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Drugi ustny przetarg 
nieograniczony na dzierżawę
działek nad zalewem

W  dniu  16.06.2016  r.  Burmistrz 
Krasnobrodu  ogłosił  dodatkowy,  drugi 
ustny  przetarg  nieograniczony  na 
dzierżawę  w  sezonie  turystycznym 
2016  r.  terenów  stanowiących  wła
sność  Gminy  Krasnobród  położonych 
nad  zalewem  z  przeznaczeniem  na 
prowadzenie  działalności  handlowej 
z zakresu sprzedaży pamiątek i artyku
łów  plażowych.  Do  wydzierżawienia 
jest 5 parcel o powierzchni od 8 do 20 
m2,  czynsz  wywoławczy  na  poszcze
gólne  parcele  wynosi  od  800  do 
2 000 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 
23 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w sie
dzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Krasno
brodzie. Aby wziąć udział w przetargu 
należy w terminie do 22 czerwca 2016 
r. wpłacić wadium w wysokości  20 % 
ceny  wywoławczej  na  konto  Urzędu 
Miejskiego  w  Krasnobrodzie.  Szcze
gółowe  informacje  można  uzyskać 
w  Urzędzie  Miejskim  w  Krasnobro
dzie, pokój nr 9, tel. 0  84 660 76 91

Wniosek o zwrot podatku
W dniu  14  kwietnia  br.  do Urzędu 

Miejskiego w Krasnobrodzie wpłynęło 
pismo  Polskiego  Górnictwa  Naftowe
go  i Gazownictwa SA Centrala  Spółki 
w  Warszawie  w  sprawie  stwierdzenia 
nadpłaty z tytułu podatku od nierucho
mości za lata 2011 – 2016.

Z pisma wynika,  że w  roku 2008r. 
Polskie  Górnictwo  Naftowe  i  Gazow
nictwo  SA  Centrala  Spółki  przekazała 

aportem  Karpackiemu  Operatorowi 
Systemu  Dystrybucyjnego  sp. 
z. o o w Tarnowie swój majątek (gazo
ciąg  wysokoprężny  Sumin  –  Krasno
bród).  Pomimo  zbycia  swojego 
majątku  Polskie  Górnictwo  Naftowe 
i  Gazownictwo w Warszawie  rokrocz
nie  składało  deklarację  na  podatek  od 
nieruchomości  i  wpłacało  podatek. 
 W  związku  z  zaistniałą  sytuacją    Pol
skie  Górnictwo  Naftowe  i  Gazownic
two  w  Warszawie  złożyło  korektę 
deklaracji  na  podatek  od  nieruchomo
ści  za  lata  20112016,  a  tym  samym 
zwróciło  się  do  Gminy  Krasnobród 
o  zwrot  nadpłaconego  podatku  w  wy
sokości  631.517,00  zł.  W  tej  sprawie 
toczy  się  obecnie  postępowanie  wyja
śniające.

Barszcz Sosnowskiego na terenie 
Gminy Krasnobród

W  dniu  23  czerwca  2016  r.  po
twierdzony  został  fakt  obecności 
Barszczu  Sosnowskiego  na  terenie 
miejscowości  Stara Huta  i  Potok  Sen
derki.  Stwierdzono  i  zabezpieczono 
dwa ogniska występowania  tej  niebez
piecznej  rośliny.  Bezpośredni  kontakt 
zwłaszcza  w  słoneczne  dni  może  po
wodować  groźne  oparzenia  skóry  oraz 
górnych  dróg  oddechowych.  W  przy
padku  zaobserwowania  występowania 
podobnej  rośliny  prosimy  o  zachowa

nie ostrożności i pilny kontakt z Urzę
dem Miejskim w Krasnobrodzie. 

Czy, czeka nas apelacja?
Po  blisko  trzech  latach  doszło  do 

rozstrzygnięcia toczącego się sporu są
dowego,  wytoczonego  z  powództwa 
Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowych 
w  Zamościu  sp.  z  o.  o.  przeciwko 
Gminie  Krasnobród  o  zapłatę  za  wy
konanie  przedmiotu  zamówienia  pu
blicznego  robót  budowlanych  pod 
nazwą  „Podniesienie  atrakcyjności 
otoczenia  turystyki  na  terenie Krasno
brodu  poprzez  rozbudowę  i  moderni
zację  infrastruktury  technicznej”, 
a  ściśle ujmując,  za  roboty dodatkowe 
wykonane  na  ul. Wczasowej  i  Sosno
wej w Krasnobrodzie, w ramach reali
zowanej  inwestycji  drogowej  w  roku 
2012  z  dofinansowaniem  środków 
unijnych. W trakcie toczącego się pro
cesu  PRD  rozszerzyło  swoje  powódz
two,  dodatkowo  o  zapłatę  odsetek 
ustawowych  za  nieuregulowanie  fak
tury  przez  poprzedniego  burmistrza 
Krasnobrodu  Wiesława  Chmielowca 
w  roku  2013.  Dopiero  w  maju  2015 
roku doszło do podpisania porozumie
nia wynegocjowanego przez  obecnego 
burmistrza  Krasnobrodu  Kazimierza 
Misztala,  na  mocy  którego  po  prawie 
dwóch  latach  dokonano  zapłaty  za  ro
boty  objęte  kontraktem,  a  wykonane 
do  momentu  odstąpienia  od  umowy 
i nie będące sporne dla obu stron pro
cesu.  Był  to,  również  wymógł  nie
zbędny  do  rozliczenia  dotacji  unijnej 
i  refundacji  części  poniesionych  kosz
tów  przez  gminę  Krasnobród.  Gdyby 
to  rozliczenie  nie  nastąpiło  do  końca 
czerwca 2015  roku, mogłoby dojść do 
utraty  dotacji  i  bardzo  poważnych 
konsekwencji  finansowych  (blisko 
1,5  mln  zł  uszczerbku  dla  budżetu 
Gminy),  o  czym  informowaliśmy czy
telników  Gazety  Krasnobrodzkiej 
w  informacji  zatytułowanej  „Przecina
nie węzłów gordyjskich” publikowanej 
w majowym nr 5/223 w 2015 roku.
              13  czerwca  br.  Sąd  Okręgowy 
w  Zamościu  ogłosił  wyrok  z  uzasad
nieniem  ustnym,  w  którym  nie 
uwzględnił  roszczenia  PRD  w  Zamo
ściu o zapłatę kwoty spornej za roboty 
niewykonane  objęte  kontraktem  i  ro
boty  dodatkowe,  uznając  argumenty 
przedstawiane  przez  biegłych  sądo
wych  w  przygotowanych  opiniach 
z zakresu budownictwa i Prawa Zamó
wień Publicznych oraz Gminę Krasno
bród.

ciąg dalszy na str. 4

2

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie
Wydawca: Krasnobrodzki Dom Kultury
Redakcja: Mariola Czapla (red. nacz.), Mariola Kawecka, 

Marzena Mazurek, Joanna Cios
Opracowanie graficzne: RzukNET Rafał Chrabąszcz

Adres redakcji:    KDK, ul. 3go Maja 26, 22440 Krasnobród tel. 84 660 71 17,
fax. 84 660 70 46, email: kradomkul.@o2.pl

Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Nie zwracamy materiałów nie zamówionych.                  Nakład 300 egz.

Druk: Zakład Poligraficzny Krystyna Górska
ul. Ogrodnicza 34, Skokówka, 22400 Zamość; tel. 84 639 27 97



Gazeta     rasnobrodzka Czerwiec 2016 3

Letnie imprezy w Krasnobrodzie 
Przed  nami  wakacje.  Dla  wielu 

osób to czas relaksu i wypoczyn
ku. Jak co roku w Krasnobrodzie przygo
towana  została  letnia  oferta  imprez  dla 
mieszkańców i turystów. Oto  informacje 
o tych wydarzeniach: 

KONCERT JACKA 
BORKOWSKIEGO
Wakacje  w  kulturze 

rozpoczną  się  koncertem 
Jacka Borkowskiego  akto
ra  teatralnego,  filmowego 
i telewizyjnego, a także wo
kalisty.  Koncert  odbędzie 
się  w  pierwszym  dniu  wa
kacji, tj. w sobotę 25 czerw
ca 2016 roku o godz. 19.00 
w  Krasnobrodzkim  Domu 
Kultury. 

LETNIE KONCERTY 
NA PLACU

 SIEKLUCKIEGO
W  okresie  wakacji  w  niedzielne  po

południa w centrum Krasnobrodu na Pla
cu  Siekluckiego  organizowane  będą 
koncerty  różnego  rodzaju  zespołów  mu
zycznych.

LETNIE MIĘDZYNARODOWE 
KONCERTY ORGANOWE

Jak  co  roku,  w  Sanktuarium  Maryj
nym w Krasnobrodzie  odbędą  się  cztery 
koncerty  organizowane  w  ramach  cyklu 
Letnich  Międzynarodowych  Koncertów 
Organowych.  Kierownikiem  artystycz
nym  koncertów  jest  Marek  Kudlicki 
z Wiednia. Program tegorocznej, 41. edy
cji  tego  cyklu przedstawia  się następują
co:
10 lipca    Zuzanna Bator  Świdnica
24 lipca    Wacław Golonka  Kraków
7 sierpnia    Marcin Armański  Kielce
21 sierpnia       Agnieszka Piass  (sopran), 
Marek Kudlicki (organy)– Wiedeń.
Początek koncertów – godz. 17.00. 

XVI GMINNY TURNIEJ PIŁKI 
NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA 

KRASNOBRODU
10.07.2016r. – Stadion Sportowy 

w Krasnobrodzie

DNI KRASNOBRODU
2224.07.2016r.

W programie „Dni Krasnobrodu” za
planowano: 21  lipca  wernisaż wystawy 
fotograficznej  autorstwa  Robera  Sikory 
prezentującej  piękno  roztoczańskiego 
krajobrazu,  w  sobotę  –  zawody wędkar
skie,  rajd  nordic  walking,  pokaz  zumby, 
loty  balonem  na  uwięzi  i  inne  atrakcje, 
a  także  spektakl  wokalnotaneczny  „Vo
lare Cantare”,  koncerty  zespołów:  „Dan

cing  Queen”  i  „Mefis”.  Gwiazdą 
wieczoru  będzie  Tomasz  Niecik.  Nato
miast  w  niedzielę  odbędzie  się  XXVI 
Przegląd  Orkiestr  Dętych,  a  wieczorem 
wystąpi zespół „Playboys” i DJ „Fresk”. 

XIII TURNIEJ 
SZACHOWY 

„KRASNOBRODZ
KA WIEŻA”

31.07.2016r. – Kra
snobrodzki Dom 
Kultury

VI MIĘZYNARO
DOWY FESTIWAL 
„ŚLADAMI 
SINGERA”
34.08.2016r. 

