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Z okazji Świąt Wielkanocnych
naszym Czytelnikom i Współpracownikom
życzymy radości i spokoju, dużo zdrowia
i rodzinnego ciepła. Wesołego Alleluja!
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Pomoc w wypełnianiu PIT 37
Burmistrz Krasnobrodu w porozumieniu z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego
w Zamościu oferuje pomoc w rozliczeniu
i przesłaniu drogą elektroniczną zeznania
o wysokości osiągniętego dochodu PIT-37
za 2014 rok.
Zainteresowani mogą korzystać z tej
pomocy do dnia 30 kwietnia br., w każdy
dzień roboczy, w godzinach od 13.00 do
15.00 w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie.
Dostępne jest stanowisko komputerowe, a przeszkoleni pracownicy Urzędu
Miejskiego udzielają instruktażu z zakresu
sposobu przygotowania i przesyłania dokumentów podatkowych drogą elektroniczną.
Zakup kruszywa na remonty dróg
W dniu 4 marca 2015 r. rozstrzygnięto
przetarg na dostawę kruszywa drogowego
dolomitowego frakcji 0 -32 mm. tzw. klińca. Do przetargu zgłosiło się 8 oferentów.
Wygrała Firma Handlowo – Usługowa
„TRANS WIK” z Ożarowa z ceną 51,50 zł
brutto za dostawę 1 tony kruszywa. Łącznie
zamówienie przewiduje dostawę 580 ton
klińca z dostawą na teren gm. Krasnobród.
Realizacja umowy potrwa 40 dni i przewiduje się jej zakończenie do 20 kwietnia
2015 r. Zakupiony materiał zostanie wbudowany w drogi gminne.
Nowy Sekretarz Gminy Krasnobród
W wyniku przeprowadzonego konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy Krasnobród, Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na powyższe
stanowisko. Został nim Pan Kazimierz
Gęśla, który jako jedyny złożył poprawną
ofertę i pomyślnie przeszedł drugi etap rekrutacji.

W związku z tym, że kandydat posiada
doświadczenie zawodowe w zakresie zadań
wykonywanych na stanowisku objętym naborem oraz wykształcenie, doświadczenie
zawodowe, przygotowanie merytoryczne,
predyspozycje i umiejętności, które są niezbędne do pracy na tym stanowisku Burmistrz Krasnobrodu zatrudnił go na w/w
stanowisku. Nowy sekretarz gminy pełni tę
funkcję od 10.03.2015r.
Prace remontowe na basenach
Z końcem lutego br. wykonawca krasnobrodzkich basenów na wyspie przystąpił do pierwszego etapu usuwania usterek
w ramach udzielonych gwarancji. Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwalają
na wykonanie, uzgodnionych przez strony
napraww pomieszczeniach technicznych i
sanitariatach.
Większość prac związanych z remontem na zewnątrz obiektu będzie wykonywana w miesiącach kwiecień i maj. Natomiast remont jednego z basenów zostanie
przeprowadzony na początku czerwca, gdy
temperatura powietrza osiągnie pow. 15oC.
O postępie prac postaramy się informować na bieżąco w kolejnych numerach
„Gazety Krasnobrodzkiej”.
Wniosek o refundację kosztów
W pod koniec stycznia br. Burmistrz
Krasnobrodu złożył wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie o refundację
części kosztów poniesionych na realizację
dwóch inwestycji związanych z rozbudową
infrastruktury sportowej w Krasnobrodzie.
Zamierzenia dotyczyły: dostawy dwóch
wiat sportowych przeszklonych o konstrukcji stalowej wyposażonych w 13 siedzisk
plastikowych oraz budowy oświetlenia
boiska sportowego (treningowego) przy ul.
Wczasowej w m. Krasnobród. Do oświetlenia boisk zastosowano sześć masztów
stalowych ustawionych na fundamentach.
Na masztach zamontowano korony do mocowania projektorów. W każdej koronie
zainstalowano po 4 projektory w tym projektowy wąskokątne oraz asymetryczne
szerokokątne. Pozwoliło to na uzyskanie
dobrych parametrów oświetlenia. Maszty
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zasilono liniami kablowymi ułożonymi w
rowach kablowych.
Wykonawcą oświetlenia boiskajest ﬁrma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „TORFEX” Sp. z o.o. z Krasnobrodu
natomiast dostawcą wiat była ﬁrma PPHU
STYL-BUD Małgorzatą Świeca-Ignatiuk
z Kulczyna. Koszt dostawy wiat wyniósł
10.900,00zł natomiast koszt wykonania
oświetlenia wyniósł 53.778,65zł.
Oba zadania były realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - działanie 413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju objętego PROW na lata
2007 - 2013 w zakresie małych projektów.
Kwota refundacji o którą ubiega się
Gmina Krasnobród wynosi 25 000zł.
Nowe stawki za wywóz śmieci
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej
w Krasnobrodzie, która odbyła się w dniu
12 marca 2015r. radni podjęli uchwałę nr
V/29/19 ws. wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy.
Na podstawie w/w uchwały stawki
wynoszą: 7 zł. od osoby miesięcznie w
przypadku deklaracji przez mieszkańców
selektywnej zbiórki odpadów i 14 zł. od
osoby w przypadku nieselektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.
Zmiana stawek wynika z wcześniej
prowadzonych działań. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemu, we
wrześniu 2014 roku ogłoszono, a następnie
przeprowadzono procedurę przetargową
na obsługę gminy w zakresie odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych
na lata 2015-2016. Do warunków przetargu wprowadzono zmiany dostosowujące
do wymagań obowiązującego prawa oraz
poprawiające funkcjonowanie systemu.
Dotyczyły one wprowadzenia zamiany
częstotliwości odbioru odpadów segregowanych (dotychczas odbiór raz na dwa
miesiące – zmiana na raz w miesiącu) oraz
wprowadzenie selektywnej zbiórki papieru
i terakoty (niebieski worek). Przetarg rozstrzygnięto spośród trzech ofert, poprzez
wybór najtańszej - złożonej przez PGK w
Biłgoraju.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania systemu obejmują odbieranie
i zagospodarowanie odpadów, koszty prowadzenia i obsługi Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych oraz
obsługę administracyjną systemu.
Uchwała wejdzie w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Informacja o dokładnym terminie wejścia
w życie tej uchwały, a więc także o terminie, od którego będą obowiązywały nowe
stawki opłat będzie podana w późniejszym
terminie.
Informacje zebrała:
M. Czapla
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Z okazji Świąt Wielkanocnych,
Mieszkańcom Gminy i Paraﬁi Krasnobród
oraz naszym Gościom, życzymy wielu łask
od Zmartwychwstałego Chrystusa,
radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie
napełni nas spokojem oraz wiarą i pozwoli z ufnością
patrzeć w przyszłość.
Kazimierz Misztal
Burmistrz
Krasnobrodu

Roland Wyrostkiewicz
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Janusz Oś
Doradca Burmistrza

Przy pustym grobie św. Jan: „Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma,
które mówi, że On ma powstać z martwych” (J 20,9).

Św. Jan przez niemal trzy lata przebywał w obecności Jezusa Pana
i - chyba można powiedzieć - miał „kłopoty” z wiarą. A my? Często
też latami dojrzewamy do wiary, iż Bóg tak nas umiłował, że Syna
swego dał. I że ten Syn za nas umarł i zmartwychwstał.
W imieniu swoim i kapłanów pracujących w Paraﬁi i Sanktuarium
Nawiedzenia NMP w Roku Jubileuszu 50–lecia Koronacji cudownego Obrazu Matki Boskiej Krasnobrodzkiej, wszystkim paraﬁanom,
wszystkim mieszkańcom naszej gminy; wszystkim, którzy mają tu
swoje korzenie pochodzenia oraz wszystkim pielgrzymom, życzę na
co dzień wiary w żywą obecność zmartwychwstałego Pana i Jego
Matki.
Niech Matka Boska Krasnobrodzka taką wiarę wyprasza.
Ks. Eugeniusz Derdziuk
Proboszcz Paraﬁi NNMP w Krasnobrodzie

Raduj się Ziemio opromieniona tak niebieskim blaskiem..!
Gdy wypełnia się czas wielkopostnej wędrówki przez nasze pustkowia
niech pewnością nadziei zabrzmi radosne orędzie Chrystusa – zwycięzcy
śmierci, piekła i szatana. Alleluja – Pokój Wam! Niech rozprasza niepokój,
wszelki smutek, daje ukojenie w samotności czy chorobie; niech prawda
wypełnia pustkę dostatku, niech gasi ogień wojny. Chrystus Zmartwychwstały niech nam w rodzinach i wszelkich społecznościach na nowo ukaże
to, co najważniejsze – a my zdumieni poruszeniem Ducha odpowiedzmy
„To jest Pan…!”
Głębokich przeżyć paschalnych i radości stróżów poranka na Święt
Wielkanocne i naszą codzienność
życzą
Ks. proboszcz Roman Sawic i ks. Tomasz Leńczuk
Duszpasterze Paraﬁi Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie
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,,KOBIETA ZMIENNĄ JEST, WIĘC CZAS NA ZMIANY”
,,ACH ZIELONE” STOWARZYSZENIE NA RZECZ
ROZWOJU
MIEJSCOWOŚCI ZIELONE I OKOLIC w ramach projektu „Wspólnie na
Zamojszczyźnie” współﬁnansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie V Dobre rządzenie Działanie
5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu
obywatelskiego otrzymało wsparcie ﬁnansowe w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100)
do inicjatywy, ,,KOBIETA ZMIENNĄ
JEST, WIĘC CZAS NA ZMIANY”.
W ramach realizacji przedsięwzięcia organizatorzy oferują w okresie od 2
do 31 marca 2015 roku dla mieszkanek
Zielonego wiele ciekawych inicjatyw:
warsztaty tworzenia biżuterii, zajęcia
ruchowe ,,Zumba”, wyjazd do teatru
Juliusza Osterwy w Lublinie oraz na
Majdanek, profesjonalną sesję fotograﬁczną, wspólne pieczenie wielkanocnych ciast, wieczorek integracyjny z
cateringiem przy muzyce.
Niniejszy projekt realizowany jest
przy współudziale partnerów: Krasnobrodzkiego Domu Kultury oraz Stowarzyszenia ,,Radość i Nadzieja” z
Dominikanówki. Szczegóły dotyczące
projektu są zawarte na stronie Internetowej Gminy Krasnobród, Stowarzyszenia oraz na plakatach.
K. Czapla

Fundusze dla aktywnych
Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO

W

dniu 1 lutego br. Fundacja
Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłosiła kolejny KONKURS
GRANTOWY w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”.
W ramach konkursu wspierane będą
projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz na
rozwój młodych organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie woj.
lubelskiego.
O dotacje w łącznej kwocie
476.200zł. mogły ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę
na terenie woj. lubelskiego. Maksymalna kwota doﬁnansowania pojedynczego
projektu to kwota 5.000 zł.

