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Dyrektor nowego
Zespołu Szkół w Krasnobrodzie
W wyniku przeprowadzonego w dniu
29 maja 2017r. postępowania konkurso
wego na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół w Krasnobrodzie wyłoniono kan
dydata na dyrektora utworzonej z dniem
1 września 2017r. nowej jednostki.
Kandydatem została Pani Elżbieta
Działa z Krasnobrodu. Od 01.09.2012r.
pełni funkcję Dyrektora Samorządowego
Zespołu Szkół w Józefowie. Wcześniej
w latach 19982012 pracowała jako na
uczyciel języka polskiego w Szkole Pod
stawowej w Stanisławowie. Ukończyła
Akademię Pedagogiczną w Krakowie na
kierunku filologia polska, podyplomowe
studia w zakresie historii na UMCS
w Lublinie, kurs kwalifikacyjny z zakre
su organizacji i zarządzania oświatą
w WODN w Lublinie oraz Studium Bi
bliotekarskie w Zamościu. Jest nauczy
cielem dyplomowanym, egzaminatorem
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Krakowie, przewodnikiem terenowym
po Zamościu i Roztoczu, na terenie Roz
toczańskiego Parku Narodowego i kom
pleksu memoriałowego Muzeum –
Miejsca Pamięci w Bełżcu. Posiada do
świadczenie w zakresie pozyskiwania
funduszy unijnych oraz liczne osiągnię
cia uczniów w zakresie wiedzy poloni
stycznej na szczeblu gminnym, po
wiatowym i wojewódzkim. Była wielo
krotnie nagradzana nagrodą Dyrektora
Szkoły i Burmistrza za zaangażowanie,
podnoszenie kwalifikacji oraz właściwe
kierowanie szkołą.
Burmistrz Krasnobrodu Zarządze
niem Nr 314/2017 z dnia 2 czerwca
2017r. powierzył z dniem 1 września

2017r. Pani Elżbiecie Działa stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkół w Krasnobro
dzie na okres do dnia 31 sierpnia 2022r.
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otrzymało w konkursie „Lubelskie Mi
krodotacje FIO 2” ogłoszonym przez
Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgo
rajskiej dofinansowanie w wysokości
5000 zł na realizację projektu pn. „Se
nior na walizkach”. Skierowany jest on
do mieszkańców Gminy Krasnobród po
wyżej 50 roku życia i polega na zorgani
zowaniu dla 40 osób jednodniowego
wyjazdu do tzw. „Krainy Rumianku”
w powiecie parczewskim, połączonego
z warsztatami edukacyjnymi.
Projekt ma na celu integrację środo
wiska, nabycie nowych umiejętności
i poszerzenie wiadomości przyrodni
czych, kulturalnych i turystycznych wo
jewództwa
lubelskiego.
Planowany
wyjazd ma się odbyć w pierwszej poło
wie sierpnia 2017r.
Informacje zebrała: Mariola Czapla
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Wizyta gości z parlamentu

oseł Agata Borowiec wraz ze stażystami Międzyna
rodowego Programu Staży Parlamentarnych  Yulią
Litkovets i Fredericem Schulte w dniu 14 czerwca br. od
wiedzili miasto Krasnobród.
Korzystając z zaproszenia Burmistrza Kazimierza Misz
tala uczestniczyli w spotkaniu w Urzędzie Miejskim. Zoba
czyli też najciekawsze miejsca Krasnobrodu  Kościół pw.
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Muzeum Wsi Kra
snobrodzkiej, krasnobrodzki zalew i rozległą plażę. Wyjąt
kowym przeżyciem była dla nich modlitwa w Kaplicy na
Wodzie.
A oto krótkie refleksje (relacje) stażystów z pobytu
w Krasnobrodzie:
Jestem stażystą Międzynarodowego Programu Staży
Parlamentarnych i pod opieką Poseł na Sejm RP Pani Agaty
Borowiec poznaję jak funkcjonuje Sejm. Dnia 14 czerwca br.
w towarzystwie Pana Kazimierza Misztala – Burmistrza
Krasnobrodu i Pana Janusza Osia – doradcy burmistrza
mieliśmy okazję zwiedzić piękne miasto Krasnobród. Zoba
czyliśmy Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Pan
ny datowany na rok 1699 oraz Muzeum Wsi
Krasnobrodzkiej. Panowie Kazimierz Misztal i Janusz Oś
oprowadzili nas po muzeum i opowiedzieli o eksponatach.
Mieliśmy również okazję zawierzyć nasze prośby Matce Bo
skiej Krasnobrodzkiej w Kaplicy nad Wodą oraz zobaczyć
zbiorniki wodne i plażę. Serdecznie dziękuję Panu Burmi
strzowi oraz Panu Doradcy za poświęcony czas i ciekawą,
poznawczą wycieczkę. Krasnobród jest miejscem o wyjątko

wej naturze i historii, do którego zechcę powrócić.
Yulia Litkovets
Serdecznie chciałbym podzięko
wać Panu Burmistrzowi, który
poświęcił swój ceny czas i osobi
ście oprowadził nas po Krasno
brodzie pokazując najważniejsze
atrakcje.
Miasto i jego życzliwi miesz
kańcy jeszcze długo pozostaną
w mojej pamięci i z wielką przy
jemnością tu powrócę.
Frederic Schulte
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egoroczne obchody dnia mia
sta organizowane przez Bur
mistrza Krasnobrodu i Krasnobrodzki
Dom Kultury odbędą się w dniach 21
23 lipca 2017r.
Rozpoczną się one w piętek
21.07.2017 r. wernisażem wystawy
malarstwa Grażyny SybirskiejWilk,
który odbędzie się w Krasnobrodzkim
Domu Kultury.
Program drugiego dnia imprezy
(sobota 22.07.2017r.) rozpocznie się
o godz. 6.30 nad krasnobrodzkim zale
wem Zawodami Wędkarskimi o Pu
char Burmistrza Krasnobrodu (zawody
gruntowe). Po południu zaś, na terenie
obok zalewu przy ul. Partyzantów
o godz. 17.00 rozpocznie się festyn
wakacyjny. W jego programie będą:

DNI KRASNOBRODU

konkursy i zabawy dla dzieci, występ
zespołu tańca nowoczesnego "Step
Dance" z KDK. pokaz tańca oriental
nego, a godz. 19.00 rozpocznie się
GALA DISCO POLO, w której wy
stąpią zespoły „TEX”, „Heidfeld”
i gwiazda wieczoru „Faster”. Po kon
certach będzie pokaz Fire Show (Teatr
Ognia) i dyskoteka pod gwiazdami.
W ostatnim dniu imprezy (niedzie
la 23.07.2017r.) również na terenie
obok zalewu przy ul. Partyzantów od
będzie się XXVII Przegląd Orkiestr
Dętych pod Honorowym Patronatem
Starosty Zamojskiego Henryka Mate
ja. Koncerty orkiestr na scenie plene
rowej poprzedzi przemarsz orkiestr

ulicami Krasnobrodu (z Placu Siekluc
kiego na miejsce przeglądu) oraz
wspólne odegranie przez wszystkie or
kiestry dwóch utworów. Po przeglą
dzie, od godz. 19.00 rozpoczną się
koncerty, w których wystąpią: zespół
folklorystyczny „Wójtowianie” oraz
zespoły: „Hayer” i „Czadoman” 
gwiazda wieczoru. Ostatni dzień Dni
Krasnobrodu oraz cała drzydniowa im
preza zakończy się dyskoteką pod
gwiazdami.
Podczas dni miasta odbędzie się
też wystawa ptaków egzotycznych.
W imieniu organizatorów serdecz
nie zapraszam.
Mariola Czapla
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WŚRÓD SWOICH

W

Ks. Profesor Edward Walewander

śród swoich to tytuł książki,
którą przyjaciele, uczniowie
i znajomi wydali w 70 rocznicę uro
dzin ks. prof. dr hab. Edwarda Wale
wandra. Tytuł dzieła liczącego 489
stron dobrze oddaje atmosferę, która
towarzyszyła samej uroczystości świę
towania urodzin. To zaś wydarzenie
miało miejsce na Katolickim Uniwer
sytecie Lubelskim Jana Pawła II
w dniu 24 maja br.

Wśród bliskich Jubilatowi sprawo
wana była najpierw Msza św. w ko
ściele akademickim KUL. Przewo
dniczył jej abp Stanisław Budzik  me
tropolita lubelski. Kazanie wygłosił
abp Stanisław Wielgus. Podkreślił
w nim, że jubileusz jest okazją do do
konania pewnych podsumowań życio
wych. Te wypadły dla Jubilata bardzo
pozytywnie. Największą wartością je
go życia jest jednak kapłaństwo. Za
wsze trzeba pamiętać,
że kapłan z łac. sacer
dos – oznacza święty
dar. Kapłan jest dla in
nych, nie dla siebie.
Kapłan jest po to, by
innych prowadzić do
Boga.
We Mszy św. kon
celebrowanej uczestni
czyło w sumie pięciu
biskupów: bp Ryszard
Karpiński, bp Mieczy
sław Cisło i bp Józef
Wróbel oraz kilku
dziesięciu
kapłanów
różnych stopni i god
ności, tym wielu profe
sorów akademickich,
kole gów z lat stu
diów, pracy i posług
duszpasterskich. Z da
lekiej Austrii, z Inns
brucku przybył ks. Jó
zef
Niewiadomski,
z Peru ks. Luis Za
mbrano – kolega z lat
studiów w tymże Inns
brucku.
Na zakończenie li
turgii ks. prof. Wale
wander
podziękował
wszystkim
uczestni
kom Eucharystii i za
prosił na drugą część
uroczystości.
Druga część uro
czystości odbywała się
w Centrum Transferu
Wiedzy KUL. Rozpo
czął ją śpiew „Gaude
Mater Polonia” w wy
konaniu Zespołu Tańca
Ludowego
UMCS.
Gości, a wśród nich bi
skupa Seniora diecezji
Zamojsko  Lubaczow
skiej Jana Śrutwę i Se
kretarza
Episkopatu
Polski Biskupa Artura
Mizińskiego, powitał
ks. prof. Marian No

wak. Następnie zabrał głos, w którym
gratulacje i podziękowanie za dwu
dziestoletnią pracę i aktywność na
Wydziale Nauk Społecznych wyraził
dziekan Wydziału Nauk Społecznych
KUL – ks. prof. Stanisław Fel.
Sylwetkę Jubilata przedstawił dość
dokładnie prof. Wiesław Śladkowski.
Podkreślał, że miejsce urodzenia (Nie
mirówek w parafii Krasnobród) cha
rakteryzujące się pięknem przyrody,
bogactwem tradycji i pamiątek histo
rycznych kształtowało osobowość
ks.Walewandra.