Festiwal  to  wydarze
nie  interdyscyplinarne 
z  udziałem  wybitnych 
artystów  z  wielu  kra
jów  świata,  którzy 

dzielić  się  będą  swoją wiedzą  i  umiejęt
nościami  z  uczestnikami  festiwalu  po
przez  prowadzenie  warsztatów. 
Zwieńczeniem  festiwalu  bedzie  koncert 
„Artyści dla Singera” z dużą  ilością mu
zyki, tańca i innych atrakcji.

XVIII TURNIEJ PIŁKI PLAŻOWEJ 
O PUCHAR BURMISTRZA

Sierpień 2016r.  plaża nad zalewem

X JUBILEUSZOWY FESTIWAL 
MUZYKI ORGANOWEJ I KAME
RALNEJ „PER ARTE AD ASTRA” 
2127.08.2016r.  Krasnobród

W dniach 2127 sierpnia 2016 r. pod 
Honorowym  Patronatem  Prezydenta 
Rzeczypospolitej  Polskiej  Andrzeja 
Dudy oraz Małżonki Prezydenta Agaty 
KornhauserDudy  odbędzie  się  w  Kra
snobrodzie  X  Jubileuszowy  Festiwal 
Muzyki  Organowej  i  Kameralnej  Per 
Artem  ad Astra.  Organizatorami  Festi
walu  są  Krasnobrodzki  Dom  Kultury 
i  Fundacja  Młodzieżowej  Orkiestry  Ka
meralnej  Divertimento  z  Warszawy,  zaś 
współorganizatorami  Urząd  Miejski 
w  Krasnobrodzie  oraz  krasnobrodzkie 
parafie  –  Nawiedzenia  NMP  i  Zesłania 
Ducha Św.

Festiwal  rozpocznie  się  w  niedzielę 
21  sierpnia  Koncertem  Inauguracyjnym 
w  wykonaniu  wybitnego  organisty 
prof.  Józefa  Serafina,  pedagoga Akade
mii Muzycznej w Krakowie  i Uniwersy
tetu  Muzycznego  Fryderyka  Chopina 
Warszawie  oraz  Magdaleny  Lewoc  – 
laureatki  ubiegłorocznego  VIII  Ogólno
polskiego Konkursu Organowego w Kra
snobrodzie. 

W ramach Festiwalu odbędą się XIX 

Warsztaty muzyczne połączone z kursem 
interpretacji  muzyki  solowej  i  kameral
nej,  które  poprowadzą:  Leszek  Firek  – 
skrzypce, skrzypce barokowe, Anna Pie
churaGabryś  –  harfa, Andrzej  Zawisza 
–  klawesyn.  W  Krasnobrodzkim  Domu 
Kultury 24 sierpnia odbędą się projekcje 
dwóch  filmów:  „Paderewski.  Człowiek 
czynu,  sukcesu  i  sławy” oraz „Ameryka 
Paderewskiemu”  połączone  ze  spotka
niem z  reżyserem  i producentem filmów 
Wiesławem  Dąbrowskim.  25  sierpnia 
w Sanktuarium NNMP w Krasnobrodzie 
odbędzie  się  IX  Ogólnopolski  Konkurs 
Organowy dla młodych organistów.
       Gośćmi festiwalu będą również ak
torzy  warszawskich  teatrów  Ewa  Do
mańska  i  Piotr  Bajor,  w  wykonaniu 
których 23 sierpnia będzie można posłu
chać „Listów Fryderyka Chopina i Geor
ge  Sand”  w  oprawie  muzycznej  Anny 
PiechuryGabryś (harfa). 

Festiwal  zakończy  się  w  sobotę  27 
sierpnia  2016  r.  w  Sanktuarium Nawie
dzenia Najświętszej Marii Panny w Kra
snobrodzie  uroczystym  koncertem 
poprzedzonym Mszą  Świętą  Dziękczyn
ną.
Koncert będzie  się  składał  z dwóch czę
ści.  W  pierwszej  usłyszymy  Laureatów 
IX Ogólnopolskiego Konkursu Organo
wego  (ogłoszenie  wyników  konkursu, 
wręczenie  nagród  i  wyróżnień),  w  dru
giej  utworu  Krzesimira  Dębskiego  – 
Muzyka  Kresowa  na  sopran  i  orkiestrę 
(prawykonanie)  w  wykonaniu  Młodzie
żowej  Orkiestry  Kameralnej  Diverti
mento, pod batutą kompozytora.

 XI OGÓLNOPOLSKIE WARSZATY 
ILUSTRATORÓW

Na przełomie sierpnia i września od
będzie  się  kolejna  edycja  spotkań  twór
czych  ilustratorów,  w  której  wezmą 
udział  wybitni  polscy  ilustratorzy. 
Warsztaty  połączone  będą  z  otwarciem 
wystawy  pt.  „Chrzest  Polski  w  ilustra
cjach”.

XXIX CZTEROETAPOWY BIEG 
PAMIĘCI DZIECI
 ZAMOJSZCZYZNY

02.09.2016r. centrum Krasnobrodu

DIECEZJALNE ŚWIETO PLONÓW
11.09.2016r. Sanktuarium Maryjne

Serdecznie  zapraszam  do  udziału 
w  tych wydarzeniach. Programy  i szcze
gółowe  informacje  podane  będą  na  stro
nach  www.kultura.krasnobrod.pl 
 i www.krasnobrod.pl , a także na  plaka
tach. 

Mariola Czapla
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Uzdolnione  artystycznie  dzieci 
i  młodzież  z  gminy  Krasno

bród  były wykonawcami Koncertu  dla 
Rodziców. Impreza z okazji majowego 
Dnia Matki i zbliżającego się Dnia Oj
ca  odbyła  się  w  niedzielę  12  czerwca 
o  17.00 w  sali widowiskowej Krasno
brodzkiego Domu Kultury.

Taki  „prezent”  to  już  tradycja. 
Młodzi  artyści  śpiewem,  recytacją 
i  tańcem  dziękowali  rodzicom  za  ich 
miłość,  troskę  i  trud wychowania. Tak 
było  i  tym  razem.  Piosenki  i  wiersze 
wykonywali  starsi  i  młodsi.  Okolicz
nościowe  programy  słownomuzyczne 
przygotowali  uczniowie  Szkoły  Pod
stawowej  w  Majdanie  Wielkim, 
"zerówki"  gupy A  i  B  z  Przedszkola 
Samorządowego  i  klasa  IIa  Zespołu 
Szkół  Podstawowych  w  Krasnobro
dzie. Dla  rodziców zagrali  również gi

tarzyści  szlifujący  swoje  umiejętności 
pod  czujnym  okiem  Jarosława  Mona
styrskiego i młodzi muzycy, uczący się 
gry  na  instrumentach  dętych  w  KDK 
pod  kierunkiem  Mateusza  Krawca. 
Natomiast  umiejętnościami  taneczny
mi  popisali  się  członkowie  Zespołu 
Tańca  Nowoczesnego  „Fart”,  którego 
instruktorem już od wielu lat jest Anna 
Antoszczak.  Z  koncertem  wystąpiły 
także solistki z Zespołu Szkół Ogólno
kształcących  w  Krasnobrodzie,  które 
swój  kunszt wokalny  rozwijają wspól
nie  ze  swym  opiekunem    Karoliną 
Piotrowską.

Na  koniec  należy  wspomnieć,  że 
niewątpliwą atrakcją niedzielnego spo
tkania  był  występ  najmłodszych  by

walców zajęć organizowanych w KDK 
a  mianowicie  małych  tancerek,  które 
uczestniczą w zajęciach zumby prowa
dzonych  przez  panią  Beatę  Kulczyń
ską.  W  tiulowych,  kolorowych 
spódnicach z wrodzoną gracją i uśmie
chem na ustach  zatańczyły dla  swoich 
rodziców.  Emanowana  przez  nie  ra
dość  i  pozytywna  energia  udzieliła  się 
zgromadzonej  publiczności,  która  na
grodziła występ gromkimi brawami.

Koncert  już  za  nami.  Tym,  którzy 
mogli  go  obejrzeć  serdecznie  dzięku
jemy a wszystkim Rodzicom, życzymy 
dużo  miłości  i  radości  od  swych  po
ciech.

Redakcja
Fotoreportaż  str. 11

Zapraszamy na baseny na wyspie
Od  dnia  24  czerwca  2016  r. 

czynny  jest  kompleks 
basenów, który  znajduje  się na wyspie 
przy zalewie w Krasnobrodzie. Są to 4 
baseny,  w  tym: 
3  dla  dzieci 
i  jeden  dla 
dorosłych 
(kryty 
z  podgrzewaną 
wodą). 
 Serdecznie 
zapraszamy  do 
korzystania 

z nich. Otwarte  są  codziennie w godz. 
od 1000 do 1800.

Oprócz basenów na wyspie 
oferujemy także:

* natryski dla dzieci,
* plac zabaw,
* przebieralnie,
* łazienki,
* prysznice,
* plażę,
* fachową opiekę 
ratowników,
* możliwość 
wypożyczenia leżaków.

CENNIK:
* bilet normalny  15  zł
* bilet ulgowy  10 zł (dzieci w wieku 
szkolnym,  młodzież  szkolna,  studenci 
z ważną legitymacją),
* bilet dla dzieci poniżej 7 lat  5 zł

Wypożyczenie leżaków:
* 5 zł do 4 godz./ szt.
* 10 zł powyżej 4 godz./ szt.

Jacek Gmyz Dyrektor ZGK

 Wieści z gminy
ciąg dalszy ze str. 2

Niestety,  rację  przyznał  w  zakresie 
odsetek  ustawowych  za  dwuletnią 
zwłokę w zapłaceniu  za  fakturę w wy
sokości  ponad  360  000  zł. Wprawdzie 
kwotę tę Sąd pomniejszył o należne ka
ry  umowne  za  nienależyte  wykonanie 
zobowiązania  w  wysokości  10%  tj. 
o  kwotę  prawie  188  000  zł  za  rozwią
zanie  umowy  z  przyczyn  leżących  po 
stronie Wykonawcy  to dla Gminy Kra
snobród  pozostaje  do  zapłacenia  na 
rzecz PRD kwota ok. 180 000 zł. Zasa
dą  jest,  że  strony  występują  z  wnio
skiem do Sądu o uzasadnienie pisemne 
wydanego orzeczenia. Wówczas po do
kładnej  analizie  prawnej,  podejmują 

decyzję  czy  są  argumenty  do  wniesie
nia  apelacji,  czy  też  strony  nie  korzy
stają  z  tego  prawa  i  wyrok  się 
uprawomocnia  i  następuje  realizacja 
zobowiązań.  Są  to  duże  zobowiązania 
ciążące na Gminie Krasnobród, dlatego 
też,  będziemy  informować  mieszkań
ców o dalszym przebiegu tego sporu.