Z przyjemnością informuję, że konkurs zaktywizował i zachęcił do działania również społeczeństwo gminy Krasnobród. Dzięki niemu powstało kilka
grup nieformalnych, które w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, w terminie
naboru wniosków, tj. do 28.02.2015 r.
opracowały i złożyły 6 wniosków. Oto
grupy nieformalne oraz zadania, o których doﬁnansowanie ubiegają się wnioskodawcy:
1. Grupa „Wspólnie do celu” – projekt „Zielona kraina – wspólne dzieło
– wspólnym dobrem, organizacja placu
zabaw dla dzieci”.
2. Grupa „Chcieć to móc” – projekt
„Spotkania ze sztuką bo… świat bez

sztuki jest jak świat bez okien”.
3. Grupa „Pasjonaci muzyki” – projekt pn. „Co nam w duszy gra”.
4. Grupa „Majdańskie Babki” – projekt pt. „Klub Aktywnych Kobiet”.
5. Grupa „Kwadratowe koło” – projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.
6. Grupa „Virgo Roztocze” – projekt
„Rowerowe Roztocze”.
Wyniki konkursu będą znane na
przełomie marca i kwietnia br. i wówczas dopiero dowiemy się, czy któreś z
wymienionych zadań uzyska odpowiednią liczbę punktów, aby otrzymać doﬁnansowanie i będzie mogło być zrealizowane.
Tym czasem naszym wnioskodawcom życzę powodzenia.
M. Czapla
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Przygotowania
do jubileuszu 50-lecia koronacji obrazu
Matki Bożej Krasnobrodzkiej
Rozmowa z Księdzem Prałatem Eugeniuszem Derdziukiem,
kustoszem Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie
W dniu 4 lipca 1965 roku w Krasnobrodzie odbyła się wielka uroczystość
koronacji koronami papieskimi cudownego obrazka Matki Bożej Krasnobrodzkiej wraz z jego kopią. Koronacji dokonał biskup lubelski Piotr
Kałwa. W bieżącym roku mija więc
50 lat od tej uroczystości i będziemy
obchodzić złoty jubileusz koronacji.
- Pragniemy przez obchody tego jubileuszu przywołać całą historię obecności Matki Najświętszej w tym miejscu.
Począwszy od objawienia się Jakubowi
Ruszczykowi w 1640 roku, przez ten
przedziwny znak znalezionego obrazka
na wiosnę 1649 roku, sprowadzenie tu
Ojców Dominikanów w 1664 roku, cud
uzdrowienia Królowej Marysieńki i jej
fundację kościoła, ogrom cudów i łask
tu otrzymywanych, o których świadczą
zawieszone w kościele wota, aż po rok
1965 – koronację koronami papieskimi
i czasy współczesne. Wspomnijmy też,
że od 31 maja ub. roku przeżywamy
rok jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich Księdza Prałata Romana Marszalca, który przez 28 lat posługiwał tu jako
proboszcz i kustosz, a i dziś nie żałuje
swych sił, by służyć paraﬁi.
Proszę powiedzieć, jak przebiegają
przygotowania do jubileuszu?
- Przygotowania trwają już od dłuższego czasu, rozpoczęły się jeszcze w
roku poprzednim i ciągle są w toku. Aby
jubileusz przebiegł jak najlepiej, wymaga to wielu rozmów i ustaleń zarówno z Pasterzem Diecezji, jak i licznymi
duszpasterzami odpowiedzialnymi za
poszczególne zagadnienia oraz urzędami i osobami świeckimi. W ślad za
rozmowami i ustaleniami idą konkretne działania, tak więc pracy jest bardzo
dużo. Cały bieżący 2015 rok jest Rokiem Jubileuszowym, a więc czasem,
w którym – w uzgodnieniu z Pasterzem
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej JE
ks. bp. Marianem Rojkiem – zaplanowaliśmy wiele wydarzeń. Składają się
one na program „Diecezjalnych obchodów jubileuszu”, który obejmuje spotkania, wykłady, pielgrzymki do Matki

nomicznych, 26 maja – Diecezjalna
Pielgrzymka Matek Dzieci Niepełnosprawnych, 30 maja – Diecezjalna Pielgrzymka Chorych, 7 czerwca – Diecezjalna Pielgrzymka Kół Gospodyń
Wiejskich, 20 czerwca – Diecezjalna
Pielgrzymka Legionów Maryi, 1–2
lipca – Odpust Matki Bożej Jagodnej
(główne uroczystości jubileuszowe), 15
sierpnia – Odpust Matki Boskiej Zielnej, 16 sierpnia – Odpust św. Rocha, 22
sierpnia – II Pielgrzymka Środowisk
Trzeźwościowych, 8 września – Odpust
Matki Bożej Siewnej, 12 września –
Diecezjalna Pielgrzymka Liturgicznej
Służby Ołtarza, 13 września – Dożynki
Diecezjalne, 27 września – Diecezjalna
Pielgrzymka Strażaków, 3–4 października – Diecezjalny Kongres Różańcowy.
Bożej Krasnobrodzkiej różnych grup i
środowisk oraz uroczystości odpustowe, jak też te główne uroczystości jubileuszowe 1 i 2 lipca tego roku.
Należy też wspomnieć o przygotowaniu duchowym naszej paraﬁi. Jestem
przekonany, że to z natchnienia naszej
Matki Krasnobrodzkiej rozpoczęła się
peregrynacja Jej samej w kopii cudownego obrazu po domach rodzin naszej
paraﬁi, która trwa już od dłuższego czasu. W ubiegłym roku przeżyliśmy też
wspaniałe Misje Paraﬁalne prowadzone
przez ks. Dominika Chmielewskiego
– Salezjanina. Ufam, że ks. Dominik
znajdzie czas w swoim bardzo napiętym terminarzu na przyjazd do nas w
czerwcu.
Czy mógłby Ksiądz wymienić niektóre z planowanych wydarzeń?
- W najbliższym czasie, w dniach
15–18 marca odbędą się Diecezjalne
Rekolekcje dla Rolników. Kolejne wydarzenia to: 18 kwietnia – Pielgrzymka
Katechetów i Nauczycieli oraz konferencja naukowa poświęcona historii sanktuarium w Krasnobrodzie, 19
kwietnia – Diecezjalna Pielgrzymka
Paraﬁalnych Rad Duszpastersko-Eko-

Rzeczywiście dużo będzie się działo
w naszym sanktuarium w roku jubileuszowym. Dobrze byłoby, aby
jak najwięcej osób wiedziało o tym i
mogło uczestniczyć w tych wydarzeniach. W jaki sposób informacje o jubileuszu traﬁają do wiernych?
- Z inicjatywy Katolickiego Radia
Zamość został wydany folder pt. „Diecezjalne Obchody Jubileuszowe w Krasnobrodzie w 2015 roku”, który zawiera tekst – modlitwę Pasterza Diecezji JE
ks. bp. Mariana Rojka, modlitwę odmawianą w naszym sanktuarium o dobre
życie, krótką historię tego miejsca oraz
kalendarz wydarzeń i uroczystości na
cały jubileuszowy rok. Folder ten, dzięki aprobacie Pasterza Diecezji, został
dostarczony do rodzin w całej Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej podczas wizyty duszpasterskiej.
Oprócz tej publikacji informacje
będą podawane poprzez ogłoszenia paraﬁalne, informacje na stronach internetowych m.in. paraﬁi i diecezji, a także
przez Katolickie Radio Zamość.
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Przygotowania
do jubileuszu
50-lecia koronacji
obrazu Matki Bożej
Krasnobrodzkiej
Ciąg dalszy ze str. 5
Wspomniał Ksiądz o sesji naukowej,
która zaplanowana jest w kwietniu.
Czy mógłby Ksiądz przybliżyć jej
program, przedstawić prelegentów?
- Konferencja naukowa poświęcona
historii sanktuarium w Krasnobrodzie
odbędzie się 18 kwietnia br. Podzielono ją na dwie części. Pierwsza będzie miała miejsce w Krasnobrodzkim
Domu Kultury. Uczestników powitają
Kustosz Sanktuarium Maryjnego i Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal.
Następnie wygłoszone zostaną referaty:
Sanktuarium Matki Boskiej Krasnobrodzkiej i jego duszpasterze – ks. prof.
dr hab. Edward Walewander (KUL),
Maryjne wezwania kościołów w Polsce – prof. dr hab. Władysław Makarski (KUL, PWSZ Zamość), Literacka i
kulturalno-historyczna wartość XVIIIwiecznego dominikańskiego druku o
Sanktuarium w Krasnobrodzie – Monika Zawiślak (doktorantka KUL), Matka Boża Krasnobrodzka w twórczości
lokalnych poetów ludowych (wybrane
aspekty językowe) – dr Cecylia Galilej
(KUL), Symbolika obrazu Matki Bożej
Krasnobrodzkiej – ks. dr Paweł Maciąg (KUL), Pani Roztocza – wizerunki
Matki Bożej Krasnobrodzkiej powstałe
z inspiracji cudownym obrazkiem – dr
Agnieszka Szykuła-Żygawska („Zamojski Kwartalnik Kulturalny”), Mikołaja Stworzyńskiego opisanie „Historyi o
ziawieniu obrazu Krasnobrodzkiego”
– analiza zapisu źródłowego archiwisty
ordynackiego – dr Jacek Feduszka (Muzeum Zamojskie), Księgozbiór podominikański w Krasnobrodzie – Danuta Kawałko (Książnica Zamojska). Ponadto
poezję o Matce Bożej Krasnobrodzkiej
w formie montażu słowno-muzycznego
zaprezentuje młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie.
Druga część konferencji będzie miała miejsce w kościele pw. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny. Tam wykład
pt. Dzisiejsze znaczenie objawień Maryjnych w Krasnobrodzie wygłosi ks. prof.
dr hab. Krzysztof Guzowski (KUL).
O godz. 14.30 odbędzie się Wspólny
Różaniec – modlitwie przewodniczyć
będą katecheci Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Natomiast o godz. 15.00

