bibliotece.  Cieszymy  się,  że 
młodzi  czytelnicy  zechcieli  spędzić 
swój wolny czas z nami.

Następne ferie  już za rok ale do bi‐
blioteki zapraszamy codziennie. 

B. Włodarczyk
Fotoreportaż – str. 1011

Wybory nowych władz w sołectwach i osiedlach
W  lutym  odbyły  się  zebrania 

we  wszystkich  miejscowo‐
ściach  gminy  Krasnobród,  które  miały 
na  celu  wybór  nowych  władz  –  sołty‐
sów  i  rad  sołeckich  w  poszczególnych 
miejscowościach  oraz  przewodniczą‐
cych i zarządów osiedli miasta Krasno‐
bród na kadencję 20192024.

W  wyniku  wyborów,  tych  samych 
sołtysów co dotychczas, wybrali miesz‐
kańcy:  Borek,  Huciska,  Hutkowa,  Ka‐
czórek,  Majdanu  Wielkiego,  Nowej 
Wsi, Starej Huty, Szuru i Wólki Husiń‐
skiej. Nowe osoby do pełnienia  funkcji 
sołtysa  mają:  Dominikanówka,  Grab‐
nik, Hutki, Majdan Mały, Malewszczy‐
zna,  Potok  Senderki  i  Zielone.  Także 
mieszkańcy  osiedli  Krasnobrodu  zde‐
cydowali  o  wyborze  nowych  osób  na 
przewodniczących zarządu osiedli.

Oto  nowe  władze  w  sołectwach 
i osiedlach:

Borki 
1. Wiktor Gałan  sołtys

2. Marian Rembisz
3. Tadeusz Czerwonka 
Dominikanówka
1. Kazimierz Cisek  sołtys
2. Waldemar Gancarz
3. Tadeusz Nowakowski
Grabnik
1. Józef Kurantowicz  sołtys
2. Dorota Kurantowicz
3. Agata Piela 
4. Małgorzata Płatek
Hucisko
1. Wiesław Wiatrzyk  sołtys
2. Wiesław Droździel 
3. Ryszard Gajewski 
4. Marcin Rogowski
Hutki
1. Jan Płoński  sołtys
2. Buryło Krzysztof 
3. Mariusz Kurzempa
4. Aneta Jędruszczak
5. Marek Sowa 
Hutków
1. Krystyna Wróbel  sołtys

2. Kazimierz Dudek
3. Ryszard Słupski
4. Józef Radkiewicz
5. Bernardyna Tabała
6. Dorota Gęśla
Kaczórki
1. Roman Ożga  sołtys
2. Janusz Ostrowski
3. Krzysztof Szkałuba
Majdan Mały
1. Urszula Piwko  sołtys
2. Łukasz Derkacz
3. Jan Korga
4. Jan Kopczyński  
5. Sławomir Mazur 
6. Marek Sędłak 
Majdan Wielki
1. Andrzej Piskor  sołtys
2. Karolina Grodzka 
3. Wiesław Nizio 
4. Sylwester Szpyra
5. Mariusz Szymczuk
Malewszczyzna
1. Tomasz Cieplak  sołtys
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Wydaje  się,  że  nie  tak  dawno, 
12  marca  2016  r.  w  Parafii 

Nawiedzenia  Najświętszej  Maryi  Panny 
w Krasnobrodzie odbyła się piękna uro‐
czystość z okazji setnych urodzin siostry 
Marii Ściwiarskiej  (ur.  7 marca 1916  r.) 
ze  Zgromadzenia  Sióstr  Najświętszego 
Imienia  Jezus.  Jubileusz  ten  połączony 
był także z 80. rocznicą życia zakonnego 
Siostry Marii oraz 64. rocznicą Jej pracy 
w Krasnobrodzie.

Uroczystość,  ta  odbyła  się  w  setną 
rocznicę  chrztu  Siostry Marii  i  zgroma‐
dziła  w  krasnobrodzkim  sanktuarium 
wielu dostojnych gości. 

Od  tego  czasu  minęły  już  3  lata. 
W  dniu  7 marca  2019  r.  siostra   Maria 
obchodziła  swoje  103  urodziny.  Choć 
tym razem nie było tak dużej uroczysto‐
ści,  to  życzenia  dla   Dostojnej  Jubilatki 
były  bardzo  serdeczne  i  składane  przez 
wiele  osób. Wśród  tego  grona  była  też 
siostra  Urszula  ze  Zgromadzenia 
Sióstr  Najświętszego  Imienia  Jezus, 
która swoje życzenia wyraziła wierszem:
Siostra Maria jest Kochana 
103cie urodziny ma od rana…
i uśmiecha się do ludzi
Łaskawość Boga w nas budzi…
Cóż Ci życzyć mam?
Kwiatka Ci z radością dam
bo wiem, że je kochasz i kochałaś 
i w Krasnobrodzkim ogrodzie 
pielęgnowałaś…
Chociaż teraz w łóżku leżysz
Nadal mocno Bogu wierzysz…
On przy Tobie w każdej chwili
byśmy także z Bogiem żyli…
Siostro Mario! Na Twe Urodziny 
siły, mocy Ci życzymy, 

by udźwignąć drugie stulecie
i modlitwą wspierać nas na tym świecie…

Mariola Czapla
S. Genowefa Marianna Ściwiarska
Siostra  Maria  urodziła 

się  7 marca  1916  r. w Klo‐
nowie, woj. Świętokrzyskie. 
Była  przedostatnim  dziec‐
kiem  Jana  i  Stanisławy 
z  Kłysów.  Miała  3  braci 
(jednego  młodszego)  i  sio‐
strę. Gdy miała 3  lata zmarł 
Jej  ojciec,  a  13  lat  później 
mama. Do szkoły podstawo‐
wej  uczęszczała  w  Klono‐
wie.  Po  śmierci  mamy  za‐
częła  pracować  jako  pomoc 
domowa w Stokowcu. W ro‐
dzinie,  u  której  pracowała, 
dowiedziała  się  o  siostrach, 
które  prowadziły  szkołę 
w Suchedniowie. 