Ks. Jubilat urodził się 6 grudnia
1947 r. Po ukończeniu szkoły podsta
wowej uczęszczał do szkoły w Toma
szowie Lubelskim, by następnie
kontynuować naukę w Technikum
PrzemysłowoPedagogicznym w Lubli
nie. Po maturze w 1968 r. wstąpił do
Seminarium Duchownego w Lublinie.
Po III roku studiów został, jako je
den z najzdolniejszych alumnów, skie
rowany na dalszą naukę i formację do
Innsbrucka w Austrii. W 1974 roku
uzyskał magisterium z teologii na Wy
dziale Teologicznym LeopoldFran
censUniversitaet, a w 1978 obronił
tam doktorat.
Po powrocie do Polski pracował
jako wikariusz w parafii katedralnej
w Lublinie, a następnie jako prefekt
studiów w lubelskim Wyższym Semina
rium Duchownym. Już wtedy zaczął
wykłady z historii Kościoła, w 1983 r.
zajął się całkowicie pracą naukową.
Zajmował się też pracą nad Polonią

Gazeta

rasnobrodzka

w świecie. Pomagał Polakom na
Wschodzie.
Od 1997 r. pełnił funkcję kierowni
ka Katedry Pedagogiki Porównawczej
w Instytucie Pedagogiki Wydziału Na
uk Społecznych KUL. Wypromował 215
magistrów i 10 doktorów.
Otrzymał godność kanonika hono
rowego Kapituły Archikatedralnej Lu
belskiej i kapelana Jego Świą
tobliwości (tytuł prałata). Otrzymał
wiele nagród i wyróżnień międzynaro
dowych i państwowych.
W dalszym ciągu uroczystości
czcigodny Jubilat podziękował zapro
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szonym gościom. Nie sposób było wy
mienić ich imiennie. Niemniej starał
się to uczynić. Tu rzeczywiście okaza
ło się, że jest otoczony samymi „swo
imi”.
Nie zabrakło też przemówień go
ści, wśród których byli m.in. bp Jan
Śrutwa, bp Ryszard Karpiński, Rektor
KUL, prof. Czesław Bartnik oraz
przedstawiciele Wojewody Lubelskie
go i Prezydenta Miasta Lublin.
W następnym etapie przedstawiono
cytowaną na początku Księgę Pamiąt
kową, która nie zawiera w sobie arty
kułów naukowych, ale wspomnienia
i pełne życzliwości słowa pamięci
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o Jubilacie w sumie 82 osób. Jest też
w niej świadectwo naszego Ks. Prałata
Romana Marszalca.
Całość uroczystości uświetnił
wzruszający koncert pieśni i tańców
patriotycznych w wykonaniu Zespołu
Tańca Ludowego UMCS.
Dumni jesteśmy, że ks. Profesor
Edward Walewander wyrósł z naszej
parafii.
ks. prałat dr Eugeniusz Derdziuk
proboszcz Parafii NNMP
w Krasnobrodzie
fot. Leszek Wojtowicz, Archiwum KUL

Gratulacje i życzenia z okazji urodzin
ks. prof. dr hab. Edwarda Walewandra
Czcigodny Księże Jubilacie!
Z okazji pięknego jubileuszu 70. urodzin, w imieniu całe
go Zespołu Redakcyjnego „Gazety Krasnobrodzkiej”, gratu
luję znacznego dorobku naukowego, wszelkich sukcesów
zawodowych oraz dotychczasowych osiągnięć w pracy dy
daktycznej, wyrażonych między innymi w liczbie wypro
mowanych magistrów i doktorów.
Dziękuję za działalność duszpasterską i piękne homilie
głoszone podczas wielu uroczystości religijnych, a także in
teresujące referaty naukowe prezentowane na różnych kon
ferencjach i spotkaniach. W sposób szczególny dziękuję za
te, których mieliśmy okazję wysłuchać w Krasnobrodzkim
Sanktuarium oraz w instytucjach na terenie miasta i gminy
Krasnobród.
Wdzięczność swą wyrażam także za współpracę z „Ga
zetą Krasnobrodzką” oraz za bogate w treści artykuły, które
możemy publikować na łamach naszego pisma.
Jesteśmy dumni, że Ksiądz Profesor jest synem urokliwej
Krasnobrodzkiej Ziemi, o której pięknie mówi i do której
często powraca.
Do gratulacji i podziękowań dołączam życzenia błogosła
wieństwa i wielu łask bożych, opieki Matki Bożej Krasno
brodzkiej na dalsze lata życia oraz wszelkiej pomyślności
i kolejnych sukcesów w pracy duszpasterskiej i naukowej.
Mariola Czapla
Redaktor naczelny
„Gazety Krasnobrodzkiej”

Koncert dla Rodziców

T

„Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na świecie, a radość,
jakiej rodzice doświadczają na widok swych dzieci jest najświętsza”
Johann Heinrich Pestalozzi

akiej właśnie radości doświad
czyli rodzice, którzy w nie
dzielne popołudnie 11 czerwca 2017
roku przybyli do sali widowiskowej
KDK na coroczny KONCERT DLA
RODZICÓW.
Dla swych rodziców wystąpiły
dzieci i młodzież z kół zainteresowań
działających w Krasnobrodzkim Domu

Kultury oraz inni wykonawcy z miasta
i gminy Krasnobród. Koncertowe pre
zentacje rozpoczęli najmłodsi uczest
nicy, czyli Klub Malucha „Ba
wiarenka”. Milusińscy zaprezentowali
program słownomuzyczny „Dla Ma
my i Taty”. Wesołe, pełne miłości
i humoru wiersze zakończyła piosenka
dla rodziny.

Tuż po nich na scenie można było
zobaczyć inscenizację bajki „Ambaras
w bajkowym lesie” w wykonaniu mło
dych aktorów z kółka teatralnego „Ba
biniec”.
Potem nadszedł czas na
prezentacje wokalne przygotowane
pod kierunkiem instruktora Anety
Krupy. „Na wyspach Bergamutach” –
ten bajkowy utwór zaśpiewały sze
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ściolatki, Marta Szykuła debiutująca
w roli wokalistki zaprezentowała
„Czerwoną jarzębinę”. W tym miejscu
należy wspomnieć, że podczas wystę
pu wspierała ją instruktorka, która jest
też autorką piosenki „Kolory Rozto
cza” śpiewanej przez kolejną solistkę 
Weronikę Roczkowską.
Po wokalistkach na scenie pojawiły
się dwie piękne, małe baletnice – Basia
Iskrzak i Martynka Bełz uczestniczki
zajęć baletowych w Szkole Tańca M.J.
Myka w Zamościu. Etiuda baletowa
w ich wykonaniu została nagrodzona
wielkimi brawami, co mamy nadzieję,
będzie motywacją do dalszej pracy.
Kolejnym punktem programu był
występ wokalny Aleksandry Bełz, któ
ra zaśpiewała utwór zatytułowany
„Kobiety, których nie ma”. Po dawce
muzyki nadszedł czas na coś dla miło
śników kabaretu. Gabrysia Szpyra,
Karolina Smoluch i Julia Piechowiak
przedstawiły skecz pt. „Jaś i Xavię”.
Występ dziewcząt wywoływał salwy
śmiechu, co było najlepszym dowo
dem na to, że prezentacja była udana.
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Po kabarecie nadszedł czas na pre
zentacje instrumentalne. Jako pierwszy
wystąpił Hubert Kwiatkowski uczęsz
czający do Akademii Rozwoju Talentu
„Violinki” w Zamościu. W jego wyko
naniu na skrzypcach usłyszeliśmy dwa
utwory: „Piosenkę majową” i „Jesień”
– Antonio Vivaldiego. Potem na scenie
można było podziwiać ksylofonistkę –
Nataszę Klejny  uczennicę Szkoły
Muzycznej. Następnie swoje utwory
dla rodziców wyśpiewały Gabrysia
Szpyra „Jeszcze się tam żagiel bieli”,
duety: Weronika Osuch i Martyna Ku
kiełka „Jarzębina”, Kamila Kowal
i Kinga Pasieczna „Szukaj mnie”. Pre
zentacje wokalne zakończyła Gabrysia
Dobek piosenką „Cudownych rodzi
ców mam”. W chórkach towarzyszyły
jej młodsze koleżanki występujące
wcześniej, razem z prowadzącą zajęcia
wokalne Aneta Krupą. Potem scenę
opanowała kolorowa i uśmiechnięta
grupa maluchów, która w rytmach
zumby pokazała swoje umiejętności
tanecznoruchowe tańcząc pod czuj
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nym okiem równie kolorowej i zawsze
uśmiechniętej instruktorki – Beaty
Kulczyńskiej. Pokaz małych zumbo
wiczek bardzo podobał się oglądają
cym, którzy nagrodzili występ
gromkimi brawami. Nie mniej, podo
bał się także kolejny pokaz tańca.
W wykonaniu uczniów Zespołu Szkół
Ogólnokształcących można było po
dziwiać widowiskowy, lecz bardzo
trudny taniec irlandzki, z którym mło
dzież poradziła sobie znakomicie. Nad
tancerzami czuwała Karolina Piotrow
ska, która cały czas wspierała grupę.
Przedostatnim punktem niedziel
nego, jakże bogatego programu kon
certu były prezentacje instrumentalne
przygotowane przez uczniów szlifują
cych swój talent pod okiem kapelmi
strza Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej
 Mateusza Krawca.
Na trąbce zagrali: „Menueta”  Ja
goda Skiba, „Młodego mistrza” i „Ró
żową panterę” – Kinga Pasieczna,
„Can cana” i „Hallelujah” usłyszeli
śmy w wykonaniu Alicji Buryło, nato
miast Norbert Buryło zaprezentował:
„Rondo” i „La Cucaracha”.
Niedzielny koncert zakończył się
tanecznie i bardzo energicznie. Pokaz
tańca nowoczesnego przygotowany
przez grupę „Step Dance” pod kierun
kiem Anety Lechowicz  instruktora
tańca, dostarczył widzom wielu wra
żeń.
W programie można było zobaczyć
solistów, duet, formację oraz bardzo
widowiskowy pokaz akrobatycznota
neczny. Podczas koncertu tańczyli:
Kamila Mękal, Kacper Kuryło, Agatka
Włodarczyk, Dominika i Kamila Ko
wal, Martyna Trąba, Magda Misztal,
Natalia Pura, Ewa Tyrka, Ola Dziura,
Kinga Jarczak, Natalia Kiersztyn, Ma
rianna Sachajko, Paulina i Adrian Ro
maszko, Mariola Kulas i Klaudia
Gancarz.
Tegoroczne spotkanie dedykowane
Rodzicom już za nami. Życzenia, pio
senki, wiersze i różne prezentacje, to
tylko symbol naszej miłości do nich.
A przecież Oni, obecni są w każdym
dniu naszego życia i należy doceniać
tę obecność, bo
„Rodzice to jedyni ludzie na
świecie, którzy szczerze cieszą się
z naszych sukcesów i boleją z powo
du naszych porażek. Jeśli wciąż
masz taką możliwość  podziękuj im
za wszystko co dla Ciebie zrobili
i powiedz im, jak bardzo ich ko
chasz, ponieważ dzień w którym ich
zabraknie, może nadejść całkiem
niespodziewanie...”.
M.K.
Fotoreportaż – str. 1213
fot. Mariola Kawecka, Aneta Krupa
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Krasnobrodzka Orkiestra Dęta
na Jarmarku Hetmańskim w Zamościu