odprawiona zostanie Msza Święta pod
przewodnictwem Pasterza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej JE ks. bp. Mariana Rojka.
Podobnie jak 50 lat temu przed koronacją, tak i obecnie przed jubileuszem
koronacji czasowo cudownego obrazka nie ma w głównym ołtarzu.
- W ramach przygotowań do jubileuszu cudowny obrazek wraz z jego
kopią, na której jest umieszczony, został oddany do konserwacji. Aby można było cokolwiek zrobić z obrazem
konieczna jest zgoda Pasterza Diecezji
oraz Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Po uzyskaniu stosownych
pozwoleń razem z diecezjalnym konserwatorem ks. Markiem Doboszem udaliśmy się do Akademii Sztuk Pięknych w
Krakowie, aby zawieźć obrazy. Obrazek
przyjęto z wielką czcią i szacunkiem.
Prace konserwatorskie prowadzone
są więc w miejscu, w którym w 1964
roku cudowny obrazek był konserwowany przez prof. Bronisława Bryknera
i gdzie powstała powiększona jego kopia autorstwa prof. Tadeusza Korpala,
na której umieszczony jest cudowny
obrazek. Okazało się, że obecnie prace konserwatorskie prowadzić będzie
wnuczka prof. Tadeusza Korpala – prof.
Grażyna Korpal, kierownik Katedry
Konserwacji i Restauracji Malowideł
Sztalugowych ASP, oraz mgr Jolanta
Sekutowicz, wykładowca ASP. Przewidywane zakończenie prac to maj br. Na
czas nieobecności cudownego obrazka
i jego kopii, na której był umieszczony,
w ołtarzu głównym znajduje się kopia
obrazu autorstwa Martyny Dziduch (z
domu: Gontarz) „poświęcona” poprzez
dotknięcie z oryginałem.
Jak już wcześniej ustalono i podano w
kalendarzu Diecezjalnych Obchodów
Jubileuszowych, główne uroczystości
odbędą się w dniach 1–2 lipca, proszę
powiedzieć, jak będą wyglądały?
- Główne obchody Jubileuszu 50lecia koronacji odbędą się podczas
corocznego Odpustu Matki Bożej
Krasnobrodzkiej zwanej Jagodną. W
pierwszym dniu, tj. 1 lipca, sprawowana będzie Msza Święta o godz. 18.00, o
godz. 19.00 odprawiona zostanie Droga
Krzyżowa na Krasnobrodzkiej Kalwarii, o godz. 21.00 Apel Jasnogórski, a
po nim odbędzie się tradycyjna nocna
procesja prowadząca z sanktuarium do
Kaplicy Objawień. Przewodniczył jej
będzie ks. bp Jan Wątroba z Rzeszowa.
Zwieńczeniem procesji będzie Pasterka
Maryjna przy Kaplicy Objawień. Nato-
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miast w dniu 2 lipca w programie będą
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu
NMP oraz msze święte odprawione w
porządku świątecznym. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył będzie
nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, który potwierdził już
swoją obecność. Podczas uroczystości
będzie z nami Radio Maryja i Telewizja
Trwam, dzięki którym uroczysta suma
będzie transmitowana na cały świat.
Ta niecodzienna uroczystość zgromadzi zapewne tysiące wiernych, pielgrzymów i znakomitych gości?
- Tak. Przez pośrednictwo Pasterza
Diecezji pragniemy zaprosić biskupów
sąsiednich diecezji, abp. Wacława Depo,
wszystkich kapłanów, uczestników wydarzeń sprzed 50 lat oraz wszystkich
wiernych z bliska i z daleka.
Taki jubileusz to duże wyzwanie organizacyjne, ale również i ﬁnansowe.
Zapewne każda pomoc jest mile widziana?
- Nie ukrywam, że będzie to trochę
kosztowało: i pracy, i ﬁnansów. Ale
mocno ufam, że wszystko to, co jest
czynione dla chwały Bożej, Bóg sam
wspiera swoją łaską. Ta zaś objawia się
przez dobrych ludzi. Doświadczałem
tego podczas pracy w paraﬁi św. Michała w Zamościu i w paraﬁi Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim.
Doświadczam też tego tutaj, w naszym
Krasnobrodzie. Organizacja odpustów
w naszej paraﬁi, zaangażowanie mieszkańców poszczególnych ulic i miejscowości, a zwłaszcza braci strażaków, jak
też i władz Miasta i Gminy wymownie o
tym świadczy. A jako paraﬁanie wszyscy
jesteśmy „kustoszami” tego miejsca.
Oczywiście także przez ten wywiad
zwracam się do serc ludzi dobrej woli o
pomoc. Naszych paraﬁan będę ponadto
prosił o przygotowanie dekoracji ulic
i domów, otwarcie serc i mieszkań dla
przybywających pielgrzymów oraz podwórek na parkowanie samochodów.
Kończąc naszą rozmowę życzę, aby
wszystkie zaplanowane działania były
zrealizowane zgodnie z zamierzeniami. Dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję również. Niech cześć
oddawana Matce Bożej w naszym sanktuarium jeszcze bardziej spotęguje obdarowywanie łaskami zdrowia duszy i
ciała pielgrzymów i mieszkańców.
Rozmawiała:
Mariola Czapla
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Krasnobrodzkie ferie
T

ak jak w roku ubiegłym Krasnobrodzki Dom Kultury i Miejsko
-Gminna Biblioteka Publiczna na okres
ferii zimowych przygotowała bogatą
ofertę zajęć, z których mogli korzystać
uczniowie podczas dni wolnych od nauki szkolnej. W ramach tegorocznych
ferii były propozycje zajęć aktywizujących i rozwijających indywidualne zainteresowania i pasje. Program realizowany był pod hasłem „DLA KAŻDEGO
COŚ DOBREGO”.
Grymaśna Królewna
w Krasnobrodzkim Domu Kultury
„Grymasy Królewny Kasi”, to tytuł
przedstawienia w wykonaniu aktorów
Teatru Edukacji i Proﬁlaktyki „MASKA” z Krakowa, które było jedną z
propozycji na spędzenie wolnego czasu
podczas ferii w Krasnobrodzie.
Spektakl miał miejsce 4 lutego w
sali widowiskowej Krasnobrodzkiego
Domu Kultury.
Przedstawienie tematycznie nawiązywało do zasad dobrego wychowania i
zdrowego stylu życia. Jednak proﬁlaktyczne przesłanie bajki nie wpłynęło na
jej atrakcyjność. Inscenizacja dostarczyła zarówno małym jak i starszym odbiorcom, których nie brakowało wśród publiczności, wiele humoru i pozytywnych
wrażeń. Wszyscy chętnie i aktywnie
brali udział w dialogu z aktorami, który
był nieodłączną częścią inscenizacji.
Główną postacią bajki była Królewna Kasia, która nie przestrzegała
zasad grzeczności i dobrego wychowania. Swoim grymaśnym i nagannym
zachowaniem próbowała wymusić na
otoczeniu spełnienie swych zachcianek
i żądań. Dla małych widzów był to doskonały przykład jak nie należy się zachowywać. Postać Katarzyny pokazała
młodej publiczności jak ważne jest w
codziennym życiu panowanie nad swoimi czynami i zachowaniami.
Dzieci miały możliwość samodzielnego wyciągnięcia wniosków z zachowania grymaśnej królewny oraz zaproponowania rozwiązań, które pomogłyby
jej żyć lepiej. Cel ten został osiągnięty,
ponieważ młodzi odbiorcy wykazali się
ogromną aktywnością i gotowymi receptami na lepsze życie.
Gromkie brawa i uśmiech na twarzach publiczności był chyba najlepszą
recenzją i nagrodą dla przybyłych z Krakowa aktorów.

Karnawałowo w Domu Kultury
„Karnawałowe szaleństwa” to tytuł
spotkania z kameralistami Orkiestry
Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego z Zamościa, którzy gościli w Krasnobrodzkim Domu Kultury w czwartek
5 lutego 2015r.
Były tańce, zabawy i konkursy, w
których bardzo chętnie uczestniczyły
przybyłe dzieci. Muzyka i wspaniała
atmosfera sprawiły, że wszyscy uczestnicy muzyczno-tanecznego szaleństwa,
tak jak przystało na karnawał, bawili
się znakomicie. Uśmiechy na twarzach
były dowodem na to, że muzyka instrumentalna wcale nie musi być nudna.
Ponadto program był tak przygotowany,
że oprócz wiadomości o instrumentach
i muzyce przekazane były ogólne informacje o karnawale.
Dodatkową atrakcją spotkania byli
goście specjalni - Zespół Tańca Nowoczesnego „Fart” z KDK pracujący pod
kierunkiem Anny Antoszczak. Młodzi
tancerze zaprezentowali swoje umiejętności zachęcając tym samym do nauki
tańca.
Wykonawcami programu „Karnawałowe szaleństwa”, którym serdecznie dziękujemy za wspaniały muzyczny
wieczór, byli: Elżbieta Kozyra (prowadzenie, śpiew), Barbara Rabiega
(śpiew), Dariusz Sobczak (śpiew), Piotr
Stopa (fortepian, opracowanie muzyczne), Waldemar Skóra (saksofon), Robert
Słupski (trąbka).
Zajęcia plastyczne, muzyczne
i aktywizujące
Otwarty charakter zajęć dawał możliwość wszystkim chętnym czynny w
nich udział i wzorem lat ubiegłych spotkania ułożone były tak, aby każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Podczas zajęć
plastycznych można było przygotować
własnoręcznie biżuterię i kartki walentynkowe oraz wyczarować coś z magicznych kwadratów. Zajęcia aktywizujące
zachęcały do wspólnej, aktywnej zabawy. Było zagadkowo, tanecznie i bardzo wesoło. Zajęcia muzyczne dawały
możliwość wykazania się znajomością
polskiej muzyki rozrywkowej podczas
zabawy „Jaka to melodia”. Natomiast
podczas spotkania kulinarnego, każdy
uczestnik zajęć zmierzył się z przygotowaniem karnawałowego, kolorowego
deseru.