Dzięki protekcji ks. Sub‐
starskiego  proboszcza  z  Su‐
chedniowa,  któremu  S.  Maria  zdradziła 
swoje wielkie  pragnienie  życia w  zako‐
nie,  mając  zaledwie  17  lat  wstąpiła  do 
Zgromadzenia  Sióstr  Najświętszego 
Imienia Jezus w Suchedniowie. Po pew‐
nym okresie próby 2 sierpnia 1934 r. zo‐
stała  przyjęta  do  aspiratu.  2  lutego 
1935  r.  rozpoczęła  nowicjat  w Warsza‐
wie, a 2  lutego 1936 r. złożyła pierwsze 
śluby zakonne.

Suchedniów  był  Jej  placówką  przez 
17  lat,  w  tym  5  lat  okupacji  hitlerow‐
skiej. W  1942  r.  1  lutego  złożyła  śluby 
wieczyste, do których przez pewien czas 
przygotowywała się w Warszawie. 
W  Suchedniowie  s.  Maria  pełniła  obo‐
wiązki woźnej w  szkole  zawodowej  dla 
dziewcząt,  którą  prowadziły  siostry.  Jej 

obowiązkiem było sprzątanie całej szko‐
ły,  a  zimą  również  palenie  w  piecach 
(z  tych  obowiązków  wywiązywała  się 
bardzo dobrze). 

W  1952  r.  po  zamknięciu  szkoły 
w Suchedniowie przez 
władze  komunistycz‐
ne s. Maria przyjecha‐
ła  na  placówkę  do 
Krasnobrodu.  Tu  pra‐
cowała  jako  zakry‐
stianka.  Prała  i  praso‐
wała  bieliznę  kościel‐
ną,  dbała  o  czystość 
ołtarzy,  dekorowała  je 
świeży  kwiatami,  któ‐
re z wielką pasją sama 
uprawiała.  Prowadziła 
też  ogród  z  warzywa‐
mi  i  troszczyła  się 
o  stado  kur.  Przez  22 
lata s. Maria pracowała 
w  charakterze  sprzą‐
taczki  w  przedszkolu 
w  Krasnobrodzie,  któ‐

re  w  1948  r.  zostało  zorganizowane 
przez  Siostry  Imienia  Jezus.  (początki 
przedszkola  w  Krasnobrodzie  wspomi‐
na s. Anastazja Pietrzak – tekst na str. 9.) 
Ale później,  tak  jak wszystkie  inne pla‐
cówki  oświatowe  prowadzone  przez 
Kościół, zostało zabrane w brutalny spo‐
sób przez komunistów. Ulubionym zaję‐
ciem s. Marii było również odwiedzanie 
osób starszych, chorych i samotnych.

Wśród  tych  wszystkich  obowiąz‐
ków, które się zmieniały był jeden, któ‐
ry był zawsze i pozostanie na zawsze to 
jest MODLITWA. Jak mówił o. Honorat 
Koźmiński „Jest ona  tajemnicą udanego 
życia zakonnego”.

Informacje przekazane
z Parafii Nawiedzenia NMP

2. Tomasz Studnicki 
3. Bogdan Szymański
Nowa Wieś
1. Dagmara Pryciuk  sołtys
2. Anna Kołtun 
3. Marta Szpyra 
Potok Senderki
1. Bogdan Bukała  sołtys
2. Agnieszka Kwiatkowska 
3. Henryk Zaśko 
Stara Huta
1. Andrzej Gancarz  sołtys
2. Marian Lalik 
3. Zdzisław Lalik 
4. Rafał Złotorzyński 
Szur
1. Stanisław Żuk  sołtys
2. Czesław Kowalik

3. Eugeniusz Tyrka
4. Stanisław Gielmuda
Wólka Husińska
1. Mieczysław Dziura  sołtys
2. Paweł Kudełka 
3. Zbigniew Wołowiec 
4. Szymon Czapla 
5. Wiesław Trześniowski  
Zielone
1. Lucyna Kawka  sołtys
2. Radosława Kozieł 
3. Małgorzata Witkowska
Osiedle Krasnobród Centrum
1. Krzysztof Zub
2. Krzysztof Bińczyk
3. Konrad Korzeniowski
4. Paweł Schajko
5. Katarzyna Nowosad

Osiedle Podklasztor
1. Dorota Jurkiewicz 
2. Kazimierz Adamczuk 
3. Jarosław Jabłoński 
4. Kamil Pióro
5. Andrzej Wlaź
Osiedle Podzamek
1. Henryk Pakuła 
2. Eugeniusz Roczkowski 
3. Ryszard Swędra 
4. Janusz Oś

Zebrania były  też okazją do  spotka‐
nia  władz  samorządowych  gminy  Kra‐
snobród  –  burmistrza  Kazimierza 
Misztala  i  zastępcy  burmistrza  Janusza 
Osia z mieszkańcami tych miejscowości 
oraz  omówienia  najważniejszych  dla 
mieszkańców spraw. 

M. Czapla

103 urodziny Siostry Marii Ściwiarskiej

Siostra Maria Ściwiarska
 foto z 100. rocznicy urodzin
(2016 r.), fot. s. Łucja (CSNI)
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Na powojennych drogach życia 
„Wola  Boża”  w  1948  roku 

skierowała mnie do pracy opiekuńczej
charytatywnej  w  parafii  Krasnobród. 
Opinia  tamtejszych  duszpasterzy  na‐
kłaniała  do  zajęcia  się  biednymi  i ma‐
łymi  dziećmi.  Pobudzona  gorliwością 
szukałam  domu,  aby  znaleźć  miejsce 
i  gromadzić  dzieci.  Gmina  skierowała 
mnie  do  małego,  pustego  i  bardzo 
ubogiego  domku  opodal  poczty.  Tam 
zaczęłam  gromadzić  przedszkolaków. 
Zaznaczyć  muszę,  że  chętnie  przybie‐
gały, choć biednie ubrane, prawie boso 
lub w obuwiu starszego rodzeństwa.

Początki  niezwykle  trudne.  Brak 
umeblowania  dla  dzieci  w  domu  i  inne 
trudności. 

Inspektorat  Oświaty  w  Zamościu 
przysłał  mi  „beczkę”  mleka  w  proszku 
i  inne  artykuły  dostarczane  dla  Polski 
z Ameryki, tzw. „Unry”. Po kilku dniach 
skradziono  te  skarby.  Sprawa  policyjna 
i  inne  kłopoty.  Ku  radości  Inspektorat 
Zamojski przysłał nowy „transport żyw‐
nościowy”,  którym  gospodarowała  pani 
(Zubowa)  gotując  smaczne  zupy  dla 
dzieci, które w pomieszczeniu obok sie‐
działy po „turecku” na podłodze.