Nowe nasadzenia, 
ukwiecenia i trawniki

Na  wniosek  radnych  osiedla  Pod
klasztor  dokonano  nowych  nasadzeń 
w  centrum  osiedla.  Pojawiły  się  nowe 
rabatki z kwiatami, posadzono  również 
kilka  krzewów  i  drzewek.  Na  słupach 
oświetleniowych  zaś  od dawna oczeki
wane donice z kwiatami. 

Tradycyjnie  ukwiecono  centrum 
Krasnobrodu,  dodatkowo  sadząc  przy 
budynku  urzędu  kilkanaście  krzewów. 

Jednocześnie  też  usunięto  uschnięte 
w skutek ubiegłorocznej  suszy krzewy, 
w miejsce których pojawiały się nowe. 
W niektórych przypadkach nowe nasa
dzenia  pojawią  się  jesienią.  Przy  ulicy 
Partyzantów  wykonano  nowy  trawnik, 
który  będzie  służył  mieszkańcom  do 
plenerowych  spotkań  podczas  koncer
tów  czy  też  innych  uroczystości. 
W  miarę  możliwości  teren  do  niego 
przyległy  również  powoli  zostanie  za
gospodarowany.  Na  osiedlu  Podzamek 
zasadzono szpaler drzewek wzdłuż uli
cy  prowadzącej  do  Sanatorium.  Będą 
tam  sukcesywnie  dosadzane  nowe 
 w miarę  zagospodarowywania  tego  te
renu.
       

       Informacje zebrała: 
Mariola Czapla

Koncert dla Rodziców
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Jubileusz 200lecia SGGW, czyli krasnobrodzki 
akcent na warszawskiej uczelni

W  Warszawie  20. 
maja  br.  w  Te

atrze Wielkim  Operze Na
rodowej  odbyła  się 
uroczysta  Gala  Jubileuszo
wa  200lecia  Tradycji 
Szkoły Głównej Gospodar
stwa  Wiejskiego.  W  tej 
pięknej  uroczystości  mia
łam  zaszczyt  uczestniczyć 
zaproszona  wraz  z  mężem 
przez  Rektora  i  Senat 
uczelni.
Początki  tej  szkoły  sięgają 
1816 roku, kiedy to we wsi 
Marymont  (dziś  Bielany  – 
dzielnica  Warszawy)  zało
żono  Instytut Agronomicz
ny.  Jego  siedziba  mieściła 
się  w  dawnym  pałacyku 
królowej  Marysieńki  So
bieskiej.  Obecnie  władze 
uczelni  mają  swą  siedzibę 
w  pięknym  pałacu  należą
cym niegdyś do Juliana Ur
syna Niemcewicza.

Teren  zajmowany  przez  uczelnię 
jest  olbrzymi,  bo  i  gama  kierunków 
kształcenia  jest  obszerna.  Tysiące  stu
dentów  zdobywają  wiedzę  z  zakresu 
budownictwa,  inżynierii  środowiska, 
inżynierii  produkcji,  leśnictwa,  wete
rynarii,  ekonomii,  nauk  społecznych, 
żywienia  i  żywności,  ogrodnictwa, 
biotechnologii,  architektury  krajobra
zu,  rolnictwa,  biologii,  technologii 
drewna,  informatyki  i  matematyki 
a  także    co być może  szczególnie  za
interesuje  szczególnie krasnobrodzkich 
licealistów    biotechnologii,  gospodar
ki  przestrzennej,  ochrony  środowiska, 
turystyki  i  rekreacji.  Uczelnia,  choć 
wiekowa,  tworzy  doskonałe  i  nowo
czesne  warunki  kształcenia  dla  mło
dzieży,  która  może  rozwijać  swoje 
zainteresowania w  różnych  kołach  na
ukowych, zespołach artystycznych itp.

Wszystkie  te  i  inne  informacje 
o  szkole,  jej  historię  przedstawiono 
podczas uroczystości w formie prezen
tacji multimedialnej.

Koncert  jubileuszowy  pod  honoro
wym  patronatem  Prezydenta  Rzeczpo
spolitej  Polskiej  Pana Andrzeja  Dudy 
zaszczycili  swą  obecnością  przedsta
wiciele  najwyższych  władz  państwo
wych  i  samorządowych,  a  wśród  nich 
wybitni absolwenci tej uczelni na czele 
z  Panem prof.  drm  hab.  Janem Szysz
ką.  Pana  Prezydenta  reprezentowała 
szefowa  Kancelarii  p.  Małgorzata  Sa
durska. Koncert poprowadził  także ab
solwent  tej  uczelni  znany  dobrze 
telewidzom  p.  Robert  Janowski  na  co 
dzień  prowadzący  program  rozrywko
wy „Jaka to melodia”.
Wśród  wielu  występujących  artystów 
znalazły  się  takie  gwiazdy  jak  Alek
sandra  Kurzak,  Edyta  Geppert,  Zbi
gniew  Wodecki,  Olga  Bończyk, Anna 
Dereszowska. Wystąpiły  też: Chór Ka
meralny SGGW, Folies Dance Compa
ny  i  Ludowy  Zespół  Artystyczny 
„Promni” im. Zofii Solarzowej SGGW, 
a  towarzyszyła  artystom  Orkiestra  Te
atru  Wielkiego  –  Opery  Narodowej 

pod  batutą  Piotra  Staniszew
skiego.
    Cały  koncert  trwał  ponad 
2  godz.  i  zakończył  się  uro
czystym  odśpiewaniem  przez 
uczelniany  chór  z  towarzy
szeniem  orkiestry  napisanego 
specjalnie na tę okazję „Hym
nu  jubileuszowego  Szkoły 
Głównej  Gospodarstwa  Wiej
skiego  w Warszawie”.  Muzy
kę  skomponował  Mikołaj 
Gąsiorek  a  słowa  napisała 

Marianna  Olszewska.  Co  przeżywała 
autorka  słów  wykonywanej  pieśni  – 
nie potrafię Państwu opisać.

Marianna Olszewska

Hymn jubileuszowy 
Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie

Szczęśliwi i pełni radości
I wiedzy jak chleba spragnieni,
Czerpiemy tu wzory z przeszłości
Choć w gwiazdę przyszłości 

wpatrzeni.

SGGW to Alma Mater nasza
A dla Polaków lepszego życia znak;
Chwalebnej sięgając historii,
Przyszłości jasnej wytycza szlak.
SGGW to Alma Mater nasza
Młodością tętni i gwarem

rozbrzmiewa,
Młodzież – sól ziemi w progi swe

zaprasza,
Myśl światłą na cały kraj rozlewa.

To tutaj uczymy się życia
Śladami swych Mistrzów kroczymy
Kłaniamy się tym, co swą wiedzą
I ludziom chcą służyć, i ziemi.

SGGW to Alma Mater nasza…

Tak pełni świętego zapału,
Tak pełni młodzieńczej radości
My chcemy wieś polską prowadzić
Swą wiedzą ku nowoczesności.

SGGW to Alma Mater nasza…

Koncertu, a w tym także hymnu, które
go tekst prezentujemy wyżej można 
posłuchać na:  https://www.youtu
be.com/watch?v=xdRwesv_HbM 

(przyp. Red.)
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Wyrożnienie Aleksandry Bełz
Aleksandra  Bełz,  uczennica 

klasy VI  Zespołu  Szkół  Pod
stawowych  im.  25  Pułku  Ułanów 
Wielkopolskich  w  Krasnobrodzie 
wzięła  udział  w  XXIV  Wojewódzkim 

Konkursie  Plastycz
nym  dla  dzieci  i  mło
dzieży  „MOJE 
ZAKĄTKI” – „Kwiaty 
Polskie”  organizowa
nym przez Młodzieżo
wy  Dom  Kultury 
w Biłgoraju pod patro
natem  Lubelskiego 
Kuratora  Oświaty.Jej 
praca  została  wyróż
niona w kategorii wie
kowej  1013  lat.  Jest 
to  duży  sukces,  gdyż  do  konkursu 
zgłoszonych  było  351  prac  wykona
nych  przez  zdolnych,  młodych  arty
stów.

Uroczyste  podsumowanie  konkur
su odbyło się w dniu 24 maja 2016 ro
ku  w  MDK  w  Biłgoraju.  Przybyli  na 
nie  uczestnicy  konkursu  wraz  z  na
uczycielami  i  opiekunami  z  całego 
województwa.  Dyplomy,  nagrody 
i wyróżnienia wręczała Dyrektor MDK 
pani Renata Socha, a gratulacje składał 
Wicestarosta  Biłgoraja  Jarosław  Pi
skorski.

Gratulujemy  wyróżnienia  i  życzy
my dalszych sukcesów.

M.M.

Sukces w finale „Śpiewającego Słowika”
Już  po  raz  dziesiąty w  dniach  9

10.06.2016r.  w  MiejskoGmin
nym Centrum Kultury w Rykach odbył 
się  Wojewódzki  Festiwal  Piosenki 
Dziecięcej  i  Młodzieżowej  „Śpiewają
cy Słowik”. 

W eliminacjach do konkursu wzię
ło udział około 1300 solistów. Do eta
pu  wojewódzkiego  dotarło  115 
śpiewających osób z 22 powiatów wo
jewództwa lubelskiego. 

Po  dwudniowych  przesłuchaniach 
komisja  konkursowa  w  składzie:  To
masz  Korpanty,  Piotr  Skolimowski 
i Mateusz Obroślak wyłoniła 20  laure
atów, którzy w dniu 18 czerwca w Ry
kach  wzięli  udział  w  koncercie 

laureatów. 
Brązowego  Słowika  w  kategorii  II 

(11–13  lat)  wyśpiewała  uczennica  Ze
społu Szkół Podstawowych w Krasno

brodzie  Dominika  Radlińska. 
Instruktorem  i opiekunem muzycznym 
Dominiki jest Pani Magdalena Stopa. 

Warto  zwrócić  uwagę,  że  spośród 
uczestników  eliminacji  powiatowych, 
które  odbyły  się  w  Krasnobrodzkim 
Domu Kultury 17 maja 2016r. Złotego 
Słowika  zdobyła  Adrianna  Różańska, 
Bartłomiej  Sobań   Brązowego Słowi
ka a Oliwia Krawczyk wyróżnienie. 

Gratulujemy  i  życzymy  dalszych 
sukcesów młodym solistom. 
       

       Renata Radlińska
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W  dniu  20.05.2016r.  w  sali 
konferencyjnej  Delegatury 

Lubelskiego  Urzędu  Wojewódzkiego 
w Zamościu  odbyło  się  uroczyste  roz
strzygnięcie  II  edycji  konkursu  „Lide
rzy  Lokalnych  Społeczności” 
i wręczenie nagród dla uczestni
ków.