Feryjny Turniej Szachowy
Do stałych form programu podczas
ferii zimowych wpisał się także „Feryjny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Krasnobrodzkiego Domu Kultury”.
Szachiści swoje umiejętności podczas
spotkań feryjnych trenowali pod czujnym okiem pana Ryszarda Proboli, który był także sędzią głównym turnieju. W
tegorocznych szachowych zmaganiach
najlepszym okazał się Dominik Tyrka,
drugie miejsce zdobył Bartek Pomaniec, zaś na trzeciej pozycji uplasował
się Michał Lis. Gratulujemy.
Bal Karnawałowo - Walentynkowy
Tegoroczne ferie w naszym województwie przypadały na czas karnawału,
co umożliwiło organizatorom przygotowanie Karnawałowo - Walentynkowego
Balu Przebierańców. Jak się okazało na
taneczne spotkanie przybyło wielu milusińskich, przebranych w bajkowe postaci i ulubionych bohaterów kina. Podczas
imprezy oprócz wspólnych tańców znalazły się konkursy i zabawy, w których
wszyscy chętnie brali udział. Zarówno
dzieci jak i rodzice doskonale się bawili, a bal przebiegał w bardzo wesołej
atmosferze.
M.K.
W czasie ferii
„Nakręć się w Bibliotece”
Ten, kto w czasie tegorocznych ferii
postanowił spędzić czas w bibliotece, z
pewnością nie narzekał na nudę. Zajęcia
dostosowane do dwóch kategorii wiekowych i zróżnicowany program sprawiły
że chętnych było naprawdę sporo, a Biblioteka pękała w szwach.
Młodsi uczestnicy mieli możliwość
uczestniczyć w zajęciach integracyjnych
i plastycznych, tworzyły portret „współczesnego bałwana” i zimowe krajobrazy,
a także przygotowywały walentynkowe serduszka. Ci, którzy interesują się
turystyką, razem z zawodowym przewodnikiem Kasią Lipską mieli okazję
wyruszyć w wirtualną podróż po Polsce
i świecie, a następnie zaplanować wypoczynek swoich marzeń. Ostatni dzień
ferii w bibliotece, dzieciaki spędziły na
ﬁlmowo.
Propozycja dla grupy starszej była
czymś czego w naszej bibliotece jeszcze
nie było, mianowicie postanowiłyśmy,
Ciąg dalszy na str. 8
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Ciąg dalszy ze str. 7
że razem z dzieciakami nakręcimy biblioteczny lipdub. To rodzaj teledysku, który
kręcony jest jednym ujęciem od początku
do końca, a występujące w nim osoby
poruszają ustami do odtwarzanej z playbacku piosenki. Proponując taką formę
zajęć chciałyśmy, by dzieci miały okazję
spróbować czegoś zupełnie innego, czegoś w czym dotąd nigdy nie uczestniczyły. Stając przed kamerą musiały zmierzyć
się z własną nieśmiałością, przełamać wewnętrzny opór i spróbować pokazać swoje
emocje. Z pozoru łatwe zadanie, dla niektórych okazało się nie lada sztuką.
Przez cztery dni ferii, uczyliśmy się
tekstu, układaliśmy scenariusz, wybieraliśmy stroje i ćwiczyliśmy, ćwiczyliśmy, ćwiczyliśmy... Przed budynkiem

Domu Kultury i w pomieszczeniach Biblioteki, tworząc niemałe zamieszanie
paradowała plejada kolorowych i roześmianych przebierańców. Po czterech
dniach ciężkiej pracy i świetnej zabawy
powstał teledysk który można obejrzeć
na stronie Biblioteki https://www.facebook.com/pages/Biblioteka-Publiczna-wKrasnobrodzie/228233147232541 lub na
naszym kanale na youtube: https://www.
youtube.com/watch?v=583tcR2K-E0
Utworu użyczył nam olsztyński zespół
„Kuśka Brothers”, któremu spodobało się
nasze przedsięwzięcie i chwalą się nim na
swojej stronie na facebooku.
Wsparcia duchowego, metorycznego i
technicznego udzielił nam Wojtek Zdybel,
który to wszystko nagrał i ładnie zmontował, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Równolegle do zajęć, które odbywały

Niepewny los przedszkola

W

trybie pilnym Burmistrz Krasnobrodu zlecił opracowanie
dokumentacji projektowej przebudowy
Przedszkola Samorządowego w Krasnobrodzie.
Decyzja nakazująca „Dostosowanie
pomieszczeń przedszkola samorządowego w Krasnobrodzie do wymogów ochrony ppoż.” w zakresie zawartym w decyzji
z dnia 29 kwietnia 2013 roku przeleżała
w biurku od kwietnia 2013r. do grudnia
2014r. Światło dzienne ujrzała dopiero po
wyborach samorządowych, gdy do realizacji pozostało kilkanaście dni. Niewykonanie tej decyzji groziło zamknięciem
przedszkola.
Wówczas nowy Burmistrz w pierwszej kolejności musiał zadbać o przesunięcie terminu, który ostatecznie został
określony w nowej decyzji Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Zamościu na koniec sierpnia 2015r.
Równocześnie należało zabezpieczyć w
tegorocznym budżecie kwotę ponad 270
tys. zł. na opłacenie projektu i przebudowy. Obecnie Gmina Krasnobród stara się
o pozwolenie na budowę od Starosty Zamojskiego.
Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola Samorządowego do wymogów
przepisów przeciwpożarowych zostanie
zrealizowane poprzez wykonanie następujących robót budowlanych:
1. Dobudowa klatki schodowej do
budynku oraz przebudowa zewnętrznej
pochylni i schodów.
Zewnętrzną klatkę zaprojektowano
od strony północnej budynku przedszkola, wykorzystując istniejące wejście z zewnątrz. Będzie to klatka o konstrukcji tra-

dycyjnej murowanej zadaszona dachem
o konstrukcji drewnianej. Klatka będzie
stanowiła ciąg komunikacyjny pomiędzy
kondygnacją parteru i piętrem budynku
istniejącego oraz będzie pełniła rolę wyjścia ewakuacyjnego.
Stopnie schodów żelbetowych zostaną
obłożone płytkami gresowymi antypoślizgowymi. Na klatce schodowej wraz z innymi instalacjami zostanie zainstalowana
instalacja oddymiania i okno oddymiające
uruchamiane czujnikiem dymu. Drzwi
wejściowe do budynku zaprojektowane
jako PVC dwuskrzydłowe.
Schody zewnętrzne i pochylnie dla
niepełnosprawnych wykonane będą jako
terenowe z kostki brukowej ozdobnej natomiast obramowanie schodów będzie z
obrzeży betonowych a pochylni dla niepełnosprawnych z palisad betonowych
zagłębionych w gruncie.
2. Wykonanie zewnętrznych schodów przy wyjściu ewakuacyjnym.
Zaprojektowano zewnętrzne schody
od strony południowej budynku przedszkola przy nowoprojektowanym wyjściu
ewakuacyjnym. Schody zewnętrzne wykonane zostaną z kostki brukowej ozdobnej. Przednóżki schodów zostaną wykonane z obrzeży betonowych 8x30 cm zaś
ściany boczne schodów z palisady betonowej. Balustrada przy schodach stalowa.
3. Przebudowa istniejącej klatki
schodowej z wykonaniem instalacji oddymiania.
Rozebraniu ulegnie część ścian konstrukcyjnych celem poszerzenia przejścia
w korytarzu oraz wymieniona zostanie
stolarka okienna oraz ślusarka drzwiowa
w istniejącej klatce schodowej.
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się w Bibliotece w Krasnobrodzie podczas
ferii można również było wziąć udział w
zajęciach, które odbywały się w Filii w
Hutkach. Były to wszelkiego rodzaju zajęcia plastyczne. Uczestnicy bawili się
plasteliną, robili bransoletki z gumek,
które obecnie są prawdziwym hitem, tworzyli bajkowe ilustracje, przygotowywali
walentynkowe serduszka i karnawałowe
maski. Podobnie jak w Krasnobrodzie,
tam również nastroje dopisywały każdego
dnia.
Wszystkim, którzy zechcieli spędzić z
nami tą „zimę w mieście” bardzo dziękujemy za udział. Mamy nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak my i spotkamy
się nie tylko w przyszłym roku, ale podczas innych naszych wydarzeń.
B. Włodarczyk
Fotoreportaż - str. 12-13

Rozbiórce ulegną schody z płyt lastrykowych które uzyskają wykończenie
z płytek ceramicznych gresowych oraz
zmniejszeniu ulegnie wysokość stopni.
W istniejących drzwiach i oknach zamontowane zostaną siłowniki dla instalacji
oddymiania oraz okno oddymiające sterowane czujnikiem dymu. Drzwi wejściowe
zostaną zamontowane jako aluminiowe o
odpowiedniej odporności ogniowej.
4. Przebudowa części pomieszczeń
w tym korytarzy, sal, pomieszczeń
biurowych, zabezpieczenie ppoż. ścian
i stropów z wymianą pojedynczych
grzejników centralnego ogrzewania.
Konieczne będą do przeprowadzenia roboty rozbiórkowe na kondygnacji
parteru i piętra oraz zostanie wykonana
ściana oddzielenia ppoż. przy łączniku z
zabezpieczeniem przeciwpożarowym dachu. Częściowej wymianie ulegnie stolarka okienna oraz przebudowana zostanie
stolarka drzwiowa. Wymieniony zostanie
wyłaz o odpowiedniej odporności ogniowej na poddasze oraz przełożeniu ulegną
niektóre grzejniki c.o.
5. Przebudowa instalacji elektrycznej w tym oświetlenia ewakuacyjnego
oraz wykonanie sterowania i zasilania
instalacji oddymiania.
Zostanie wykonana nowa instalacja
elektryczna w obrębie wydzielonych klatek oraz instalacja elektrycznej oświetlenia ewakuacyjnego oraz systemu oddymiania.
6. Przebudowę instalacji wodociągowej instalacji hydrantowej.
Na piętrze budynku zostanie wykonany nowy hydrant zasilany z instalacji wodociągowej budynku.
Wczesną wiosną Burmistrz Krasnobrodu ogłosi przetarg na wykonanie tego
zadania.
S. Lizut
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XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga
12 marca 2015r. w Krasnobrodzkim
Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowych eliminacji XVII
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od
Ciebie każdy wymaga”.
Głównymi organizatorami konkursu
byli: Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej
Kraju, we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędów Wojewódzkich, zaś organizatorami na szczeblu powiatowym Komenda
Miejska Państwowej Straży Pożarnej w
Zamościu i Starostwo Powiatowe w Zamościu, które było jednocześnie fundatorem nagród oraz Krasnobrodzki Dom
Kultury.
Kilka dni przed otwarciem wystawy, tj. 9 marca, Komisja Konkursowa w
składzie: przewodnicząca - Elżbieta Gnyp
- Wydział Infrastruktury Społecznej Starostwa Powiatowego w Zamościu oraz
członkowie: mł. bryg. Andrzej Szozda
- Komenda Miejska PSP Zamość i Mariola Czapla – Dyrektor Krasnobrodzkiego
Domu Kultury dokonała oceny rekordowej
ilości, 312 prac plastycznych zgłoszonych
z terenu Powiatu Zamojskiego.
Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców i wyróżnionych.
I grupa - uczniowie klas 1-3
szkół podstawowych
I miejsce – Nikola Nowicka
- Szkoła Filialna w Ruszowie
II miejsce – Kacper Gałka
- Szkoła Podstawowa w Kaczórkach
III miejsce – Kacper Bondyra
- Szkoła Filialna w Ruszowie
IV miejsce – Emilia Sawka
- Szkoła Podstawowa w Łabuńkach I
V miejsce – Zuzanna Wilk
- Szkoła Podstawowa w Mokrem
WYRÓŻNIENIA:
Jan Kostrubiec
- Szkoła Filialna w Ruszowie
Eliza Maciocha
- Szkoła Filialna w Wywłoczce
Kamila Szyduczyńska
- Szkoła Podstawowa nr. 3
w Szczebrzeszynie
Emilia Bryk
- Szkoła Podstawowa w Ruszowie
Anna Dudzicz
- Zespół Szkół w Płoskiem
Mateusz Magdziak
- Szkoła Filialna w Ruszowie
Jakub Salomon
- Szkoła Podstawowa w Złojcu
Paulina Pyś
- Szkoła Filialna w Ruszowie