Po  pewnym  czasie  z  pomocą  Sióstr 
z  Plebanii  uszyto małe materacyki, wy‐

pełnione słomą lub sianem, które służyły 
dzieciom do siedzenia na podłodze.

Dzieci  przybywało,  ale  też  trzeba 
było zadbać o ich higienę. Stąd kupiłam 
wanienkę  do  kąpieli  niektórych  „bruda‐
sków”,  po  czym  ubierałam  we  własną 
garderobę i tak szczęśliwe maluchy cza‐
sem nie chciały wracać do domu.
Znajoma p. Roniker z Zamościa przysła‐
ła nam pewnego dnia  stoliki  i  krzesełka 
dla dzieci, więc radość i praca posuwały 
się dalej.

Rodzice  ogromnie  zadowoleni  jak 
tylko mogli  pomagali  życzliwie.  Zorga‐
nizowaliśmy  „Sylwestra”  w  remizie 
strażackiej.  Dochód  przeznaczono  na 
pomoc  dla  przedszkola.  Radość  ogrom‐
na (załączam zdjęcie z dziećmi obdarzo‐
nymi prezentami).

Przedszkole  szybko  rosło. Otrzyma‐
liśmy  nowe  pomieszczenie,  w  sąsiedz‐
twie z pocztą. Tam lepsze warunki pracy 
i organizowania zajęć przedszkolnych.

Po wizytacji  przedszkola  przez Wy‐
dział  Oświaty  dodatnio  oceniono  pla‐
cówkę wychowawczą.
Nastąpiła  zmiana  personalna.  Otrzyma‐
łam  skierowanie  do  Kuratorium  w  Lu‐
blinie na  stanowisko  Instruktorki Wych. 
Przedszkolnego.

W Krasnobrodzie  kierownictwo  ob‐
jęła  młoda  pani  przysłana  przez Wydz. 
Oświaty w Zamościu.

Niestety ze względu na czasy komu‐
nistyczne,  a  szczególnie  „Stalinowskie” 
podziękowałam  za wyróżnienie  i  pracę. 
Wróciłam do Warszawy.

s. Anastazja Pietrzak

Zakończył  się  nabór  wnio‐
sków do projektów w ramach 

konkursu  grantowego  „Lubelskie 
Lokalnie Mikrodotacje FIO 3”!

Grupy  nieformalne,  stowarzysze‐
nia,  koła  gospodyń  wiejskich  we 
współpracy  z  Urzędem  Miejskim  w   
Krasnobrodzie  złożyły  7  wniosków 
na  projekty  planowane  do  realizacji 
na terenie całej Gminy:
1.  Koło  Gospodyń  Wiejskich  w  Ka‐
czórkach  we  współpracy  z  Nadle‐
śnictwem  Zwierzyniec  i  Urzędem 
Miejskim  w  Krasnobrodzie  planuje 
odnowienie  mostku  i  ścieżki  space‐
rowej na Uroczysku Belfont, 
2.  Grupa  inicjatywna  „Malowanka” 
złożyła wniosek dzięki uprzejmości Pa‐
trona  Stowarzyszenia  KulturalnoNa‐
ukowego  „Do  Źródeł”,  na  organizację 
rajdu  rowerowego  wraz  z  Piknikiem 
Rodzinnym w Malewszczyźnie,
3.  Grupa  inicjatywna  przez  Krasno‐

brodzkie  Stowarzyszenie  Turystycz‐
ne złożyła wniosek pn. „Mały turysta 
odkrywamy  atrakcje  turystyczne 
Krasnobrodu”,
4.  Stowarzyszenie  „Uroczy  Zakątek” 
z  Majdanu  Małego  użyczyło  osobo‐
wości  prawnej  dla  grupy,  która  zło‐
żyła  wniosek  na  Budowę  boiska  do 
piłki siatkowej,
5.  Za  pośrednictwem  Krasnobrodz‐

kiego  Towarzystwa  Wędkarskiego 
grupa  nieformalna  złożyła  wniosek 
pn.  „Krasnobrodzka  Szkółka  Węd‐
karska”,  a  projekt  zakłada  bezpłatne 
zajęcia wędkarskie dla dzieci,
6.  Turystyczny  Klub  Seniorów  „Se‐
nior na walizkach” to kolejny projekt 
na  rzecz  seniorów,  złożony  za  po‐
średnictwem Patrona Stowarzyszenia 
Klub 50+,
7.  W  Hucisku  oraz  Krasnobrodzie 
planujemy  „Kino  pod  gwiazdami”, 
czyli  seanse  w  plenerze  połączone 
z ogniskami integracyjnymi.

Łączna  wartość  złożonych  wnio‐
sków to ponad 60 000 zł.
Trzymamy kciuki za nasze organizacje! 

W  ramach  konkursu  wpłynęło 
511  wniosków,  z  niecierpliwością 
czekamy  na  wyniki  które  zostaną 
ogłoszone pod koniec kwietnia!

Małgorzata MiecznikBorkowska

9

„Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3”
wnioski z gminy Krasnobród

Początki przedszkola w Krasnobrodzie
Wspomnienia s. Anastazji Pietrzak
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W  dniu  21  lutego  2019  roku  w  Malewszczyźnie 
odbyło się zebranie założycielskie Stowarzysza‐

nia  „Malowanka”.  Podjęto  uchwałę  o  utworzeniu  stowa‐
rzyszenia, przyjęto jego statut oraz wybrano władze. 

W  Zarządzie  zasiedli:  Mariola  Studnicka    Prezes  Za‐
rządu,  Paweł  Teterycz    wiceprezes  Zarządu,  Przemysław 
Szymański – Skarbnik, Justyna Cieplak – Sekretarz. 

GRATULUJEMY! 
W zebraniu uczestniczył Kazimierz Misztal  Burmistrz 

Krasnobrodu,  który  podziękował  mieszkańcom  za  aktyw‐
ność i życzył powodzenia w realizacji planów zapewniając 
jednocześnie,  że  Gmina  będzie  wspierać  Stowarzyszenie 
w jego działaniach. 

Obecni byli również Piotr Czapla  radny miejscowości 
i Tomasz Cieplak  nowo wybrany sołtys. 