W ramach konkursu do Biu
ra  Stowarzyszenia  zgłosiło  się 
26 organizacji  oraz grup niefor
malnych,  które  zaprezentowały 
ciekawe  projekty  zrealizowane 
w  2015  roku  na  obszarze  LGD 
„Nasze Roztocze”.

Z radością informujemy, że 

wśród  nagrodzonych  i  wyróżnionych 
znalazły  się  także  grupy  nieformalne 
z  Krasnobrodu  realizujące  ciekawe 
przedsięwzięcia, które zyskały uznanie 
komisji konkursowej.
II  miejsce  przyznano  Grupie  nie

formalnej „Chcieć to móc” z Krasno

brodzkiego  Domu  Kultury  za 
realizację projektu  „Spotkania  ze  sztu
ką,  bo….  „Świat  bez  sztuki  jest  jak 
dom bez okien”.

Przypomnę,  że  w  ramach  projektu 

zrealizowanych  było 
szereg  ciekawych  zajęć 
dla  dzieci  z  Dominika
nówki.  Zorganizowano 
warsztaty  plastyczne, 
zajęcia muzyczne,  recy
tatorskoteatralne,  rajd 
rowerowy,  wyjazdy  do 
teatru,  muzeum,  galerii 
sztuki.  Projekt  zakoń
czyła  wystawa  pla
styczno–fotograficzna 

prezentowana  w  Dominikanówce  oraz 
Krasnobrodzkim  Domu  Kultury.  Pro
jekt  otrzymał  dofinansowanie  z  Fun
duszu  Inicjatyw  Obywatelskich. 
W  imieniu  grupy  nagrodę  odebrała 
Marzena Mazurek – instruktor  KDK.

Natomiast  wyróżnienie  otrzymała 

Grupa  nieformalna  „Virgo Roztocze” 
za  realizację  projektu  „Rowerowe 
Roztocze”.

Celem  tego  projektu  była  popula
ryzacja  turystyki  rowerowej na  terenie 

Gminy  Krasno
bród. W ramach 
jego  realizacji 
zorganizowano 
cykl  wydarzeń 
rowerowych  – 
zajęcia  eduka
cyjne  z  technik 
jazdy  po  torze 
rowerowym, 
rodzinny  rajd 

rowerowy  a  dla  zaawansowanych  ro
werzystów  rajd  „Pokonaj  siebie” 
sprawdzający  umiejętności  i  wytrzy
małość uczestników. Projekt „Rowero
we  Roztocze”  otrzymał 
dofinansowanie  z  Funduszu  Inicjatyw 
Obywatelskich.  W  imieniu  grupy  na
grodę odebrał Kamil Pióro.

Gratulujemy  wszystkim  uczestni
kom  konkursu,  a  w  szczególności  na
szym  laureatom  i  życzymy  kolejnych 
ciekawych  pomysłów  i  ich  realizacji. 
Innych  zaś  zachęcamy  do  aktywności 
poprzez  realizację  interesujących  ini
cjatyw  na  rzecz  lokalnych  społeczno
ści.

Mariola Czapla

„Liderzy Lokalnych Społeczności” z Krasnobrodu
7
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W  dniu  8  czerwca  2016  roku 
w  naszej  szkole  odbył  się 

już  trzynasty Festiwal Piosenki Ekolo
gicznej  Kaczórki  2016.  Uczestnicy 
konkursu,  uczniowie  szkół  podstawo
wych  rywalizowali  w  dwóch  katego
riach  wiekowych:  młodsi  klasy  0III 
oraz  starsi  klasy  IVVI.  Formuła  kon
kursu  dzieliła  również  same  występy 
artystów  na  występy  solowe  oraz  wy
stępy  zespołów.  Na  szkolnej  scenie 
prezentowali  się  uczniowie  z  następu
jących  miejscowości:  Krasnobród, 
Nielisz,  Wywłoczka,  Józefów,  Sucho
wola, Kalinowice.

Uczniowie  prezentowali  różne 
utwory  o  treściach  ekologicznych, 
a  najbardziej  popularnym  utworem 
okazała  się  „Moja  planeta”  Majki  Je
żowskiej.

Wykonawców,  śpiew,  prezentowa
ny  utwór  oceniało  trzyosobowe  jury 
w  składzie:  Katarzyna  ZdybelNam, 
Vyacheslav Nam oraz  Jarosław Mona
styrski.

Po  przesłuchaniu  przygotowanego 
repertuaru  członkowie  komisji  przy
znali  następujące  miejsca  i  wyróżnie
nia:

Kategoria: zespoły klas 0III
I miejsce    Zespół Drużyna Harcerska 
z Suśca
II miejsce   Zespół  z ZS  przy Sanato
rium w Krasnobrodzie
III  miejsce    Szkoła  Podstawowa 
w Krasnobrodzie

Wyróżnienia  otrzymały:  SP  Krasno
bród,  SP  przy  Sanatorium  w  Krasno
brodzie, SP w Krasnobrodzie

Kategoria: zespoły klas IVVI
I miejsce  Zespół SP Nielisz
II miejsce  Zespół Drużyna Harcerska 
Susiec
III miejsce  Zespół MOK  Jarosław
Wyróżnienia otrzymały: SP Białowola, 
SP Kaczórki

Kategoria: soliści 0III
I  miejsce    Gleń  Magdalen,  SP  Ka
czórki 
II miejsce  J. Grochowicz, 
SP Aleksandrów 
III  miejsce  Karolina  Po
ska, Susiec 
Wyróżnienia  otrzymały: 
M.  Kukiełka  Kaczórki, 
Emilia  Stefańska  i Wikto
ria Jaworska  Nielisz 

Kategoria: soliści IVVI
I  miejsce    Dominika  Ra
dlińska, SP Krasnobród 
II miejsce   Oliwia Kraw
czyk, SP Nielisz 
III  miejsce    Bartłomiej 
Soboń, SP Nielisz 
Wyróżnienia  otrzymały 

Martyna  Gil  SP  Nielisz,  Aleksandra 
Bełz SP Krasnobród, K. Szponar MOK 
Józefów

Nagrodę  publiczności  otrzymał  re
welacyjny zespół „Mundzio".

Ogromne  słowa  uznania  i  podzię
kowania należą  sie  opiekunom, którzy 
włożyli  ogrom  serca w  trud  przygoto
wania  swoich  podopiecznych  do  wy
stępu.  Dziękujemy  i  zapraszamy 
wszystkich do udziału w przyszłorocz
nym  Festiwalu  Piosenki  Ekologicznej 
w Kaczórkach.

Wojciech Zdybel
Fotoreportaż  str. 11
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XIII Festiwal Piosenki 
Ekologicznej w Kaczórkach

Festyn Rodzinny w ZSO
W dniu 22.05.2016 r. (niedzie

la)  odbył  się  festyn  rodzin
ny.  Uczniowie  naszej  szkoły  wspólnie 
z  nauczycielami  przygotowali  wiele 
atrakcji.  Na  początek  klasy  drugie 
w  małej  sali  przedstawiły  projekty 
edukacyjne.  Pozostałe  klasy  przygoto
wały  stoiska  z  poczęstunkiem  dla 
wszystkich  uczestników  pikniku  m.in. 
grochówkę, potrawy z grilla, gofry, sa
łatki.  W  celu  integracji  wszystkich 
uczestników  pikniku  uczennice  nasze
go gimnazjum zaprosiły do wspólnych 
tańców.  Każdy  chętny  mógł  wziąć 
udział w karaoke. Odbył się pokaz bo
jowy szkolnej drużyny strażackiej. Nie 
zabrakło  ciekawych  konkurencji  spor
towych: rzuty lotką do celu, rozgrywki 
w  piłę  siatkową,  rozgrywki  w  hokeja 
na  trawie,  toczenie  opony  na  czas,  ro
dzinny  tor  przeszkód,  oraz  przeciąga
nie  liny.  W  festynie  udział  wzęłai 
młodzież naszej  szkoły oraz  ich  rodzi
ce.  Przybyli  też  licznie  mieszkańcy 
Krasnobrodu  i  turyści  odpoczywający 

w naszym mieście.
Projekt  edukacyjny  re

alizowany  jest  w  klasach 
drugich  Gimnazjum. 
Pierwsza  prezentowała 
swój projekt klasa  II a,  jej 
zadaniem  było  zachęcenie 
do zwiedzania krajów nie
mieckojęzycznych.  Pierwsza  grupa 
przedstawiła  atrakcje  Niemiec,  utwo
rzyła  wspólnie  biuro  podróży  – 
„Deutschlandia”.  Grupa  druga  „Au
striacki  Świat”,  trzecia  zachęcała  do 
zwiedzania  Szwajcarii,  czwarta  Księ
stwo  Liechtensteinu.  Zadaniem  każdej 
grupy  było  przygotowanie  ulotek,  pla
katów  i  katalogów  prezentowanych 
krajów a główną atrakcją było przygo
towanie  regionalnych  dań  do  degusta
cji. 

Klasa  II  b  przygotowała  projekt 
pod  tytułem  „Krasnobród  dawniej 
i  dziś” w  formie wystawy  fotograficz
nej. Zadaniem uczniów było poznawa
nie  historii  i  kultury  naszej 

miejscowości na podstawie starych fo
tografii, które wyszukali w rodzinnych 
albumach.  Zdjęć  było  dużo,  ale 
w  większości  przedstawiały  wydarze
nia i ludzi co dało pomysł do utworze
nia  grup  tematycznych  związanych 
z  miastem,  ulicami,  obiektami  zabyt
kowej  architektury  i  uroczystościami 
a nawet zwykłą codzienną pracą rolni
ka.  Uzupełnieniem  była  ekspozycja 
dawnych sprzętów gospodarskich i de
gustacja  wypieków  z  przepisów  na
szych babć.

Halina Gontarz i Marta Mielniczek
Fotoreportaż  str. 11
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Święto Patrona Szkoły w Majdanie Wielkim
W  dniu  25  maja  2016  roku 

obchodziliśmy  15lecie 
nadania  Szkole  Podstawowej  w  Maj
danie Wielkim  imienia Kardynała  Ste
fana  Wyszyńskiego.  W  uroczystości 
wzięli  udział  uczniowie,  ich  rodzice, 
nauczyciele,  nauczyciele  emeryci,  dy
rektorzy szkół z  terenu gminy Krasno
bród,  szkolne  poczty  sztandarowe, 
władze  samorządowe:  Burmistrz  Kra
snobrodu  pan  Kazimierz  Misztal,  in
spektor  ds.  oświaty  pani  Agnieszka 
Adamczuk,  radni  wsi  Majdan  Wielki, 
proboszcz  parafii  pw.  NNMP    ksiądz 
prałat  Eugeniusz  Derdziuk,  przedsta
wiciel  Katolickiego  Radia  Zamość  – 
ks. Krzysztof Hawro  oraz  społeczność 
lokalna. 

