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Przetarg na dzierżawę
terenów nad zalewem

Burmistrz Krasnobrodu ogłosił ust
ny przetarg nieograniczony na dzierża
wę  w  sezonie  turystycznym  2017,  tj. 
na okres do 3 miesięcy, terenów stano
wiących własność Gminy Krasnobród, 
położonych  nad  zalewem  z  przezna
czeniem na:
1.  Wypożyczalnię  gokartów  rowero
wych na pedały.
2. Organizację parkingów.
3.  Przystanie  dla  jednostek  pływają
cych  (rowerów  wodnych,  kajaków 
oraz  łodzi  wiosłowych)  zlokalizowa
nych  przy  zbiorniku  wodnym  w  Kra
snobrodzie.
4. Prowadzenie działalności w zakresie 
sprzedaży  artykułów  plażowych,  pa
miątek i biżuterii.

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu 
2  czerwca  2017  r. w  siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Krasnobrodzie w godzi
nach:
• 9.00    Wypożyczalnie  gokartów 
rowerowych na pedały 
• 10.00    Organizacja  parkingów 
i przystani dla jednostek pływających 
• 11.00    Działalność  handlowo
usługowa 

Pełna  treść  ogłoszenia  o  przetargu 
umieszczona  jest  na  stronie  www.kra
snobrod.pl.  Szczegółowe  informacje 
można  też  uzyskać  w  Urzędzie  Miej
skim w Krasnobrodzie, pokój nr 9, tel. 
84 660 76 91.

XXVII Sesja Rady Miejskiej
W dniu 23 maja 2017r. (tj. wtorek) 

o  godz.  16.00 w Krasnobrodzkim Do
mu Kultury  odbędzie  się XXVII  sesja 
VII  kadencji  Rady  Miejskiej  w  Kra
snobrodzie.

W  programie  sesji  planowane  jest 
podjęcie następujących uchwał: 
1)  ws.  przyjęcia  Lokalnego  Programu 
Rewitalizacji  Gminy  Krasnobród  na 
lata 20172023,
2)  ws.  przystąpienia  do  sporządzenia 
zmian w miejscowym  planie  zagospo
darowania  przestrzennego miasta  Kra
snobród,
3)  ws.  przystąpienia  do  sporządzenia 
zmian w miejscowym  planie  zagospo
darowania  przestrzennego  gminy  Kra
snobród,
4)  ws.  wprowadzenia  zmian  w  wielo
letniej prognozie finansowej,
5)  ws.  zmiany  uchwały  budżetowej 
gminy na rok 2017,
6)  ws.  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia 
sprawozdania  finansowego  wraz  ze 
sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu 
gminy Krasnobród za rok 2016,
7) ws. udzielenia absolutorium Burmi
strzowi Krasnobrodu z  tytułu wykona
nia budżetu za rok 2016.

Pozyskiwanie funduszy na 
oczyszczalnię ścieków i kanalizację
Gmina  Krasnobród,  w  odpowiedzi 

na  ogłoszony  przez  Urząd  Marszał
kowski Województwa Lubelskiego na
bór  wniosków  na  dofinansowanie 
inwestycji w zakresie gospodarki wod
nościekowej,  przygotowała  dokumen
tacje  projektowe  i  złożyła  wniosek  na 
modernizację  oczyszczalni  ścieków 
w  Hutkach  wraz  z  rozbudową  kanali
zacji  sanitarnej.  Zgodnie  z  projektem 
rozbudowa  kanalizacji  obejmie  część 
osiedla  Podklasztor  i  Majdanu  Wiel
kiego  (do  wysokości  zakładu  tartacz
nego).  Wartość  zaplanowanych  prac, 
według  kosztorysów  inwestorskich,  to 
kwota ponad 4,8 mln. zł. 

Wniosek na remonty
dróg gruntowych

W dniu 12 maja 2017  r. Burmistrz 
Krasnobrodu  wystąpił  do  Marszałka 
Województwa Lubelskiego  o wsparcie 
planowanych  inwestycji  drogowych 
w ramach Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych  i  Leśnych.  Został  przygoto

wany wniosek  na  dwa  zadania  drogo
we  (dojazdy  do  pól)  w  miejscowo 
ściach Hutków i Hutki.
Jeżeli wnioski  zostaną  zakwalifikowa
ne, to realizacja powyższych zadań na
stąpi w okresie wrzesień – październik 
bieżącego roku. 

Budowa oświetlenia ulicznego
Trwają  prace  związane  z  budową 

oświetlenia ulicznego w ulicy Łąkowej 
na  osiedlu  Podklasztor,  a  niebawem 
rozpoczną  się  prace  związane  z  budo
wą  oświetlenia  ulicznego  w  ulicy  Ja
śminowej,  Kalinowej  i  Liliowej  na 
osiedlu  Podzamek.  Obie  inwestycje 
obejmują  ułożenie  linii  kablowej,  wy
konanie  fundamentów  pod  punkty 
oświetleniowe  oraz  ustawie  słupów 
z  oprawami.  Na  ulicy  łąkowej  posta
wionych będzie 6 słupów, a na osiedlu 
Podzamek 14. Wartość obu  inwestycji 
to kwota ok. 100 tys. zł.

Pozyskiwanie funduszy
na rozwój turystyki

Gmina Krasnobród, w  ramach Lo
kalnej Grupy Działania „Nasze Rozto
cze”,  której  jest  członkiem,  zamierza 
ubiegać  się  o  dofinansowanie  zadań 
z  zakresu  rozwoju  turystyki  na  obsza
rze LGD „Nasze Roztocze”. 

W  zakres  przygotowywanego  pro
jektu  wejdzie  opracowanie  dokumen
tacji  na  wykonanie:  zjazdu  z  ulicy 
Partyzantów  na  tereny  rekreacyjne 
i  organizacji  imprez  plenerowych, 
oświetlenia,  alejek  spacerowych,  po
mostów nad ciekami wodnymi.

Powyższe  dokumentacje  są  ko
nieczne  jako  załączniki  do  opracowa
nia  wniosku  o  dofinansowanie.  Nabór 
planowany  jest  na  przełomie  drugiego 
i  trzeciego  kwartału  br.  Planowana 
wartość zadania to kwota 265 tys. zł.

XVIII Powiatowe Igrzyska LZS
Krasnobród będzie w tym roku go

spodarzem  dużej  imprezy  sportowej 
organizowanej  przez  Powiatowe 
i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe  w  Zamościu.  XVIII  Powia
towe  Igrzyska  LZS Mieszkańców  Za
mojskiej Wsi  Święto Sportu Powiatu 
Zamojskiego  odbędą  się  w  dniu  25 
czerwca  2017  r.  Natomiast  w  przed
dzień  tych  zawodów,  tj.  24  czerwca 
w  ramach  igrzysk  odbędą  się  też  Za
wody  SportowoPożarnicze  Młodzie
żowych  Drużyn  OSP:  Dziewcząt, 
Chłopców  i Kobiet oraz X Powiatowy 
Zlot  Turystyczny  Ogniw  LZS  i  Klu
bów Sportowych.

Szczegółowy  program  zawodów 
zostanie  podany  w  późniejszym 
terminie,  ale  już  teraz  zapraszamy 
udziału  w  tych  zawodach  oraz  do 
kibicowania jego uczestnikom.

Informacje zebrała:
Mariola Czapla
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Budowa drogi Jacnia – Krasnobród
W  dniu  26  kwietnia  2017  ro

ku,  na  parkingu  w  sąsiedz
twie  Punktu  Informacji  Turystycznej 
i Sanktu  arium Maryjnego w Krasno
brodzie  odbyło  się  oficjalne  przekaza
nie  terenu  budowy  drogi  powiatowej 
na  odcinku  Jacnia    Krasnobród.  Ofi
cjalnego  przekazania,  wyłonionemu 
w  drodze  przetargu  wykonawcy  prac 
Przedsiębiorstwu  Wielobranżowemu 
„SADEX”  Janusz  Sadlik  Kol.  Sitno 
84,  reprezentowanemu  przez  Konrada 
Sadlika    kierownika  budowy  dokonał 
dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych 
w Zamościu  Józef Łagowski. Protokół 
przekazania  oraz  niezbędne  dokumen
ty zostały podpisane w Urzędzie Miej
skim w Krasnobrodzie. 

Oprócz  wykonawcy  i  dyrektora 
ZDP w Zamościu, w spotkaniu uczest
niczyli  także:  wicestarosta  zamojski 
Kazimierz  Mielnicki,  burmistrz  Kra
snobrodu  Kazimierz  Misztal,  wójt 
Gminy Adamów Dariusz Szykuła oraz 
inspektor nadzoru Dawid Blicharz.

To wydarzenie  zapoczątkowało  re
alizację  inwestycję  bardzo  długo 

oczekiwanej,  zarówno  przez  miesz
kańców miasta i gminy Krasnobród jak 
i  turystów  oraz  innych  użytkowników 
tej drogi. 

Wszyscy  zabierając  głos  podczas 
tego  spotkania,  a  wśród  nich  wicesta
rosta  zamojski  Kazimierz  Mielnicki, 
w  swoich wypowiedziach wyrazili  za
dowolenie  z  rozpoczęcia  tak  ważnej 
dla miasta, gminy    i powiatu,  inwesty
cji.

Wykonawca  prac  poinformował, 
że dołoży wszelkich starań, aby utrud
nienia  związane  z  budową  były  jak 
najmniej  uciążliwe.  Poinformował  też, 
że mimo  iż  zawarty w umowie  termin 
zakończenia  przebudowy  drogi  okre
ślono  na  początek  października  br.,  to 
postara  się,  aby  inwestycja  trwała  jak 
najkrócej, tak aby turyści w czasie wa
kacji mogli  dojechać do miasta  już po 
nowo wyremontowanej drodze.

Po  przekazaniu  terenu  budowy 
drogi  szybko  rozpoczęły  się  prace 
związane  z  tą  inwestycją.  Widać  już 
efekty  prac  –  na  drodze  została  poło
żona  pierwsza  warstwa  asfaltu,  dzięki 

czemu warunki  jazdy znacznie  się po
prawiły.  Pozostaje  mieć  nadzieję,  że 
dalsze prace będą  realizowane w  rów
nie szybkim tempie, co pozwoli na za
kończenie inwestycji w deklarowanym 
przez wykonawcę terminie.

Przebudowa  drogi  powiatowej 
nr  3260L  relacji  Jacnia  –  Tomaszów 
Lubelski,  na  odcinku  Jacnia    granica 
Krasnobrodu o długości 6,7 km będzie 
realizowany  ze  środków  „Programu 
rozwoju  gminnej  i  powiatowej  infra
struktury  drogowej  na  lata  2016
2019”. 

Wartość  wykonania  zadania  po 
przetargu  to  kwota  4.929.644,82  zł. 
brutto,  w  tym  dotacja  z  budżetu  pań
stwa  stanowi  50%,  tj.  prawie  2,5 mln 
zł., a drugie 2,5 mln. zł. pokryją samo
rządy:  Powiat  Zamojski,  Gmina  Ada
mów  i  Gmina  Krasnobród,  której 
wkład  finansowy  wyniesie 
1.110.855,00 zł.

M. Czapla
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Gmina  Krasnobród  zakończyła 
realizację  projektu  pn.  „Gmi

na  Krasnobród    Przygotowanie  pro
gramu  rewitalizacji  zdegradowanego 
obszaru” współfinansowanego ze środ
ków Unii  Europejskiej w  ramach  Pro
gramu  Operacyjnego  Pomoc  Tech 
niczna 20142020 realizowanego w ra
mach konkursu na działania wspierają
ce  gminy  w  zakresie  opracowania  lub 
aktualizacji  programów  rewitalizacji 
na terenie Województwa Lubelskiego.