W

odpowiedzi na zaproszenie
Zamojskiego Domu Kultury,
w niedzielę 4 czerwca 2017 roku Krasno
brodzka Orkiestra Dęta koncertowała
podczas 23. Jarmarku Hetmańskiego –
Festiwalu Produktu Lokal nego w Zamo
ściu.
Tegoroczny Jarmark to 150 wystaw
ców (artykuły spożywcze, wyroby rze
miosła artystycznego, wytwory sztuki
ludowej, przedmioty kolekcjonerskie)
z całej Polski, a także z Ukrainy i Litwy,
warsztaty prowadzone przez przedstawi
cieli ginących zawodów (wikliniarz,
garncarz, tkacz), konkurs potraw „Smaki Zamościa i Rozto
cza” oraz występy artystyczne.
Koncert naszej orkiestry rozpoczął się o godz. 17.00.
Z dużej zamojskiej sceny usytuowanej na Rynku Wielkim,
na której po raz pierwszy grała nasza orkiestra pod kierow
nictwem kapelmistrza Mateusza Krawca, rozbrzmiewały
specjalnie na ten koncert przygotowane utwory. W progra
mie koncertu była muzyka rozrywkowa, filmowa, a także

ludowa. Na zakończenie muzycy wykonali znany i popular
ny utwór „Orkiestry dęte”.
Wraz z orkiestrą wystąpiły wokalistki  przedstawicielki
zespołu folklorystycznego „Wójtowianie”: Alicja Parkitny –
kierownik zespołu, Alicja Olszewska i Zofia Przytuła. Panie
wraz z orkiestrą zaśpiewały „Najtrudniejszy pierwszy
krok”, „Kwiat jednej nocy” i „Maryjankę”. Oprócz tego sa
me zaprezentowały kilka piosenek ze swojego repertuaru.

Były to piosenki ludowe, ale również promujące nasz piękny
region Roztocze.
Zgromadzona publiczność nagrodziła koncertujących
brawami. Wśród odbiorców koncertu był też burmistrz Kra
snobrodu Kazimierz Misztal.
Mariola Czapla

K

rasnobrodzki Dom Kultury
zaprasza do udziału w niżej
wymienionych wydarzeniach kultural
nych i rekreacyjnosportowych organi
zowanych przez KDK i współor
ganizowanych z innym instytucjami:
*24 czerwca – XVIII Powiatowe
Igrzyska RekreacyjnoSportowe LZS
*27 czerwca – Spotkanie w ogrodach
pt. Krasnobród moich wspomnień
(szczegóły)*Międzynarodowe Letnie
Koncerty Organowe w Sanktuarium
Maryjnym w Krasnborodzi (szczegóły
str. 5)
*Letnie koncerty na Placu Siekluckie
go (lipiecsieprień – niedzielne popo
łudnia)
*Zumba na krasnobrodzkiej plaży –
piątkowe wieczory, pierwsze zajęcia

Wydarzenia na lato
14 lipca
*2123 lipca – Dni Krasnobrodu
i XXVII Przegląd Orkiestr Dętych
(szczegóły na str. 3)
*25 lipca – Międzynarodowy Festiwal
Śladami Singera
*30 lipca – XVIII Wojewódzkie Igrzy
ska RekreacyjnoSportowe LZS
*30 lipca – XIV Otwarty Turniej Sza
chowy „Krasnobrodzka Wieża”
*19 sierpnia – XIX Turniej Piłki Pla
żowej o Puchar Burmistrza Krasnobro
du
*2026 sierpnia – XI Festiwal Muzyki
Organowej i Kamerlanej „Per Artem
ad Astra”

*28 sierpnia  3 września – XII Ogól
nopolskie Warsztaty Ilustratorów
*1 września – Bieg Pamięci Dzieci
Zamojszczyzny
*3 września – XVII Gminny Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Kra
snobrodu
*10 września – Diecezjalne Święto
Plonów.
Szczegłówe informacje dotyczące
tych wydarzeń będą sukcesywnie po
dawane na plakatach oraz stronie in
ternetowej KDK:
www.kultura.krasnobrod.pl.
Serdecznie zapraszamy.
Mariola Czapla
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B

ociany białe wpisały się w nasz
rodzimy krajobraz, tak że nie
wyobrażamy sobie lata bez ich towarzy
stwa i bez charakterystycznego klekotu.
Na opuszczonym gnieździe bocianim,
które od wielu lat jest przyrodniczą wi
zytówka Krasnobrodu, ale i Uzdrowiska,
pojawiła się nowa para bocianów.
W prawdzie sąsiedztwo bocianiego
gniazda w samym centrum Krasnobrodu
sprawia pewne problemy natury  na
zwijmy je – estetycznej, to wielu miesz
kańców, jak i powracający co roku na
wypoczynek turyści, przyzwyczajeni do
sielskiego krajobrazu Krasnobrodu,
zgłaszało się do urzędu z zapytaniem:

Nowi lokatorzy

Jaka może być przyczyna, pustego
gniazda przez ostatnie kilka lat?
Snuto nawet pewne teorie związane
z zaginięciem ptaków w czasie przelo
tów do Afryki na zimowiska. O tym, że
w Libanie strzela się dla rozrywki do
stad bocianich na trasie przelotu na wio
snę do Europy, albo o tym, że ptaki
w czasie zimowania najpewniej padły
łupem tamtejszych myśliwych. A także
o nagromadzeniu zbyt dużej ilości bu
dulca, z którego poprzednia para wyko
nała gniazdo, co może zniechęcać do
osiedlenia się nowych przybyszów.
Trzeba przyznać, że faktycznie
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zgodnie z sugestią mieszkańców, po
oczyszczeniu gniazda znalazła się nawa
para ptaków, która zaadoptowała opusz
czone gniazdo.
Z informacji powszechnie dostępnej
możemy dowiedzieć się, że co trzeci bo
cian to „Polak”, z uwagi na to, że w na
szym kraju żyje ponad 50 tys. bocianich
par. Bociany białe szczególnie często
występują we wschodniej części kraju,
gdzie na terenach, na których przemysł
nie jest mocno rozwinięty, mają dogod
ne warunki do życia i odbywania lęgów.
Zachęcamy wszystkich zainteresowa
nych do obserwacji gniazda z bociana
mi.
Janusz Oś

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2

Wsparcie aktywnych grup obywateli i młodych organizacji

W

dniu 31 marca 2017r. Fun
dacja Fundusz Lokalny Zie
mi Biłgorajskiej ogłosiła kolejny
KONKURS GRANTOWY w ramach
projektu „Lubelskie Lokalnie Mikro
dotacje FIO 2”.
Konkurs miał na celu wspieranie
projektów obejmujących działania
w dowolnej sferze pożytku publiczne
go oraz rozwój młodych organizacji
pozarządowych zarejestrowanych na
terenie woj. lubelskiego.
O dotacje w łącznej kwo
cie 416.600zł. mogły ubiegać się orga
nizacje i grupy nieformalne mające
siedzibę na terenie woj. lubelskie
go. Maksymalna kwota dofinansowa
nia jednego projektu to kwota 5.000 zł.
W odpowiedzi na ten konkurs,
w terminie naborów, tj. do 30 kwietnia
br. złożonych zostało 322 wnioski.
Cieszy fakt, że konkurs, po raz ko
lejny zachęcił do działania również
społeczeństwo gminy Krasnobród.
Przedstawiciele naszej gminy (stowa
rzyszenia i grupy nieformalne) złożyły
w sumie 5 wniosków. Budujące jest
to, że wśród wnioskodawców są nowo

powstałe stowarzyszenia, takie jak
„Zielona Knieja” ze Starej Huty i Klub
50 Plus z Krasnobrodu, ale również
stowarzyszenia, które już wcześniej
ubiegały się o fundusze, jak „Uroczy
zakątek” z Majdanu Małego, czy „Do
źródeł” z Krasnobrodu oraz grupy nie
formalne.
Oto stowarzyszenia i grupy niefor
malne oraz zadania, o których dofinan
sowanie ubiegali się wnioskodawcy
z terenu naszej gminy:
1. „Zielona Knieja” Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Miejscowości Stara
Huta i Okolic – projekt „Ocalić od za
pomnienia  wrzesień 1939 w Starej
Hucie”,
2. Stowarzyszenie Klub 50 Plus – pro
jekt „Senior na walizkach”,
3. „Uroczy zakątek” Stowarzyszenie
na rzecz rozwoju miejscowości Maj
dan Mały i okolic, grupa nieformalna
„Razem dla Majdanu Małego”  pro
jekt „Nudzie się nie damy, bo w pla
żówkę gramy”,
4. Stowarzyszenie KulturalnoNauko
we „Do źródeł”, grupa nieformalna
„Chcieć to móc” działająca przy KDK

Projekt „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2” dofinansowany ze środków
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego
Programu  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.Partnerzy: Biłgorajska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A., Gmina Zwierzyniec oraz Apis S. A.

– projekt „Babiniec” chce się rozwi
jać”,
5. Grupa nieformalna „Aktywni ra
zem” działająca przy KDK– projekt
„Magia Zumby  bezpłatne zajęcia
zumby na krasnobrodzkiej plaży”.
Wyniki konkursu zostały ogłoszo
ne 31 maja br., Po dokonaniu oceny
formalnej i merytorycznej, ostatecznie
dofinansowanie uzyskały 92 projekty
na łączną sumę 416.645,00 zł.
Z przyjemnością informujemy, że
wśród dofinansowanych projektów
znalazły się też 2 spośród wczśniej
wymienionych – są to projekty „Zielo
nej Kniei” i Klubu 50 Plus. Podpisano
już umowy i rozpoczęła się realizacja
tych projektów.
Do wszystkich aktywnych człon
ków naszego społeczeństwa kieruję
słowa uznania za ich inicjatywę szuka
nia funduszy na realizację inicjatyw
lokalnych, a wnioskodawcom, których
projekty uzyskały dofinansowanie gra
tuluję i życzę powodzenia w czasie ich
realizacji.