II grupa - uczniowie klas 4-6
szkół podstawowych
I miejsce – Natalia Misztal
- Zespół Szkół w Wysokiem
II miejsce – Gabriela Dudek
- Szkoła Podstawowa w Wielączy
III miejsce – Weronika Gałan
- Szkoła podstawowa w Zwierzyńcu
IV miejsce – Aleksandra Bełz
- Zespół Szkół Podstawowych
w Krasnobrodzie
V miejsce – Mateusz Pryciuk
- Zespół Szkół Podstawowych
w Krasnobrodzie
WYRÓŻNIENIA:
Aleksandra Karpińska
- Szkoła Podstawowa w Skierbieszowie
Katarzyna Trąba
- Zespół Szkół Podstawowych
w Krasnobrodzie
Weronika Puchacz
- Zespół Szkół w Wysokiem
Zuzanna Skrzyńska
- Zespół Szkół w Grabowcu
Patryk Małecki
- Zespół Szkół w Żdanowie
III grupa - uczniowie gimnazjów
I miejsce – Anna Badowska
- Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Krasnobrodzie
II miejsce – Karolina Jabłońska
- Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Krasnobrodzie
III miejsce – Paweł Noga
- Gimnazjum w Zubowicach

WYRÓŻNIENIA:
Wiktoria Bojar
- Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Krasnobrodzie
Gabriel Zając
- Gimnazjum w Zubowicach
Sandra Skrzypa
- Zespół Szkół w Wysokiem
IV grupa – uczniowie i wychowankowie
specjalnych ośrodków
szkolno - wychowawczych świetlic
terapeutycznych (do 18 r. ż.)
W tej kategorii prace nie wpłynęły.
Wszyscy laureaci i wyróżnieni wraz z
opiekunami zostali zaproszeni do Krasnobrodzkiego Domu Kultury, tam spotkanie
rozpoczęła dyrektor Krasnobrodzkiego
Domu Kultury - Mariola Czapla, która powitała wszystkich przybyłych.
Następnie głos zabrali: Wicestarosta
Zamojski Kazimierz Mielnicki i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Komendant Miejski
PSP bryg. Jacek Sobczyński, którzy skierowali do młodych artystów gratulacje i
słowa uznania dziękując im także za liczny udział w konkursie i zainteresowanie
tematem.
Spotkanie zakończyło się wręczeniem
nagród i wyróżnień oraz wspólnym pamiątkowym zdjęciem.
M.K.

Fotoreportaż – str. 14

Pani Marioli Czapla - Redaktor Naczelnej „Gazety Krasnobrodzkiej”,
całemu Zespołowi Redakcyjnemu,
Panu Burmistrzowi Kazimierzowi Misztalowi
Doradcy Burmistrza Panu Januszowi Oś, Samorządowi z Przewodniczącym
Panem Rolandem Wyrostkiewiczem
oraz całej społeczności Miasta i Gminy Krasnobród
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa składamy pełne chrześcijańskiej miłości życzenia: dobrego zdrowia,pokoju
i miłości serca, obﬁtości łask Zmartwychwstałego Chrystusa,
wszelkiej szczęśliwości i Radosnego Alleluja!
Niech Miłość, która płynie z Krzyża obejmie ramionami
Wszystkich, szczególnie w trudnych chwilach życia. A zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i cierpieniem, Jego pusty grób
i Zmartwychwstanie, stanowią dla Was fundament nadziei, a
także Źródło mocy do dalszego działaniaw pomnażaniu dobra,
aż do ostatecznego zwycięstwa.
Życzymy, żeby radość Poranka Wielkanocnego towarzyszyła
Wszystkim w każdej chwili życia.
Krasnobrodzka Rodzina Radia Maryja
wraz z opiekunem Ks. Krzysztofem Augustynkiem
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Sól Ziemi – TV Trwam w Krasnobrodzie

W

dniach 13-14 marca 2015r.
w Krasnobrodzie przebywała 7-osobowa ekipa TV „Trwam”, która
realizowała program „Sól Ziemi - Wójtowianie”. Jego główne tematy to: zespół
„Wójtowianie”, Krasnobród i Wielkanoc.
Nagranie programu, które odbyło się
w sobotę 14 marca składało się z dwóch
części. W pierwszej zarejestrowane zostały rozmowy, które prowadziła pani
Barbara Stybak. Gośćmi Pani Redaktor
byli: Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz
Misztal, proboszcz Paraﬁi Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie ksiądz prałat
Eugeniusz Derdziuk, kierownik zespołu „Wójtowianie” Alicja Parkitny oraz
kustosz Muzeum Zamojskiego Maria
Rzeźniak. Rozmawiano o Krasnobrodzie,
jego historii i teraźniejszości, o kulturze i
tradycjach naszego miasta i regionu, tradycjach i daniach wielkanocnych oraz o
historii „Wójtowian”.
Rozmowy przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze przy świątecznie nakrytym stole, na którym zgodnie z tradycją
wielkanocną nie mogło zabraknąć barszczu ze święconką, ciast – bab, mazurka i
sernika, wędlin oraz innych świątecznych
smakołyków. Oprócz przysmaków kulinarnych na stole pięknie prezentowały się
też pisanki i stroiki świąteczne, wykonane
współczesnymi technikami przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce
oraz tradycyjne pisanki z naszego regionu
prezentowane przez Marię Rzeźniak.
Druga część nagrania miała charakter muzyczny - zarejestrowano występ
zespołu folklorystycznego „Wójtowianie”, który zaprezentował kilka utworów
ze swojego bogatego repertuaru. Były to

piosenki ludowe oraz tematycznie związane z Krasnobrodem, promujące jego
walory. W związku ze świątecznym tematem programu „Wójtowianie” zaśpiewali
też pieśni wielkanocne.
Nagranie odbyło się w Ośrodku
Wypoczynkowym „Natura” w Krasnobrodzie, a dokładniej w karczmie, która
idealnie pasowała do realizacji programu
ze względu na styl i wyposażenie przypominające wnętrze wiejskiej chaty.
Przygotowania do nagrania i samo nagranie dostarczyło wielu emocji osobom
w nie zaangażowanym i było nowym, ale
miłym doświadczeniem dla wielu z nich.
Efekt pracy, ekipy telewizyjnej, rozmówców, zespołu „Wójtowianie” oraz
gościnnych gospodarzy ośrodka „Natura”, czyli program pt. „Sól Ziemi. Wójtowanie” będziemy mogli zobaczyć w
czasie Świąt Wielkanocnych w Telewizji
Trwam. Kto nie ma tej telewizji, program
będzie mógł zobaczyć w Internecie. O
dokładnym terminie i godzinie emisji
poinformujemy w późniejszym czasie
poprzez ogłoszenia paraﬁalne oraz stronę
internetową Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, ale już teraz zachęcam do
obejrzenia tego programu.
Dzięki emisji w TV Trwam program
ten będą mogli obejrzeć nie tylko mieszkańcy Polski, ale również inni przebywający poza jej granicami. Mamy nadzieję,
że dla osób pochodzących z terenu miasta
i gminy Krasnobród, mających tutaj swoje korzenie, a obecnie przebywających w
innych miejscach kraju i świata, będzie
to miła, świąteczna okazja do kontaktu z
rodzinnym miejscem. Natomiast dla tych,
którzy nie znają Krasnobrodu program

„ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK”
Wojewódzki Konkurs Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej
Eliminacje Gminne
rasnobrodzki Dom Kultury informuje, że w dniu 14 kwietnia
2015r. o godz. 11.00 w KDK odbędą
się przesłuchania gminne do Eliminacji
Powiatowych Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Śpiewający Słowik”.
Do eliminacji zapraszamy solistów z
gminy Krasnobród. Przesłuchania odbywać się będą w czterech kategoriach: 1
kategoria: 6-10 lat, 2 kategoria: 11-13 lat,
3 kategoria: 14-16 lat, 4 kategoria: 17-20
lat.

K

Zgłoszenia można dostarczyć osobiście lub przesyłać do 8 kwietnia 2015r. na
adres KDK. Według Regulaminu każdy
wykonawca przygotowuje 2 utwory. Podczas eliminacji prezentuje jeden - wybrany przez siebie, a drugi - tylko na prośbę
jurorów (w konkursie wojewódzkim obowiązuje wykonanie dwóch utworów).
Laureaci eliminacji gminnych reprezentować będą gminę Krasnobród podczas Eliminacji Powiatowych Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej „Śpiewający Słowik.

będzie okazją do przedstawienia jego historii i tradycji oraz zachętą do odwiedzenia go i bliższego poznania.
Składam serdeczne podziękowania
wszystkim zaangażowanym w przygotowania do nagrania. Dziękuję Pani Urszuli
Szyport – właścicielce Ośrodka Wypoczynkowego „Natura” za udostępnienie
ośrodka, a pracownikom za przygotowanie świątecznego stołu wielkanocnego i
kulinarnych przysmaków, Warsztatowi
Terapii Zajęciowej w Dominikanówce za
piękną oprawę plastyczną – palmy, pisanki i stroiki świąteczne, które zdobiły stół,
Piekarni K. i P. Kłyż za upieczenie bab
i baranków drożdżowych, mojej mamie
i siostrze za świąteczne wypieki, a także
„Wójtowanianom” za muzyczne prezentacje i przygotowanie koszyczka ze święconką oraz ciast – mazurka i babki. Dziękuję także rozmówcom biorącym udział
w nagraniu, tj. Burmistrzowi Kazimierzowi Misztalowi, księdzu prałatowi Eugeniuszowi Derdziukowi, Alicji Parkitny
oraz Marii Rzeźniak, która oprócz wiedzy
o tradycjach wielkanocnych zaprezentowała także cenne eksponaty – zdjęcie z
początków XX w. autorstwa Zoﬁi Malczewskiej przedstawiające święcenie pokarmów oraz pisanki z naszego regionu
wykonane metodą tradycyjną.
Serdeczne podziękowania kieruję
także do Kierownictwa Telewizji Trwam
oraz jej pracowników, a w szczególności
pani redaktor Barbary Stybak oraz panów
z obsługi technicznej za realizację tego
programu.
M. Czapla
Fotoreportaż – str. 11

Eliminacje Powiatowe
Eliminacje Powiatowe Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” odbędą
się w Krasnobrodzkim Domu Kultury
27 kwietnia 2015 r. o godzinie 10.00.
Uczestnikami tych przesłuchań będą najlepsi soliści z poszczególnych gmin powiatu zamojskiego. Patronat honorowy
nad konkursem objął Starosta Zamojski
Henryk Matej.
Najlepsi soliści wyłonieni podczas
przesłuchań otrzymają nagrody rzeczowe
ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Zamościu oraz tytuł laureata umożliwiający otrzymanie nominacji do udziału
w etapie wojewódzkim konkursu, który
odbędzie się w dniach 8 - 9 maja 2015r.
w Rykach.
M.K.