W  ramach  projektu  opracowany 
został  Lokalny  Program  Rewitalizacji 
Gminy  Krasnobród.  Jest  to  wieloletni 
plan  działań  w  sferze  społecznej,  go

spodarczej,  przestrzennofunkcjonal
nej, środowiskowej i technicznej zmie 
rzający  do  wyprowadzenia  obszarów 
rewitalizacji  ze  stanu  kryzysowego 
oraz  stworzenia  warunków  do  ich 
zrównoważonego rozwoju. Stanowi on 
narzędzie  planowania,  koordynowania 
i  integrowania  różnorodnych aktywno
ści w ramach rewitalizacji.

Opracowany Lokalny Program Re
witalizacji  Gminy  Krasnobród,  stano
wić  będzie  podstawę  do  ubiegania  się 
o wsparcie na działania rewitalizacyjne 
w  ramach  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  Województwa  Lubel
skiego na lata 20142020.
                                   Paweł  Badowski

Zakończenie prac związanych z opracowaniem 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krasnobród

Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  mieszkańców 
miasta  i  gminy  Krasnobród,  Krasnobrodzki  Dom 

Kultury w kwietniu br.  filmem „Ślady stóp” rozpoczął orga
nizację projekcji kinowych. Kolejny film, który proponujemy 
naszym mieszkańcom to film pt. „Czekając na motyle” (Wa
iting for butterflies).

W  zapowiedzi  filmu  czytamy:  „to  historia  rodziny  i  jej 
skomplikowanych  relacji.  Tajemnica,  która  podzieliła  przed 
laty najbliższych, nie pozwala  im być znowu razem. Czy po
trafią  to  zmienić? Piękny  film o  sile  przebaczenia  i  nieroze
rwalnych, mimo przeszkód i konfliktów, więzach rodzinnych.” 
(prod.  USA,  2016,  reż.  Richard  Clark  Jr.,  Kent  Allen, 
120 min., dramat, film z napisami).

Projekcja  filmu  pt.  „Czekając  na  motyle”  odbędzie  się 
w dniu 23 maja 2017 roku  (wtorek) o godz. 19.00 w Kra
snobrodzkim Domu Kultury. Cena biletu    10  zł.   Bilety do 
nabycia w KDK. Rezerwacja  biletów:  tel.  84  660  71  17,  e
mail: kradomkul@o2.pl.

Serdecznie zapraszamy. 
M. Czapla

„Czekając na motyle”
Kolejna projekcja kinowa w KDK

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 20142020

Po  dwumiesięcznej  przerwie  wznowione  zo
stały  zajęcia  wokalne  w  Krasnobrodzkim 

Domu Kultury.  Przerwa w  prowadzeniu  tych  zajęć 
związana była ze zmianą instruktora prowadzącego. 

Od kwietnia br. instruktorem ds. muzyki prowa
dzącym  zajęcia  wokalne  w  KDK  jest  p.  Aneta 
Krupa. 

Odbywają  się  one w  poniedziałki, wtorki  i  śro
dy,  według  ustalonego  z  poszczególnymi  uczestni
kami  harmonogramu.  Uczestniczą  w  nich  dzieci 
i  młodzież.  Zajęcia  będą  się  odbywały  do  końca 
czerwca, a potem nastąpi wakacyjna przerwa.

M. Czapla

Krasnobrodzki  Dom  Kultury  serdecznie  zaprasza  na  co
roczny  „Koncert  dla Rodziców”,  który  odbędzie  się w   

niedzielę 11 czerwca 2017 roku o godzinie 17.00 w sali widowi
skowej KDK.

 Dla swych rodziców wystąpią dzieci i młodzież z kół zainte
resowań działających w Krasnobrodzkim Domu Kultury.

Szczegółowy  program  koncertu  zostanie  podany  w  później
szym  terminie  na  plakatach  i  stronach  internetowych: www.kra
snobrod.pl. i www.kultura.krasnobrod.pl.

Serdecznie zapraszamy.
M.K.

Zajęcia wokalne z KDK

Koncert dla Rodziców
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XIV Majówka Roztoczańska w Krasnobrodzie
Majówka  Roztoczańska 

w  Krasnobrodzie,  to  cykl 
wydarzeń  organizowanych  na  począt
ku maja, w  tzw.  długi weekend majo
wy przez Burmistrza Krasnobrodu oraz 
Krasnobrodzki  Dom  Kultury.  Majów
ka jest organizowana z myślą o miesz
kańcach,  ale  także  o  turystach  licznie 
odwiedzających  Krasnobród  w  tym 
czasie.

Współorganizatorami  i  partnerami 
czternastej  edycji  tego wydarzenia  by
li:    Rybacka  Lokalna Grupa Działania 
„Roztocze”, Virgo Roztocze  i Krasno
brodzkie Towarzystwo Wędkarskie.

Patronat  medialny  na  tegoroczną 
imprezą objęli: Radio Lublin, Informa
cyjna  Agencja  Samorządowa,  Kronika 
Tygodnia, Echa Roztocza, Zamość on
Line i Gazeta Krasnobrodzka. 

Zawody Wędkarskie
(29 kwietnia)

XIV  Majówka  Roztoczańska 
w  Krasnobrodzie  rozpoczęła  się  nieco 
wcześniej niż zwykle, bo już 29 kwiet
nia  2017  roku.  Majówkę  zainauguro
wali  wędkarze,  którzy  wczesnym 
rankiem  spotkali  się  nad  krasnobrodz
kim zalewem, aby wziąć udział w roz
poczynających  się  o  godz.  6.00 
Otwartych  Spławikowych  Mistrzo
stwach  Krasnobrodzkiego  Towarzy
stwa  Wędkarskiego.  W  zawodach 
wzięło  udział  20  zawodników,  którzy 
w  bardzo  trudnych  warunkach  atmos
ferycznych  (było  bardzo  zimno  i  wie
trzenie) rywalizowali ze sobą. 

Zawody  wygrał  Janusz  Oś,  drugie 
miejsce  zajął Roman Gradziuk,  a  trze
cie  Krzysztof  Ujma.  Wszyscy  zawod
nicy  otrzymali  pamiątkowe  dyplomy 
i  nagrody  ufundowane  przez  Krasno
brodzkie  Towarzystwo  Wędkarskie, 
Krasnobrodzki  Dom  Kultury,  firmy 
„Jazon”,  „Konger”  i  „Marbio”  oraz 
Sklep Wędkarski Mariusz Pastuszek.

Festyn Rodzinny
(30 kwietnia)

W  niedzielę  30  kwietnia  na  placu 
w sąsiedztwie zalewu odbył się  festyn 
rodzinny. Niestety  podobnie  jak w  so
botę,  tak  i w  kolejne  dni majówki  po
goda  nie  rozpieszczała  uczestników. 
Niedziela  była  zimna  i  deszczowa,  co 
miało  duży  wpływ  na  mniejszą  niż 

zwykle  frekwencję.  Mimo  to  program 
festynu  był  realizowany  zgodnie 
z wcześniejszymi planami. 

Festyn  rozpoczął  się  od  zabaw 
i konkursów z nagrodami dla najmłod
szych.  W  ramach  tego  bloku  był  też 
konkurs  rodzinny  o  tematyce  związa
nej  z  rozwojem  obszaru  LSR  Rybac
kiej  Lokalnej  Grupy  Działania 
„Roztocze”.  Atrakcyjne  nagrody  były 
mobilizacją  do  tego,  aby  jak  najlepiej 
przygotować  się  do  konkursu,  w  któ
rym  trzeba było wykazać  się nie  tylko 
wiedzą  o RLGD  „Roztocze”,  ale  rów
nież  sprawnościową  ruchową. W  kon
kursie  wzięło  udział  pięć  dwu 
osobowych  drużyn  (osoba  dorosła 
i  dziecko)  z  Lublina,  Zamościa  i  Kra
snobrodu. 

Uczestnicy  konkursu  jak  i  inni 
uczestnicy festynu informacje o RLGD 
„Roztocze”  mogli  uzyskać  w  punkcie 
informacyjnym,  w  którym  wiedzą 
w tym zakresie dzielili się Eliza Obirek 
 kierownik biura  i Adam Wiciejowski 
  specjalista ds.  realizacji LSR. Można 
tam  też  było  otrzymać  ulotki  i  inne 
materiały promocyjne. 

Po  zakończonych  konkurencjach 
wszyscy uczestnicy konkursu otrzyma
li  dyplomy  i  atrakcyjne  nagrody  rze
czowe  ufundowane  przez  RLGD 
„Roztocze”  współfinansowane  ze 
środków  Europejskiego  Funduszu 
Morskiego  i  Rybackiego  w  ramach 
Programu  Operacyjnego  „Rybactwo 
i  Morze”  na  lata  20142020.  Nagrody 
wręczali  pani  kierownik  Eliza  Obirek 
wraz  z  burmistrzem  Krasnobrodu  Ka
zimierzem Misztalem,  który  jest  także 
członkiem  zarządu  Stowarzyszenia 
RLGD „Roztocze”. 

Konkursy przeplatane były pokaza
mi  zumby  w  wykonaniu,  zawsze 
uśmiechniętej, pełnej dobrej energii in
struktorki  fitness  Beaty  Kulczyńskiej 
oraz  jej  koleżanek. Muzyka  pełna  po
rywających  tanecznych  rytmów  oraz 
układy  choreograficzne  prezentowane 
na  scenie  przez  uczestniczki  pokazu 
zachęciły  inne  osoby  stojące  przed 
sceną to wspólnego „zumbowania”.

Potem  przyszedł  czas  na  koncerty 
zespołów  muzycznych  i  wspólną 
zabawę.

Jako  pierwsza  na  scenie  pojawiła 
się  Niżańska  Kapela  Ludowa.  Na  po

czątku  wystąpiła  z  repertuarem  ludo
wym  z  regionu  krakowskiego 
i  rzeszowskiego.  W  drugiej  części 
koncertu  dominowały  utwory  biesiad
ne,  którymi  kapela  zachęcała  publicz
ność do wspólnego śpiewania.

Po  koncercie  folklorystycznym 
przyszedł  czas  na  zmianę  rodzaju mu
zyki. Wystąpiły dwa zespoły  „Cama
sutra”  i  „Lili”,  które  zgromadziły 
wielu  swoich  sympatyków.  Muzyka 
w ich wykonaniu rozgrzała zmarzniętą 
publiczność,  która  bardzo  dobrze  się 
bawiła,  pomimo  panującego  chłodu 
i przelotnych opadów deszczu. Po wy
stępach  zespołów  zabawa  była  konty
nuowana przy muzyce, którą serwował 
DJ  Fresh.  Dyskoteka  pod  gwiazdami, 
która  trwała  do  północy  zakończyła 
niedzielny festyn. 
   
Aktywna Majówka (1 maja)
Na  pierwszy  dzień  maja  organiza

torzy  XIV  Majówki  Roztoczańskiej 
zaproponowali  aktyny  wypoczynek 
z kijami oraz na rowerach. W tym dniu 
o  godz.  15.00,  w  centrum  Krasnobro
du, na Placu Siekluckiego spotkali  się 
uczestnicy  Rodzinnego  Rajdu    Rowe
rowego  oraz  Rajdu  Nordic  Walking. 
Pomimo chłodnej pogody, była to dość 
duża grupa osób, które pozytywnie od
powiedziały  na  zaproszenie  do  aktyw
nego  spędzenia  czasu.  Zdecydowaną 
większość  stanowili  miłośnicy  jazdy 
rowerem. Wszystkich zebranych powi
tał  burmistrz  Krasnobrodu  Kazimierz 
Misztal, który też lubi aktywnie wypo
czywać na  rowerze  i  był  uczestnikiem 
rajdu, a jednocześnie wspólnie z Virgo 
Roztocze jego współorganizatorem. 