SPRZEDAM
3 działki budowlane
o pow. 1000 m2 każda
w Krasnobrodzie
przy ul. Wiśniowej
Kontakt: 667 575 929
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Wyśpiewane Srebrne Słowiki

dniach 1718 maja 2017 r,
w MiejskoGminnym Cen
trum Kultury w Rykach odbył się finał
Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewają
cy Słowik”.
Srebrnego Słowika w kategorii III
(1416 lat) wyśpiewała Dominika Ra
dlińska  uczennica pierwszej klasy
gimnazjum Zespołu Szkół Ogólno
kształcących w Krasnobrodzie.
Warto zwrócić uwagę, że spośród
laureatów eliminacji powiatowych,
które odbyły się w Krasnobrodzkim
Domu Kultury w dniu 9 maja 2017r.

W

9

Srebrnego Słowika zdobyła także Ad
rianna Różańska (w kategorii IV)
z Młodzieżowego Domu Kultury
w Zamościu.
W sumie w eliminacjach do kon
kursu wzięło udział około 1300 soli
stów. Do etapu wojewódzkiego dotarło
102 śpiewające osoby z 22 powiatów
województwa lubelskiego. Po dwu
dniowych przesłuchaniach komisja
konkursowa w składzie: Magdalena
Stopa – przewodnicząca jury, woka
listka, nauczyciel śpiewu, wykładowca
na Wydziale Artystycznym UMCS,
Diana Świder – wokalistka, nauczyciel
śpiewu, chórzystka zespołu Bajm,

Adam Drath – gitarzysta zespołu
Bajm, kompozytor, aranżer, producent
muzyczny i Tomasz Momot – kompo
zytor, aranżer, dyrygent, wykładowca
na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa
UMCS, wyłoniła 28 laureatów w czte
rech kategoriach wiekowych.
Młodym solistom, a przede wszystkim
wyżej wymienionym oraz wszystkim
pozostałym laureatom etapu woje
wódzkiego, których było w sumie 28,
życzymy dalszych sukcesów.
Koncert laureatów planowany jest
jesienią tego roku w Centrum Spotka
nia Kultur w Lublinie.
Renata Radlińska

ULTRAROZROCZE

dniach 1921 maja 2017 ro
ku na Roztoczu odbyła się
duża impreza biegowa ULTRAROZ
TOCZE, której głównym organizato
rem była Fundacja na Ratunek.
Uczestnicy ultramaratonu starto
wali na kilku dystansach: 30, 60, 80,
115 i 140 km. Bazą główną zawodów
był Zwierzyniec, ale w organizację by
ły zaangażowane również i inne miej
scowości, w których uczestnicy
startowali do poszczególnych biegów,
w których organizowane były punkty
kontrolne i przez które przebiegały tra
sy zawodów.
Wśród tych miejscowości był
również Krasnobród. Organizatorów
i uczestników ultra maratonu gościli
śmy u nas w sobotę 20 maja. W Kra

snobrodzie, nad zalewem
był organizowany start
do biegu na dystansie
60 km. Wzięło w nim
udział ok. 80 miłośników
biegania. Wszystkich ze
branych powitał bur
mistrz Krasnobrodu Ka
zimierz Misztal, który na
stępnie strzałem z pisto
letu dał zawodnikom
sygnał do rozpoczęcia biegu. Dla star
tujących wystąpił zespół folklory
styczny „Wójtowianie”.
W Krasnobrodzie, na wyspie w są
siedztwie basenów, w tym dniu prawie
do północy, działał też punkt kontrolny
i odżywczy dla uczestników biegów na
dystansach 80, 115 i 140 km.

Warto dodać, że ta rekreacyjno
sportowa impreza miała też charakter
charytatywny. Organizator bowiem
zobligował się do przekazania z każdej
opłaty startowej kwotę 10 zł na wspar
cie osoby/rodziny znajdującej się
w trudnej sytuacji społecznej/zdrowot
nej z terenu Roztocza. W I edycji UL
TRAROZTOCZA pomoc skierowana
była do rodziny z terenu Miasta i Gmi
ny Zwierzyniec.
Pomysłodawcom i organizatorom
gratulujemy tej ciekawej inicjatywy,
która nie tylko popularyzuje i upo
wszechnia bieganie, propaguje zdro
wy tryb życia i aktywny wypoczynek,
ale także pomaga potrzebującym i pro
muje nasze Roztocze.
Czekamy na kolejne edycje UL
TRAROZTOCZA.
Mariola Czapla
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„Oalić od zapomnienia– wrzesień 1939 w Starej Hucie”

S

towarzyszenie na rzecz rozwoju
miejscowości Stara Huta i okolic
„Zielona Knieja” jest bardzo młodą orga
nizacja (wpis do KRS 20.12.2016r.), któ
ra powstała dzięki grupie aktywnych
mieszkańców tej miejscowości wraz
z sołtysem Andrzejem Gancarzem na
czele, którzy chcą działać na rzecz swo
jej miejscowości.

Zarząd stowarzyszenia tworzą: An
drzej Gancarz – prezes, Anna Lalik –
wiceprezes, Józef Kukiełka – skarbnik,
Halina Adamowicz – sekretarz, Elż
bieta Margol – członek Zarządu, nato
miast w skład Komisji Rewizyjnej
wchodzą: Przemysław Szczytowski 
przewodniczący, Marian Lalik  wice
przewodniczący, Rafał Złotorzyński 

członek.
„Zielona Knieja”, aby pozyskać
środki na realizację zadań statutowych
odpowiedziała na ogłoszony w dniu 31
marca 2017r. przez Fundację Fundusz
Lokalny Ziemi Biłgorajskiej konkurs
grantowy w ramach projektu „Lubelskie
Lokalnie Mikrodotacje FIO 2” i w dniu
30 kwietnia br. złożyła wniosek na reali
zację zadania pt. „Ocalić od zapomnienia
– wrzesień 1939 w Starej Hucie”. Wnio
sek przeszedł pozytywną ocenę zarówno
formalną jak i merytoryczną zdobywając
170 punktów i został zakwalifikowany
do dofinansowania.
Główne cele projektu, którego reali
zacja zaplanowana jest na okres od
czerwca do września 2017 roku, to pod

Projekt „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2” dofinansowany ze środków
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego
Programu  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.Partnerzy: Biłgorajska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A., Gmina Zwierzyniec oraz Apis S. A.

W

trzymywanie i upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości,
rozwój świadomości narodowej, obywa
telskiej i kulturowej oraz utrwalenie pa
mięci o poległych mieszkańcach wsi
Stara Huta, którzy zginęli we wrześniu
1939 roku, a także integracja lokalnej
społeczności.
Cele te będą realizowane poprzez
wykonanie i montaż tablicy upamiętnia
jącej wydarzenia z września 1939 roku,
na której zawarte będą treści historycz
nopatriotyczne, a także poprzez organi
zację
uroczystości
patriotycznych.
Działaniom tym będzie towarzyszyła ak
cja informacyjnopromocyjna dotycząca
projektu. Całkowita wartość projektu
wynosi 6.300,00 zł, w tym dofinansowa
nie 5.000,00 zł. Pozostała kwota to
wkład własny, który wniesiony będzie
w formie osobowej przez członków sto
warzyszenia i inne osoby zaangażowane
w realizację zadania jako praca wolonta
riuszy.
Projekt będzie realizowany z udzia
łem partnerów, którymi są: Urząd Miej
ski w Krasnobrodzie i Krasnobrodzki
Dom Kultury.
Mariola Czapla

10 lat Parafii Zesłania Ducha Świętego
w Krasnobrodzie

dniu 26 sierpnia 2007 roku
na podstawie Dekretu Bisku
pa Diecezji ZamojskoLubaczowskiej
Wacława Depo erygowano w Krasnobro
dzie parafię p.w. Zesłania Ducha
Świętego.
W bieżącym roku przypada jubileusz
dziesięciolecia istnienia parafii. Z tej
okazji 4 czerwca 2017 roku w uroczy
stość Zesłania Ducha Świętego została
odprawiona uroczysta Msza Święta, któ
rej przewodniczył i słowo boże wygłosił
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Śru
twa. Liturgia Mszy Świętej wzbogacona
została o sakrament bierzmowania, któ
rego udzielił Biskup Senior. Wraz
z Księdzem Biskupem Mszę św. konce
lebrowali: ks. kan. dr Michał Maciołek 
kanclerz Kurii Diecezjalnej w Zamościu,
ks. prałat dr Eugeniusz Derdziuk  pro
boszcz parafii Nawiedzenia NMP w Kra
snobrodzie, ks. prałat Roman Marszalec
– budowniczy naszego kościoła oraz
miejscowy Ksiądz Proboszcz. Do Mszy
św. posługiwał, pochodzący z tej parafii,
diakon Marcin Serafin.

Parafię Zesłania Ducha Świętego od
początku niestrudzenie prowadzi ks. pro
boszcz Roman Sawic. Na jego też ręce
z różnych środowisk świeckich i kościel
nych złożono gratulacje, życzenia i po
dziękowania.
Wspomniany
Ksiądz
Proboszcz
wspierany pomocną kolejnych księży wi
kariuszy, stworzył żywą wspólnotę para
fialną i wielkim oddaniem służy
kościołowi. Aktywizuje też nieustannie
parafian słowami: Czujcie się gospoda
rzami, współautorami za dzieło.
Początkom tworzenia się parafii to
warzyszyły uczucia zaskoczenia, nie
pewności a nawet niezadowolenia. Nikt
nie spodziewał się, że budowa nowego
kościoła wiąże się z powstaniem nowej
parafii. Oderwanie od parafii macierzy
stej NNMP w Krasnobrodzie rodziło
swego rodzaju ból. Znaczna część wier
nych na niedzielne Msze Święte nadal
uczęszczała do sanktuarium. Wynikało
to z tęsknoty, przywiązania, bądź przy
zwyczajenia.
Postawa i praca ks. proboszcza Ro

mana Sawica oraz księży wikariuszy
sukcesywnie budowały w nas świado
mość przynależności do nowej parafii.
Życie we wspólnocie parafialnej nabiera
ło tempa, powstawały koła różańcowe,
schola, grupy ministranckie, wspólnoty
domowego kościoła itp.
Przedsięwzięciem
integrującym
Księdza Proboszcza i parafian było pod
jęcie budowy domu parafialnego. Wszy
scy wierni byli zgodni, że jest to
niezbędne dla prawidłowego funkcjono
wania parafii. Oddana do użytku pleba
nia służy nie tylko księżom, ale jest
miejscem wielu spotkań, w czasie któ
rych panuje domowa atmosfera.
Z perspektywy czasu jesteśmy
wdzięczni zarówno tym, którzy przyczy
nili się do budowy kościoła i powstania
parafii, jak i tym, którzy ją tworzyli, or
ganizowali i nadal prowadzą.
Parafianie
Fotoreportaż – str. 11
fot. Bogumiła Mielnicka
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Wokalna Grand Prix Aleksandry Bełz

rasnobrodzianka Aleksandra
Bełz wyśpiewała Grand Prix
tegorocznego Konkursu Piosenki Eu
ropejskiej „EUROSONG”, organizo
wanego
przez
Zespół
Szkół
Społecznych im. Unii Europejskiej
w Zamościu. W nagrodę uczennica
pierwszej klasy gimnazjum będzie mo
gła bezpłatnie i bez rekrutacji kontynu
ować naukę w miejscowym liceum
ogólnokształcącym. Podczas przesłu
chań, które odbyły się w czwartek 25
maja, Aleksandra Bełz ujęła jurorów
wykonaniem francuskiej piosenki
„Mon Ame” z repertuaru Michała
Kwiatkowskiego.  Sukces jest tym
większy, że na co dzień Ola uczy się
angielskiego i niemieckiego, a nie
francuskiego. Swoje zdolności wokal
ne najpierw rozwijała w Krasnobrodz
kim Domu Kultury, a teraz pracuje
z Magdaleną Stopą, natomiast w Gim
nazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza

muzyki uczy ją Katarzyna Beda  mó
wi mama laureatki  Małgorzata Bełz.