Dziękujemy  mieszkańcom  Malewszczyzny  za  aktyw‐
ność,  życzymy wytrwałości  i  samych  owocnych  przedsię‐
wzięć! 

Małgorzata MiecznikBorkowska
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Od  listopada  2018  do 
maja 2019 roku w kla‐

sie  I  b  Szkoły  Podstawowej 
w  Krasnobrodzie  realizowany 
jest projekt edukacyjny pod ha‐
słem  „W  magicznym  świecie 
wierszy  dziecięce animacje li‐
teratury wybranej przez dzieci”.

Celem projektu  jest:  pozna‐
nie  różnorodności  literatury dla 
dzieci,  wzbogacanie  zasobu 
słów,  przełamanie  nieśmiałości, 
umiejętność  ekspresyjnego  za‐
prezentowania wiersza.

Założeniem  projektu  była  wspólna 
praca  rodziców  i dzieci dotycząca wy‐
boru wiersza, doboru  rekwizytów oraz 
przygotowanie  przebrania  pasującego 
do  wykonywanego  utworu.  Wyzna‐

czono  i  przekazano  rodzicom  cztery 
terminy  prezentacji.  Podczas  występu, 
zadaniem dzieci  jest  uważne  słuchanie 
wystąpień  kolegów  oraz  obiektywna 
ocena.

W  dniu  25  stycznia  2019  gościli‐

śmy  rodziców na  zajęciach  otwartych. 
Mogli  zaobserwować  efekty  wspólnej 
pracy.  Reakcje  rodziców  utwierdziły 
mnie  w  przekonaniu,  że  pomysł  był 
jak najbardziej trafiony.

Barbara Dziura

Pierwszaki w projekcie edukacyjnym 

Spotkanie 
założycielskie 

w Malewszczyźnie
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Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Hucie
W dniu 7 marca 2019  roku, w Starej Hucie odbyło 

się spotkanie Członkiń Koła Gospodyń Wiejskich 
w celu dokończenia  formalności  związanych z oficjalną  re‐
jestracją Koła. 

Panie  założycielki  podpisały  wymagane  dokumenty, 
które zostaną niebawem złożone do ARiMR w celu dokona‐
nia wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Przewodniczącą  została  Genowefa  Lalik, Anna  Lalik   
zastępcą  przewodniczącej, Agata  Olenkiewicz    członkinią 
Zarządu.

Do  Koła  należy  obecnie  15  członkiń.  Panie  są  bardzo 
aktywne i mają wiele planów rozwoju swojej miejscowości. 

Na spotkaniu obecny był  również sołtys miejscowości   
Andrzej Gancarz, który także pogratulował i zapewnił panie 
o współpracy. 

Dziękujemy  i  gratulujemy! Urząd Miasta  będzie wspie‐
rał panie w ich działaniach o czym zapewnili obecni na spo‐
tkaniu pracownicy Urzędu!

Małgorzata Miecznik  Borkowska

Dnia  11.03.2019  r.  w  Zespole 
Szkół w Krasnobrodzie odbył 

się szkolny etap VII Konkursu Recyta‐
torskiego  WIOSENNE  SPOTKANIA 
Z  AUTORAMI  LUBELSZCZYZNY, 
którego  pomysłodawcą  jest  Krasno‐
brodzki Dom Kultury. 
W  komisji  konkursowej  znalazły  się 
panie: Mariola Kawecka – przedstawi‐
cielka  organizatora  konkursu,  Alina 
Słota  –  poetka  regionalna,  Dorota 
Szwal  –  bibliotekarka  MiejskoGmin‐
nej  Biblioteki  Publicznej  w  Krasno‐
brodzie,  a  także  Grażyna  Nowosad  – 
organizatorka eliminacji szkolnych. 

Uczestnicy  konkursu  najchętniej 
wybierali  wiersze  Zbigniewa  Dmitro‐
cy,  zaś  recytatorzy  z  klas  IVVI  naj‐
częściej mówili fragmenty prozy Bole‐
sława  Prusa. Nie  zabrakło  też  tekstów 
pani  Marianny  Olszewskiej,  księdza 
Pawła Słonopasa, Władysława Sitkow‐
skiego oraz Wincentego Pola. 

Po  wysłuchaniu  recytacji  15 
uczestników  z  klas  IIII  komisja  kon‐
kursowa  postanowiła  przyznać  nastę‐

pujące miejsca:  I miejsce  – Antonina 
Działa z klasy I b i ex aequo Franci‐
szek Sachajko z klasy I b, II miejsce 
– Patryk Pryciuk z klasy I a. W star‐
szej  grupie  wiekowej  klas  IVVI  za‐
prezentowało  się  10  recytatorów.  Ko‐
misja  przyznała  następujące  miejsca: 
I miejsce – Maja Cios z klasy V b  i   
ex aequo Weronika Osuch z klasy VI 
b,  II  miejsce  –  Marianna  Sachajko 
z  klasy  V  b.  Poza  tym  w  konkursie 
przyznano  wyróżnienia,  które  otrzy‐
mali: Hanna Maruszak z klasy III b, 

Julia  Nawój  z  klasy  IV  a  oraz 
Agnieszka Dąbrowska z klasy VI a.

Naszą  szkołę  w  finale  konkursu 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury bę‐
dą  reprezentować  następujący  ucznio‐
wie: Antonina  Działa,  Franciszek  Sa‐
chajko, Maja Cios i Weronika Osuch.
Recytatorom serdecznie dziękujemy za 
udział  w  konkursie,  gratulujemy  oraz 
życzymy dalszych  sukcesów w  rozwi‐
janiu swych zdolności recytatorskich.

Grażyna Nowosad

Konkurs recytatorski
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Dnia 5 lutego 2019 roku mieli‐
śmy zaszczyt gościć w naszej 

szkole  dwóch  znakomitych  fotogra‐
fów:  Stanisława  Orłowskiego  i  Tade‐
usza  Mierzwę.  Spotkanie  okazało  się 
być  bogatą  lekcją  nie  tylko  fotografii 
ale i historii.