W  Rodzinnym  Rajdzie  Rowero
wym  wzięło  udział  60  osób,  w  tym 
dzieci (na swoich rowerach oraz w sio
dełkach  na  rowerach  rodziców),  mło
dzież  i  osoby  dorosłe.  Uczestnikami 
rajdu  byli  mieszkańcy  Krasnobrodu 
oraz  turyści m.in.  z  takich miejscowo
ści  jak:  Warszawa,  Lublin,  Świdnik, 
Strzyżów, Kraków, Łomża.
Trasa  liczyła  ok.  15  km  i  prowadziła 
do Szuru, a następnie do Doliny Świę
tego  Rocha,  gdzie  zaplanowane  było 
wspólne ognisko z uczestnikami Rajdu 
Nordic Walking. 

Po przyjechaniu do Szuru uczestni
cy  rajdu  odwiedzili  Galerię  „Szur” 
prowadzoną  przez  Marię  i  Marka 
Rzeźniaków.  Pani  Maria  –  kustosz 
Muzeum Zamojskiego,  przewodnik  po 
Zamościu  i  Roztoczu,  powitała 
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wszystkich  bardzo  serdecznie  i  opo
wiedziała o  tym szczególnym miejscu, 
które  stworzyli  wspólnie  z  mężem 
i dziećmi oraz o planach jego rozwoju. 
Następnie  zaprosiła  dzieci,  do  swojej 
kuchni,  gdzie  miała  przygotowaną  dla 
nich  niespodziankę – dzieci mogły sa
me  rozwałkować  sobie  ciasto  i  upiec 
podpłomyki  na  rozgrzanej  blasze  tra
dycyjnej  kuchni  kaflowej.  Placki  były 
bardzo  smaczne,  a  ich  zapach  rozcho
dził  się  na  całe  podwórze.  Dotarł  też 
i do galerii, po której dorosłych uczest
ników rajdu   oprowadzał Marek Rzeź
niak  –  artysta  malarz,  wieloletni 
nauczyciel Liceum Sztuk Plastycznych 
w Zamościu.

Po  miłym  spotkaniu  w  Galerii 
„Szur”  i degustacji pysznych placków, 
których mogli  też popróbować dorośli, 
„rajdowicze” wszyscy udali  się w dal
szą  drogę  prowadzącą  poprzez  piękne 
krasnobrodzkie  lasy,  aby  dotrzeć  do 
równie  pięknego  miejsca  jakim  jest 
Dolina  Świętego  Rocha  i  spotkać  się 
przy  ognisku  kończącym  rajd.  Choć 
dla  niektórych  uczestników  rajdu  był 
to  dość  duży  wysiłek  fizyczny,  poza 
tym  na  trasie  były  pewne  drobne  pro
blemy techniczne z rowerami,  to dopi
sały dobre humory. Poprawiła się także 
pogoda    chwilami  było  słonecznie 
i  w  miarę  ciepło.  Nad  bezpiecznym 
przebiegiem  rajdu,  na  odcinkach  pro
wadzących  drogami  publicznymi,  czu
wała Policja.

 Dolina Św. Rocha i jej okolice by
ły  też miejscem, po którym wędrowali 
uczestnicy  Rajdu  Nordic  Walking. 
Choć była  to bardzo mała,  bo niespeł
na 10osobowa grupa, to spacer z kija
mi  dostarczył  jej  uczestnikom  miłych 
wrażeń.  Przewodnikami  Rajdu  Nordic 
Walking byli Marta  i Kazimierz Miel
niczkowie    instruktorzy  nordic  wal
king  i  nauczyciele  wychowania 
fizycznego  ZSO  w  Krasnobrodzie. 

Wśród  uczestników  zdecydowaną 
większość  stanowili    przedstawiciele 
TKKF z Białej Podlaski. Szkoda tylko, 
że  tak  mało  było  mieszkańców  Kra
snobrodu  i  okolic,  którzy  uprawiają 
nordic walking. Po przejściu ok. 8 km 
uczestnicy  rajdu  zakończyli  swój  spa
cer w tym samym miejscu co rowerzy
ści    obok  parkingu  przy  ul.  Św. 
Rocha,  przy  wspólnym  ognisku,  które 
przygotował Mirosław Pasieczny  go
spodarz tego miejsca. 

I rowerzyści  i spacerujący z kijami 
degustowali  tam upieczoną na ognisku 
kiełbaskę  uzupełniając  spalone  pod
czas rajdów kalorie. 

Wystawa starych zegarów
(2 maja)

We  wtorek  2  maja  o  godz.  17.00 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury  od
było  się  otwarcie wystawy  starych  ze
garów z prywatnych zbiorów Dariusza 
Polanowskiego.  Prezentowana  kolek
cja  liczyła  około  50,  różnego  rodzaju 
zegarów,  m.  in.:  kominkowe  (roczne, 
kwadransowe),  podróżne  tzw.  „kare
ciaki”, wiszące, kieszonkowe  i naręcz
ne.  Wszystkie  były  na  swój  sposób 
interesujące,  np.  ze  względu  na  wy
gląd,  materiał  z  którego  zostały 
zrobione,  mechanizm,  firmę  czy  też 
czas, w którym były wykonane.

Oprócz  zegarów  prezentowana  by
ła  też  literatura z nimi związana, która 
jest kopalnią wiedzy o zegarach i sztu
ce  zegarmistrzowskiej.  Można  było 
zobaczyć  książki  wydane  w  latach 
czterdziestych  i  pięćdziesiątych  ubie
głego wieku.

Na początku  spotkania,  po powita
niu,  uczestnicy mieli  okazję  posłuchać 
dźwięków  jednego  z  eksponowanych 
na wystawie  zegarów. Odczytane były 
też cytaty sławnych osób oraz przysło
wia  i  powiedzenia  związane  z  zegara
mi  i  czasem.  Następnie  właściciel 
kolekcji  Dariusz  Polanowski  przedsta
wił  pokrótce  historię  zegarów,  osoby 
mające  duży  wpływ  na  rozwój  zegar
mistrzostwa  oraz  firmy  produkujące 
zegarki.  Opowiedział  też  o  powstawa
niu  kolekcji  i  jej  najciekawszych  eks
ponatach.  Podczas  oglądania  była  też 
niepowtarzalna  możliwość  dotknięcia 
eksponatów,  a  nawet  wzięcia  do  ręki 
i zobaczenia pod lupą ciekawych detali 
na  zegarach  kieszonkowych  i  naręcz
nych.  Wystawa  była  czynna  w  KDK 
do 5 maja. 

Święto Konstytucji 3 Maja
XIV  Majówka  Roztoczańska  za

kończyła  się  we  środę  3  maja  obcho
dami  226  rocznicy  uchwalenia 
Konstytucji  3 Maja. Uroczystości  reli
gijnopatriotyczne  rozpoczęły  się 
o  godz.  9.00  w  kościele  pod  wezwa
niem  Nawiedzenia  Najświętszej  Marii 
Panny słownomuzycznym programem 
patriotycznym  w  wykonaniu  uczniów 
Zespołu  Szkół  Podstawowych  w  Kra
snobrodzie.  Następnie  Mszę  świętą 
w intencji ojczyzny odprawił  i homilię 
wygłosił  ks.  dr  Piotr  Pasterczyk 
z KUL, a oprawę muzyczną zapewnia
ła  Krasnobrodzka  Orkiestra  Dęta 
i miejscowy chór parafialny.   Po mszy 
św.  uczestnicy  obchodów,  z  orkiestrą 
dętą na czele oraz pocztami sztandaro
wymi,  druhami  z  jednostek OSP  gmi

ny  Krasnobród  przeszli  pod  Pomnik 
Konstytucji  3  Maja,  gdzie  wysłuchali 
okolicznościowego  przemówienia  bur
mistrza  Krasnobrodu  Kazimierza 
Misztala. Ostatnim  punktem  tych  uro
czystości  było  złożenie  wiązanek  pod 
pomnikiem, pod którym wartę honoro
wą  pełnili  krasnobrodzcy  harcerze. 
Wiązanki  złożyło  16  delegacji  repre
zentujących  szkoły,  związki  komba
tanckie,  instytucje  i  stowarzyszenia 
z  terenu  miasta  gminy  Krasnobród. 
 Na  zakończenie  zagrała  jeszcze  Kra
snobrodzka Orkiestra Dęta. 

Tym muzycznym akcentem zakoń
czyły  się  uroczystości  trzeciomajowe 
oraz  XIV  Majówka  Roztoczańska 
w Krasnobrodzie.

Mariola Czapla

Fotoreportaż – str. 1011
fot. M. Kawecka i M. Mazurek

PODZIĘKOWANIA

Organizatorzy XIV Majówki Roz
toczańskiej  składają  serdeczne  po
dziękowania  wszystkim,  którzy  mieli 
swój udział w  jej przygotowaniu  i  re
alizacji, tj.:
  współorganizatorom  i  partnerom: 
Rybackiej  Lokalnej  Grupie  Działania 
„Roztocze”,  Virgo  Roztocze  i  Kra
snobrodzkiemu  Towarzystwu  Węd
karskiemu,
 wszystkim występującym na scenie,
  Państwu Marii  i  Markowi  Rzeźnia
kom,
  Państwu  Marcie  i  Kazimierzowi 
Mielniczkom,
 Państwu Bożenie i Mirosławowi Pa
siecznym, 
 Panu Dariuszowi Polanowskiemu,
  Dyrekcji,  Nauczycielom  i  Uczniom 
Zespołu Szkół Podstawowych w Kra
snobrodzie,
 Harcerzom,
 dbającym o bezpieczeństwo: Policji, 
Firmie  Ochroniarskiej  oraz  Służbie 
Medycznej,
 Strażakom z OSP Majdan Wielki,
  Dyrektorowi  i  Pracownikom  Zakła
du  Gospodarki  Komunalnej  w  Kra
snobrodzie
 Firmie Adamex z Biłgoraja
  Patronom medialnym,  którymi  byli: 
Radio  Lublin,  Informacyjna  Agencja 
Samorządowa,  Kronika  Tygodnia, 
Echa Roztocza, Zamość onLine  i Ga
zeta Krasnobrodzka.
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W  związku  z  nie  podjęciem 
w  terminie  ustawowym,  tj. 

do  31 marca  2017r.  przez  Radę Miej
ską w Krasnobrodzie uchwały w  spra
wie  dostosowania  sieci  szkół  pod 
stawowych  i  gimnazjum  do  nowego 
ustroju  szkolnego  wprowadzonego 
ustawą – Prawo oświatowe na okres od 
1  września  2017r.  do  31  sierpnia 
2019r.  zgodnie z art. 211 ust. 2 usta
wy  z  dnia  14  grudnia  2016r.  przepisy 
wprowadzające  ustawę  –  Prawo 
oświatowe  (Dz.U.  z  2017r.  poz.  60), 
Burmistrz  Krasnobrodu  Zarządzeniem 
Nr 303/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. 
podał  do  publicznej  wiadomości  po
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
i na  stronie  internetowej Urzędu Miej
skiego  w  Krasnobrodzie,  informację 
w  sprawie  planu  sieci  publicznych 
szkół podstawowych i gimnazjum pro
wadzonych  przez  Gminę  Krasnobród, 
jaki  będzie  obowiązywał  od  dnia  1 
września  2017r.  z  uwzględnieniem 
zmian, które nastąpią z mocy prawa.

Szkoła  Podstawowa  w  Krasnobro
dzie  posiada  następujące  granice  ob
wodu  szkoły:  Krasnobród,  Podkla 
sztor, Nowa Wieś, Grabnik, Szur, Do
minikanówka, Wólka Husińska, Zielo
ne,  Majdan  Wielki  ul.  Tomaszowska, 
Majdan Wielki  ul.  Borki.  Szkoła  Pod
stawowa w Majdanie Wielkim ma  na

stępujące  granice  szkoły:  Majdan 
Wielki,  Majdan  Mały,  Hutków.  Do 
Szkoły  Podstawowej  w  Kaczórkach 
należą miejscowości: Hutki, Kaczórki, 
Malewszczyzna,  Hucisko,  Stara  Huta, 
Potok  Senderki.  Natomiast  do  granic 
obwodu  Gimnazjum  w  Krasnobrodzie 
należą:  Krasnobród,  Podklasztor,  No
wa  Wieś,  Grabnik,  Szur,  Dominika
nówka,  Wólka  Husińska,  Zielone, 
Majdan  Wielki,  Majdan  Mały,  Hut
ków,  Hutki,  Kaczórki,  Malewszczy
zna,  Hucisko,  Stara  Huta,  Potok 
Senderki.