Święto Patrona Szkoły Podstawowej
w Majdanie Wielkim

W

Gazeta

dniu 30 maja 2017 roku
o godzinie 8:30 rozpoczęły
się uroczystości związane z obchodami
16. rocznicy nadania Szkole Podstawo
wej w Majdanie Wielkim imienia Kar
dynała Stefana Wyszyńskiego.
Pierwszym punktem uroczystości
patronalnej była akademia pt. „Mój Pa
tron” w wykonaniu uczniów klas IVI
tutejszej szkoły pod kierunkiem na
uczycieli: pana Jacka Kowalika, pani
Marioli Czekirdy i pani Krystyny Gęśli.
Uczniowie w prezentowanej części ar
tystycznej przypomnieli postać Patrona
Szkoły – kardynała Stefana Wyszyń
skiego i postać Patrona Świątyni
w Majdanie Wielkim – Św. Brata Al
berta.
Kolejnym punktem uroczystości
była msza święta pod przewodnictwem
ks. prałata Eugeniusza Derdziuka, który
w imieniu pani dyrektor szkoły Małgo
rzaty Kawałek powitał przybyłych go
ści m. in. Burmistrza Krasnobrodu pana
Kazimierza Misztala, doradcę burmi
strza pana Janusza Osia, inspektora
d/s. oświaty panią Agnieszkę Adam
czuk, dyrektorów szkół i placówek
oświatowych z terenu Gminy Krasno
bród, radnych i sołtysów z Majdanu
Wielkiego i Majdanu Małego, społecz
ność lokalną, rodziców uczniów tutej
szej szkoły oraz poczty sztandarowe
szkół Gminy Krasnobród.

W wygłoszonej homilii ks. prałat
Eugeniusz Derdziuk przypomniał i po
równał życie i działalność obu Patro
nów. Po zakończeniu uroczystości
w kaplicy pw. Św. Brata Alberta
uczestnicy udali się do budynku szkoły
na poczęstunek.
Kolejnym punktem uroczystości
było rozstrzygnięcie konkursu plastycz
nego pt. „Dekalog Kardynała Stefana
Wyszyńskiego”
organizowanego
w szkole. Zaproszeni goście po obej
rzeniu wystawy prac uczniów w dwu
kategoriach: klas IIII i klas IVVI od
dawali swoje głosy na wybrane przez
siebie prace plastyczne. Po obliczeniu
głosów przez komisję w kategorii klas
IIII najciekawsze prace wykonały
uczennice: I miejsce  Bukała Agniesz
ka kl. I, II miejsce  Cisek Kinga kl.
I i III miejsce  Kochaniec Wiktoria kl.
I, w kategorii klas IVVI , I miejsce 
Piskor Natalia kl. V, II miejsce  Łaso
cha Monika kl. VI i III miejsce  Gałan
Gabriel kl. VI.
Święto Patrona jest okazją do spo
tkania ze społecznością lokalną
uczniów i nauczycieli, a także przypo
mnienia życia, działalności i nauk gło
szonych przez naszego Patrona 
kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Krystyna Gęśla
Fotoreportaż – str. 24
fot. Mariola Czapla

Jednocześnie podkreśla, że na razie jej
córka będzie nadal się uczyć w zamoj
skim gimnazjum, a LO w ZSS w Za
mościu brała pod uwagę jako miejsce
kontynuacji nauki w szkole średniej.
To pierwszy start Aleksandry Bełz
w konkursie piosenki obcojęzycznej,
ale na swoim koncie ma już wiele in
nych nagród i wyróżnień. W tym roku
wygrała m.in. organizowany przez Ze
spół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Zamościu Konkurs Piosenki „Śpie
woGranie w Ekonomiku”, Konkurs
Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej
w Klubie Batalionowym w Zamościu
oraz Wojewódzki Konkurs Twórczości
Dzieci i Młodzieży „Zawsze niech
będzie...”. Podsumowanie tego osta
tniego konkursu, połączone z koncer
tem laureatów, odbyło się 2 czerwca
w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWy
chowawczym w Zamościu.
ias24
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omitet Organizacyjny XVIII
Igrzysk, Powiatowe i Miejskie
Zrzeszenie, Ludowe Zespoły Sportowe
w Zamościu, Burmistrz Krasnobrodu za
praszają na XVIII Powiatowe Igrzyska
LZS.
Pod Honorowym Patronatem: Człon
ka Zarządu Województwa Lubelskiego 
Arkadiusza Bratkowskiego, Starosty Za
mojskiego  Henryka Mateja, Burmistrza
Krasnobrodu  Kazimierza Misztala
PROGRAM:
24.06.2017 (sobota)
Stadion MGKS „IGROS” Krasno
bród:
godz. 14.00 14.30  Przyjazd Młodzie
żowych Drużyn Pożarniczych  OSP
 Przyjazd uczestników X Powiatowego
Zlotu Turystycznego
godz. 15.00  Uroczyste Otwarcie Zawo
dów Pożarniczych i Zlotu Turystycznego
godz. 15.15  Rozpoczęcie Zawodów Po

K

żarniczych IX Zlotu Turystycznego
godz. 16.3017.00  Uroczyste Zakoń
czenie Zawodów Pożarniczych Dziew
czyn, Chłopców i Kobiet oraz X Zlotu
Turystycznego
25.06.2017 (niedziela)
Zalew w Krasnobrodzie (zbiórka na
grobli od strony stadionu)  Spławikowe
Zawody Wędkarskie:
godz. 5.30  Losowanie stanowisk
godz. 6.00  Rozpoczęcie Zawodów

15
Wędkarskich
Obiekty sportowe Zespołu Szkół
w Krasnobrodzie:
godz. 8.008.30  Przyjazd drużyn piłki
nożnej, piłki siatkowej i koszykówki ko
biet i mężczyzn
godz. 8.30  Losowanie gier i rozpoczę
cie meczy
godz. 11.00 11.30  Konkurencje: Lina
Kobiet, 60 m DzSp, skok w dal kobiet,
lOO m DzGim.
godz. 11.45  Przygotowanie ekip gmin
nych do otwarcia
godz. 12.00  Uroczyste otwarcie XVIII
Igrzysk LZS
godz. 12.30 16.00  Przebieg konkuren
cji rekreacyjnosportowych na obiektach
Zespołu Szkół (według programu minu
towego)
godz. 16.30 17.00  Uroczyste zakoń
czenie XVIII Powiatowych Igrzysk LZS
Organizatorzy

„Babiniec”dla przedszkolaków

oło teatralne „Babiniec”, czyli koło teatralne dzia
łające w Krasnobrodzkim Domu Kultury nie ustaje
w działaniach. Po ostatnich występach na dużych scenach
młodzi aktorzy postanowili przygotować inscenizację dla
krasnobrodzkich przedszkolaków.
„Ambaras w bajkowym lesie” – to bajka, którą maluchy

z grup przedszkolnych mogły obejrzeć „u siebie”, czyli
w Zespole Szkół Podstawowych w dniu 19 maja 2017r.
Bardzo liczna, wesoła i przede wszystkim szczera pu
bliczność powitała postacie ze znanych bajek, które z wielką
radością i zaangażowaniem wystąpiły przed tak wspaniały
mi odbiorcami.
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Humorystyczna fabuła i serdeczna
atmosfera sprawiły, że przedstawienie
zostało ciepło przyjęte i nagrodzone
wielkimi brawami. W tym miejscu na
leży wspomnieć, że inscenizację przy
gotowano tak, by zachodziła interakcja
między aktorami a publicznością. Po
mysł sprawdził się w stu procentach,
bowiem milusińscy bardzo aktywnie
włączali się do wspólnej zabawy.
Uśmiechnięte buzie i radość
przedszkolaków były najlepszym po
dziękowaniem dla „Babińca”, który
obiecał kolejne teatralne spotkania.
M.K.

NASZA EUROPA

Obchody Dnia Europy w ZSO im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie

,,(... ) Polska zawsze stanowiła ważną część Europy i dziś nie może wyłączać się z tej wspólnoty, ( ... ) która wprawdzie na różnych
płaszczyznach przeżywa kryzysy, ale która stanowi jedną rodzinę narodów, opartą na wspólnej chrześcijańskiej tradycji”.
św. Jan Paweł II

M

iesiąc maj to rocznice wielu
znaczących wydarzeń w hi
storii naszego kontynentu. Oprócz,
znanej każdemu rocznicy zakończenia
II wojny światowej, w maju, a dokład
nie 9go świętujemy pokój i jedność
w Europie. Tego dnia przypada roczni
ca podpisania historycznej Deklaracji
Schumana. W swoim przemówieniu
wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Ro
bert Schuman (ówczesny francuski mi
nister spraw zagranicznych) zapro
ponował nową formę współpracy poli
tycznej w Europie, która uniemożliwi
łaby wybuch nowej wojny. Jego
pomysł polegał na utworzeniu po
nadnarodowej instytucji europejskiej
sprawującej zarząd nad całą produkcją
węgla i stali. Traktat powołujący do
życia tę instytucję podpisano już w rok
później. Plan Schumana uważa się za
zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia
Europejska.
Polska do wspólnoty państw Unii
Europejskiej dołączyła w 2004 r. Nasz
patron, św. Jan Paweł II, był zatroska
ny nie tylko o sprawy naszej Ojczyzny,
ale też całej Europy. Widział dobro,
które stworzyła przez lata, ale także
niszczące ją ideologie, a przede