Obchody  Święta  Patrona  Szkoły 
rozpoczęły  się  w  kaplicy  pod  wezwa
niem  Św.  Brata  Alberta  częścią  arty
styczną  pt.  „W  służbie  Bogu, 
Ojczyźnie  i  Narodowi”  w  wykonaniu 
uczniów  klasy  IV  i V  pod  kierunkiem 
pani Krystyny Gęśli  i  pana  Jacka Ko
walika. Bezpośrednio  po  tej  części  ar
tystycznej  nastąpił  montaż 
słownomuzyczny  poświęcony  rodzi
com  z  okazji  Dnia Matki  i  Dnia  Ojca 
w  wykonaniu  uczniów  tej  szkoły  pod 
kierunkiem pani Marioli Czekirda i pa
na Jacka Kowalika.

Po  występach  uczniów  rozpoczęła 
się Msza  Święta,  którą  odprawił  i  ho
milię wygłosił ksiądz Stanisław Burda. 
Następnie  cała  społeczność  szkolna 
i  zaproszeni  goście przeszli  do budyn
ku  szkoły, gdzie  trwały dalsze uroczy
stości  związane  ze  Świętem  Szkoły. 
Rozstrzygnięty  został  gminny  konkurs 
wiedzy  o Kardynale  Stefanie Wyszyń
skim  pt.  „Życie  i  działalność  duszpa

sterska  Kardynała  Stefana 
Wyszyńskiego”  zorganizo
wany dla uczniów klas IVVI 
przez  panią  Zdzisławę  Fus 
i  panią  Alicję  Głąb  oraz 
szkolny  konkurs  plastyczny 
pt.  „Kardynał  Stefan  Wy
szyński  –  portret  Prymasa” 
dla  klas  IIII,  który  zorgani
zowała pani Beata Bryk. 

Dziękujemy  wszystkim  za 
uświetnienie  swoją  obecnością  obcho
dów Święta Patrona naszej szkoły.

Beata Palonka
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Klasa  1a  Zespołu  Szkół  Ogól
nokształcących  im.  Jana 

Pawła  II  w  Krasnobrodzie  w  maju 
2016  roku  brała  udział  w  III  edycji 
programu  „Mała  ojczyzna  –  wspólna 
sprawa”. Jako  jedna z 55 szkół w Pol
sce mieliśmy zaszczyt  i możliwość  re
alizować ten projekt.

Program  jest  realizowany  przez 
Fundację  BGK  i  Fundację  Rozwoju 
Wolontariatu  metodą  wypracowaną 
przez  lata  funkcjonowania  programu 
„PROJEKTOR  –  wolontariat  studenc
ki”  Polsko    Amerykańskiej  Fundacji 
Wolności.  Jest  to  metoda  budowania 
kapitału  społecznego  poprzez  oparty 
o  wiedzę  wolontariat,  który  promuje 
zaangażowaną,  odpowiedzialną  i  ak
tywną postawę wśród Polaków. Dzięki 
projektowi  prowadzone  działania  an

gażują  nie  tylko  studentów  i  uczniów, 
ale  także  rodziców,  społeczność  szkol
ną, lokalne władze i media.

Uczniowie  uczestniczyli  w  prowa
dzonych przez studentki KUL warszta
tach  edukacyjnych,  które  obejmowały 
3  spotkania  warsztatowe.  Dowiedzieli 
się między innymi, jak utrwalać nawy
ki  i  postawy  przydatne  w  życiu  spo

łecznym,  jak  wzbudzać 
poczucie  związku,  wpływu 
i  odpowiedzialności  za  swoje 
bliższe i dalsze otoczenie.
Częścią  projektu  była  gra  te

renowa,  przeprowadzona  19 
maja  przez  prowadzące  pro
jekt  wolontariuszki  i  współ
pracujące  z  nimi  trzy 
uczennice klasy 2  liceum oraz 
absolwenta klasy 3  liceum na
szej  szkoły.  Gra  polegała  na 

rozwiązywaniu  zadań  logicznych, 
sprawnościowych,  historycznych 
i  spostrzegawczych,  których  treści  by
ły  rozmieszczone  w  różnych  miej
scach Krasnobrodu.

Uczniowie  pytani  o  wrażenia  mó
wili,  że  są  bardzo  zmęczeni  rajdem, 
ale zadowoleni. 

Wszyscy  się  zintegrowali,  zdrowo 
rywalizowali ze sobą i dobrze się ba
wili. 

Taka  forma  zabawy  zarówno  dla 
uczniów, jak i dla nas nauczycieli by
ła  ciekawa  i  twórcza.  Pozwoliła  bli
żej  poznać  się  uczniom  i  otworzyć 
na  nowe  możliwości.  Zwycięska 
grupa  w  nagrodę  otrzymała  pendri
vy,  druga w  kolejności  –  torby  eko
logiczne  z  logo  projektu,  natomiast 
pozostali długopisy. Rywalizacja by
ła  bardzo  wyrównana,  zadnia  dziel
nie rozwiązywane, ale wygrać mogła 
jedna  drużyna. Klasa mogła  się  jed
nak  nadal  integrować  na  wspólnej 
pizzy w ośrodku Natura.

Bardzo  dziękujemy  Dominice  Po
lak  –  koordynatorce  projektu,  jak 
również  innym  wolontariuszom  za 
serce  i  zaangażowanie  w  realizację 
projektu. 

Alicja Pomaniec
Szkolny koordynator projektu

Aktywność obywatelska w ZSO
12
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W  pierwszej  połowie  czerwca 
w  Krasnobrodzkim  Domu 

Kultury  odbyły  się  dwa  kolejne  spo
tkania  warsztatowe  organizowane 
w ramach Festiwalu „Śladami Singera” 
i  były  to  warsztaty  bębniarskie  i  kuli
narne  kuchnia żydowska.

Oto  relacje  pani  Aliny  Słota   
uczestniczki tych spotkań:

Warsztaty bębniarskie, czyli 
muzyka afrykańska w KDK

W  sobotnie  popołudnie  4  czerwca 
2016r.  w  sali  widowiskowej  Krasno
brodzkiego Domu Kultury można było 
posłuchać  muzyki  afrykańskiej  i  na
uczyć  się  grać  na  bębnach  podczas 
warsztatów  w  ramach  Festiwalu  „Śla
dami  Singera”.  Zajęcia  prowadził  p. 
Michał Szulc z Biłgoraja  z wykształ
cenia  nauczyciel,  z  zamiłowania  mu
zyk. 

Wzięło  w  nich  udział  8  uczestni
ków  w  różnym  wieku  (młodzież 
z  gimnazjum,  liceum  oraz  dorośli) 
z  Krasnobrodu  i  okolic.  Na  wstępie 
prowadzący  zapoznał  zebranych  z  bu
dową  bębna  djembe  jako  instrumentu 
perkusyjnego i pochodzącego z Afryki. 
Na  „rozgrzewkę”  pokazał  kilka  ćwi
czeń  ruchowych  usprawniających  ręce 
i  umysł,  zaprezentował  także  sposób 
trzymania  instrumentu  podczas  gry 

oraz uderzenia – bas, 
ton  i  slap. W  dalszej 
części  warsztatów 
grupa  nauczyła  się 
kilku  oryginalnych 
afrykańskich  ryt
mów,  grała  po  „afry
kańsku”  na  zasadzie 
„pytanie  –  odpo
wiedź”.  Była  też 
możliwość indywidu
alnych  popisów  bęb
niarskich. 

Efektem  warszta
towych  zmagań  mu
zycznych  było 
wspólne  zagranie  ca
łego zaaranżowanego 
utworu.  Wszyscy 
uczestnicy  tego  spo
tkania  wiele  się  na
uczyli  i  dobrze  się 
bawili  mimo,  że  tro
chę bolały ręce.

Warsztaty kulinarne, czyli smaki 
kuchni żydowskiej

Osoby,  które  lubią  innowacje  kuli
narne mogły w praktyczny  sposób po
znać smaki innych kuchni.
W dniu 9 czerwca 2016r. w KDK mia
ły miejsce warsztaty związane z kuch
nią  żydowską  i  śródziemnomorską. 
Prowadził  je  Alon  Benach  z  Izraela, 
specjalizujący  się  w  historii  i  kulturze 
Żydów  Lubelszczyzny,  interesuje  się 
też kuchnią Izraela i Bliskiego Wscho
du.  W  ćwiczeniach  kulinarnych 
uczestniczyło  kilkanaście  osób  z  Kra
snobrodu, a także turyści z Wrocławia. 

Najważniejszą  cechą  kuchni  ży
dowskiej  jest  przestrzeganie  koszerno

ści  związanej 
z  religią  żydowską. 
Głównymi  zasadami 
jest  wykluczenie 
mięsa  niektórych 
zwierząt  (m.in. 
świń),  krwi  czy  łą
czenia  mięsa  z  mle
kiem.  Kuchnia 
żydowska  pachnąca 
cebulą,  czosnkiem, 
imbirem  posiada 
wiele  cech  wspól
nych  z  kuchnią 
arabską.  Są  w  niej 
sałatki,  gęste  zupy, 
dania  zapiekane 
i  desery.  Charakte
rystyczne  dla  tej 

kuchni są specjalne potrawy przygoto
wywane przed szabatem, w czasie któ
rego Żydom nie wolno  rozpalać ognia 
i  gotować.  Stąd  powstały  przekąski, 
a  także  potrawy  duszone  przez  kilka 
godzin  w  stygnących  piecach  chlebo
wych (np. czulent). 

Uczestnicy  spotkania  pod  okiem 
izraelskiego  kucharza  przygotowali 
potrawy  takie  jak:  tabule    narodowa 
sałatka  arabska  z  natką pietruszki,  po
midorami  i  kaszą  zw.  bulgur,  humus   
pasta  kanapkowa  z  ciecierzycy,  a  do 
niej  okrągłe  pszenne  płaskie  placki, 
popularne w krajach Bliskiego Wscho
du  zwane  pita,  falafel   wegetariańska 
potrawa, smażona na oleju, ryż po per
sku    świetny  sposób  na  ciekawe  nie
standardowe  dwukolorowe  danie 
zapiekane z ryżu, ziemniaków i kurku
my,  labany    rodzaj  sera  przygotowa
nego  z  jogurtu,  a  podanego 
z przyprawą zwaną zatar  i  fueros   ró
że marokańskie  deser na słodko z cy
namonem  podany  z  lodami  lub 
miodem. 

Warsztaty  kulinarne  pozwoliły 
uczestnikom  doświadczyć  smaku 
kuchni  śródziemnomorskiej  i  wegeta
riańskiej.  Spotkanie  wzbogaciły  także 
opowieści  o  kulturze  i  mieszkańcach 
Izraela.