Sól Ziemi - TV Trwam w Krasnobrodzie

XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

„Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga”

14.03.2015r.

2-13.02.2015r.

Krasnobrodzkie
Ferie Zimowe 2015
2,50 zł

Promocja książki „Krasnobrodzkie Klimaty”

Z okazji Świąt Wielkanocnych
naszym Czytelnikom i Współpracownikom
życzymy radości i spokoju, dużo zdrowia
i rodzinnego ciepła. Wesołego Alleluja!
Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej”

Sól Ziemi - TV Trwam w Krasnobrodzie

XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

„Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga”

9 i 12.03.2015r.
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A MOŻE JEDNAK LICEUM
W KRASNOBRODZIE?
OFERTA NASZEGO LICEUM:

Z

adaniem liceum jest przygotowanie uczniów do studiowania
na wyższych uczelniach. Aby dostać
się na wybrany kierunek studiów uczeń
musi mieć dobre wyniki maturalne z
określonych przedmiotów. Chcemy
wyjść naprzeciw tym wymogom i ułatwić naszym uczniom start na studia.
Nasza oferta na przyszły rok szkolny
to:
Klasa „administracja
i komunikacja społeczna”
Przedmioty rozszerzone: geograﬁa,
wos, język obcy nowożytny.
Nauka w tej klasie przygotuje ucznia
do podjęcia studiów między innymi na
kierunkach: administracja publiczna,
analityka i kreatywność społeczna,
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, etnologia prawo, public-relation i
doradztwo medialne, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie i marketing.
Klasa „bezpieczeństwo narodowe”
Przedmioty rozszerzone: j angielski, wos, geograﬁa. Dodatkowo realizowany będzie w tej klasie przedmiot
„edukacja pożarnicza”. Podstawy funkcjonowania służb mundurowych poznawane będą podczas dodatkowych zajęć
edukacji dla bezpieczeństwa w formie
warsztatów realizowanych w jednostkach straży wojskowych, straży granicznej, policji, służby celnej, agencji
ochrony czy służby więziennej.
Bezpieczeństwo narodowe w ZSO
w Krasnobrodzie to nie tylko nauka i
wiedza książkowa, ale też zajęcia w terenie, obozy szkoleniowe i wiele innych
form podczas, których uczniowie zdobędą umiejętności praktyczne, nauczą
się maksymalnego zaangażowania w zadania oraz odpowiedzialności za siebie
i innych. Uczniowie będą brali udział w
kursach i szkoleniach z zakresu ratownictwa przedmedycznego, ratownictwa
wodnego, odbędą również szkolenie
strzeleckie i szkolenia sprawnościowe.
W związku z powyższą ofertą zachęcamy uczniów i rodziców do wyboru naszej szkoły.

KORZYŚCI Z BYCIA UCZNIEM
LO W KRASNOBRODZIE;
ATMOSFERA:
Jest spokojna, przyjazna i bezpieczna.
RELACJE:
Są bardzo rodzinne i bezpośrednie.
Znamy każdego ucznia. Jego sprawy
traktujemy poważnie; każdemu uczniowi naszej szkoły towarzyszymy w jego
sukcesach i niepowodzeniach i nie bagatelizujemy żadnego problemu.
NAUKA:
Odbywa się niemal indywidualnie.
Mała liczba osób w klasach pozwala nauczycielowi poświęcić każdemu uczniowi tyle czasu i uwagi, ile on potrzebuje, przygotować odpowiednie zadania
i zestawy ćwiczeń z uwzględnieniem
predyspozycji konkretnego ucznia.
Otaczamy uczniów pomocą, oferujemy
konsultacje oraz dodatkowe zajęcia z
poszczególnych przedmiotów. Realizujemy różnorodne warsztaty, programy
naukowe i proﬁlaktyczne.
Aby ułatwić uczniom start na studia
współpracujemy z wyższymi uczelniami z naszego terenu.
Absolwenci naszego liceum studiują na prestiżowych polskich uczelniach
między innymi właśnie dlatego, że byli
indywidualnie traktowani i mieli możliwość rozwinąć się we właściwym kierunku. Takiego komfortu nie dają duże
szkoły z przepełnionymi klasami, w
których bardzo często uczeń jest tylko
numerem w dzienniku lekcyjnym.
OPIEKA I BEZPIECZEŃSTWO:
W naszej szkole uczeń nie jest anonimowy, dlatego też nie mamy problemów z nieodpowiednimi zachowaniami
uczniów, a więc nasi uczniowie nie są
narażeni na różnorodne niebezpieczeństwa, które są udziałem wielu osób uczących się w wielkich szkołach. Otoczeni
są stałą i życzliwą opieką nauczycieli i
wychowawców. W sytuacji trudnej (np.
zasłabnięcie ucznia) obowiązujące w
szkole procedury pozwalają na szybką
i skuteczną reakcję w celu udzielenia
pomocy uczniowi. Stołówka, (której
większość okolicznych szkół średnich
nie posiada) oferuje smaczne i niedrogie
posiłki. Opieka nad uczniem podczas
dowozu i odwozu wzmacnia jego bezpieczeństwo. Różnorodność form kontaktu szkoły z rodzicem pozwala rodzi-

com na bieżąco śledzić postępy swego
dziecka w nauce i na bieżąco reagować
w trudnych sytuacjach.
INNE KORZYŚCI:
- zmniejszenie kosztów nauki; rodzice nie ponoszą kosztów dojazdu ucznia
do szkoły, wysokich składek na ubezpieczenie czy komitet rodzicielski,
- uczeń nie musi dojeżdżać, co jest
znacznym utrudnieniem szczególnie
zimą; nie marznie na przystankach, nie
przeziębia się, nie choruje. Nie musi
wyjeżdżać wcześnie rano i nie wraca
późno do domu.
- nauka w miejscu zamieszkania daje
uczniowi więcej czasu, który można
przeznaczyć na naukę, rozwój zainteresowań, uprawianie sportu, czy wreszcie
życie towarzyskie.
- uczeń nie jest narażony na różnorodne niebezpieczeństwa związane z
byciem poza kontrolą szkoły i rodzica.
- szkoła organizuje liczne wyjazdy do
kina, teatru, wycieczki krajoznawcze
i dydaktyczne oraz spotkania z przedstawicielami różnych zawodów w celu
rozwinięcia wiedzy ucznia i przygotowania do wyboru kierunku studiów.
Z ŻYCIA NASZEGO LICEUM:
O poziomie naszego liceum i różnorodności podejmowanych działań, a
przede wszystkim o sukcesach naszych
uczniów niech świadczy garść aktualności.
Uczennice Kasia (III LO) i Olga
(II LO) otrzymują Stypendium dla
Uczniów Uzdolnionych Marszałka Województwa Lubelskiego za duże osiągnięcia dydaktyczno – społeczne. Olga
otrzymała również wysokie wyróżnienie
w wojewódzkim konkursie literackim pt.
Różewicz, poeta który nie może odejść,
natomiast Kasia kolejny raz otrzymała za swoją twórczość wyróżnienie w
Konkursie Debiut; zakwaliﬁkowała się
również do etapu okręgowego 38.Olimpiady z Języka Niemieckiego.
Dominika z klasy I LO zajęła 4.
Miejsce w konkursie Fantastic@2015,
który odbył się niedawno w PWSZ w
Zamościu; jest to wysoka lokata zważywszy na liczbę uczestników – było ich
220 z okolicznych powiatów.
Czworo uczniów z klasy I i II LO
uczestniczy w warsztatach Akademia
Młodego Dziennikarza na KUL-u
Ciąg dalszy na str. 16
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„Krasnobrodzkie klimaty”
Promocja książki Marianny Olszewskiej
W dniu 8 lutego 2015 roku w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyła się
promocja najnowszej książki Marianny
Olszewskiej pt. „Krasnobrodzkie klimaty” połączona z występem Zespołu
Folklorystycznego „Wójtowianie”
Marianna Olszewska
Urodziła
się
8.09.1948r. we wsi
Tarzymiechy w pow.
krasnostawskim. Z
zawodu nauczycielka. Ukończyła ﬁlologię polską na UMCS
w Lublinie. Mieszka
w Krasnobrodzie.
Była współzałożycielką i członkinią,
a także przez pewien czas kierownikiem
zespołu folklorystycznego „Wójtowianie”, dla którego pisała też piosenki i
komponowała melodie.
Wydała kilka tomików poetyckich:
„Smak jesiennych poziomek” (2001),
„Spacerkiem” (2004), „Z niebem w
oczach” (2009). Jej wiersze drukowane były na łamach „Gazety Krasnobrodzkiej”, w antologii poezji religijnej
dla dzieci „Promyki dobroci i radości”
(Nowy Sącz 2005), a także przetłumaczone na język ukraiński i wydane w
zbiorach poezji ukraińskiej poetki Nadii
Panczuk. W roku 2008 ukazało się drugie wydanie „Smak jesiennych poziomek”.
Krasnobrodzkie klimaty
„Masz więc, Czytelniku, przed sobą
książkę inną niż moje dotych¬czasowe
książki. Oprócz wierszy, legend i innych
tekstów znajdziesz tu zbiór pieśni i piosenek wyrosłych z tej ziemi, z miłości
do niej i jej piękna, z myślą o niej, o ludziach, którzy tu żyją i pracują a także
o tych, którzy tu odpoczywają doświadczając jej gościnności. Moż¬na by rzec,
że jest to wyśpiewana historia tej ziemi
- ta najnowsza i ta dawniejsza; czasem
na smutno a czasem na wesoło.
Są tu pieśni, które sławią nie tylko
Krasnobród, ale i całą Ziemię Zamojską, przecudne roztoczańskie pagórki,
lasy, pola i wody; pieśni ku czci Pani
Roztocza i św. Rocha - patrona uroczego
zakątka Krasnobrodu.
Grane i śpiewane przez folklorystyczny zespół „Wójtowianie” cie¬szą
słuchaczy swoją treścią, melodią, myślą
lub dowcipem przy róż¬nych okazjach:

uroczystościach świeckich i religijnych,
imprezach, spotkaniach, ogniskach,
przeglądach i festiwalach.
Czasami ich słowa traﬁały – zapisane na luźnych kartkach - w czyjeś ręce,
czasem ktoś zabierał je ze sobą na pamiątkę spotkania z zespołem. Wszystko
było takie ulotne. Zrodziła się zatem
myśl, aby je spisać, żeby przetrwały –
nie tylko w kronice zespołu – jako dowód żywej kultury naszych czasów na
Krasnobrodzkiej Ziemi”.
Fragment „Przedmowy”
z książki M. Olszewskiej
„Krasnobrodzkie klimaty”
Spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich zebranych, którego dokonała autorka tej relacji. Wśród zaproszonych gości byli: wicestarosta zamojski
Kazimierz Mielnicki z Małżonką, Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal,
proboszcz Paraﬁi Nawiedzenia NMP
w Krasnobrodzie ks. prałat Eugeniusz
Derdziuk, ks. prałat Roman Marszalec,
proboszcz Paraﬁi Św. Opatrzności Bożej w Bondyrzu ks. Paweł Słonopas,
rodzina i przyjaciele Autorki książki,
mieszkańcy Krasnobrodu i innych miejscowości oraz Zespół Folklorystyczny
„Wójtowianie”.
Po powitaniu głos zabrała Marianna
Olszewska, która opowiedziała o swojej
nowej publikacji, a także zaprezentowała kilka zawartych w niej utworów poetyckich i fragmentów prozy. Opowieści
Autorki książki przeplatane były piosenkami pięknie wykonanymi przez Zespół
Folklorystyczny „Wójtowianie”. Teksty
tych piosenek, które zebrane zostały w
książce „Krasnobrodzkie klimaty” to
nietypowa, ale bardzo ciekawa forma
prezentacji i promocji uroków Krasnobrodu i Roztocza.
Po tej, wzruszającej, czasami humorystycznej słowno-muzycznej uczcie
duchowej przyszedł czas na wystąpienia
gości. Głos zabrali m.in. Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal, ks. prałat
Roman Marszalec i wicestarosta zamojski Kazimierz Mielnicki. Były też kwiaty i podziękowania od „Wójtowian” i
Dyrektora KDK. Wszyscy wyrazili słowa uznania i podziękowania za najnowszą publikację oraz za dotychczasową
działalność Pani Marianny Olszewskiej
i życzyli jej dalszych sukcesów oraz
kolejnych publikacji. Do podziękowań

dołączone były bukiety kwiatów.
Kiedy wszyscy chętni, oﬁcjalnie lub
mniej oﬁcjalnie, złożyli już gratulacje
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Przy tym była też okazja do indywidualnych rozmów z Autorką i otrzymania wpisu do książki.
M. Czapla
Fotoreportaż - str.24

A MOŻE JEDNAK
LICEUM
W KRASNOBRODZIE?
Ciąg dalszy ze str. 15
w Lublinie. Dwoje licealistów otrzymuje Stypendium Św. Mikołaja za dobre
wyniki w nauce. Jesteśmy z nich bardzo dumni i życzymy kolejnych sukcesów. Sukcesów, które mogą być udziałem każdego ucznia naszego liceum.
W zapędzonym dzisiaj świecie, we
wszechogarniającej nas komercjalizacji
usług, a taką niewątpliwie staje się nauczanie, łatwo jest zagubić coś bardzo
delikatnego i cennego – indywidualność każdego ucznia. Może warto więc
zastanowić się nad wyborem dla swego
dziecka szkoły co prawda małej i nie w
mieście, ale za to takiej, w której uczeń
ma imię i nazwisko i nie jest tylko kolejnym numerem w dzienniku lekcyjnym.
Zapraszamy.
Nauczyciele i dyrekcja ZSO
w Krasnobrodzie
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Misja Biblioteka. Podsumowanie Gry
12 lutego o godz. 16.30 w Bibliotece
Publicznej w Krasnobrodzie podsumowaliśmy 3-miesięczną Grę MISJA BIBLIOTEKA.
Gra polegała na zdobywaniu punktów za każdą aktywność, która dotyczyła Biblioteki: wypożyczenia,
przyprowadzenie nowego czytelnika,
przyprowadzenie nowego gracza, napisanie recenzji, polubienia i komentarze
na facebooku, przyniesienie daru do biblioteki, spędzanie czasu w Bibliotece,
udział w wydarzeniach proponowanych
przez Bibliotekę (konkursy, spotkania,
zajęcia), przeprowadzenie własnego
wydarzenia, a nawet pomoc bibliotekarkom.
W czasie tych trzech miesięcy 25 zawodników wykazało się nie lada zaangażowaniem. Wypożyczyli 1301 książek,
napisali dziesiątki recenzji, przyprowadzili do Biblioteki 8 nowych czytel-

ników i przynieśli 11 darów (książki,
ﬁlmy), wzięli udział w 14 mniejszych i
większych „wydarzeniach” zorganizowanych zarówno przez Bibliotekę jak i
ich samych. Spędzili w Bibliotece dziesiątki godzin, spotykając się z rówieśnikami tak przy grach jak i przy odrabianiu lekcji, nie raz pomagali nam przy
drobnych czynnościach. W tym czasie
nasza strona zyskała 80 nowych fanów
i dziesiątki nowych polubień zdjęć, postów i wydarzeń.
Za tą trudną i długotrwałą pracę nagrodziliśmy 6 osób, które wykazały się
największą systematycznością, włożyły
w Grę najwięcej wysiłku i zdobyły największą ilość punktów.
Nagrody otrzymali:
Mistrz Misji Biblioteka
Gracz 10 Dominika Koperwas
1476 pkt (tablet)
Wicemistrz Misji Biblioteka

Gracz 7 Karolina Smoluch
1401 pkt (tablet)
III miejsce
Gracz 11 Gabrysia Szpyra
1222 pkt. (aparat cyfrowy)
III miejsce
przyznane przez Głównego Kontrolera
Gracz 8 Paweł Kurantowicz
1063 pkt. (aparat cyfrowy).
Wyróżnienia:
Gracz 3 Eryk Cybulski
788 pkt. (odtwarzacz mp3)
Gracz 1 Katarzyna Lipska
711 pkt. (odtwarzacz mp3)
Nagrody wręczył Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal.
Serdecznie gratulujemy wszystkim
nagrodzonym. Wszystkim uczestnikom
dziękujemy i zapraszamy do udziału w
kolejnej edycji Gry w przyszłym roku.
B. Włodarczyk

I Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Sołtysa Starej Huty

W

dniu 14.02.2015r. w Starej
Hucie odbył się I Turniej
Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa.
Turniej rozegrano pod koniec ferii w
remizie OSP Stara Huta. Na wstępie
Sołtys przywitał uczestników turnieju oraz kibiców. Każdemu życzył
sukcesów oraz walki fair play, następnie jako sędzia w kilku słowach
wytłumaczył zasady gry i można
było rozpocząć turniej.
Do rywalizacji w turnieju przystąpiła młodzież ze Starej Huty, jak również z
sąsiednich wsi, w tym i dwie dziewczyny. Turniej przebiegał w miłej atmosferze i stał na wysokim poziomie rywalizacji. W ﬁnale doszło do wewnętrznej

rozgrywki między braćmi Łukaszem i
Przemkiem Margolem. Lepszym okazał się Przemek, który z kolei w grach
eliminacyjnych przegrał z Łukaszem,
co świadczy, że turniej był bardzo wyrównany a o zwycięstwie decydowały

nawet małe punkty. Trzecie miejsce
zdobył Damian Szponar, który pokonał Kubę Młynarczyka z Potoku Senderki. Zwycięzca turnieju otrzymał
z rąk Sołtysa wsi okazały puchar,
paletkę tenisową oraz dyplom. Pozostali uczestnicy także otrzymali nagrody w postaci paletek, płyt zespołu
„Wójtowianie”, dyplomów i słodkich
smakołyków. Sołtys dziękuje za pomoc w organizacji turnieju KDK w
Krasnobrodzie. Do zobaczenia za rok.
Andrzej Gancarz
Sołtys Starej Huty
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Polska - nasza Matka
6 lutego 2015 r. zapisze
się jako czarny dzień w historii Sejmu Rzeczypospolitej. Większość parlamentarna
podniosła rękę na prawa ustanowione przez Pana Boga, na
rodzinę i co najbardziej bolesne - na dzieci i młodzież
polską. Ratyﬁkacja Konwencji Rady Europy przeciwko przemocy
w rodzinie to nic innego jak przepustka
do złego działania w wielu obszarach.
Genderyści z niecierpliwością na nią
czekali. Jeszcze tylko zatwierdzi Senat,
podpisze prezydent i wejdą frontowymi
drzwiami do szkół, i nie tylko.
Na podstawie moich obserwacji
mogę powiedzieć, że obecnie przemoc
w rodzinie nie występuje często. Głównie jest spowodowana alkoholizmem.
Częściej występuje w konkubinatach.
Już od dawna wylewały krokodyle łzy
feministki, które nie lubią mężczyzn, a
obowiązki matki i żony uważają za niewolnictwo. To one głosiły i nadal głoszą
swoje fałszywe teorie i dziwaczne hasła.

Nie chcą zrozumieć, że same
wyrosły w rodzinie, dzięki
której funkcjonują. Zastanawiam się, czy takie egoistyczne spojrzenie na życie
daje im spełnienie.
6 lutego do Sejmu wjechał koń trojański i przywiózł puszkę Pandory. Aż
strach pomyśleć, co będzie się działo,
kiedy tę puszkę się otworzy. Nurtuje
mnie wiele pytań. Czy nie osłabnie wiara w Pana Boga? Czy ostaną się zdrowe i silne rodziny? Czy młodzi doznają
czystej i pięknej miłości? Czy libertyńska wolność nie zniszczy zupełnie prawdziwej wolności?
W czasie Świąt Wielkanocnych radujemy się, że Jezus Chrystus Zmartwychwstał i tym samym otworzył nam drogę
do życia wiecznego. Rodzinne uczestnictwo w Nabożeństwach, wspólne posiłki przy świątecznym stole, rozmowy,
wspólne spacery, przynoszą nam wiele
miłych przeżyć. Świąteczny klimat jest
bardzo potrzebny dla jednoczenia na-
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szych rodzin we wzajemnej życzliwości
i miłości. Zdrowe, silne, święte rodziny
- to zdrowe społeczeństwo, które tworzy
silny, piękny kraj.
Obecnie Rzeczpospolita bardzo
potrzebuje naszego zatroskania. Jak
pisałam na początku, płyną do niej zakamuﬂowane, bardzo niebezpieczne
zagrożenia. Nie możemy być obojętni
wobec nich. Trzeba mieć oczy i uszy
otwarte. Wszyscy powinniśmy właściwie reagować. Nie wolno nam mówić,
niech inni to zrobią, ja chcę mieć święty
spokój. Zło panoszy się wówczas, kiedy
dobro milczy. Ojczyzna to nasza Matka,
nasz zbiorowy obowiązek. Zadbajmy o
Nią jak kochające dzieci. Ratujmy to, co
jeszcze można uratować, by nie zniknęła z map.
Drodzy Czytelnicy, do „Gazety
Krasnobrodzkiej” piszę od samego początku. Znacie mój styl i intencje, jakie
przyświecają moim wypowiedziom.
Wiem, że są chętnie czytane, bo mówicie mi o tym, za co serdecznie dziękuję.
Na koniec powiem, że jeszcze nigdy tak
nie bałam się o Polskę i Jej Naród, jak
obecnie.
Józefa Kusz