Reforma  oświaty,  która  w  konse
kwencji  prowadzi  do  likwidacji  gim
nazjum,  zobligowała  jednostki 
samorządu  terytorialnego  do  poszuki
wania jak najlepszych rozwiązań orga
nizacyjnych.  Organ  prowadzący  po 
dogłębnej  analizie  zaistniałej  sytuacji 
po  31  marca  2017r.,  tj.  w  związku 
z  nie  podjęciem  przez  Radę  Miejską 
w  Krasnobrodzie  uchwały  dotyczącej 
dostosowania  sieci  szkół  podstawo
wych  i  gimnazjum  do  nowego  ustroju 
szkolnego,  zaproponował  rozwiązanie 
dwóch  istniejących  zespołów  oraz 
o  utworzenie  nowego  Zespołu  Szkół 
w  Krasnobrodzie,  w  skład  którego 
wchodzić  będą  Przedszkole  Samorzą
dowe,  Szkoła  Podstawowa,  Gimna
zjum i Liceum Ogólnokształcące. 

Rada Miejska  w  dniu  20  kwietnia 
2017r.  podjęła  uchwały  w  sprawie: 
rozwiązania  Zespołu  Szkół  Podstawo
wych  im.  25  Pułku  Ułanów  Wielko
polskich  w  Krasnobrodzie,  rozwią 
zania  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcą
cych  im.  Jana  Pawła  II  w Krasnobro
dzie  i  utworzenia  Zespołu  Szkół 
w  Krasnobrodzie.  Powyższe  rozstrzy
gnięcie  w  istotny  sposób  usprawni 
funkcjonowanie  i  zarządzanie  szkoła
mi  włączonymi  do  jednego  zespołu, 
spowoduje korzystne skutki  finansowe 
oraz  stworzy  duże  szanse  utrzymania 
i rozwoju liceum. Ponadto, co jest bar
dzo  istotone,  zapewni  ochronę  zatrud
nienia wszystkich pracowników wcho 
dzących w skład tworzonego od dnia 1 
września 2017 nowego zespołu.

Utworzenie  zespołu  szkół  wiąże 
się także z wyborem nowego dyrektora 
tworzonej  placówki. W związku  z  po
wyższym  Burmistrz  Krasnobrodu 
w dniu 28 kwietnia 2017r. ogłosił kon
kurs  na  stanowisko  dyrektora  Zespołu 
Szkół  w  Krasnobrodzie,  który  ma  się 
odbyć w dniu 29 maja 2017r. 

Agnieszka Adamczuk

Reforma oświaty w gminie Krasnobród

Krasnobrodzianka DOMINIKA 
RADLIŃSKA    uczennica 

klasy  Ia  gimnazjum  Zespołu  Szkół 
Ogólnokształcących  w  Krasnobrodzie 
zajęła I miejsce (kat. gimnazjum) pod
czas  I Ogólnopolskiego Festiwalu Pie
śni  i  Piosenki  Patriotycznej,  który 
odbył  się    w  dniu  12  maja  2017r. 
w  Miejskim  Domu  Kultury 
w Kielcach.

Dominika  swój  sukces wyśpiewała 
utworem  „Tango  na  głos,  orkiestrę 
i  jeszcze  jeden  głos”  (słowa  i muzyka 
Grzegorz  Tomczak).  Jako  nagrodę 
otrzymała  wycieczkę  do  Brukseli 
ufundowaną  przez  europosła  Bogdana 
Wentę.    Festiwal,  który  odbył  się  pod  pa

tronatem  Stowarzyszenia  „Projekt 
Świętokrzyskie”,  skierowany  był  do 
uczniów  szkół  podstawowych  klasy 
IVVI,  gimnazjalnych,  ponadgimna
zjalnych,  a  także  do  osób  dorosłych 
z całej Polski. Jego organizatorami by
li: Młodzieżowy Dom Kultury w Kiel

cach  i  Stowarzyszenie  Wspierania 
Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej.

W  festiwalu wzięło udział  25  soli
stów w kategorii szkół podstawowych, 
29  solistów  w  kategorii  gimnazjalnej, 
9  solistów  w  kategorii  ponadgimna
zjalnej i 11 solistów w kategorii osoby 
dorosłe.  

Prezentacje  wokalne  solistów  oce
niało  Jury  w  składzie:  Bogdan Wenta 
–  europoseł,  prezes  Stowarzyszenia 
„Projekt  Świętokrzyskie”,  Danuta  Pa
paj – wiceprezes Stowarzyszenia „Pro
jekt  Świętokrzyskie”,  Joanna  Winia 
rska  –  radna  Rady  Miasta  Kielce, 
Magdalena  Nowaczek  –  piosenkarka, 
nauczycielka  wokalu,  Jacek  Hajnrych 
–  muzyk,  kompozytor,  dziennikarz 
Radia Kielce.

Gratulujemy  i  życzymy  dalszych 
sukcesów.

Mariola Czapla

Nagroda dla Dominiki Radlińskiej
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Eliminacje gminne
Cztery wokalistki z miasta  i gminy 

Krasnobród zdobyły nominacje do po
wiatowego  etapu  tegorocznego  Woje
wódzkiego  Konkursu  Piosenki  Dzie 
cięcej  i  Młodzieżowej  „Śpiewający 
Słowik”,  podczas  przesłuchań,  które 
miały  miejsce  25  kwietnia  2017r. 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury.

W  tegorocznym  konkursie  o  tytuł 
laureata  ubiegało  się  7  wokalistek 
zgłoszonych  w  3  kategoriach  wieko
wych. 

Komisja  konkursowa  w  składzie: 
Aneta  Krupa    instruktor  ds.  muzyki 
(przewodnicząca),  Jarosław  Monastyr
ski   młodszy  specjalista  ds.  organiza
cji  imprez  i  amatorskiego  ruchu 
artystycznego  i Mariola Kawecka  in
struktor  d/s  kultury  (wszyscy  są  pra
cownikami  KDK),  wyłoniła  najlepsze 
solistki,  którymi  zostały:  Weronika 
Roczkowska  z  Zespołu  Szkół  Podsta
wowych  w  Krasnobrodzie,  Martyna 
Kukiełka  ze  Szkoły  Podstawowej  w   
Kaczórkach  oraz  Dominika  Radlińska 
i  Gabriela  Dobek    gimnazjalistki 
z  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących 
w Krasnobrodzie.

Laureatki  uzyskały  nominację  do 

reprezentowania  gminy  Krasnobród 
podczas  Eliminacji  Powiatowych Wo
jewódzkiego Konkursu  Piosenki Dzie
cięcej  i  Młodzieżowej  „Śpiewający 
Słowik”,  które  odbyły  się  9  maja 
2017r.  w  Krasnobrodzkim  Domu 
Kultury. 

Wszyscy  uczestnicy  Eliminacji 
Gminnych  otrzymali  pamiątkowe  dy
plomy  uczestnictwa,  a  laureaci  nagro
dy  książkowe  ufundowane  przez 
Krasnobrodzki Dom Kultury.

M.K

Eliminacje powiatowe
Ponad  20  młodych  wokalistów 

z powiatu zamojskiego przyjechało we 
wtorek 9 maja do Krasnobrodu, by po
walczyć  o  prawo  występu  w  woje
wódzkim  finale  tegorocznego  Kon 
kursu  Piosenki  Dziecięcej  i  Młodzie
żowej  „Śpiewający Słowik”. Po  elimi
nacjach,  które  odbyły  się 
w  miejscowym  domu  kultury,  jury 
przyznało  5  nominacji  w  czterech  ka
tegoriach wiekowych od 6 do 20 lat. 

Okazję  zaprezentowania  swoich 
zdolności wokalnych będą mieć Domi
nika Radlińska  z Zespołu Szkół Ogól
nokształcących  w  Krasnobrodzie, 

Adriana  Różańska 
z  Młodzieżowego  Do
mu  Kultury  w  Zamo
ściu  oraz  Oliwia 
Krawczyk,  Aleksandra 
Bartoszczyk  i Martyna 
Gil  z  Gminnego 
Ośrodka  Kultury 
w Nieliszu. 
Dominika  Radliń

ska  podczas  eliminacji 
zaśpiewała  utwór  „Ży
cia  mała  garść”  przy
gotowany  pod 
kierunkiem  Karoliny 

Piotrowskiej. Adriana Różańska,  którą 
prowadzi  Paweł  Kołodziejczyk,  za
śpiewała  piosenkę  „Gdybyś”,  Oliwia 
Krawczyk  wyśpiewała  nominację 
utworem  „Moknie  w  deszczu  diabeł”, 
Aleksandra  Bartoszczyk  ujęła  jurorów 
piosenką  „Blady  księżyc”,  a  Martyna 
Gil spodobała się w „Melodii”. Woka
liści  z  GOK  w  Nieliszu  pracują  pod 
kierunkiem Renaty Banach. 

Jury  konkursu,  którego  honoro
wym patronatem był starosta zamojski 
Henryk  Matej,  przyznało  również  3 
wyróżnienia  dla  Kamili Wróblewskiej 
ze  Szkoły  Podstawowej  w  Łabuniach, 
Bartłomieja  Sobania  z  GOK  w  Nieli
szu  i  Anny  Poznańskiej  ze  Szkoły 
Podstawowej w Szczebrzeszynie. 

Popisy  młodych  wokalistów  oce
niali:  Andrzej  Sar  i  Kornelia  Niedbał 
z  Wojewódzkiego  Ośrodka  Kultury 
w  Lublinie,  wokalistka  oraz  absol
wentka  kierunku  jazz  i  muzyka  estra
dowa  na  Uniwersytecie  Marii 
CurieSkłodowskiej  Anna  Mroczek, 
a  także  Aneta  Krupa  z  Krasnobrodz
kiego  Domu  Kultury.  Podczasd 
przesłuchań  obecny  był  również 
Kazimierz  Mielnicki    wicestarosta 
zamojski,  który  uczestnikom 
pogratulował  i  wraz  z  jurorami 
wręczył dyplomy oraz nagrody.

Nagrodami dla laureatów były spe
cjalne  statuetki  i  upominki  rzeczowe, 
ufundowane  przez  starostę  zamojskie
go  Henryka  Mateja,  który  objął  prze
słuchania w Krasnobrodzie patronatem 
honorowym. 

Finał wojewódzki  festiwalu  „Śpie
wający  Słowik”  odbędzie  się  17  i  18 
maja w Rykach. 

ias24.
Fotoreportaż – str. 9
fot. Marzena Mazurek
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„Śpiewający Słowik” 
Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 

Zaproszenie
Dyrektor, Grono Pedagogiczne,  Samorząd Uczniowski 

oraz  Rada  Rodziców  Szkoły  Podstawowej  im.  Kar
dynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim zapraszają 
na uroczystość obchodów

ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY
która  odbędzie  się  w  dniu  30  maja  2016  r. 
w Majdanie Wielkim
Program:
 Montaż  słownomuzyczny  o  Kardynale 
Stefanie Wyszyńskim
 Msza św. w kaplicy św. Brata Alberta
 Spotkanie w szkole
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W dniu 29 kwietnia 2017 roku 
reprezentacja  zespołu  tańca 

nowoczesnego działającego w Krasno
brodzkim Domu Kultury wzięła udział 
w Turnieju Tańca HipHop  i Freestyle 
w  Jastkowie.    Wyjazd  był  zorganizo
wany  wspólnie  z  tancerzami  ze 
Zwierzyńca.