Alina Słota

W ramach  tego cyklu spotkań, pod 
koniec  czerwca  odbędą  się  jeszcze 
warsztaty  śpiewu  tradycyjnego  i  tańca 
z wachlarzami. Zapraszamy.

Warsztaty bębniarskie i kuchni żydowskiej
13
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Dnia  31.05.2016  r.  w  Zespole 
Szkół Podstawowych w Krasno

brodzie odbył się Szkolny Konkurs Recy
tatorski  „Poeci  naszego  regionu”. 
W kategorii A wystąpili uczniowie klas I
III  (24 uczestników), zaś w kategorii B – 
uczniowie  klas  IVVI  (18  uczniów). 
Uczestnicy  konkursu  prezentowali  jeden 
wiersz wybrany  z  twórczości  poetów  na
szego regionu lub też utwór autorstwa dowolnego poety. 

W  skład  komisji  konkursowej  weszły  emerytowane  na
uczycielki  naszej  szkoły,  działaczki  regionalne:  pani  Józefa 
Kusz i pani Alina Słota, a także Monika Wróbel – przedsta
wicielka  Samorządu  Uczniowskiego  ZSP  Krasnobród  oraz 
Grażyna Nowosad – organizatorka konkursu. 

Jury przyznało następujące miejsca:
W  kategorii  A:  I  miejsce  –  Magdalena  Chrabąszcz 

z  klasy  IIc,  II  miejsce  –  Hanna 
Maruszak z klasy Ib, III miejsce – 
Maja Cios z klasy IIb.

Przyznano  4  wyróżnienia:  Filip 
Rzepecki z klasy IIa, Maja Adamo
wicz  z  klasy  IIb, Marianna Sachaj
ko  z  kl.  IIc  oraz  Kornelia  Pryciuk 
z klasy IIIa.

W  kategorii  B  I  miejsce  –  ex 
aequo  Filip  Górnik  z  klasy  Vc, 
Grzegorz Adamczuk  z  klasy  VIa, 

II miejsce – ex aequo Aleksandra Bełz i Dominika Radliń
ska z klasy VIa, III miejsce – Marta Szykuła z klasy VIb. 

Przyznano  2  wyróżnienia:  Norbert  Pasieczny  z  klasy 
IVa oraz Agnieszka Koman z klasy Vb. 

Wszystkim recytatorom dziękujemy za udział w konkur
sie, gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

Grażyna Nowosad

Konkurs Recytatorski 
w Szkole Podstawowej w Krasnobrodzie

PODZIĘKOWANIE
W  związku  z  zakończoną,  w  maju  2016  roku,  pracą 

w Redakcji „Gazety Krasnobrodzkiej”, w imieniu całego ze
społu  redakcyjnego,  składam  serdeczne  podziękowania  na
szemu  Koledze,  redaktorowi  graficznemu  Radosławowi 
CiosMairot.

Dziękuję  za  siedem  lat  pracy  przy  tworzeniu Pisma,  za 
trud, wysiłek i zaangażowanie przy przygotowywaniu kolej
nych jego wydań, za owocną i miłą współpracę. 

Do  podziękowań  dołączam  życzenia wszelkiej  pomyśl
ności w życiu zawodowym i osobistym.

POWITANIE
Jednocześnie  informuję,  że  od  czerwca  br.  składem 

komputerowym „Gazety Krasnobrodzkiej” zajmuje się firma 
RzukNET Rafał Chrabąszcz z Krasnobrodu. Witam w gronie 
twórców naszego Pisma i życzę owocnej i miłej współpracy.

Mariola Czapla
Redaktor naczelna GK

Zmiany w Redakcji 
„Gazety 

Krasnobrodzkiej”
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W  niedzielne  popołudnie  15 
maja  2016  roku  w  Krasno

brodzie  odbył  się  koncert  pt.  „Feelin’ 
good” w wykonaniu Kwartetu  „AQU
AMARINE” z Warszawy.

Kwartet AQUAMARINE  to  wyjąt
kowe  połączenie  instrumentów  smycz
kowych i dętych, które nadają utworom 
jedyny  w  swoim  rodzaju  charakter 
brzmieniowy i interpretacyjny. To jedy
ny  w  Polsce  kwartet,  który  korzysta 
z  tej  niecodziennej  formuły  i  zaprasza 
słuchaczy  w  niepowtarzalną  podróż 
muzyczną.

Zespół został stworzony w 1995 ro
ku  przez  czwórkę  wybitnych  instru
mentalistów związanych z Filharmonia 
Narodową, Operą  Narodową  oraz  Sa
lonową  Orkiestrą  Johanna  Straussa. 
Skrzypce,  flet,  klarnet  i  wiolonczela 
gwarantują  niepowtarzalność,  tempe
rament oraz feerię muzycznych barw.

Kwartet AQUAMARINE dzięki wy
jątkowym  aranżacjom  najwspanial
szych  utworów  muzyki  rozrywkowej, 
musicalowej,  klasycznej,  operetkowej 
i  filmowej,  zyskał  wierną  publiczność 
na  europejskich  scenach.  Koncerty 
w  Niemczech,  Francji,  Chorwacji 
i Polsce przyniosły doskonałe recenzje.

Organizatorem  koncertu,  który  za
planowano  w  plenerze,  był  Krasno
brodzki  Dom  Kultury  zaś 

współorganizatorem Sanatorium Reha
bilitacyjne  im.  Janusza  Korczaka 
w Krasnobrodzie.

Na  miejsce  tego  muzycznego  spo
tkania  wybrane  zostało  urokliwe
miejsce    dziedziniec  Pałacu  Lesz
czyńskich,  obecnie  teren  Sanatorium. 

Niestety  ze  względu  na  dosyć 
chłodną  pogodę  organizatorzy 
i  wykonawcy  koncertu  zdecy
dowali  o  zmianie  tych  planów. 
Ostatecznie  koncert  odbył  się 
w  świetlicy Zespołu  Szkół  przy 
Sanatorium. 

Zmiana  miejsca  nie  miała 
jednak  wpływu  na  fakt,  że  wy
bitni muzycy  tworzący  kwartet: 
Anetta  BaculewskaOwczynni
kow  –  skrzypce,  Dagmara Ton
dera  –  flet,  Mateusz  Szmyt  – 
wiolonczela  i  Piotr  Skubis  – 
klarnet,  zagrali  piękny  koncert, 
który  dostarczył  słuchaczom 
wielu niezapomnianych wrażeń. 
Oprócz możliwości  posłuchania 
pięknych,  bardziej  lub  mniej 
znanych  melodii,  głównie 
utworów  muzyki  filmowej, 
podczas  tego  muzycznego  spo
tkania  można  było  też  zdobyć 
trochę  informacji  o  instrumen
tach,  na  których  grali  muzycy 
oraz  o  prezentowanych  utwo

rach.  Informacje  te,  z  pewną  dawką 
humoru  przekazywał  Piotr  Skubis, 
który  w  formie  zabawowej  „spraw
dzał” również, czy publiczność z uwa
gą  słucha  koncertu. A  publiczność  to 
głównie  kuracjusze  krasnobrodzkiego 
sanatorium,  zarówno  dzieci,  młodzież 
jak  i  osoby  dorosłe,  ale  nie  zabrakło 
też i mieszkańców Krasnobrodu. 

Na  zakończenie  koncertu  wszyscy 
słuchacze, łącznie z dyrektorami Sana
torium  i  Domu  Kultury,  brawami  po
dziękowali  muzykom  za  tę 
niecodzienną,  muzyczną  podróży 
z AQUAMARINE. Zarówno organiza
torzy  jak  i  koncertujący  rozstali  się 
z nadzieją na kolejne podobne spotka
nie. 

Warto  tu  dodać,  że  to  nie  było 
pierwsze  spotkanie  z  warszawskimi 
muzykami.  Piotr  Skubis,  pod dyrekcją 
którego  działa  kwartet  AQUAMARI
NE,  występował  w  Krasnobrodzie 
wraz z muzykami Salonowej Orkiestry 
Johanna Straussa w kwietniu 2009  ro
ku podczas pierwszego koncertu w no
wo  wyremontowanej  sali 
widowiskowej  Krasnobrodzkiego  Do
mu  kultury.  Pozostaje  mieć  nadzieję, 
że  na  kolejny  koncert  nie  będziemy 
musieli czekać aż siedem lat.

Mariola Czapla

Koncert kwartetu AQUAMARINE
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Mają  zaledwie  po 
kilka  lat,  ale  na 

scenie  czują  się  jak  ryby 
w  wodzie.  Mowa  o  przed
szkolakach  i  „zerówkowi
czach”, którzy w czwartek 9 
czerwca  wystąpili  w  21. 
edycji  Gminnego  Konkursu 
Recytatorskiego  Przedszko
laka  w  Krasnobrodzie. 
Wzięło w nim udział prawie 
140  dzieci.  Mimo  młodego 
wieku  uczestnicy  przesłu
chań  pokazali,  że  nie  mają 
większych  problemów 
z  wyuczeniem  się  tekstów 
na pamięć, ani ich publiczną 
prezentacją.  Wielu  wybrało 
utwory  Jana  Brzechwy,  ale 
wśród  innych  popularnych 
autorów  byli  również  Maria 
Konopnicka  czy  Julian  Tu
wim.  Nie  zabrakło  wierszy 
z  dedykacją  z  okazji  majo
wego Dnia Matki  i  zbliżają
cego się Dnia Ojca.

W  sali  widowiskowej 
Krasnobrodzkiego  Domu 
Kultury  swoimi  zdolnościa
mi  oratorskimi  popisywali 
się reprezentanci wszystkich 
przedszkoli  i  oddziałów 
przedszkolnych  w  gminie, 
czyli  dzieci  z  Kaczórek, 
Krasnobrodu,  Majdanu 
Wielkiego i Zielonego. 

Dzień  wcześniej  podob
ne  przesłuchania  odbyły  się 
w  Przedszkolu  Samorządo
wym  w  Krasnobrodzie, 
a  uczestniczyły  w  nich 
„Smerfy” i „Biedronki”.