wszystkim kryzys współczesnej Euro
py, która wyrzuciła Boga i chrześci
jaństwo ze wszystkich dziedzin życia.
Podążając za głosem naszego pa
trona, który wzywał do odnowy Euro
py  zapraszając Polaków do dawania
świadectwa, postanowiliśmy w naszej
szkole świętować Dzień Europy. Dzień
ten odbył się 26 maja i miał na celu
ukazanie piękna i różnorodności kultu
rowej krajów Europy, potrzebę inte
gracji wszystkich jej członków, a także
pochylenie się nad tym co trapi nasz
stary kontynent. Czy przyszłość Euro
py zależy od nas? Czy możemy ją
zmienić? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Na te pytania próbowaliśmy odpowie
dzieć podczas interaktywnej lekcji
„Nasza Europa”. Podczas tej lekcji
wysłuchaliśmy myśli św. Jana Pawła II
o Europie, które ukazywały jak bardzo
zależało naszemu patronowi na chrze
ścijańskiej Europie i jak bardzo wie
rzył, że Polska ma za zadanie nieść
Chrystusa Europie. Następnie, zasta
nawiając się nad tym co tak naprawdę
sprawia, że Europa ,,umiera”, a co daje
jej nadzieję i życie ubraliśmy dwa
drzewa: drzewo suche  obumarłe, na
którym zawiesiliśmy przykłady postaw

negatywnych i drzewo zielone  żywe,
na którym zawiesiliśmy postawy po
zytywne
budujące
społeczeństwo
zdrowe. Drzewo suche to Europa od
rzucająca Boga i zmierzająca do upad
ku; drzewo zielone to Europa dająca
życie, nadzieję, poczucie bezpieczeń
stwa, w której wszyscy obywatele roz
wijają się i współpracują dla dobra
wspólnego.
Podczas obchodów Dnia Europy
mieliśmy okazję przyjąć niecodzien
nych gości: panią Cendrin CiosMairot
 rodowitą Francuzkę mieszkającą
obecnie w naszym miasteczku, a także
pana Sergija Zagidulina  pochodzące
go z Ukrainy  grającego w krasno
brodzkiej drużynie piłkarskiej Igros.
Nasi zagraniczni goście podzielili się
z nami swoimi odczuciami i obserwa
cjami dotyczącymi Polski i Polaków,
ich życia w naszym kraju. Mogliśmy
dowiedzieć się co podoba im się naj
bardziej w naszym kraju, a także za
czym tęsknią mieszkając z dala od
swojej ojczyzny.
Kolejnym punktem programu była
wystawa plakatów o krajach Unii Eu
ropejskiej, przygotowanych przez każ
dą z klas, a także degustacja potraw
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Wystawa plakatów o krajach Unii Europejskiej
i degustacja potraw tych krajów

Quiz o Europie

Laureat Szkolnego Konkursu
Poezji Angielskiej
 Grzegorz Adamczuk

Gabrysia Szpyra i Gabrysia Dobek
w piosence „Nasza Europa”

17
tych krajów. Po obejrzeniu wystawy
i spróbowaniu smakołyków według
przepisów z Niemiec, Malty, Francji,
Hiszpanii, Anglii, Grecji trzyosobowe
drużyny reprezentujące każdą z klas
wzięły udział w Quizie o Europie. Mi
strzami wiedzy o Europie zostali
uczniowie z kl. III C. Miejsce II zdo
była klasa I A, a miejsce III klasa II A.
Ostatnim punktem programu był
Konkurs Piosenki Anglojęzycznej,
który zwyciężyła uczennica kl. II B 
Gabrysia Dobek. Mogliśmy także wy
słuchać laureatów Konkursu Poezji
Angielskiej, w którym I miejsce zdo
był Grzegorz Adamczuk. Na zakoń
czenie poznaliśmy zwycięzców mię
dzyklasowego konkursu na najlepszy
plakat o Unii Europejskiej. I miejsce
zdobyła klasa I A, która zaprezento
wała Maltę, II miejsce  klasa II B ,
która zaprezentowała Francję i III
miejsce  klasa II D, która zaprezento
wała naszą Ojczyznę  Polskę.
Dzień Europy okazał się inicjatywą
potrzebną. Uczniowie nasi w ciekawy
sposób odkrywali piękno i bogactwo
kulturowe krajów Europy. Była to tak
że dla nas wszystkich lekcja bycia Po
lakiem i Europejczykiem według
myśli naszego patrona św. Jana Pawła
II. Dowiedzieliśmy się, że od każdego
z nas, od naszej postawy, wierności
Bogu i wartościom, na których została
zbudowana Europa, zależy jej przy
szłość.
Marzena Kałuża

Nasi goście z Francji i Ukrainy
podczas ćwiczenia „Dwa Drzewa”

„Europa potrzebuje ludzi, którzy wspólną pracą będą dążyć do tego, by nienawiść i odrzucenie drugiego człowieka nie
miały już prawa bytu na tym kontynencie, który wydał tak wielu świętych, wzorów człowieczeństwa, był promieniującym
źródłem twórczych idei i ojczyzną wielu instytucji społecznych, przynoszących chwałę ludzkiemu geniuszowi”
św. Jan Paweł II
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Konkurs ortoepiczny w ZSO

ierwszy raz Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Kra
snobrodzie zorganizował dla uczniów
gimnazjów Międzyszkolny Konkurs
Ortoepiczny „Wiosna z Poprawną Pol
szczyzną” Krasnobród 2017. Odbywał
się on pod honorowym patronatem
dr hab. Magdaleny CharzyńskiejWój
cik, dziekan Wydziału Nauk Humani
stycznych Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
oraz dr hab. Małgorzaty NowakBar
cińskiej, dyrektor Instytutu Filologii
Polskiej KUL.
Opiekę merytoryczną sprawowała
dr hab. Jolanta KlimekGrądzka z In
stytutu Filologii Polskiej KUL. Koor
dynatorem głównym konkursu był
Paweł Murdzek, nauczyciel języka
polskiego w ZSO.
Pierwszy etap konkursu odbył się
22 marca br. Przystąpiło do niego
dziesięć gimnazjów z powiatów: bił
gorajskiego, tomaszowskiego i zamoj
skiego. Uczniowie pisali minidyktando
i rozwiązywali test. Do finału zakwali
fikowało się trzydziestu pięciu
uczniów z gimnazjów w: Józefowie,
Zamościu (katolickie), Krynicach,
Majdanie Sopockim, Suścu, Wyso
kiem (k. Zamościa), Tomaszowie Lub.
(nr 2), Suchowoli i Krasnobrodzie.
W finale uczestnicy pisali minidyktan
do, potem wskazywali błędy językowe
w wypowiedziach, które były im od
twarzane z płyty CD, następnie roz
wiązywali test z poprawności ję
zykowej.
Gośćmi konkursu byli: Burmistrz
Krasnobrodu
Kazimierz
Misztal,
prof. Karol Klauza z Instytutu Dzien
nikarstwa i Komunikacji Społecznej
KUL i Dyrektor Krasnobrodzkiego
Domu Kultury Mariola Czapla.

Zwycięzcy konkursu:
I miejsce
Natalia Dzikoń, Gimnazjum im. Hen
ryka Sienkiewicza w Józefowie, na
uczyciel prowadzący: Małgorzata
Rabiega;
II miejsce
Weronika Walczak, Zespół Szkół
Katolickich im. św. Ojca Pio w Zamo
ściu, nauczyciel prowadzący: Monika
Zawiślak;
III miejsce ex aequo
Anna Semczuk, Zespół Szkół w Kry
nicach, nauczyciel prowadzący: Alina
Perdun;
Wiktoria Ożga, Zespół Szkół w Maj
danie Sopockim, nauczyciel prowa
dzący: Agata Kudełka;
Martyna Lipian, Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Suścu, nauczyciel prowa
dzący: Barbara Jarczak.

Nagrody ufundowali: Wydawnic
two Naukowe PWN, Instytut Pamięci
Narodowej Odział w Lublinie, Bur
mistrz Krasnobrodu Kazimierz Misz
tal, Instytut Filologii Polskiej KUL,
Krasnobrodzki Dom Kultury i Księ
garnia im. Bolesława Leśmiana w Za
mościu.
Przed
ogłoszeniem
wyników
i wręczeniem nagród, uczestnicy kon
kursu wraz zaproszonymi gośćmi
z dużym zainteresowaniem wysłuchali
krótkiego, ale bardzo ciekawego pro
gramu słownomuzycznego w wyko
naniu uczniów miejscowego gim
nazjum. Młodzież występująca w tej
części artystycznej wykazała się swo
imi umiejętnościami wokalnymi, in
strumentalnowokalnymi oraz recy
tatorskoaktorskimi. Występ przygoto
wany pod kierunkiem polonisty Pawła

Wyróżnienia:
Szymon Stefański, Gimnazjum im.
Henryka Sienkiewicza w Józefowie,
nauczyciel prowadzący: Małgorzata
Rabiega;
Kacper Madyński, Zespół Szkół Ka
tolickich im. św. Ojca Pio w Zamo
ściu, nauczyciel prowadzący: Edyta
Józkiewicz;
Gabriela Dudek, Gimnazjum w Wy
sokiem,
nauczyciel
prowadzący:
Agnieszka Bartnik.

Murdzka i wykonany na wysokim po
ziomie artystycznym został ciepło
przyjęty przez publiczność i nagrodzo
ny gromkimi brawami.
Organizatorzy planują zorganizo
wanie w przyszłym roku kolejnej edy
cji konkursu dla szkół podstawowych
i gimnazjów.
Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 24
fot. Mariola Czapla

60 lat krasnobrodzkiego sanatorium

W

tym roku mija 60 lat od po
wstania krasnobrodzkiego
sanatorium. W związku z tym dyrekcja
i pracownicy tej placówki zorganizo
wali obchody Jubileuszu 60lecia dzia
łalności, która obecnie działa jako
Samodzielne Publiczne Sanatorium
Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka
w Krasnobrodzie.
Uroczystości jubileuszowe zapla
nowano na 24 czerwca 2017r., a ich
program przedstawia się następująco:
godz. 11.00  Msza Święta w Kościele

p.w. Zesłania Ducha Świętego (Kra
snobród Podzamek)
godz. 13.00  powitanie gości
godz. 13.30  wręczenie medali i dy
plomów
godz. 14.00  wystąpienia okoliczno
ściowe
godz. 15.00  poczęstunek
godz. 16.00  koncerty zespołów:
Kwartet „Aquamarine” z Warszaw
i Teatr Tańca „Kwieciste Gwiazdy”
z Ukrainy

godz. 18.00  zabawa przy muzyce
„Kapeli Krasnobrodzkiej”.
Relację z tego wydarzenia opubli
kujemy w kolejnym wydaniu GK.
Mariola Czapla