Udział  w  tym  turnieju  był  debiu
tem naszego zespołu, który od  listopa
da  2016  działa  w  nowym  składzie 

i pod kierunkiem nowego instruktora  
Pani  Anety  Lechowicz.  Od  lutego 
2017 roku zespół ma też nową nazwę  
„Step Dance”.

Występy  zespołu  „Step  Dance” 
w  Jastkowie  zostały  docenione  przez 
jurorów,  stąd  też  nasi  tancerze wrócili 
z  turnieju  z  sukcesami: Kamila Mękal 
(kat. pow. 16) zajęła  IV miejsce, Kac
per Kuryło  (kat.  1215  lat)  – VI miej

sce,  były  też  wyróżnienia,  które 
 otrzymali:  duet  Kacper  Kuryło  i  Ka
mila  Mękal  (kat.  1215  lat)  oraz  for
macja  (kat.  1215  lat)  w  składzie: 
Kacper  Kuryło,  Natalia  Kiersztyn, 
Kinga Jarszak, Natalia Pura, Dominika 
Kowal i Kamila Kowal. 

Nasi  reprezentanci  byli  widoczni 
nie  tylko  poprzez  swoje  sukcesy,  ale 
także  dzięki  koszulkom  z  nazwą  ze
społu,  które  zostały  zakupione  tuż 

przed  wyjazdem,  z  my
ślą  o  promocji  zespołu 
i naszego miasta.
    Tancerzom  i  Pani  In
struktor  gratulujemy 
sukcesów  i  życzymy  ko
lejnych.

M. Czapla

„Step Dance” w Jastkowie

W  dniu  31  marca  w  Szkole 
Zakładu  Doskonalenia  Za

wodowego  w  Zamościu,  odbył  się  II 
Festiwal  Piosenki Wojskowej  „Na  po

wstańczą  nutę”  pod  patro
natem  honorowym  Pre 
zydenta Miasta Zamość.
    W  tegorocznej  edycji 
konkursu  zaprezentowało 
się  w  sumie  ponad  200 
uczestników.  Bezkonku
rencyjna okazała się jednak 
„nasza”  Dominika  Radliń
ska,  która  zajęła  I  miejsce 
w  kategorii  solistów  pre
zentując  niezwykle  trudny 
utwór  „Tango  na  głos,  or
kiestrę  i  jeszcze  jeden 
głos” Maryli Rodowicz. Jej 
występ,  prowadzący  kon
kurs,  określił  jako  lepszy 
od oryginału.

Sukcesem  swój  występ  zakończył 
również  duet  z  naszego  gimnazjum, 
Paweł Korga i Gabriela Dobek, którzy 
śpiewając  utwór  „Wrócą  chłopcy 
z wojny” zdobyli wyróżnienie w kate
gorii zespołów. 

Karolina Piotrowska

Sukcesy wokalne uczniów ZSO
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Scena lubelska  Przegląd 
Młodzieżowych Teatrów 

i Kabaretów „Młody Teatr”
       W dniach 68 kwietnia 2017 roku 
w Centrum Kultury  w Lublinie odbyła 
się  39.  edycja  Sceny  Młodych,  czyli 
Przegląd  Młodzieżowych  Teatrów 
i Kabaretów „Młody Teatr”.
             W ramach przeglądu można było 
zobaczyć  spektakle  teatralne  i  progra
my  kabaretowe  w  wykonaniu  zespo
łów  młodzieżowego  ruchu  amator 
skiego  z  instytucji  kultury,  placówek 
oświatowych  i wychowawczych  z  Lu
blina i województwa lubelskiego.
       Przez trzy dni przesłuchań odbyły 
się  24  prezentacje  sceniczne,  które 
miały  bardzo  zróżnicowany  repertuar. 
Była  klasyka,  literatura  współczesna 
oraz  realizacje  autorskie,  które  w  tym 
roku zdecydowanie dominowały.

W tegorocznym Jury zasiada
li:  Tomasz Bielawiec – aktor teatralny 
i  filmowy,  wieloletni  juror,  od  1999 
roku aktor Teatru Osterwy w Lublinie, 
Przemysław Buksiński  –  aktor,  konfe
ransjer,  pedagog,  wykładowca,  anima
tor  kultury,  trener  technik  teatralnych, 
twórca  grupy  „No  Potatoes”  i  Grze
gorz  Józefczuk  –  dziennikarz,  krytyk 
teatralny,  Dyrektor  artystyczny  Mię
dzynarodowego  Festiwalu  Brunona 
Schulza  w  Drohobyczu,  redaktor  wy
dawnictw kulturalnych.

Miło  nam  poinformować Czytelni
ków  „Gazety  Krasnobrodzkiej”,  że 
wśród próbujących swoich sił na dużej 
scenie  znalazło  się  również  kółko  te
atralne  działające  w  Krasnobrodzkim 
Domu Kultury, które niedawno przyję
ło nazwę „Babiniec”. 

Początkowo grupa z racji na młody 
wiek jej członków miała wystąpić poza 
konkursem,  jednak  finalnie  okazało 
się,  że  przygotowana  inscenizacja  pt. 
„O królewnie,  piekarczyku  i  pieczeniu 
chleba”,  według  scenariusza  Wioletty 
Piaseckiej,  została doceniona przez  ju
rorów  i  „Babiniec”  został  wyróżnio
ny!:) To  jednak nie  był  jedyny powód 
do radości,  bo oprócz wyróżnienia ze
społowego  oceniający  przyznali  także 
wyróżnienie  indywidualne dla Gabrieli 
Szpyry  –  jednej  z  najstarszych  stażem 
uczestniczek  zajęć  prowadzonych 
w KDK.

Wyjazd  do  Lublina  był  niejako 
próbą i sprawdzianem dla młodych ak
torów,  którzy  już  od wielu  lat  prezen

tują  się  przed  krasnobrodzką  pu 
blicznością.
 Jak widać duża, lubelska scena ich nie 
przeraziła,  tylko  zmobilizowała  do 
występu, który został zauważony i stał 
się  wspaniałym  debiutem  poza  Kra
snobrodem. 
Jeszcze  raz  gratulujemy  i  życzymy 
dalszych sukcesów.

Warto w tym miejscu dodać, że po 
występie opiekun grupy  i  trzyosobowa 
delegacja  miała  możliwość  rozmowy 
z    jurorami,  którzy  na  gorąco  ocenili 
występ,  udzielając  bezcennych  rad 
i  wskazówek,  które  na  pewno  zostaną 
wykorzystane  już  w  kolejnym  przed
stawieniu.  Spotkanie  i możliwość  roz
mowy  z  profesjonalistami  była 
dodatkową  nagrodą,  która  na  pewno 
będzie  owocować  w  przyszłej  pracy 
twórczej. 

W  skład  grupy  „Babiniec”  wcho
dzą:  Karolina  Smoluch,  Gabriela 
Szpyra, Marta Szykuła, Kinga Pasiecz
na, Weronika Roczkowska, Maria i Ju
lia  Piechowiak  oraz  Dominika 
i Kamila Kowal.

A  tak  młode  aktorki  wspominają 
swój  wyjazd  do  Centrum  Kultury 
w Lublinie.

M.K.

***
Podróż minęła w  luźnej  i miłej  at

mosferze. Kiedy dotarliśmy na miejsce 
i  w  chwili,  gdy  zobaczyliśmy  scenę 
i miejsca dla widowni, zaparło mi dech 
w  piersiach.  Z  początku  nie  byłam 
przekonana  co  do  wyglądu  sceny,  ale 
później  mi  się  spodobało.  Kiedy  we
szłyśmy  do  naszej  garderoby  i  to  co 
w  tamtej  chwili  przyszło  mi  na  myśl, 
to  tylko  słowo  „WOW”.  Garderoba 
była  cudowna. Wszyscy  się  stresowali 
przed występem, a ja jakoś byłam spo
kojna. Wiedziałam,  że  jury  będzie  nas 
oceniać  i  że  jest  to  nowa  scena,  nowa 
sytuacja  dla  nas  jednak  starałam  za
chowywać się tak, jakby to był kolejny 
zwykły  występ.  Grało  mi  się  bardzo 
dobrze, tak że w pewnej chwili poczu
łam  się  tak  jakbym  naprawdę  żyła 
w  czasach  paryskiej  mody  w  Polsce. 
Wcieliłam  się  w  postać  Bonifacego 
prawej  ręki  króla  lub  jak  to  nazwali 
mnie  jurorzy Majordomusa. Co do na
szych  oceniających,  bardzo mi  się  po
dobało  to,  że  nie  zorientowali  się,  że 
grająca  króla  Kinga  jest  dziewczynką, 

dopóki nie ściągnęła peruki:)
Po  naszym  występie  oglądaliśmy 

przedstawienie,  które naprawdę mi  się 
podobało.  Scenografia  była  z  pudełek, 
6  aktorek  i  ciekawie  przedstawione 
scenki  o  problemach,  które  są  obecne 
w naszym życiu. Oglądaliśmy też teatr 
tańca,  który  pokazał  historie  Lublina. 
Piękne  stroje  i  taniec,  a  do  tego  ele
menty  humorystyczne  sprawiły,  że 
przedstawienie  zostało  nagrodzone 
wielkimi brawami.

Bardzo  się  cieszę,  że  nasze  przed
stawienie  zostało  wyróżnione.  Jestem 
z nas dumna. Babiniec górą!

Gabrysia Szpyra

***
Ja,  czyli  Weronika  Roczkowska 

bardzo, ale to bardzo miło wspominam 
wyjazd  do  Lublina,  ponieważ,  tam 
bardzo  fajnie  spędziłam  swój  czas. 
Cieszę  się,  że mogłam  tam  być.  Cho
ciaż  mieliśmy  występować  poza  kon
kursem,  to  dostaliśmy  wyróżnienie, 
a  moja  koleżanka  Gabrysia  Szpyra 
zdobyła  wyróżnienie  indywidualne. 
Dlatego właśnie  bardzo miło wspomi
nam tę wycieczkę.

Dzięki naszej pani Marioli Kawec
kiej,  to wszystko się udało. Gdyby nie 
pani, z tego wyjazdu i z nas by nic nie 
było.

Weronika Roczkowska

***
Nasz  sobotni  wyjazd  do  Lublina 

był  niesamowity!  Już  w  busie  atmos
fera była miła, zabawna, po prostu wy
luzowana.  Przyznaję,  że  ja  i  pani 
Mariola  byłyśmy  chyba  najbardziej 
zdenerwowane. A może  tylko  ja... Ale 
gdy  już  przekroczyłam  próg  centrum 
Kultury w Lublinie i gdy ujrzałam sce
nę, na której wystąpimy, no i tę garde
robę...  Moje  emocje  sięgnęły  zenitu. 
Miejsce stresu zajęła adrenalina  i pod
ekscytowanie.  Przygotowania  do  wy
stępu  dłużyły  się  i  dłużyły...  Gdy 
wreszcie spektakl się zaczął i po kolei, 
według  roli,  zaczęliśmy wychodzić  na 
scenę,  wszystkie  uczucia  stresu 
i  zmartwienia,  zniknęły. W moim  od
czuciu,  ja  zniknęłam...  Zamiast Marty 
na  scenie  była  królewna  Zuzanna. 
Uwielbiam to uczucie, kiedy ja odcho
dzę  i  moje  miejsce  zajmuje  postać, 
którą  gram.  Aktorstwo,  scena,  kostiu
my,  teksty    uwielbiam  to!  To  jedno 

Krasnobrodzki „BABINIEC” 
na lubelskiej i tomaszowskiej scenie
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z moich najukochańszych hobby! 
Jestem bardzo wdzięczna pani Ma

rioli,  że  prowadzi  kółko  teatralne 
i  uczy  nas,  i  często  się  denerwuje,  bo 
bardzo chce, aby nam wychodziło. Ale 
gdyby nie KDK nie miałybyśmy gdzie 
przychodzić  i  za  to  też  jestem  bardzo 
wdzięczna.  Bardzo  się  cieszę,  że 
uczestniczę  w  zajęciach  teatralnych, 
różnych warsztatach,  a  przede wszyst
kim,  że  moja  „kariera”  aktorska  pięk
nie  rozkwita  dzięki  naszemu  osta 
tniemu  wyjazdowi  do  Lublina.  Dosta
łyśmy  wyróżnienie!  Jestem  bardzo 
szczęśliwa  i  zadowolona  z  naszego 
wyjazdu! Babiniec górą!