Konkurs  recytatorski  to 
jedna z dwóch takich imprez 
dla  uzdolnionych  artystycz
nie najmłodszych mieszkań
ców  gminy  Krasnobród. 
Jesienią  KDK  organizuje 
przegląd dla wokalistów.

ias.24 
Fotoreportaż – str. 20
Fot. Marzena Mazurek 
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Matematyczne sukcesy w ZSP w Krasnobrodzie 
Podsumowanie konkursu „Szpak”

Uczniowie  z  Zespołu  Szkół  Podstawowych  w  Krasno
brodzie również w tym roku szkolnym 2015/16 pokazali, że 
umieją matematykę. Podobnie  jak w  latach ubiegłych brali

śmy udział w konkursie 
matematycznym 
„Szpak”.
Nasi  uczniowie  dziel

nie  spisywali  się  we 
wszystkich  trzech  eta
pach  konkursu.  Dwóch 
naszych  uczniów  otrzy
mało  zaszczytny  tytuł 
laureata,  każdy  w  swo
jej  kategorii  wiekowej. 
Są  nimi:  Ewa  Tyrka 
uczennica  kl.  IVa  i Łu

kasz Sawulski uczeń klasy Vb.
Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów. Gratulujemy 

uczniom  i  rodzicom  oraz  czekamy  na  podobne  sukcesy 
w przyszłym roku szkolnym.

Podsumowanie konkursu 
„Maraton matematyczny”

Konkurs odbył się 27 kwietnia 2016r. Przystąpili do nie
go  najlepsi  matematycy  klas  IV,  V  i  VI  naszej  gminy  tj. 

z Krasnobrodu, Kaczórek i Majdanu Wielkiego. Maksymal
na  liczba punktów do zdobycia  to 45. Uczniowie  rywalizo
wali ze sobą w dwuosobowych drużynach.  Musieli wykazać 
się swoją wiedzą, umiejętnością pracy w grupie, a także od
pornością na stres. 

Gratulujemy   uczestnikom wysokich   wyników i życzy
my dalszych sukcesów.
Wyniki najlepszych drużyn:
Klasa IV

I miejsce – Karolina Sowa i Wiktoria Bukała
  II miejsce – Norbert Pasieczny i Klaudia Zawada

III Miejsce – Karol Kłyż i Alan Gajewski
wszystkie drużyny z ZSP Krasnobród
Klasa V

 I miejsce – Mateusz Brodzia i Łukasz Sawulski
 II miejsce – Julia Ścirka i Katarzyna Skóra
 III Miejsce – Krystian Gawron i Dominik Dziura

wszystkie drużyny z ZSP Krasnobród
Klasa VI

I  miejsce  –  Michał  Marczak  i  Ziemowit  Olinkiewicz   
SP Kaczórki

II miejsce – Michał Kustra i Kacper Bukała
III miejsce – Gabriela Czubat i Ewelina Rzepecka

obie drużyny z ZSP Krasnobród

Nauczyciele: BW, RK

XXI Gminny Konkurs 
Recytatorski 
Przedszkolaka
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Biblioteka  inspiruje    to  hasło 
towarzyszyło  tegorocznemu 

trzynastemu  już  Ogólnopolskiemu Ty
godniowi Bibliotek,  który odbywał  się 
w dniach 815 maja. 

Biblioteka Publiczna w Krasnobro
dzie  włączając  się  w  tę  ogólnopolską 
akcję  inspirowała  naszych  młodych 
czytelników  przede  wszystkim  do 
pięknego  czytania  a  także,  trochę  nie
codziennie, do śpiewania po angielsku. 
W  ramach  Tygodnia  Bibliotek,  w  na
szej Bibliotece odbyły się trzy inspiru
jące  konkursy.  Pierwszym  z  nich  był 
konkurs  dla  uczniów  kl.  I  –  Mały 
Mistrz  Czytania.  W  konkursie  wzięło 
udział  bardzo  wielu  chętnych,  którzy 
chcieli  sięgnąć  po  ten  zacny  tytuł,  ale 
wiadomo  Mistrz,  a  w  tym  przypadku 
Mistrzyni  może  być  tylko  jedna,  oka
zała  się  nią  Hania  Nowotarska  z  Kra
snobrodu.  Na  drugim  miejscu  jurorzy 
sklasyfikowali  ex  aequo  Julię  Nawój 

z  Krasnobrodu  i  Wiktorię  Kochaniec 
z Majdanu Wielkiego, a trzecie miejsce 
zajął  Marcel  Rembisz  z  Krasnobrodu. 
W  tym  konkursie  jury  również  przy
znało dwa wyróżnienia, które trafiły do 
Magdaleny Gleń z Kaczórek i Wiktorii 

Tyrki z Krasnobrodu. 
O  tytuł Mistrza  Pięknego Czytania 

„bili  się"  również  gimnazjaliści  – 
uczestnicy  konkursu  dla  młodzieży 
i dorosłych. Czytający zmagali się z li

teraturą  Henryka  Sien
kiewicza, patronem roku 
2016.  Zadanie  nie  było 
łatwe,  a  najpiękniej  wy
konała  je Karolina Smo
luch  z  Krasnobrodu. 
Drugą  nagrodę  zdobyły 
Julia Górnik i Edyta Bu
czak,  a  trzecią  Klaudia 
Greszta i Eryk Cybulski. 
Jury  przyznało  też  dwa 
wyróżnienia  dla  Natalii 

Rzepeckiej i Pauli Kawki.
„You  can  sing”,  konkurs  piosenki 

angielskiej  dla  uczniów  szkół  podsta
wowych był ostatnią naszą propozycją 
na  tegoroczny  Ty
dzień Bibliotek.  Prze
słuchania  wokalne 
odbywały  się 
w dwóch kategoriach. 
Wśród  uczniów  klas 
I  III pierwszą nagro
dę, piosenką „Red and 
yellow  and  pink  and 
green”, wyśpiewał du

et Maja Cios i Milena Skiba z Krasno
brodu.  Na  drugą  nagrodę  zasłużyli  ex 
aequo Magdalena Chrabąszcz i Hubert 
Kwiatkowski,  również  z Krasnobrodu, 
a  trzecie  miejsce  zajęła Anna  Szpyra 
z Kaczórek. W kategorii uczniów star
szych klas podstawówek jury najwyżej 
oceniło  występ  Klaudii  Kołtuniak 
z Majdanu Wielkiego,  która  zmierzyła 
się  z  przebojem  z  „Titanica”,  czyli 
utworem „My heart will go on”.  Dru
gie  miejsca  zajęły  ex  aequo Aleksan
dra Bełz z Krasnobrodu i Oliwia Gałan 
z Kaczórek, a  trzecie Gabriela Pupiec, 
także z Kaczórek.

XIII Ogólnopolski Tydzień Biblio
tek przeszedł do historii, ale w krasno
brodzkiej  bibliotece  inspiracje 
z  pewnością  się  nie  skończyły.  Kolej
nym  ciekawym  i  inspirującym  wyda
rzeniem  w  naszej  bibliotece,  były 
warsztaty  rękodzieła,  poprowadzone 
przez Agatę  Piwko  z  Pracowni  Ręko
dzieła „Agaart”. Tematem przewodnim 
spotkania były  torebki  filcowe. To by
ły  bardzo  twórcze  i  inspirujące  trzy 
godziny,  a  każda  z  uczestniczek 
warsztatów  wyszła  z  własnym  unika
towym modelem torebki. 

Następnym  dniem  po  warsztatach 
z  filcem  był  1  czerwca,  tego  dnia 
wspólnie  ze  swoimi  najmłodszymi 
użytkownikami, krasnobrodzka biblio

Biblioteka inspiruje
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Należy pamiętać (cz. 3)
Państwo  Natalia  i  Edmund  Za

lescy,  w  czerwcu  1955  roku, 
przybyli  do Krasnobrodu  z  trzema  sy
nami: Andrzejem, Antonim  i  najmłod
szym  Krzysztofem.  Mieli  nadzieję,  że 
w tej miejscowości, o walorach uzdro
wiskowych,  znajdą  dobre  warunki  do 
realizacji  zaplanowanych  sobie  celów. 
Jak  na  razie,  spotkali  się  z  wielką 
życzliwością  ze  strony  tutejszego  spo
łeczeństwa  oraz  władz  administracyj
nopolitycznych.  Doktor  Natalia 
Zaleska  została  kierownikiem Prewen
torium,  któro  było  zlokalizowane 
w Pałacu Fudakowskich na Podzamku. 
W  Prewentorium  tym,  w  formie  wy
dłużonych  turnusów,  przebywały  dzie
ci  leczone  w  zakresie  chorób 
alergicznych  i  serca.  Dodatkowo,  kie
rowała  miejscowym  Ośrodkiem  Zdro
wia, który wówczas był zlokalizowany 
w  niedalekiej  odległości  od  obiektu 
pałacowego. Po przeniesieniu Ośrodka 
do  Krasnobrodu,  zorganizowano  tam 
pralnię. 

Przed  kilkunastoma  laty,  kiedy  dy
rektorem  obecnego  Sanatorium  był 
mgr Wiesław  Chmielowiec,  powyższy 
budynek  został  rozbudowany  i  całko
wicie  przebudowany.  Na  parterze 
utworzono  Ośrodek  Rehabilitacyjny. 
Natomiast  na  piętrze  znajdują  się  po
koje  gościnne  dla  pensjonariuszy,  któ
rzy  za  pośrednictwem  Funduszu 
Zdrowia,  bądź  prywatnie mogą  korzy
stać z dużego zakresu usług  sanatoryj
nych.

Wraz  z  żoną  w  Ośrodku  Zdrowia, 
pracował też dr Edmund Zaleski. Obo
je, uzupełniając się wzajemnie dyżura
mi,  zapewniali  tutejszej  ludności 
niemal całkowitą opiekę medyczną.

Jak  pisałem w  poprzednim  artyku
le,  dr  Zaleska  miała  wielu  znajomych 
lekarzy  z okresu  studiów  i  kilkuletniej 
pracy w zawodzie lekarskim w Wilnie. 
Byli to m.in.: dr Jerzy Stachelski – ów
czesny  minister  zdrowia,  dr  Grabo
wiecka – pracująca w Instytucie Matki 
i  Dziecka  w  Warszawie,  która  często 
wizytowała  Prewentorium  krasno
brodzkie, dr Joachim Junke – pediatra, 
dyrektor  Instytutu  Matki  i  Dziecka 

w Lublinie  oraz dr Stanisław Mazur  – 
ginekologpołożnik.  Powyższe  znajo
mości  wykorzystywała  do  pozyskiwa
nia  środków  finansowych,  jakie  były 
nieodzownie potrzebne do w miarę do
brego  wyposażenia  Prewentorium, 
zdobywania  większej  ilości  leków 
z  zakresu  profilaktyki  i  lecznictwa, 
a w  ówczesnym  czasie  jeszcze  rzadko 
stosowanych  z  powodu  ograniczenia 
ich ilości.
Niezależnie  od  pracy  zawodowej 
i  obowiązków  domowych,  dr  Zaleska 
organizowała  różnego  rodzaju  szkole
nia  i  kursy  dokształcające  dla  podle
głego  jej  personelu  medycznego  oraz 
innych  pracowników  obsługujących 
podległe  zakłady.  Nawiązywała  rów
nież  aktywną  współpracę  z  organiza
cjami  kobiecymi  –  wtedy  już 
działającymi na tym terenie. Organizo
wała  dla  młodych  kobiet  kursy  z  za
kresu  udzielania  pierwszej  pomocy 
medycznej  oraz  wykonywania  podsta
wowych zabiegów,  jakie były potrzeb
ne  dla  chorych  ludzi  i  opieki  nad 
starszymi  mieszkańcami  tutejszego 
społeczeństwa, którzy w wielu wypad
kach nie mieli  żadnej pomocy ze  stro
ny  rodziny  czy  państwa.  Takich 
przypadków  i  w  tamtych  czasach,  tuż 
powojennych,  było  bardzo  dużo.  Mo
bilizowała  młode  matki  do  uczestnic
twa w  szkoleniach  dotyczących  opieki 
nad noworodkami i małymi dziećmi.