Pan S. Orłowski  polski artysta fo‐
tograf,  członek  Okręgu  Świętokrzy‐
skiego Związku Polskich Artystów Fo‐
tografików,  członek  honorowy  Foto‐
klubu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  czło‐
nek  założyciel  i  członek  honorowy 
Zamojskiego  Towarzystwa  Fotogra‐
ficznego  i wiceprzewodniczący Komi‐
sji  Fotografii  Krajoznawczej  Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Tu‐
rystycznoKrajoznawczego.  Pan  Or‐
łowski podzielił  się  z nami  swoim po‐
nad  60letnim  doświadczeniem  twór‐
czości  fotograficznej. Mieliśmy okazję 
poznać  tajniki  wykonania  profesjonal‐
nej  analogowej  fotografii  i  podziwiać 
niezwykle  klimatyczne  fotografie 
naszego gościa z lat 60 – 80.
Szczególne miejsce w  jego  twórczości 
zajmuje  fotografowanie  Zamościa,  fo‐
tografia  krajobrazowa,  fotografia  ro‐
dzajowa,  fotografia  architektury,  foto‐
grafia reportażowa. 

W  2018  roku  został  uhonorowany 
Medalem  „Za  Zasługi  dla  Fotografii 
Polskiej”    odznaczeniem  przyznawa‐
nym  przez Kapitułę  Fotoklubu Rzecz‐
pospolitej  Polskiej  Stowarzyszenia 
Twórców  w 100. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

W  2016  roku  ukazał  się  pierwszy 
album  twórczości  Stanisława  Orłow‐
skiego pt. „Mój Zamość 1960 – 1980”. 
W  2018  wydano  drugi  album  pt. 
„Dwie  dekady, Zamość w  latach  1980 
– 2000”. Podczas rozmów w kuluarach 
dowiedzieliśmy  się,  że  szykuje  się 
trzeci album, niezwykle zaskakujący… 
ale szczegółów nie zdradzimy ;)

Nasz  drugi  gość  – Tadeusz Mierz‐
wa  –  niesamowity  człowiek.  Dzięki 
spotkaniu  z  nim  mieliśmy  okazję  do‐
tknąć  świata  profesjonalnej  fotografii. 
Krajobraz  i  portret  to  dziedziny  foto‐
grafii, które najbardziej pasjonują Pana 
T.  Mierzwę.  „O  poranku”,  „Wokół 
muzyki”,  „Była  jesień”  oraz  „400  lat 
później”  –  to  wystawy  indywidualne 
prezentowane  w  Zamościu.  Jest  także 
autorem  kilkunastu  wystaw  zbioro‐
wych w Polsce. Jego zdjęcia były rów‐
nież  publikowane  w  kalendarzu  Foto 
Kuriera.

Pan  T.  Mierzwa  przedstawia  na 
swoich  fotografiach  uroki  miejsc, 
gdzie  u  schyłku  życia mieszkał  polski 
humanista  i  poeta  renesansu,  Szymon 
Szymonowic,  przyjaciel  Jana  Zamoy‐
skiego, z którym współtworzył Akade‐
mię Zamojską.

Podczas  spotkania  przybliżył  nam 
podstawy  fotografii  cyfrowej.  Mówił 
o  bardzo  ważnych  elementach,  decy‐
dujących,  dzięki  którym  tworzy  się 
profesjonalne  fotografie  oraz  przybli‐
żył  sprawy  techniczne,  mające  duży 
wpływ  na  efekt  końcowy  pracy.  Po‐
znaliśmy  pokrótce  warunki  w  jakich 
tworzy  się  fotografię  krajobrazu. Mie‐
liśmy  okazję  obejrzeć  twórczość  Pana 
T.  Mierzwy,  do  obejrzenia  której  za‐
chęcamy i Państwa na www.tamiga.pl 

Mamy  nadzieję,  że  to  spotkanie 
zaowocuje  rozwojem  twórczości  na‐
szych uczniów.
Liczymy  na  Was  ;)  a  Tamiga  już  na 
Was czeka ;) Czeremcho nadchodzimy 
… ;)

W  organizację  zaangażowali  się 
uczniowie  z  koła  fotograficznego  oraz 
panie  Marzanna  Tarłowska,  Halina 
Gontarz, Grażyna Krzeszowska  i Mał‐
gorzata  LipczewskaLitwińczuk  –  au‐
torka tej relacji.

Spotkanie z fotografią w Zespole Szkół w Krasnobrodzie
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Młodzież  zapobiega  poża‐
rom  to  Ogólnopolski 

Turniej  Wiedzy  Pożarniczej,  który 
w  naszej  gminie  od  lat  cieszy  się 
dużym  zainteresowaniem.  W  tym 
roku do eliminacji szkolnych w Ze‐
spole Szkół w Krasnobrodzie przy‐
stąpiło  ponad  sześćdziesiąt  osób 
w  trzech  kategoriach  wiekowych. 
Najlepsi  zakwalifikowali  się  do 
szczebla gminnego.
6  marca  w  Zespole  Szkół  w  Kra‐
snobrodzie zostały przeprowadzone 
eliminacje  gminne.  Jak  co  roku 
uczestnikami  byli  uczniowie  szkół 
podstawowych z Krasnobrodu, Ka‐
czórek,  Majdanu  Wielkiego  oraz 
gimnazjaliści  i  licealiści  krasno‐
brodzkiego  Zespołu  Szkół.  Turniej 
przebiegał  w  dwóch  etapach:  naj‐
pierw uczestnicy  rozwiązywali  test, 
a  następnie  najlepsi  zmierzyli  się 
w rozgrywce finałowej. 
W  tym  roku  mieliśmy  dodatkową 
atrakcję.  Kiedy  uczniowie  czekali 
na wyniki pierwszego etapu na sali 
gimnastycznej  odbyły  się  pokazy 
pożarnicze.  Strażacy  OSP  w  Kra‐
snobrodzie:  Paweł  i  Piotr  Sachajko 
oraz Łukasz Ratyna zaprezentowali 
podręczny  i  specjalistyczny  sprzęt. 
Uczestnicy  mogli  sami  sprawdzić 
jak  ciężkie  są  narzędzia,  których 
używa  się  w  akcjach  ratowniczych 
i  jak  zabezpieczona  jest  osoba  po‐
szkodowana w czasie wypadku. 

Kolejny  etap  wyłonił  zwycięz‐
ców.  Podsumowując:  w  kategorii 
Szkoły Podstawowe – klasy IV  VI 
zwyciężył: Daniel Borek ze Szkoły 
Podstawowej w Majdanie Wielkim. 
Kolejne  miejsca  zajęli:  Karol  Pi‐
róg,  Julia Kula, Hanna Brodziak 
oraz  Marianna  Sachajko  –  ZS 
w Krasnobrodzie. 