Marta Szykuła

***
Dnia  8  kwietnia  2017  r.  byłam 

w Lublinie w teatrze z naszą grupą  te
atralną  „Babiniec”.  Moim  zdaniem 
najfajniejsze  było  to,  że  nasza  grupa 
mogła  zdobyć  nowe  doświadczenie 
i coś zmienić. Oceniało nas trzech bar
dzo miłych  jurorów. Dostałyśmy same 
pochwały!  Było  super!  Chciałabym 
jeszcze raz tego doświadczyć

Julia Piechowiak

***
Z wyjazdu do Lublina podobało mi 

się  moje  wyjście  na  scenę  i  to,  że  na 
widowni  siedzieli  jurorzy.  Podobały 
mi się też inne występy, a także przed
stawienie naszej grupy.

Kamila Kowal

***
W sobotę 8 kwietnia 2017 roku by

łam w Lublinie w  teatrze  z nasza gru
pą.  Uważam,  że  występ  po  nas  był 
fajny,  ale  nasz  był  najfajniejszy. 
Chciałabym  jeszcze  raz  to  powtórzyć, 
było extra!

Marysia Piechowiak

***
Na wycieczce do Lublina było bar

dzo  fajnie.  W  autobusie  była  miła  at
mosfera, ale gdy dotarliśmy na miejsce 
zaczęłam  się  trochę  stresować.  Ale 
i  tak  wszystko  wyszło  bardzo  dobrze. 
Po  przedstawieniu  poszliśmy  na  super 
obiad, mówiąc super chodzi mi o to, że 
był ogromny! 

I teraz nie mówię o całym obiedzie 
tylko o kotlecie. Tak, on zajął mi cały 
talerz  i  przykrył  inne  dania,  ale  był 
bardzo  dobry;)  Potem  w  miłych  wa
runkach wróciliśmy do Krasnobrodu.

Kinga Pasieczna

***
Dawno,  dawno  temu  (nieprawda, 

bo  ósmego  kwietnia)  nasze  kółko  te
atralne  pod  wdzięczną  nazwą  „Babi
niec”  wystąpiło  z  przedstawieniem 
„O królewnie,  piekarczyku  i  pieczeniu 
chleba”  na  deskach  Centrum  Kultury 
w Lublinie.

Kiedy  tam dotarliśmy, byłam moc
no zaskoczona wyglądem sali, w której 
miałyśmy  występować,  ponieważ  bar
dzo  różniła  się  od  tej  w KDK.  Stano
wiło  to  problem,  gdyż  w  naszym 
przedstawieniu  kilkukrotnie  zasłaniana 
jest  kurtyna,  której  w  Lublinie  nie 
było.
W ten sposób powstał mały galimatias 
wokół  zmiany  scenografii.  Jednak mi
mo to dzielnie wybrnęłyśmy z tej trud
nej  sytuacji.  Pomimo  drobnych 
pomyłek,  które,  przecież  zdarzają  się 
nawet  najlepszym    nasza  grupa  zdo
była  wyróżnienie!!!  Jest  to  niezwykle 
zaskakujące,  ponieważ  mamy  w  ze
spole  dziewczyny,  które  są  bardzo 
młode,  bo  chodzą  do  trzeciej  klasy 
podstawówki  i  swoją  przygodę  z  te
atrem dopiero zaczynają (jednak mimo 
swojego  wieku  są  mocna  stroną  tej 
ekipy).

Cały  wyjazd  był  bardzo  wesoły 
i  pełen  żartów,  ale  wszyscy  poważnie 
podeszli  do  zadania,  gdy  trzeba  było 
wyjść na scenę. 

Myślę, że warto było tam pojechać. 
Był  to  świetny  sprawdzian  umiejętno
ści,  ale  i  dyscypliny  oraz  odnajdywa
nia się w nowej sytuacji. Pokazałyśmy, 
że w  każdym  zakątku  Polski  kryją  się 
niezwykłe  talenty,  i  że  nie  ważne  czy 
jesteś  z  wielkiego  miasta,  czy  miesz
kasz  na  prowincji  zawsze możesz wy
grać – jeśli tylko spróbujesz!
A  nasz  wyjazd  zakończył  się  bajko
wym „i żyli długo i szczęśliwie”…

Karolina Smoluch

***
Podczas  naszego  wyjazdu  do  Lu

blina było fajnie i ciekawie. Po naszym 
występie obejrzałam  inne przedstawie
nia.  Atmosfera  tego  dnia  była  bardzo 
miła.

Dominika Kowal

Poniżej  udostępniamy  link  do  pro
tokołu  z  obrad  Jury  przeglądu  teatrów 
młodzieżowych  i  kabaretów  „Młody 
Teatr” Scena Młodych 2017 39. edycja 
68 kwietnia 2017 r. 
http://ck.lublin.pl/wpcontent/uplo
ads/2017/04/2017SMMTproto
kol.pdf

Scena tomaszowska 
Wojewódzki Przegląd Teatrów 
Dziecięcych i Młodzieżowych
(eliminacje powiatowe)

Idąc za ciosem krasnobrodzki „Ba
biniec” postanowił również spróbować 
swoich  sił  na  deskach  sceny  Toma
szowskiego  Domu  Kultury,  gdzie  27 
kwietnia  2017r.  odbyły  się  powiatowe 
eliminacje  do  Wojewódzkiego  Prze
glądu Teatrów Dziecięcych  i Młodzie
żowych.

Był  to kolejny krok młodych akto
rek postawiony na drodze prowadzącej 
w  kierunku  publiczności  i  jurorów 
spoza  środowiska  lokalnego  a  tym  sa
mym  kolejne  doświadczenie  i  kon
frontacja  z  innymi  zespołami  i  oceną 
„fachowców” w tej dziedzinie.

Występ  w  Tomaszowie,  mimo,  że 
odbył  się  w  bardzo  stresujących  oko
licznościach  (wcześniejsza  godzina 
prezentacji,  dojazd  jednej  z  głównych 
postaci  z  innego  konkursu  niemalże 
wprost  na  scenę,  brak  czasu  na  zapo
znanie się z nową przestrzenią) wypadł 
bardzo  dobrze.  Członkinie  „Babińca” 
doskonale  poradziły  sobie  nie  tylko 
z presją czasu, ale także z tremą i małą 
znajomością warunków, w których da
ne im było występować.

Po  inscenizacji  opiekun  grupy 
mógł  porozmawiać  z  jurorami,  którzy 
oceniali  wszystkie  prezentacje.  Prze
wodniczącym  Jury  był    główny  in
struktor  ds.  teatru  Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury w Lublinie   Henryk 
Kowalczyk, ponadto wszystkie spekta
kle  oceniały  panie  również  związane 
z  teatrem:  Maria  Krawczyk  i  Kinga 
Łuczak.

Cenne uwagi i wskazówki na pew
no  zostaną wykorzystane  przez  grupę, 
która  cały  czas  pragnie  się  rozwijać 
i być lepszą w tym co robi.

M.K.
Fotoreportaż – str. 20
fot. Marzena Mazurek
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Jurorzy  tegorocznego  Konkursu Wielkanocnego,  który  zorgani
zował  Krasnobrodzki  Dom  Kultury 
przyznali  14  nagród.  Ich  uroczyste 
wręczenie  i  podsumowanie  artystycz
nej  rywalizacji  odbyło  się  w  środę  12 
kwietnia.  Tego  dnia  w  KDK  pojawili 
się  autorzy  palm,  pisanek,  kartek 
i  stroików.  Tych  ostatnich  było  naj
więcej,  ale  organizatorzy  konkursu 
przyznają, że liczyli na większe zainte
resowanie. W kilku kategoriach nagród 
w  ogóle  nie  przyznano,  ponieważ  nie 
wpłynęły żadne propozycje. 

Spośród  autorów  palm  jury  przy
znało  nagrody  w  kategorii  uczniów 
klas 0  III dla Jakuba Hajdamaszka ze 

Szkoły  Podstawowej  w  Kaczórkach 
i  gimnazjalistki  Agnieszki  Wołowiec 
z  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących 
w  Krasnobrodzie.  Za  pisanki  dwie 
równorzędne  nagrody w kategorii  klas 
0    III  otrzymały  Martyna  Kukiełka 
z SP Kaczórki i Julia Kostrubiec z Ze

społu Szkół Podstawowych w Krasno
brodzie.  W  klasach  IV    VI  jurorzy 
nagrodzili Grzegorza Nędzyńskiego ze 
Szkoły  Podstawowej  w  Majdanie 
Wielkim,  a w  grupie  gimnazjalistów   
Wiktorię Kulczycką z ZSO w Krasno
brodzie.  W  grupie  dorosłych  autorów 
członkowie  komisji  przyznali  nagrodę 
Katarzynie  Lipskiej  z  Krasnobrodu, 
która  okazała  się  jedyną  reprezentant
ką  tej  kategorii  wiekowej  w  całym 
konkursie.  Na  liście  laureatów,  którzy 
przygotowali  stroiki,  są  trzy nazwiska. 
W  kategorii  0    III  Bartosz  Zawiślak 
z  Krasnobrodu,  w  kategorii  klas  IV   
VI Magdalena Jakus z SP w Majdanie 
Wielkim  i  gimnazjalistka  Sandra 
Kraszka  ze  Specjalnego  Ośrodka 
SzkolnoWychowawczego  w  Zamo

ściu.  Najładniejsze  kartki,  według  ju
rorów,  przygotowali    wśród 
przedszkolaków  Sylwia  Wiater 
z  Punktu  Przedszkolnego  w  Łabu
niach, w kategorii uczniów klas 0  III 
Paweł Bukała  z SP w Majdanie Wiel
kim  i  Jakub  Pyś  z  SP  w  Łabuniach 
oraz  reprezentująca  tę  samą  placówkę 
Paulina  Pyś,  której  praca  była  ocenia
na w kategorii  uczniów  starszych  klas 
podstawówek. 

Propozycje zgłoszone do  tegorocz
nego konkursu można było oglądać na 
wystawie  w  KDK  do  końca  poświą
tecznego  tygodnia.  Na  ekspozycji 
były  m.in.  prace  zespołowe,  które 
zgodnie z  regulaminem nie mogły być 
oceniane przez jurorów. 

ias24

Mistrz Pięknego Czytania
W  tym  roku w Bibliotece  Pu

blicznej  w  Krasnobrodzie, 
już  po  raz  siódmy  wybieraliśmy  Mi
strza  Pięknego  Czytania.  Konkurs 
pięknego  czytania  odbył  się  24  kwiet
nia  2017,  z  okazji  przypadającego 
dzień  wcześniej  Światowego  Dnia 
Książki  i  Praw  Autorskich.  Tematem 
tegorocznych zmagań był: „Karol 

Wojtyła.  Poezje  i  dramaty”. 
Okazało  się,  że  wśród  14  kan
dydatów do  tytułu Mistrz  Pięk
nego  Czytania,  Mistrzów 
znalazło się aż trzech. Na miano 
to,  w  tym  roku  zasłużyli:  Eryk 
Cybulski,  Karolina  Smoluch 
i Marta Szykuła. Drugie miejsce 
zajęła  Dominika  Korga,  trzecie 

miejsce:  Marta  Li
twin i Edyta Buczak. 
Komisja  konkurso
wa  postanowiła 
przyznać  też miejsce 
IV, na które zasłuży
ła  Marcelina  Nadło
nek.