Doktor Natalia była lekarzem z po
wołania  i  nadzwyczaj  zdyscyplinowa
na.  Wymagała  przede  wszystkim  od 
siebie – co udzielało się całemu perso
nelowi medycznemu i pozostałym pra
cownikom  podległych  jej  zakładów  – 
Prewentorium i Ośrodka Zdrowia.
Korzystając  z  pomocy władz  powiato
wych, delegowała wiele kobiet z  tutej
szego  terenu  na  różnego  rodzaju 
szkolenia  i  kursy:  krawieckie,  fryzjer
skie, gotowania i pieczenia i inne. Była 
bardzo  pracowita,  szczera,  uprzejma, 
dająca  każdemu  człowiekowi  należny 
mu  szacunek.  Dużo  czasu  poświęcała 
sprawowaniu  opieki  nad  swoim  mę
żem,  który  jako  inwalida wojenny  po
ruszał się tylko na wózku. 

Wraz z mężem, wychowywała  tro
je  dzieci  –  bliźniaków Andrzeja  i An
toniego  oraz  znacznie  młodszego 
Krzysztofa. Starsi synowie uczęszczali 
do  Liceum  Ogólnokształcącego  im. 
Jana  Zamoyskiego  w  Zamościu.  Byli 
wzorowo  wychowywani,  uzyskiwali 
bardzo  dobre  wyniki  w  nauce,  po
słuszni  rodzicom,  usłużni  i  przyjaźni 
dla  rówieśników, kolegów  i  koleżanek 
pochodzących z Krasnobrodu, a szcze
gólnie z Podzamku.

Państwo Zalescy,  byli  ludźmi  nad
zwyczaj  uczciwymi,  sumiennie  wyko
nywali  swój  tak  piękny  i  nade 
wszystko  potrzebny  zawód  lekarski. 
Byli  też dobrymi  i praktykującymi ka
tolikami.  Mimo  trudności  życiowych, 
zawsze w  każdą  niedzielę,  czy  święto 
kościelne,  podążali  z  całą  rodziną  na 
Mszę  Świętą  do  kościoła  –  odległego 
ponad  trzy  kilometry  od  ich  stałego 
miejsca  zamieszkania.  Mieli  swojego 
umówionego  wozaka,  pana  Balickie
go,  który  zawsze,  w  miarę  wolnego 
czasu,  był  do  ich  dyspozycji.  Gdy 
umówiona  podwoza  zawiodła  –  cała 
rodzina  pieszo  podążała  do  świątyni. 
Synowie  na  zmianę,  wieźli  na  wózku 
inwalidzkim  swego  ojca.  Należy  za
uważyć,  że  w  czasie  tuż  powojennym 
i  jeszcze  przez  następne  wiele  lat  nie 
było  w  miarę  dobrej  drogi,  ani  też 
chodników.  Na  poboczu  widniały  tyl
ko wydeptane ścieżki.

Dr  Natalia  Zaleska,  wielokrotnie 
opowiadała  swoim  bliskim  znajomym 
–  przyjaciołom  z  Krasnobrodu,  że 
w życiu dużo czasu spędzała na modli
twie  do  Matki  Bożej  Ostrobramskiej. 
Będąc w Wilnie i kiedy miała chociaż
by  trochę  wolnego  czasu  odwiedzała 
powyższe miejsce kultu. To dawało jej 
niezmiernie ogromną siłę i nadzieję do 
przetrwania  w  niełatwych  czasach, 
z  jakimi  zmuszona  była  zmierzyć  się 
podczas  II  wojny  światowej  oraz  tuż 
powojennych.
cdn.

Jan Gębka
lekarz weterynarii

teka świętowała Dzień Dziecka. Zaba
wy  z  chustą  animacyjną  i  balonami, 
zagadki,  quizy  i  malowanie  buziek  to 
oferta  jaką  przygotowałyśmy  dla  na
szych  milusińskich.  Radości  nie  było 
końca  a  największą  atrakcją  okazało 
się puszczanie wielkich baniek mydla

nych,  które  odbywało  się  w  plenerze 
przy słonecznej pogodzie.

Biblioteka inspiruje. O naszych in
spiracjach,  zarówno  tych,  które  już 
były i tych, które dopiero będą, dowie
dzieć się można na naszym fanpage na 
Facebooku dostępnym pod adresem:

https://plpl.facebook.com/Biblioteka
PublicznawKrasnobrodzie
228233147232541/ 

Zachęcam  do  odwiedzania  i  ko
rzystania  z  inspiracji  krasnobrodzkiej 
biblioteki.

B. Włodarczyk
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Spinningowe Mistrzostwa KTW
W  dniu  4  czerwca  odbyły  się 

Spinningowe  Mistrzostwa 
Krasnobrodzkiego  Towarzystwa 
Wędkarskiego.  Uczestniczyło  w  nich 
10  zawodników. Podczas  zawodów do 
naszych  siatek  trafiały  wyłącznie 
szczupaki,  łącznie  złowiono  ich  6 
sztuk. Sędzią głównym zawodów był 

Nikodem  Dąbrowski,  który 
bardzo  sprawnie  je poprowa
dził. Po podliczeniu punktów 
za  złowione  ryb  okazało  się, 
że  zawody  wygrał  Roman 
Gradziuk  z  wynikiem  3050 
punktów  (3  szczupaki),  2 
miejsce  zajął  Paweł  Sachajko  z  wyni
kiem  1700  pkt.  (2  szczupaki),  3 miej
sce zajął Tomasz Cybulski z wynikiem 
1100  pkt.  (1  szczupak).  Zwycięzca 
otrzymał  puchar  a  pierwsza  trójka 
otrzymała  pamiątkowe  dyplomy 
i  medale,  które  zostały  ufundo
wane przez Jarosława Ożgę. Na
grody  za  największą  rybę 
otrzymali  ex  aequo Roman Gra
dziuk i Tomasz Cybulski za ryby 
o długości 62cm. Wszyscy uczest
nicy  zawodów  otrzymali  nagrody, 
których  sponsorami  byli:  firma  KON
GER  i  Jaxon  oraz  KTW  Krasnobród, 

Sklep  Wędkarski  Grzegorz  Kargol 
z  siedzibą  w  Jacni,  Sklep  Wędkarski 
Mariusz Pastuszak z Krasnobrodu oraz 

Sklep  Wędkarski  M.  Gielmuda 
z  Krasnobrodu.  Dziękujemy 
wszystkim Sponsorom za  ufun
dowanie nagród.
Zapraszamy  na  następne 

otwarte  (nie  tylko  dla  człon
ków KTW) zawody gruntowo
spławikowe,  które  odbędą  się 

23  lipca  w  ramach  obchodów 
Dni Krasnobrodu, wstęp wolny.

Roman Gradziuk

Krasnobród na targach turystyki weekendowej 
„Atrakcje Regionów” w Chorzowie

Atrakcje  Regio
nów” to impreza 

promująca  regiony  tury
styczne,  obiekty  hotelo
we,  agroturystykę 
i  turystykę wiejską,  dzie
dzictwo  kulturowe  oraz 
lokalne  i  regionalne  pro
dukty turystyczne. 

Wiosna w pełni, więc 
każdy  weekend  w  Parku 
Śląskim  jest  dla  miesz
kańców  atrakcyjny.  Jed
nak  weekend  1315  maja  był 
wyjątkowo  atrakcyjny  ponieważ  przed 
Halą  Wystaw  „Kapelusz”  zagościła 
kolejna, IV już edycja targów turystyki 
weekendowej  „Atrakcje  Regionów”. 
Wydarzenie  to  odbyło  się  w  samym 
sercu  Wojewódzkiego  Parku  Kultury 
i  Wypoczynku,  czyli  Parku  Śląskim. 
Jest  to  ogromny  obszar  rekreacyjny 
usytuowany  na  pograniczu  trzech 
miast: Chorzowa, Katowic i Siemiano
wic Śląskich.

W  Parku  Śląskim  pojawili  się 
przedstawiciele  wielu  ciekawych  za
kątków Polski. Byliśmy  i MY. Na sto
isku  prezentowaliśmy  nie  tylko 
Krasnobród,  ale  też  Zamość  i  Rozto
cze.   Osoby odwiedzające  stoisko mo

g
ły  uzyskać  kom
pleksową  infor
mację  m.in. 
o  atrakcjach,  za
bytkach  czy  też 
bazie  noclegowej 
regionu  oraz 
skosztować wyro
bów  regional
nych:  cebularzy, 
pierożków,  oleju, 
nalewek i wina. 

W sobotę na scenie głównej zapre
zentował  się    Zespół  Pieśni  i  Tańca 
„Zwierzyniacy” ze Zwierzyńca.

Obsługę  na  stoisku  Zamościa 
i  Roztocza  zapewnili  przedstawiciele: 
BT  „Quand”,  Punktu  Informacji Tury

stycznej  w  Krasnobrodzie,
Krasnobrodzkiego  Stowarzyszenia Tu
rystycznego,  Zamojskiego  Centrum 
Informacji  Turystycznej  i  Historycz
nej. 
       Podczas imprezy było wiele atrak
cji  m  in.  spotkanie  z  podróżniczką 

i  autorką  książek    Be
atą  Pawlikowską,  która 
rozdawała  autografy 
i fotografowała się z fa
nami  na  tle  Zamościa, 
czy  też  „53  Wystawa 
kwiatów  i  Ogrodów”, 
która  dodatkowo  przy
ciągnęła  wielu  miesz
kańców  aglomeracji 
śląskiej.  Szacuje  się,  że 
tereny  wystawowe  od
wiedziło  ponad  40.000 
osób.

Zarówno  na  targi 
turystyki  weekendowej, 
jak  i  na  wystawę  kwia
tów  wstęp  był  bezpłat

ny. Wszyscy odwiedzający  targi mogli 
wziąć  udział  w  konkursie  targowym, 
w którym do wygrania były m.in. wy
cieczki do Lwowa.

Katarzyna Lipska