W  kategorii  klasy  VIIVIII 
i  gimnazja  pierwsze  miejsce  zajął 
Mateusz Brodziak  ZS w Krasno‐
brodzie,  a  kolejne  Dominik  Gro‐
mek  SP w Majdanie Wielkim,  Ja‐
kub  Oryszczak  z  SP  w  Kaczór‐
kach,  Agnieszka  Prus  i  Monika 
Łasocha  z  SP  w  Majdanie  Wiel‐
kim.

Wśród  licealistów  najlepszym 
był Mateusz  Gromek,  kolejni  to: 
Gabriel  Ząbek, Marcin  Dąbrow‐
ski,  Mateusz  Przygon  i  Bartło‐
miej Kurantowicz. 

Laureaci  z  każdej  kategorii  bę‐
dą  reprezentować  naszą  gminę  na 
szczeblu powiatowym.

Nad  przebiegiem  turnieju  czu‐
wała komisja w składzie: przewod‐
nicząca   Halina Gontarz,  sekretarz 
Andrzej  Gałan,  członkowie  –  Ma‐
teusz Szmidt i Jacek Kowalik.

Zapraszamy  do  udziału w  kon‐
kursie  plastycznym o  tematyce  po‐
żarniczej.

Halina Gontarz
koordynator turnieju

Młodzież zapobiega pożarom
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Inwestycje i remonty w Zespole Szkół w Krasnobrodzie
W  pierwszym  półroczu  roku  szkolnego  2018/2019 

w Zespole Szkół w Krasnobrodzie dokonano wielu 
inwestycji i remontów.

W celu doposażenia  i wymiany zniszczonych mebli  zaku‐
piono  3  zestawy  krzesełek,  stolików 
i  biurek  dla  nauczycieli.  Dzięki  temu 
sale  zyskały  nowoczesny  wygląd 
a uczniowie komfort pracy. Do sal lek‐
cyjnych  zakupiono  i  zamontowano  6 
projektorów  z  uchwytami. W  ramach 
realizacji  programu  ,,Aktywna  Tabli‐
ca” zakupiono dwa 65calowe monito‐
ry  interaktywne.  W  celu  sprawnego 
przekazywania  informacji  uczniom 
i nauczycielom zakupiono  i  zamonto‐
wano  ekran  informacyjny  na  dolnym 
korytarzu  bloku C,  oraz  reaktywowa‐
no  ekran  na  bloku  B  oraz  zakupiono 
program ,,Wirtualna gazetka szkolna”. 
Dokonano  naprawy  rolet  w  kilku  sa‐
lach  lekcyjnych oraz zakupiono nowe 
do bibliotek, oddziału zerowego, sali przyrodniczej, sali eduka‐
cji wczesnoszkolnej, księgowości. 

W celu  zapewnienia  bezpieczeństwa uczniom podczas  za‐
jęć  na  sali  gimnastycznej  dokonano  wymiany  parapetów,  zaś 
salę  do  gimnastyki  korekcyjnej  doposażono  w  zestaw  luster, 
ściankę wspinaczkową oraz maty  puzzle pozwalające zacho‐
wać odpowiednią amortyzację podczas wykonywania ćwiczeń.

Remontu  na  szeroką  skalę  dokonano  również w  stołówce 
szkolnej. Wymieniono  glazurę  i  wentylację  w  pomieszczeniu 
do  mycia  naczyń,  odmalowano  ściany  w  stołówce,  usunięto 
starą niedrożną wentylację. 

Na  bloku A  dokonano  wymiany  instalacji  kanalizacyjnej 

z żeliwnej na PCV. Nie zapomniano też o części przedszkolnej. 
Po przeprowadzeniu dużego remontu w czasie wakacji na dol‐
nym korytarzu przedszkola,  teraz w pomieszczeniu socjalnym 
zamontowano aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem. 

Wprowadzone  udogodnienia  mają  służyć  uatrakcyjnie‐
niu zajęć przedszkolnych i ułatwić realizację podstawy pro‐
gramowej.

Dyrekcja ZS w Krasnobrodzie 
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Międzynarodowe Warsztaty Teatralne 
w Zespole Szkół w Krasnobrodzie

15  lutego  2019  r.  w  Zespole 
Szkół w Krasnobrodzie gościli‐

śmy  aktorów  teatralnych  z  lubelskich 
teatrów, Teatru „Bez didaskaliów” oraz 
Teatru  Pantomimy  „Komparsowie”  na 
czele  z  reżyserem  p.  Martyną  Cho‐
dowską  i  reżyserem  Integracyjnego 
Teatru  „Parostki”  z Kijowa, Vitalij’em 
Liubot’ą. W  warsztatach  wzięli  udział 
uczniowie  klas  IV, V,  i VI  oraz  grupa 
przedszkolaków. Uczniowie mieli oka‐
zję  uczestniczyć  w  profesjonalnych 
warsztatach  teatralnych, których celem 
było  przybliżenie  technik  teatralnych 
i  ich  zastosowanie w  edukacyjnej,  pe‐
dagogicznej,  psychologicznej  korekcie 
i  procesach  twórczych.  Działania  sku‐
piały  się  przede  wszystkim  na  pracy 
z  przestrzenią,  uznaniu  osobistej  prze‐
strzeni osoby  i  jej  ekspansji,  interakcji 
przestrzeni  osobistej  i  przestrzeni  gru‐
powej,  znalezieniu  dużego  obszaru 
w  przestrzeni  społecznej,  tworzeniu 
miejsca do gry. 

Grupa  z  naszego  przedszkola 
z Krasnobrodu brała udział w warszta‐
tach – zabawa w teatr. Był to teatr nie‐
zwykły,  gdzie  historię  opowiada  się 
bez  użycia  słów,  gdzie  poprzez  ruch 
i gest wcielić  się można w dowolnego 
bohatera  i  wyruszyć  na  poszukiwania 
przeróżnych  przygód.  Teatr  pantomi‐
my  to  inaczej  teatr  wyobraźni.  Dzieci 

uczyły się jak za pomocą ruchu, gestu, 
mimiki  oraz  postawy  ciała  wyrażać 
emocje  oraz  intencje.  Poznały  iluzję 
spotykaną  w  teatrze  pantomimy  jak 
np.  iluzję wchodzenia  po  linii, motyla 
latającego  na  łące  itp.  Dzieci  biorące 
udział w warsztatach,  teatr pantomimy 
pobudził  do  twórczego  myślenia,  po‐
mysłowości  oraz  zachęcił  do  ekspresji 
własnej  i  podejmowania  ciekawych 
zadań twórczych.