Dziękujemy  wszys 
tkim  uczestnikom  za 
udział,  a  komisji 
konkursowej 
w  skład  której 

wchodzili:  Mariola  Kawecka  i  Celina 
Koisz  oraz  ks.  Piotr  Jakubiak  za 
współpracę  przy  realizacji  tego  przed
sięwzięcia.  Szczególne  podziękowania 
należą  się  Pani  Marzannie  Tarłow
skiej,  pomysłodawczyni  i  koordyna
torce całego konkursu.

B. Włodarczyk

Konkurs Wielkanocny 2017
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W  dniach  815  maja  2017  r. 
odbyła się XIV edycja ogól

nopolskiego programu Tydzień Biblio
tek.  Jego  głównym  celem  jest 
podkreślanie  roli  czytania  i  bibliotek 
w  poprawie  jakości  życia,  edukacji 
oraz  zwiększenie  prestiżu  zawodu  bi
bliotekarza  i  zainteresowania  książką 
szerokich  kręgów  społeczeństwa.  Te
goroczny  „Tydzień”  odbywał  się  pod 
hasłem „Biblioteka. Oczywiście!”

Bibliotekarzom  szczególnie  zale
ży  by    Biblioteka  postrzegana  była 
przez  ludzi  jako  instytucja  na  trwale 
wpisana  w  pejzaż  kulturowy,  zatem 
hasło  „Biblioteka.  Oczywiście!”  ma 
wzmocnić  ten  przekaz.  Hasło  odpo
wiada także na pytanie „Jaka instytucja 
pozwala  zaspokoić  różnorodne  potrze
by  w  zakresie  uczestnictwa  w  kultu

rze?”. Zmieniające się bowiem funkcje 
bibliotek w  ostatnich  latach  pozwalają 
na  zwiększenie  zakresu działań biblio
teki publicznej; można w niej nie tylko 
czytać  i  obcować  z  książką,  ale  też 
obejrzeć  wystawę  czy  film,  nauczyć 
się  języka,  spotkać  z  przyjaciółmi, 
śpiewać,  poznać  nowoczesne  techno
logie  oraz  zdobyć  wszelkie  potrzebne 
informacje  i  partycypować  w  jej  (bi
blioteki)  działaniach.  Biblioteka  to  ta
ka przestrzeń dla czytelnika w każdym 
wieku,  każdego  wyznania  i  koloru 
skóry,  gdzie może  się w pełni  realizo
wać  w  zakresie  edukacji  kulturalnej 
i uczestnictwa w kulturze.

W tegorocznej edycji Tygodnia Bi

bliotek,  udział  wzięła  OCZYWIŚCIE 
Biblioteka  Publiczna  w  Krasnobro
dzie.

8 maja 2017  r. w naszej bibliotece 
odbył  się  konkurs  pięknego  czytania 
„Mały Mistrz Czytania”. W konkursie 
udział wzięło  21  uczniów klas  I,  z  te
renu miasta  i  gminy Krasnobród. Ma
łym  Mistrzem  Czytania  została 
Wiktoria Kochaniec.  II Miejsce  zajęła 
Monika Zawada, III miejsce przypadło 
Maciejowi  Sarzyńskiemu.  Komisja 
przyznała  również  dwa  wyróżnienia, 
które  otrzymali:  Mateusz  Czekirda 
i Julia Dobek.
Serdecznie  gratulujemy  nagrodzonym, 
a wszystkim uczestnikom bardzo dzię
kujemy za udział. Dziękujemy również 
Marioli  Kaweckiej  i  Alinie  Słocie  za 
współpracę przy organizacji konkursu.

Dni 9 i 10 maja przeznaczone były 
dla  młodzieży  i  dorosłych.  W  tych 
dniach  odbyły  się  u  nas,  kolejne  już, 
kreatywne  warsztaty  plastyczne  pro
wadzone  przez  Małgorzatę  Gielmudę. 
Tym  razem  pani  Gosia  pokazywała 
nam,  jak  używać  tzw.  Transferu,  aby 
przenieść  zdjęcie  na  deskę  a  potem, 
jak  zrobić  fajną  i  efektowną  ramkę. 
Efekty  były… zaskakujące  a  uczestni
cy z niecierpliwością czekają na kolej
ne zajęcia.
  Pełną  relację  z  wydarzeń  krasno
brodzkiego  Tygodnia  Bibliotek,  moż
na  obejrzeć  na  naszym  fanpage  na 
facebooku:
https://plpl.facebook.com/Biblioteka
PublicznawKrasnobrodzie
228233147232541/ 

B. Włodarczyk
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JĘZYKOWA AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA
Strona redagowana przez miłośników poprawnej polszczyzny

z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie
RAPORT

(kwiecień 2017)

prima aprilis
primaaprilisowy

kręcić  bicz  z  piasku  –  wykonywać 
bezowocną pracę.

Większa część czy połowa?
większa część (poprawnie)
większa połowa (niepoprawnie)
Autor: Żaneta Tarłowska (III b)

okres lub czas (poprawnie)
okres czasu (niepoprawnie)
Okres  i czas oznaczają  to samo, zatem 

niepoprawne  będzie  łączyć  je  razem. 
Mówimy  wtedy  o  tzw.  maśle 
maślanym.
Autor: Paweł Korga (III b)

Coraz czy co raz?
coraz (prawidłowo)
Zbliżał  się  wieczór  i  robiło  się  coraz 
zimniej.
co raz (prawidłowo)
Co  raz  się  stało,  może  stać  się 
ponownie.
Obie  formy  są  poprawne,  ale  ich 
znaczenie  jest  różne  i  nie  mogą  być 
używane zamiennie.
Autor: Żaneta Tarłowska (III b)

Profesorzy czy profesorowie?
Obie  formy  są  poprawne,  z  tym  że 
profesorowie  brzmi  odrobinę 
uroczyściej, dostojniej.
Autor: Paweł Korga (III b)

Iść w koperczaki,
puszczać się w koperczaki,
snuć w koperczaki,
palić koperczaki,
sadzić w koperczaki,
stroić koperczaki,
czyli zalecać się.

Paweł Murdzek
opiekun

https://www.facebook.com/Językowa
AgencjaDetektywistyczna

Tydzień Bibliotek
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Wielkim  i  niezwykle  istotnym 
znaczeniem  dla  dalszego 

rozwoju  wydarzeń  jakie  wynikały 
z  zaplanowanych  akcji  zbrojnych  Ba
talionów  Chłopskich  na  Zamojszczyź
nie  było  to,  że  partyzanci  nie  dali  się 
pokonać  przeważającym  siłom  wroga, 
który  w  ostatnim  ataku  pod  Wojdą, 
użył  nawet  samolotu  bojowego  – 
ostrzeliwującego,  z  niskiej  wysokości 
stanowiska  ogniowe  partyzantów.  Na 
domiar  złego,  doszło  do  zdekompleto
wania obsługi partyzanckiego cekaemu 
z  powodu  zabicia  celowniczego  –  ra
dzieckiego  żołnierza    oraz  tego,  że  na 
prawym  skrzydle  obrony  polskiego 
pododdziału  zaczęło  brakować 
amunicji.

Bitwa  pod  Wojdą  i  Kosobudami 
stała  się  dla  zmęczonej  i  zmaltretowa
nej    ludności  Zamojszczyzny  pierw
szym  przebłyskiem  nadziei  oraz 
sygnałem,  że  zbrojne  podziemie  nie 
pozwoli  okupantowi  na  bezkarne  do
konywanie  dalszych  okrutnych  zbrod
ni.  Stanie  jednocześnie  do 
bezpośredniej  walki,  dając  możliwość 
przetrwania ciężkich lat okupacji.

Po  przeczesaniu  lasu,  opuszczone
go  wcześniej  przez  partyzantów, 
Niemcy widząc fiasko swojej operacji, 
wzięli  odwet  na  bezbronnej  ludności, 
paląc wszystkie gospodarstwa na Woj
dzie oraz rozstrzeliwując 11 mieszkań
ców.  Natomiast  w  Szewni  Dolnej 
spalili  kilka  zagród,  mordując  jedno
cześnie  w  podobnych  okolicznościach 
kilku mieszkańców.
Powyższe  wydarzenie  zaczęło  też  co
raz  bardziej  determinować  dalszy  roz
wój wydarzeń, zmuszając jednocześnie 
do  akcji  te  koła  i  ugrupowania  poli
tycznowojskowe,  które  trzymały  się 
na  uboczu  i  nie  podejmowały  działań 
sabotażowozbrojnych.  Tak  doszło 
między  innymi do podjęcia w noc syl
westrową  1942  roku  zmasowanych 
ataków Armii Krajowej na obiekty go
spodarcze i przemysłowe.

Dowódca  oddziałów  AK  na  Za
mojszczyźnie  mjr Edward Markiewicz 
„Kalina”,  na  mocy  rozkazu  Komendy 
Głównej  wydał  rozkaz  wykonania  60 
większych  i  mniejszych  akcji  sabota
żowych.  Zniszczono  wówczas  między 
innymi,  urządzenia  stacji  kolejowej 
w  Szczebrzeszynie,  spalono  wieżę  ci
śnień na stacji kolejowej w Krasnobro
dzie,  wysadzono  most  kolejowy 

w  Werbkowicach,  przerwano  w  waż
nych miejscach kabel telefoniczny linii 
łączącej  Berlin  z  frontem  wschodnim. 
Są  to  tylko  najważniejsze  z  zaplano
wanych  60  akcji,  jakie  zostały  prze
prowadzone  w  noc  sylwestrową  1942 
roku.

W  ciągu  kilku  następnych 
dni  oddziały  partyzanckie  BCh 
i  AK  dokonały  wielu  dalszych 
ataków  na  hitlerowskie  obiekty 
komunikacyjne,  gospodarcze 
oraz  posterunki  policji  i  żandar
merii. Doszło w kilku miejscach 
do  starć.  Oddziałów  partyzanc
kich BCh z oddziałami niemiec
kimi.  W  tym  też  czasie  odbyła 
się bitwa w rejonie wsi Dzierąż
nia, gdzie silna grupa żandarme
rii  z  Rachań  starła  się 
z  oddziałem  specjalnym  Fran
ciszka Samulaka „Młot” i akow
skim  oddziałem  por.  Zenona 
Jachymka „Wiktor”   spieszącym 
na pomoc. 
Po  dwugodzinnej  bitwie  party
zanci przebili się przez pierścień silnej 
niemieckiej  obławy  i  przegrupowali 
swoje  pododdziały  w  rejon  miejsco
wości  Zaboreczno.  Nazajutrz  po  tej 
walce, partyzanci otrzymali informację 
od  kierownika  Urzędu  Pocztowego 
w Krynicach  –  Piotra Chytrykiewicza, 
członka  siatki  wywiadowczej,  o  pod
słuchanej  przez  niego  rozmowie  tele
fonicznej  pomiędzy  dwoma 
placówkami  żandarmerii,  z  której  wy
nikało, że Niemcy przygotowują się do 
spacyfikowania  w  najbliższym  czasie, 
kilku  dalszych  wsi  oraz  dokładnego 
przeczesania pobliskich lasów.