Gazeta

D

rasnobrodzka

Czerwiec 2017

19

Konkurs Recytatorski
w Szkole Podstawowej w Krasnobrodzie

nia 05.05.2017 r. w Zespole
Szkół Podstawowych w Kra
snobrodzie odbył się etap szkolny
XXXVI Małego Konkursu Recytator
skiego, zorganizowanego przez Woje
wódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.
Uczestnicy konkursu prezentowali się
w dwóch kategoriach wiekowych:
w kategorii A wystąpili uczniowie klas
IIII, zaś w kategorii B – uczniowie
klas IV VI.
W skład komisji konkursowej we
szli: przewodnicząca Alina Słota – po
etka regionalna, członkowie: Berna
deta Włodarczyk – Dyrektor Miejsko
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kra
snobrodzie, Monika Wróbel – przed
stawicielka Samorządu Uczniowskiego
ZSP Krasnobród oraz jako sekretarz

jury organizatorka konkursu – Grażyna
Nowosad.
Po wysłuchaniu recytacji 13
uczestników w kategorii A komisja
konkursowa postanowiła
przyznać
następujące
miejsca: I miejsce – ex
aequo Iga Cios z klasy II
a oraz Maja Cios z klasy
III b, II miejsce – Ma
rianna Sachajko z klasy
III c, III miejsce – Mag
dalena Chrabąszcz z kla
sy III c. W kategorii B
spośród 10 recytatorów
komisja przyznała nastę
pujące miejsca: I miejsce – ex aequo
Kornelia Pryciuk z klasy IV a oraz
Kamila Powroźnik z klasy V b, II

miejsce – Wiktoria Bukała z klasy V
b, III miejsce – Norbert Pasieczny
z klasy V a. Poza tym w konkursie
przyznano wyróżnienia, które otrzy
mali w kategorii klas IIII
recytatorki: Hanna Maru
szak z klasy I b oraz Kin
ga Pasieczna z klasy III a,
zaś w kategorii klas IVVI
– Łukasz Seńko z klasy
V a.
Jury etapu szkolnego po
stanowiło zakwalifikować
do etapu powia towego 6
recytatorów, tj. w kategorii
klas IIII: Igę Cios, Maję
Cios, Mariannę Sachajko oraz Magda
lenę Chrabąszcz, zaś w kategorii klas
IVVI: Kornelię Pryciuk i Kamilę Po
wroźnik. Dziewczynki zaprezentowały
się 10 maja na przeglądzie powiato
wym w Zamościu, gdzie Maja Cios ja
ko jedna z czwórki reprezentantów
powiatu zamojskiego została zakwali
fikowana do finałowego Koncertu
Laureatów XXXVI Małego Konkursu
Recytatorskiego, który odbył się 6
czerwca w Lublinie.
Wszystkim uczestnikom konkursu
recytatorskiego dziękujemy za udział,
gratulujemy pięknych prezentacji oraz
życzymy dalszych sukcesów w rozwi
janiu swych zdolności twórczych.
Grażyna Nowosad

JĘZYKOWA AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA
Strona redagowana przez miłośników poprawnej polszczyzny
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie

RAPORT
(maj 2017)
Obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospo
litej Polskiej.
Święto Narodowe Trzeciego Maja (na
zwa oficjalna);
święto Konstytucji 3 maja (wg Wiel
kiego słownika ortograficznego);
Święto Konstytucji 3 Maja (ze wzglę
dów emocjonalnych zapis powszech
nie stosowany).
Flaga jest na drzewcu (drewnianym
drągu).
Lp.
M. (to) drzewce [nie: (ten) drzewiec]
D. (tego) drzewca
C. (temu) drzewcu
B. (to) drzewce

N. (z tym) drzewcem
Ms. (o tym) drzewcu
Lm.
M. (te) drzewce
D. (tych) drzewc
C. (tym) drzewcom
B. (te) drzewce
N. (z tymi) drzewcami
Ms. (o tych) drzewcach
Skupiać na sobie czyjąś uwagę. (po
prawnie)
Skupiać na sobie powszechną uwagę.
(niepoprawnie)
Mam szynszylę, tę szynszylę. (po
prawnie)
Mam szynszyla. (niepoprawnie)
W porównaniach „jaki..., taki...” sta

wiamy przecinek.
Jakie biuro, taki biurowiec.
bajońskie sumy – bardzo dużo pienię
dzy
sumy neapolitańskie – bogactwa, któ
rych nigdy się nie otrzyma
Pies, i nie tylko on, może: skamlać,
skomleć i skamleć.
Pies, i nie tylko on: skamle, skamla,
skomli i skomle.
– Jak nazywa się człowiek, który
wstaje o brzasku dnia?
– Świtowid.
Paweł Murdzek
opiekun
https://www.facebook.com/Językowa
AgencjaDetektywistyczna
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Ludowcy i ich zbrojne ramię.
Bataliony Chłopskie w obronie Zamojszczyzny (cz. 5)

W

alka pod Zaborecznem za
częła się coraz intensywniej
rozwijać. Bechowcy, zmuszeni silnym
atakiem Niemców, natychmiast prze
prowadzili zmianę lokalizacji swoich
pododdziałów. Grupa osłonowa, rozlo
kowana w Antoniówce, zmuszona była
wycofać się i obsadzić południowy
skraj
lasu
Sadzonki.
Obrona ta została wzmoc
niona przez część ludzi 4
kompanii por. „Burskie
go”. Niemcy zaczęli ata
kować tyralierą, prze
prowadzając jednocześnie
zmasowany, ale nie kon
trolowany
ogień
ze
wszystkiej
posiadanej
broni. Dobrze wyszkoleni
partyzanci, okopani na
stanowiskach ogniowych i wykonywa
jący wiernie rozkazy dowódców, pod
puścili
atakujących
żandarmów,
w miarę, na jak najkrótszą odległość
oraz położyli silny ogień z broni ma
szynowej, kładąc trupem kilku prze
ciwników i przygniatając do ziemi
resztę wrogich sobie niemieckich żoł
nierzy. Obustronna wymiana ognia
trwała około pół godziny, kiedy to no
we 2 plutony z 5 kompanii uderzyły od
strony lasu zadnowskiego i ostrzelały
prawe skrzydło natarcia niemieckiego.
1 pluton z 5 kompanii, wykonując bły
skawiczny atak, przyskrzydlił przeciw
nika od strony Antoniówki i znalazł się
na jego tyłach. Atakujący Niemcy zna
leźli się w okrążeniu. Niestety sukces
ten nie został należycie wykorzystany
przez partyzantów z powodu zbyt po
wolnego działania 3 kompanii dowo
dzonej przez plut. „Brzozę”, który nie
zdążył zamknąć jedynego miejsca,
którym Niemcy mogli wyjść z kotła,
w kierunku Niemirówek – Sumin.
Żandarmi, kiedy się zorientowali
o grożącym niebezpieczeństwie okrą
żenia, natychmiast rozpoczęli odwrót
w kierunku Tarnawatki, ostrzeliwując
jednocześnie silnym ogniem broni ma
szynowej atakujący oddział BCh.
W czasie pościgu, partyzanci zdobyli
porzucone przez Niemców sanie, na
których było ponad 100 granatów, ple
caki, koce oraz inny sprzęt.
Żandarmi, celem wstrzymania gwał
townego natarcia ze strony bechow
ców, na wzgórzu koło wsi Niemirówek
– postawili ciężki karabin maszynowy,
który prowadził silny ogień z prawej

flanki. Partyzanci dość szybko opano
wali sytuację – zabijając jednego
Niemca, a pozostałych wraz ze sprzę
tem zmusili do panicznej ucieczki.
Około godziny 11.00, po wyparciu
żandarmów, rozpoczęli stopniowe wy
cofywanie się do Zaborecznego.
W niedługim czasie, ze wzgórza
Antoniówka w kierunku lasu Buczyna,
ruszyło następne natarcie nie
przyjaciela liczące około 100
żołnierzy. 5 kompania BCh,
umocowana na dogodnych,
wcześniej przygotowanych sta
nowiskach ogniowych, nie dała
się zaskoczyć i przydusiła ata
kujących Niemców silnym
ogniem broni maszynowej,
którzy nie podejmując prawie
walki,
rozpoczęli
szybki odwrót. Partyzanci
niezwłocznie ruszyli za ucie
kającym wrogiem.
Jak
opowiadali
mi
uczestnicy tamtych walk, by
ła to specjalna zagrywka ze
strony wroga, celem wcią
gnięcia bechowców w za
sadzkę oskrzydlonego ognia,
na otwartym polu, z dobrze
zamaskowanych ciężkich ka
rabinów maszynowych, ulokowanych
w Antoniówce i pobliskim lesie Lip
czyńskim, gdzie rozlokowany był silny
odwód wroga. Dzięki przytomności
i podjęciu szybkiej decyzji oraz sta
nowczym rozkazom ze strony dowód
cy 5 kompanii „Szczerbińskiego”,
który w tym czasie znalazł się na polu
walki, zdołano rozgrzanych walką par
tyzantów zawrócić, a tym samym
uniknąć ciężkich strat osobowych.
Niezależnie
od
powyższego,
Niemcy najprawdopodobniej chcieli –
używając zmasowanego ognia broni
maszynowej – przydusić atakujących
żołnierzy BCh do ziemi i wyprowadzić
z pobliskiego lasu lipczyńskiego
kontruderzenie, które miało odciąć be
chowców doprowadzając do ich całko
witego
zniszczenia.
Cały
ten
przebiegły plan nieprzyjaciela zakoń
czył się fiaskiem.
Po powyższych wydarzeniach,
ośrodkiem partyzanckiego oporu stał
się las Buczyna, gdzie linia obrony by
ła w miarę dobrze rozbudowana i na
sycona bronią maszynową z po
szczególnych plutonów 5 kompanii.
„Szczerbiński”, po sprawdzeniu roz
mieszczenia plutonów, zabezpieczenia

styków i skrzydeł  wysłał gońca do
por. „Burskiego” z wiadomością o ak
tualnej sytuacji i polecił mu obsadze
nie lasu zadnowskiego. Drugi łącznik
został wysłany do mjr. „Grzmota” –
znajdującego się w Zaborecznem –
z prośbą o dostarczenie na pierwszą li
nię obrony amunicji oraz przerzucenia
do lasu Buczyna posiłków sformowa
nych z części odwodu.
Około południa, walki nie tylko nie
ustały, ale gwałtownie się nasiliły.
Niemcy zaatakowali pozycje partyzan
tów w lesie zadnowskim. Ten niespo
dziewany atak został skutecznie
zatrzymany przez celny ogień ceka
emu Franciszka Kostrubca „Kosy
niera” i przybyłych w czasie walki
posiłków w sile dwóch plutonów z 4
kompanii. Inny oddział nie
miecki zaatakował Kol. Za
boreczno, ale i tym razem
bez powodzenia.
Około godz. 13.00, nie
przyjaciel dużymi siłami
uderzył na pozycje party
zantów w lesie Buczyna.
Niemcy, wykorzystali znaj
dujące się na przedpolu nie
wielkie jary i wąwozy, co
pozwoliło im podejść jak
najbliżej do czołowych stanowisk par
tyzantów. Była to tyraliera złożona
z około 80 żandarmów wspartych sil
nym ogniem ciężkich karabinów ma
szynowych.
Jednak
determinacja
walczących partyzantów pozbawiła
Niemców sukcesu, jaki miał przynieść
atak z zaskoczenia i przewagi ognio
wej – co miało jednocześnie spowodo
wać okrążenie części żołnierzy BCh.
Jednak sami wpadli w zasadzkę gdyż
partyzantom z pomocą przyszli do
brze uzbrojeni chłopi z Krynic. Wy
wiązała się dramatyczna walka, przy
użyciu broni maszynowej i granatów,
w której kilkunastu Niemców zostało
zabitych i wielu rannych.
Jak się okazało i ten atak, nie przy
niósł nieprzyjacielowi spodziewanych
efektów. Ale walka nie była, jeszcze
rozstrzygnięta, a silny ostrzał ze strony
wroga cały czas trwał. Nie udało się
też pozorowanie ataku od strony
wschodniej, by później uderzyć całymi
siłami na las Buczyna, główny punkt
oporu partyzantów.
cdn.
Jan Gębka
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Bajkowi rodzice