Składamy ogromne podziękowania 
pani  Martynie,  panu  Vitalijowi  całej 

grupie  teatralnej:  Patrycji,  Zosi,  Zu‐
zannie,  Julce,  Sylwii, Amelii,  Bartko‐
wi, Bartkowi, Mikołajowi, Dorianowi, 
Michałowi. 

W  organizację  zaangażowały  się: 
pani Grażyna Nowosad,  Justyna Kwa‐
śniewska,  Renata  Nowosielecka,  Bar‐
bara  Dziura,  Małgorzata  Lipczewska
Litwińczuk. 

Jadwiga Biszczanik
i Małgorzata LipczewskaLitwińczuk

WIEŚCI  
 z Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego 

im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
Pielęgnacja drzew w Zespole Pałacowo – Parkowym

w Krasnobrodzie – etap II
Jesienią  2018  roku wykonano  dalsze  prace  pielęgnacyj‐

ne  i  konserwatorskie  w  Zespole  Pałacowo  –  Parkowym,   
w części  parku położonej po stronie północnozachodniej.

Zgodnie z „Inwentaryzacją dendrologiczną”, prace spro‐
wadzały się do poprawy bezpieczeństwa oraz poprawy stanu 
sanitarnego drzewostanu, a więc polegały na   usunięciu ko‐
narów i gałęzi martwych i zamierających, usunięciu jemioły, 

założeniu  wiązań  elastycznych  zabezpieczających  drzewa 
wielopniowe przed rozłupaniem, dokonaniu adaptacji drzew 
bez konieczności wykonywania cięć.

Pracami tymi objętych zostało 74 sztuk drzew. 
Wykonawcą pielęgnacji  była F.U.  „WIEWIÓRKA” Da‐

riusz Chotyński z Brześcia Kujawskiego. 
Całkowita wartość zadania  to 17.928,00 zł, w  tym war‐

tość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi‐
ska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: 8.000,00 zł.
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Znamy  już  listę młodych woka‐
listów  z  miasta  i  gminy  Kra‐

snobród,  którzy  wystąpią  w  powiato‐
wym  etapie  tegorocznego  Wojewódz‐
kiego  Konkursu  Piosenki  Dziecięcej  i 
Młodzieżowej  „Śpiewający  słowik”. 
Podczas eliminacji gminnych, które od‐
były się we wtorek 12 marca w Krasno‐
brodzkim  Domu  Kultury,  nominacje 
zdobyły   Martyna Kukiełka, Weronika 
Roczkowska,  Dominika  Kawka  i  Ga‐
briela Szpyra.

W  najmłodszej  grupie  wykonaw‐
ców  w  wieku  od  6  do  10  lat  Martyna 
Kukiełka  ze  Szkoły  Podstawowej  w 

Kaczórkach  wyśpiewała  nominację 
utworami  „Niech  żyje  bal”  i  „Kaktus”. 
Kolejne  dwie  wokalistki  występowały 
w  kategorii  11    13  lat  i  zostały  doce‐
nione   Weronika  Roczkowska  za  pio‐
senkę „Radość najpiękniejszych dni”, a 
Dominika  Kawka,  reprezentująca  JD 
Studio Muzyczne, za utwory „Szklanka 
wody”  i  „Księżniczka”.  Z  kolei w  naj‐
starszej  kategorii  wiekowej  17    20  lat 
Gabriela  Szpyra  z  Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury  ujęła  jurorów piosenka‐
mi „Moja cisza” i „Wilcza zamieć”. 

Oprócz  nominacji  jury  przyznało 
jedno wyróżnienie dla Mai Gaczoł z SP 

Kaczórki za utwór „Bal moich lalek”.
Uczestników  tegorocznych  elimi‐

nacji  gminnych  oceniały    instruktorka 
muzyki w KDK Aneta Krupa, inicjator‐
ka  i  prowadząca  chór  „Krasnobrodzki 
Gospel” Karolina  Piotrowska  oraz  kie‐
rownik  Zespołu  Folklorystycznego 
„Wójtowianie” Alicja Parkitny.

Przesłuchania  najlepszych  wokali‐
stów z powiatu zamojskiego odbędą się 
również  w  Krasnobrodzie  26  marca, 
natomiast  finał wojewódzki  jest  plano‐
wany na 8 i 9 kwietnia w Rykach.

Ias24. eu

Projekt pn. „Pielęgnacja i konserwacja 
drzewostanu w  parku przypałaco‐
wymw Krasnobrodzie  etap II”

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Projekt z zakresu edukacji
ekologicznej realizowany w Sanatorium

Od  marca  do  listopada  2018r  Sanatorium  realizowało 
projekt  pn.  „Ochrona  przyrody  i  ekologia  w  uzdrowisku  – 
etap  I”,  na  mocy  umowy  z  Wojewódzkim  Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

W ramach tego przedsięwzięcia prowadzone były nastę‐
pujące działania:
1. Ustawiono na  terenie parku 6  tablic  informacyjno – edu‐
kacyjnych  o  tematyce:  Krasnobrodzki  Park  Krajobrazowy; 
Geologia;  Rośliny  Krasnobrodzkiego  Parku  Krajobrazowe‐
go;  Zwierzęta  Krasnobrodzkiego  Parku  Krajobrazowego; 
Zabytki, czyli co warto zobaczyć; Atrakcje turystyczne.
2.  Zakupiono  3  zestawy  trójdzielnych  pojemników  do  se‐
gregacji  odpadów  o  pojemności  120  litrów  każdy  i  rozsta‐
wiono je przy obiektach sanatoryjnych.
3. Przeprowadzonych zostało 7 edycji warsztatów dla dzieci 
przebywających  w  Sanatorium,  przez  nauczycieli  Zespołu 
Szkół  Specjalnych  przy  Sanatorium  Rehabilitacyjnym 
w  Krasnobrodzie,  członków  Krasnobrodzkiego  Stowarzy‐
szenia Korczakowskiego, jak też przez pracowników Zespo‐
łu  Lubelskich  Parków  Krajobrazowych.  Realizowane  były 
tematy  związane  z  przyrodą  występującą  w  województwie 
lubelskim  oraz  z  ekologią.  Zajęcia  terenowe  odbywały  się 
w parku. Dzieci oglądając tablice informacyjno – edukacyj‐
ne,  zapoznawane były z  treściami zamieszczonymi na nich, 
słuchały  prelekcji  o  przyrodzie  roztoczańskiej  i  rozpozna‐

wały gatunki drzew znajdujących  się w parku. Prowadzący 
organizowali  również  gry  i  zabawy  terenowe,  wplatając 
w  nie  treści  edukacji  ekologicznej  i  przyrodniczej.  Łącznie 
w 7 spotkaniach uczestniczyło ok. 310 dzieci.
Podczas  warsztatów  każdorazowo  organizowane  były  dwa 
konkursy: quiz z wiedzy o przyrodzie występującej w woje‐
wództwie  lubelskim,  jak  również  plastyczny  o  tematyce 
ekologicznej.