Po  otrzymaniu w/w  informacji  do
wództwo  obwodu  tomaszowskiego, 
zarządziło  natychmiastowe  zwołanie 
nadzwyczajnej  narady  dowódców 
kompanii  BCh  oraz  trójek  politycz
nych  „ROCHa” w Majdanie Wielkim 
– gmina Krasnobród. Na naradzie pod
jęto  decyzję,  aby  na  terror  wroga  od
powiedzieć  wydaniem  nowej,  ale 
o większym zasięgu bitwy.
Lokalne  dowództwo  BCh,  przygoto
wania do boju rozpoczęło od zarządze
nia  ewakuacji  ludności  z  najbardziej 
zagrożonych  pacyfikacją  wsi  i  osad. 
Następnie we wsiach Kryniczki i Pola
nówka  zostały  rozlokowane  doraźne 
15osobowe  ubezpieczenia.  Ogółem 
siły BCh, zgrupowane w rejonie Zabo

reczna  stanowiły  około  400  partyzan
tów.

Plan  działania  przewidywał,  na 
wypadek  uderzenia  wroga,  następują
cy układ sił.
Kompania  5  Piotra  Mielnika  „Szczer
bińskiego"  (109  partyzantów),  przy 

kompanii,  jako  Samodzielna  drużyna 
sanitarna „Zielonego Krzyża” – 15 sa

nitariuszek  pod  dowództwem  Pauliny 
Czuwary.  Kompania  została  zgrupo
wana  we  wsi  Romanówka.  Zadane 
działania,  to  obrona  rejonu  szosy  Za
mość – Tomaszów Lub. od strony po
dejścia z Krynic i Atoniówki.
4  kompania  por.  Stanisława  Burdy 
„Burskiego”  (91  partyzantów)    rozlo
kowana w Zaborecznie osłaniała  rejon 
koncentracji  od  strony  Hutkowa  i  Su
chowoli,  przy  pozostawieniu  ubezpie

Ludowcy i ich zbrojne ramię
Bataliony Chłopskie w obronie Zamojszczyzny (cz. 4)
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Młodzież zapobiega pożarom
W  dniach  6  i  7 

marca  w  Ze
spole  Szkół  Ogólno
kształcących  im.  Jana 
Pawła II w Krasnobrodzie 
został  przeprowadzony 
turniej  wiedzy  pożarni
czej,  były  to  kolejne  eli
minacje  ogólnopolskiego 
turnieju wiedzy na  szcze
blu  gminnym.  Jak  co  roku uczestnika
mi  byli  uczniowie  szkół 
podstawowych z Krasnobrodu, Kaczó
rek,  Majdanu  Wielkiego  oraz  gimna
zjaliści  i  licealiści  krasnobrodzkiego 
ZSO. Turniej przebiegał w dwóch eta
pach:  najpierw  uczestnicy  rozwiązy
wali test, a następnie najlepsi zmierzyli 

się w rozgrywce finałowej. 
   Miło nam przedstawić 
finalistów. 
   W kategorii Szkoły Podsta
wowe  zwyciężyła  Monika 
Łasocha  ze  Szkoły  Podsta
wowej  w Majdanie Wielkim. 
Kolejne  miejsca  zajęli:  Ma
ciej Kołtun – ZSP w Krasno
brodzie, Natalia Piskor – SP 

w Majdanie Wielkim, Miłosz Momot 
i Bartłomiej Gałan  – ZSP w Krasno
brodzie oraz Alan Cisek – SP w Maj
danie Wielkim.

W  kategorii  gimnazja  pierwsze 
miejsce zajął Mateusz Pryciuk z klasy 
Ia,  a  kolejne  Karol  Maciukiewicz, 
Marcin  Dąbrowski,  Szymon  Molen

da  z  klasy  IIIa,  oraz  Adrian  Słupski 
z klasy Ic. 

Wśród  licealistów  najlepsza  była 
Dominika  Piwko  oraz  Aleksandra 
Zawada  i  Grzegorz  Greszta.  Wszy
scy  uczestnicy  otrzymali  nagrody 
a Monika, Mateusz  i Dominika  repre
zentowali naszą gminę na szczeblu po
wiatowym  w  Zamościu.  Dominika 
zajęła II miejsce, gratulujemy sukcesu.

Nad  przebiegiem  eliminacji  czu
wała  komisja  w  składzie:  przewodni
cząca    Halina  Gontarz,  sekretarz 
Andrzej  Gałan,  członkowie  –  Magda
lena Antoniak, Mateusz Szmidt,  Jacek 
Kowalik.

Halina Gontarz

czenia  w  Antoniówce.  Stanowiła  jed
nocześnie obwód całego zgrupowania.
Pluton (42 partyzantów) z 3 kompanii, 
którą  dowodził  por.  Jan  Głogowski 
„Głowacki”,  miał  za  zadanie  bronić 
podejścia  nieprzyjaciela  od  płd. 
wschodu.
Ubezpieczenie od Krasnobrodu całego 
zgrupowania  powierzono  11  kompanii 
(120  partyzantów)  por.  Władysława 
Maślanki  –  „Sielski”  wzmocnionej 
plutonem  AK  sierżanta  Bronisława 
Piaseckiego „Lisa”, skoncentrowanego 
we wsi Majdan Wielki.
Ponieważ jak wynikało z wywiadu, la
da chwila w rejonie partyzanckiej kon
centracji  mogli  pojawić  się  Niemcy, 
dca  5  kompanii  broniącej  najbardziej 
zagrożonego  odcinka  poderwał  na  no
gi  swoje  plutony, wyznaczając  im  za
dania bojowe. FOTO nr 3 szkic 

Na  wzniesieniu  przysiółka  Za
dnowskiego  zajął  stanowiska  ogniowe 
1  pluton  Szczepana  Kołodzieja  (Bor
kowskiego)  –  dozorując  drogę  wiodą
cą  z  Krynic,  2  pluton  Jana  Kostrubca 
„Odyniec”  umocnił  się  w  lesie  Za
dnowskim,  mając  w  polu  widzenia 

 drogę  z  Antonówki.  3  pluton  Piotra 
Pasiecznego  (Wieśniak)  –  zajął  stano
wiska na południowej rubieży lasu Za
dnowskiego.

Już  wczesnym  rankiem  doszło  do 
starcia  z  siłami  wroga.  80osobowy 
pododdział  niemieckiej  żandarmerii, 
po  wyładowaniu  się  z  samochodów 
w  miejscowości  Antonówka,  bez

zwłocznie  zaatakował  znajdujących 
się  tam  partyzantów  grupy  osłonowej 
i  przeprowadził  atak  na  południowy 
skraj lasu Buczyna.

Tak rozpoczęła się już druga i jed
na  z  największych  bitew  bechowców 
pod Zaborecznym.

c.d.n.
Jan Gębka
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„25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”
Podsumowanie gminnych eliminacji XIX Ogólnopolskiego

Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży

W  dniu  20  kwietnia  2017r. 
w  Krasnobrodzkim  Domu 

Kultury  odbyło  się  uroczyste  podsu
mowanie  gminnych  eliminacji  XIX 
Ogólnopolskiego  Konkursu  Plastycz
nego  dla  Dzieci  i  Młodzieży  pod  ha
słem  „25  lat  PSP  –  Profesjonalni, 
Sprawni, Pomocni”.

Głównym  organizatorem  konkursu 
jest  Komendant  Główny  Państwowej 
Straży Pożarnej    Szef Obrony Cywil
nej Kraju,  zaś  organizatorami  elimina
cji  gminnych:  Zespół  Szkół  Ogól 
nokształcących  w  Krasnobrodzie, 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie i Kra
snobrodzki Dom Kultury.

Nad  prawidłowym  przebiegiem 
konkursu  na  szczeblu  gminnym  czu
wała Halina Gontarz  nauczyciel sztu
ki  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących 
w  Krasnobrodzie.  Pani  Halina  była 
również  członkiem  komisji  konkurso
wej i wspólnie z pozostałymi jej człon
kami,  tj.  Marzeną  Mazurek  – 
instruktorem  KDK  oraz  Renatą  Ra
dlińską  –  nauczycielem  ZSO,  w  dniu 
11  kwietnia  br.  dokonała  oceny  prac 
konkursowych.

Do  eliminacji  gminnych  zgłoszo
nych  zostało  41  najlepszych  prac  pla
stycznych  ze  szkół  z  terenu  gminy 
Krasnobród,  tj.: Zespołu Szkół Podsta
wowych  im.  25  Pułku  Ułanów  Wiel
kopolskich  w  Krasnobrodzie,  Szkoły 
Podstawowej  w  im.  Armii  Krajowej 
w  Kaczórkach,  Szkoły  Podstawowej 
im.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego 
w  Majdanie  Wielkim  oraz  Zespołu 
Szkół  Ogólnokształcących  im.  Jana 
Pawła II w Krasnobrodzie.

Komisja  konkursowa  ustaliła  wy
niki konkursu i wybrała prace do etapu 
powiatowego.  Laureatami  konkursu 
w  poszczególnych  kategoriach  wieko
wych zostali:

I grupa – młodsza, 
szkoła podstawowa

Alicja Buryło SP w Kaczórkach, opie
kun – Anna Adamowicz 
Kacper  Gałka  SP  w  Kaczórkach, 
opiekun – Anna Adamowicz
Kinga Cisek SP w Majdanie Wielkim, 
opiekun – Mariola Czekirda
Krzysztof  Zub  SP  w  Kaczórkach, 
opiekun – Anna Adamowicz
Hubert Kwiatkowski  ZSP w Krasno
brodzie  opiekun Barbara Chmiel

II grupa – średnia,
szkoła podstawowa

Agata  Gajewska  ZSP  w  Krasnobro
dzie, opiekun – Marzena Kuniec
Paweł  Cisek  ZSP  w  Krasnobrodzie, 
opiekun – Marzena Kuniec
Dominika  Kowal  ZSP  w  Krasnobro
dzie, opiekun – Marzena Kuniec
Elżbieta Czerniak  SP w Kaczórkach, 
opiekun – Beata Bryk 
Maciej Kołtun ZSP w Krasnobrodzie, 
opiekun – Marzena Kuniec
III grupa – starsza, gimnazjum

Katarzyna  Przytuła  ZSO  w  Krasno
brodzie, opiekun – Halina Gontarz
Agnieszka Wołowiec  ZSO w Krasno
brodzie, opiekun – Halina Gontarz
Wiktoria  Skrzyńska  ZSO  w  Krasno
brodzie, opiekun – Halina Gontarz
Katarzyna  Klich  ZSO  w  Krasnobro
dzie, opiekun – Halina Gontarz
Patrycja  Cisek  ZSO  w  Krasnobro
dzie, opiekun – Halina Gontarz

Przyznano  też  wyróżnienia,  które 
otrzymali:

I grupa – młodsza,
szkoła podstawowa

Mateusz Gałka i Mikołaj Gałka z SP 

w Kaczórkach, Nikola Banaszuk, Ju
lia  Kusiak,  Zuzanna  Piłat,  Maja 
Monastyrska z ZSP w Krasnobrodzie, 
Aleksandra  Tytuła,  Paweł  Bukała, 
Bartosz  Smoluch,  Wiktoria  Kocha
niec, Agnieszka Bukała  z SP w Maj
danie Wielkim 

II grupa – średnia,
szkoła podstawowa

Ewelina Skóra ZSP w Krasnobrodzie, 
Marta  Wróbel,  Sandra  Szczerbiń
ska,  Jakub  Oryszczak,  Katarzyna 
Ścirka z SP w Kaczórkach, Weronika 
Tyrka, Weronika  Presz, Magdalena 
Jakus,  Małgorzata  Rzepecka  z  SP 
W Majdanie Wielkim
III grupa – starsza, gimnazjum

Wiktoria Wiatrzyk z ZSO w Krasno
brodzie.

Laureaci  i  wyróżnieni  otrzymali 
nagrody  rzeczowe  ufundowane  przez 
Burmistrza  Krasnobrodu  oraz  pamiąt
kowe dyplomy.

Nagrodzone  i  wyróżnione  prace 
można  było  oglądać  na  wystawie  po
konkursowej, która była prezentowana 
w KDK do 28 kwietnia br.

M. Czapla