ychowankowie młodszych grup przedszkolnych
od X 2016 r. do III 2017 r. uczestniczyli w 25
spotkaniach zorganizowanych w ramach przeprowadzanej
w Przedszkolu Samorządowym przy Zespole Szkół Podsta
wowych w Krasnobrodzie innowacji programowo  organi
zacyjnej „Bajkowi rodzice”. Innowacja obejmowała dzieci
z dwóch młodszych grup przedszkolnych, rodziców oraz
wychowawców tych grup, a jej głównym założeniem było
rozwijanie zainteresowań czytelniczych i kompetencji języ
kowych dzieci. Innowacja zakładała cotygodniowe godzinne
spotkania, w ramach których rodzice czytali dzieciom bajki
lub inne pozycje z literatury dziecięcej. Realizacja innowacji
odbywała się w ramach zajęć edukacji przedszkolnej. Mate
riał był realizowany, jako cykl zajęć prowadzonych syste
matycznie, jeden raz w tygodniu.
Punktem wyjścia do prowadzenia poszczególnych zajęć
był wybór przez rodzica i dziecko utworu z literatury dzie
cięcej. Następnie rodzic przygotowywał sobie przebranie
związane z tematem utworu, a także ewentualne zadania dla
dzieci. Po konsultacji z rodzicem prowadzący nauczyciel
uzupełniał planowane przez niego działania o dodatkowe
zadania. W trakcie zajęć dzieci poznały następujące utwory
literatury dziecięcej: „Jaś i Małgosia”, „Czerwony Kaptu
rek”, „Księżniczka na ziarnku grochu”, „Smok Wawelski”,
„Zabawy na łące”, „Krasnoludek”, „Kopciuszek”, „Kubuś
Puchatek – dlaczego pada deszcz?”, „Na straganie”, „Księż
niczka i żaba”, „Roszpunka”, „Pomocnicy Św. Mikołaja”,
„Smerfy”, „Strażak Sam”, „Królowa Śniegu”, „Złodziej
kwiatów”, „Najdzielniejszy pies na świecie”, „Murzynek

Bambo”, „Kot w butach”, „Papuga” oraz „Łakome gą
sienice”.
Ponadto dzieci uczyły się tworzyć historyjki ob
razkowe oparte o treść bajki, wymieniały imiona boha
terów, odpowiadały na pytania o treść bajek.
Wiadomości te poznawały słuchając bajek, oglądając
i komentując prezentowany przez rodzica strój oraz
przygotowane przez autorki nauczyciela obrazki. Zaję
cia wzbogacane były zabawami ruchowymi: naśladow
czymi, orientacyjno – porządkowymi, gimnastycznymi,
opowieściami ruchowymi, z wykorzystaniem chusty
animacyjnej, tańcem, improwizacją i opowieścią rucho
wą, pantomimą, zabawami integracyjnymi; zabawami
dydaktycznymi i doświadczalnymi, zagadkami, przed
stawieniem, inscenizacją, degustacją, rozmową oraz
działalnością plastyczną dzieci. Zajęcia były dokumen
towane fotografiami. Zdjęcia te były wyeksponowane
na korytarzu przedszkolnym, gdzie przez cały czas pro
wadzenia innowacji dzieci i rodzice mogli je oglądać,
a jednocześnie utrwalać poznane wiadomości. Zwień
czeniem prowadzonych zajęć był konkurs plastyczny,
w którym dziecko wykonywało rysunek przedstawiają
cy jeden z utworów literackich lub jej bohaterów po
znanych podczas zajęć innowacyjnych.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim
odważnym i twórczym rodzicom którzy wzięli udział
w innowacji.
Katarzyna Juszczak
Aneta Tytuła
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krasnobród
na lata 20172023

G

mina Krasnobród przygoto
wała Lokalny Program Rewi
talizacji, w którym został wyznaczony
obszar zdegradowany i w ramach nie
go, obszar podlegający rewitalizacji.
Jak należy rozumieć obszar zde
gradowany? Otóż obszar zdegradowa
ny wskazywany jest, jeśli znajduje się
w stanie kryzysowym z powodu kon
centracji negatywnych zjawisk spo
łecznych, w szczególności bezrobocia,
ubóstwa, przestępczości, niskiego po
ziomu edukacji lub kapitału społeczne
go, a także niewystarczającego
poziomu uczestnictwa w życiu pu
blicznym i kulturalnym oraz gdy wy
stępuje na nim co najmniej jedno
z negatywnych zjawisk np. przestrzen
nofunkcjonalnych polegające na nie
doborze lub źle przygotowanych
terenach publicznych, niewystarczają
ce wyposażenie w drogi, chodniki,
ścieżki rowerowe; technicznych w po
staci degradacji stanu technicznego
obiektów budowlanych; środowisko
wych np. przekraczające standardy ja
kości środowiska mogące stwarzać
zagrożenie zdrowia ludzi lub stanu
środowiska; gospodarczych w szcze
gólności niski stopień przedsiębiorczo
ści,
słaba
kondycja
lokalnych
przedsiębiorstw.
W ramach opracowania Programu
przeprowadzono analizę zasobów
i charakterystykę sołectw i osiedli. Na
podstawie diagnozy i potencjału okre
ślono obszar najbardziej zdegradowa
ny na terenie gminy, a jest to obszar na
terenie Krasnobrodu w części osiedla
Centrum i Podklasztor, który w pierw

szej kolejności będzie podlegał rewita
lizacji. Podczas prac odbyły się
również spacery badawcze i konsulta
cje społeczne, podczas których zostały
sprecyzowane w LPR konkretne zada
nia do rozwiązania w najbliższych pię
ciu latach.
Wśród zamierzeń znalazły się: ka
pitalny remont trzech obiektów kuba
turowych i zmiana ich funkcji
(budynek starego UG na osiedlu Pod
klasztor na potrzeby parafii i działania
aktywizacyjne oraz terapeutyczne, bu
dynek po dawnym ośrodku zdrowia
przy ul. Lelewela na potrzeby centrum
aktywności społecznej i siedzibę
ośrodka pomocy społecznej, budynek
po
mieszkaniach
nauczycielskich
w Rynku na siedzibę spółdzielni so
cjalnej), a także remont i wyposażenie
części pomieszczeń w Krasnobrodz
kim Domu Kultury i zagospodarowa
nie jego najbliższego otoczenia, aż po
kompleksową rewitalizację Zespołu
Klasztornego NNMP poprzez remont
konserwatorski Zespołu Podominikań
skiego Fundacji Królowej Marii So
bieskiej na cele Kultury. Zaplanowane
zostały również zadania związane
z nowym układem komunikacyjnym
na osiedlu Podklasztor, a mianowicie
budowa części ul. Łąkowej z wylotem
do Al. NMP i ul. Królowej Marysień
ki, zjazdy z ul. Tomaszowskiej z miej
scami
parkingowymi
oraz
zagospodarowanie terenów publicz
nych w postaci łączników dróg, chod
ników
i
ścieżek
rowerowych,
zagospodarowanie parku, budowa pla
cu zabaw i monitoringu w centrum
osiedla Podklasztor. W sferze społecz

nej zaplanowano powołanie spółdziel
ni socjalnej przez dwa podmioty
prawne tj. gminę i stowarzyszenie,
centrum aktywności społecznej i po
szerzenie oferty zajęć dla dzieci i mło
dzieży
oraz
seniorów
poprzez
działania aktywizacyjne prowadzone
przez KDK.
Obecnie Gmina Krasnobród opra
cowuje niezbędne dokumentacje i sta
ra się o wymagane pozwolenia na
remonty oraz przebudowę dróg i bu
dynków, a jesienią br. zamierza przy
gotować
wnioski
aplikacyjne
pozwalające ubiegać się o środki unij
ne na przeprowadzenie części zaplano
wanych działań w oparciu o przyjęty
przez Radę Miejską w Krasnobrodzie
w dniu 23 maja 2017 r. Lokalny Pro
gram Rewitalizacji Gminy Krasnobród
na lata 20172023.
Janusz OŚ

Krasnobrodzkie recytacje najmłodszych

W

iersze „Murzynek Bambo”,
„Samochwała”,
„Kwoka”
i wiele, wiele innych rozbrzmiało
w sali widowiskowej Krasnobrodzkie
go Domu Kultury we wtorkowy pora
nek 6 czerwca 2017r.
Wszystko to za sprawą małych re
cytatorów z miasta i gminy Krasno
bród, którzy brali udział w XXII
Gminnym Konkursie Recytatorskim
Przedszkolaka. Jak zawsze recytacje
przedszkolaków cieszyły się ogrom
nym zainteresowaniem o czym świad
czy liczba zgłoszeń, która w tym roku
wyniosła 166.
Przesłuchania odbyły się w wypeł
nionej po brzegi sali widowiskowej,

która oprócz wykonawców gościła ro
dziców i dziadków, którzy z niekrytym
wzruszeniem słuchali swoich pociech,
bez większej tremy deklamujących
przygotowane wiersze.
Tego dnia swoimi zdolnościami
oratorskimi zachwycali reprezentanci
przedszkoli i oddziałów przedszkol
nych z Kaczórek, Krasnobrodu i Maj
danu Wielkiego, natomiast najmłodsi
uczestnicy konkursu 3 i 4latki z kra
snobrodzkiego przedszkola zaprosili
głównego organizatora dyrektor KDK
Mariolę Czapla do siebie.
Tam, w środę 7 czerwca 2017 oka
zję do prezentacji recytatorskich miały
dwie grupy „Smerfy” i „Biedronki”.

Najmłodsi recytatorzy z zadaniem po
radzili sobie znakomicie, a serdeczna
atmosfera i uśmiech na twarzach były
tego najlepszym dowodem.
Podziękowaniem dla wszystkich
występujących w konkursie były
skromne upominki i dyplomy ufundo
wane przez Krasnobrodzki Dom Kul
tury. A spotkania, zarówno to w sali
widowiskowej jak i w przedszkolu za
kończyły się wspólnymi zdjęciami,
które na pewno będzie miłą pamiątką.
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