W  konkursach wzięło  udział  łącznie  304  dzieci, w  tym 
do  konkursu  przyrodniczego  przystąpiło  157  osób,  zaś 
w konkursie plastycznym złożonych zostało 147 prac. Zwy‐
cięzcy zostali nagrodzeni drobnymi akcesoriami komputero‐
wymi  typu  pendrive  czy  powerbank  oraz  nagrodami  książ‐
kowymi. Na  pozostałych  uczestników  czekały  nagrody  po‐
cieszenia.

Całkowita  wartość  zadania  to  15.525,25  zł,  z  czego 
kwotę 6.500,00 zł stanowiła dotacja Wojewódzkiego Fundu‐
szu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 
Pozostała  część  to  udział  własny  Sanatorium,  stanowiący 
zarówno wkład  pieniężny  (6.525,25  zł)  oraz wkład  rzeczo‐
wy  w  postaci  wartości  wykonanych  prac  na  rzecz  tego 
przedsięwzięcia  przez  pracowników  Sanatorium  oraz  pra‐
cowników Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Działania mające na celu promocję piękna przyrody roz‐
toczańskiej  oraz  propagowanie  wiedzy  o  tematyce  ekolo‐
gicznej,  chcielibyśmy  kontynuować  w  następnych  latach, 
jako kolejne etapy tego przedsięwzięcia.

Marta Lizut
Projekt pn. „Ochrona przyrody
i ekologia w uzdrowisku  etap I”

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar‐

ki Wodnej w Lublinie
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Od kilku  już  lat w dniu 8 marca 
panowie  z  Klubu  50  Plus 

(obecnie  działa  jako  stowarzyszenie) 
zapraszają  swoje  klubowe  koleżanki  na 
spotkanie  z  okazji  Międzynarodowego 

Dnia  Kobiet.  Tak  też  było  i  8  marca 
2019  roku.  Spotkanie  odbyło  się 
tradycyjnie  w  Krasnobrodzkim  Domu 
Kultury. 

Wspólne świętowanie rozpoczęło się 
od życzeń, które panowie złożyli 

paniom. Do nich były dołączone kwiaty 
i  okolicznościowe  kartki  przygotowane 
tradycyjnie  już  przez  pana  Janusza 
Szpyrę.  Następnie  wszyscy  zostali 
zaproszeni  na  słodki  poczęstunek.  Przy 
stole  był  czas  na  luźne  rozmowy,  żarty 
i  dużą  dawkę  dobrego  humoru. 
Klubowicze  rozmawiali  też  o  planach 
działalności na najbliższy czas. 

W  związku  z  tym,  że w  niewielkiej 
odległości  czasowej  od Dnia Kobiet,  tj. 
10  marca  w  Polsce  obchodzony  jest 
Dzień  Mężczyzn,  panie  przygotowały 
niespodziankę  dla  swoich  kolegów   
złożyły  im  życzenia  i  wręczyły 
upominki.

Kiedy  wszystkie  życzenia  zostały 
złożone, a upominki przekazane, można 
było  kontynuować  spotkanie,  które 
przebiegło  w  miłej  i  świątecznej 
atmosferze.

M. Czapla
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Działające w gminie Krasnobród 
stowarzyszenia  i  kluby  sporto‐

we  mogą  liczyć  na  wsparcie  miejsco‐
wych  władz  przy  realizacji  swoich  po‐
mysłów. Dotychczasowe doświadczenia, 
problemy  i plany na przyszłość były  te‐
matem  spotkania,  które  odbyło  się 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury.

W dyskusji wzięli udział przedstawi‐
ciele 14 organizacji, w  tym najmłodsze‐
go Stowarzyszenia  „Malowanka”  z Ma‐
lewszczyzny,  które  powstało  zaledwie 
przed kilkoma dniami. Władze samorzą‐
dowe  reprezentowali  burmistrz  Kazi‐

mierz Misztal i jego zastępca Janusz Oś, 
którzy  dziękowali  za  dotychczasową 
działalność i zachęcali do podejmowania 
nowych inicjatyw. 

  Jednym  z  ważnych  tematów  było 
pozyskiwanie pieniędzy przez stowarzy‐
szenia, po które mogą sięgać korzystając 
z  pomocy  urzędu  czy  domu  kultury. 
Efekty  są  niemalże  natychmiastowe 
w  postaci  już  przygotowanych  dwóch 
wniosków  o  dofinansowanie  i  zapowie‐
dzi kolejnych projektów. Taki jest też cel 
tych  spotkań,  by  oprócz  wymiany  do‐
świadczeń między  różnymi  organizacja‐

mi,  aktywizować  je  i  wspierać  w  ich 
działalności   mówi zastępca burmistrza 
Krasnobrodu Janusz Oś.

Uczestnicy  dyskusji  rozważali  rów‐
nież m. in. możliwość organizacji gmin‐
nego festiwalu smaków, a także zastana‐
wiali  się  nad  tym  jak  mobilizować  do 
aktywności mieszkańców miejscowości, 
w których nie ma  stowarzyszeń. Szcze‐
gółowe  ustalenia  nie  zapadły,  ale  przy‐
najmniej  niektóre  pomysły  mają  szanse 
na  realizację,  a  coroczne  dyskusje  dzia‐
łaczy  społecznych  mają  być  organizo‐
wane cyklicznie. 

Ias.24.eu

W stowarzyszeniach siła

Święto Pań i Panów w Klubie 50 Plus