III KONKURS RECYTATORSKO-PLASTYCZNY:
„Wiosenne spotkania ze Świętym Janem Pawłem II ”

K

rasnobrodzki Dom Kultury
serdecznie zaprasza dzieci i
młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu zamojskiego
do wzięcia udziału w III KONKURSIE
RECYTATORSKO-PLASTYCZNYM: „Wiosenne spotkania z … ”,
którego głównym celem jest popularyzacja literatury.
Z racji ogłoszenia roku 2015 ROKIEM ŚW. JANA PAWŁA II (w 10
rocznicę śmierci) tegoroczna edycja
Konkursu odbędzie się pod hasłem
„Wiosenne spotkania ze Świętym Janem Pawłem II”.
Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych :
- kategoria I 6-8 lat (kl. I-III)
- kategoria II 9 -12 lat (kl. IV –VI)
- kategoria III 13-16 lat (Gimnazjum)
Obejmuje dwie odrębne dyscypliny konkurs recytatorski i konkurs plastyczny - które są przeprowadzone i
oceniane niezależnie od siebie.
Konkurs RECYTATORSKI składa się z dwóch etapów:
I etap - wstępny
II etap – ﬁnałowy

Etap I – wstępny przeprowadzany
jest w danej placówce:
1. Komisja przeprowadza eliminacje
konkursu recytatorskiego.
2. Uczestnicy prezentują 1 wiersz i
dowolny fragment prozy o/lub autorstwa
Karola Wojtyły – Świętego Jana Pawła
II (w I kategorii wiekowej obowiązuje
tylko wiersz).
3. Łączny czas recytacji nie może
przekroczyć 7 minut.
4. Podczas recytacji jury oceniać będzie: poprawną dykcję recytatora, siłę
wyrazu artystycznego, ekspresję, eksponowanie piękna poetyckiego słowa.
5. Do etapu ﬁnałowego każda placówka może zgłosić maksymalnie 2
recytatorów z każdej kategorii wiekowej.
6. Karty zgłoszenia należy przesłać
(pocztą, e-mailem lub faksem) do KDK
w terminie do 31. 03.2015r.
Etap II – ﬁnałowy odbędzie się
w Krasnobrodzkim Domu Kultury
10.04.2015r. o godz. 10.30:
1. Uczestnicy prezentują utwory
przedstawiane w etapie I
2. Recytatorów oceniać będzie Komisja powołana przez organizatora.

3. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt
własny.
Konkurs PLASTYCZNY : KAROL
WOJTYŁA - PAPIEŻ JAN PAWEŁ
II - ŚWIĘTY”
1. Polega na wykonaniu portretu lub
ilustracji do dowolnego utworu o Janie
Pawle II lub Jego autorstwa w dowolnej
technice plastycznej (rysunek, malarstwo, collage, graﬁka, graﬁka komputerowa), z wykluczeniem prac przestrzennych i wyklejanych plasteliną.
2. Prace nie przekraczające formatu A2 (nie rolowane i nie oprawiane),
opisane zgodnie z załączoną metryczką należy przesłać do Krasnobrodzkiego Domu Kultury w terminie do 31.
03.2015r.
3. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursu Plastycznego wyłoni
zwycięzców i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach wiekowych.
4. Laureaci zostaną zaproszeni na
uroczysty ﬁnał konkursu połączony z
wernisażem wybranych prac i wręczeniem nagród, który odbędzie się
10.04.2015r. o godz. 10.00 do Krasnobrodzkiego Domu Kultury.
M.K.
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„MAŁY ARTYSTA”
Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

P

rzedstawiamy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego:
„MAŁY ARTYSTA” organizowanego
przez Przedszkole Samorządowe w Krasnobrodzie.
Na konkurs wpłynęło 134 prac z 55
placówek z całego kraju. Większość prac
reprezentowała bardzo wysoki poziom
artystyczny. Wybór był trudny. Po burzliwych dyskusjach Jury w składzie:
1. Barbara Bielecka
- wicedyrektor ZSP
2. Marzena Kuniec
- nauczyciel plastyk ZSP
3. Katarzyna Juszczak
- nauczyciel Przedszkola;
podjęło decyzję. Przyznano równorzędne
nagrody i wyróżnienia:
Prace nagrodzone:
Nadia Kuszyńska - Publiczne Przedszkole w Kuszewie (opiekun: Monika
Gawrońska - Cudak)
Magdalena Bulanda, Kamil Bulanda - Gminne Przedszkole w Cikowicach
(opiekun; Barbara Dybowicz)
Nikola Danielak, Milena Szymula,
Amanda Żywicka - Publiczna Szkoła
Podstawowa nr. 21 im. Olimpijczyków
Polskich w Wałbrzychu (opiekun; Halina
Krajewska, Magda Michałowska)
Oliwia Piróg - Przedszkole Samorządowe w Krasnobrodzie (opiekun: Maria
Domańska)

Gabriel Szykuła - Przedszkole Miejskie
nr 8 w Chełmie (opiekun: Bożena Komenda)
Piotr Ożarowski - Przedszkole Samorządowe w Krasnobrodzie (opiekun: Jadwiga Biszczanik)
Maja Komosa - Przedszkole w Zembrowie (opiekun: Alina Goworek)
Rycak Daria - Punkt Przedszkolny w Łabuniach (opiekun: Beata Gęborys)
Wyróżnienia:
Lena Bobrowska - Przedszkole Samorządowe nr 165 w Krakowie (opiekun;
Elżbieta Utracka)
Ksenia Czernaluk, Aleksandra Walczak - Przedszkole Samorządowe nr 2
„PINOKIO” w Słubicach (opiekun: Aneta Janowicz)
Dominik Matulewicz - Przedszkole nr
22 w Koszalinie (opiekun: Mariola Zdanowicz)
Małgorzata Marczewska, Emilia Sikorska - Przedszkole miejskie nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie
Szczecińskim (opiekun: Anna Daszkiewicz)
Patrycja Podobińska, Magdalena Kurzaja, Marcin Konopka - Szkoła Podstawowa - Oddział Przedszkolny w Jadamwoli (opiekun: Stanisława Talar)
Zuzanna Gębala - Przedszkole Samorządowe w Krasnobrodzie (opiekun: Alina Piela)
Zoﬁa Dulińska - Niepubliczne Przed-

Walne Zgromadzenie
w KTW

W

dniu 22lutego 2015 roku odbyło się Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo - Wyborcze Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego,
na które przybyło ponad 100 wędkarzy.
Po dość burzliwym początku przystąpiono do składania sprawozdań z działalności organów Towarzystwa za rok
2014. W imieniu Zarządu sprawozdanie
złożył Marek Olszewski Prezes Zarządu,
a Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący Edward Buczak, sprawozdanie z pracy
Sądu Koleżeńskiego złożył członek Zygmunt Kietliński, w uzupełnieniu swoje
sprawozdania złożyli również Andrzej
Kościński - Rzecznik Dyscyplinarny oraz
Krzysztof Kasprzyk - Komendant Straży
Wędkarskiej. Po dyskusji nad złożonymi

sprawozdaniami podjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdań i udzieleniu absolutorium dla Zarządu Towarzystwa.
Następnie przystąpiono do przeprowadzenia wyborów nowego Zarządu na
czteroletnią kadencję tj. 2015-2018. W
wyniku głosowania dokonano wyboru
siedmioosobowego składu Zarządu spośród trzynastu zgłoszonych kandydatów.
Zarząd Towarzystwa na swoim pierwszym posiedzeniu bezpośrednio po wyborach ukonstytuował się następująco:
Marek Olszewski - prezes, Stanisław
Maruszak - v-ce prezes ds. organizacyjnych, Roman Gradziuk – v-ce prezes ds.
sportowych, Tomasz Olszewski – sekretarz, Halina Szewczuk – skarbnik, Marcin Nowosad członek Zarządu oraz Jan

szkole „NUTKA” w Piasecznie (opiekun:
Marcin Skaba)
Julia Piąty - Przedszkole Samorządowe
nr 165 w Krakowie (opiekun: Elżbieta
Utracka)
Amelia Zwierz - Niepubliczne Przedszkole „NUTKA” Filia w Nowej Iwicznej (opiekun: Agnieszka Kołodziejczyk)
Patrycja Nowik - Gminne Przedszkole w
Michałowie (opiekun; Danuta Jarmolik)
Emilia Marczuk - Przedszkole w Skierbieszowie (opiekun: Małgorzata Klain)
Lena Mucha - Przedszkole Miejskie nr
35 w Sosnowcu (opiekun: Agnieszka Kobiela)
Zuzanna Radosz - Przedszkole Miejskie
nr 54 w Sosnowcu (opiekun: Mariola Januszczyk - Bielawska)
Klaudia Wójcikowska, Gerard Figura
- Przedszkole 409 „Królestwo Maciusia
I” w Warszawie (opiekun: Ewa Chylińska, Ewa Grzelak)
Laureatom konkursu
serdecznie gratulujemy.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy
za udział w konkursie,
a nauczycielom za wkład włożony
w przygotowanie małych artystów.
Nagrody i podziękowania
wyślemy pocztą.
Organizatorzy konkursu:
M. Domańska, A. Gancarz,
M. Pilipczuk

Monastyrski – członek Zarządu - gospodarz. Trzyosobową Komisję Rewizyjną
tworzą: Michał Karpyszyn – przewodniczący oraz członkowie Wiktor Wołgajew
i Tadeusz Grzybkowski. Do Sądu Koleżeńskiego wybrano Jarosława Ożgę na
przewodniczącego, Pawła Sachajko na
v-ce przewodniczącego, Krzysztofowi
Podolakowi przypadła funkcja sekretarza,
a na członków Sądu powołano Tadeusza
Palonkę i Stanisława Sochana.
W dalszej części obrad uchwalono budżet na rok 2015 oraz Kalendarz Imprez
Sportowych, podjęto również uchwały o
ekwiwalencie w wysokości 30 zł za nieodpracowane prace społeczne na rzecz
Towarzystwa i dokonanych zmianach
Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb
w Krasnobrodzkim Towarzystwie Wędkarskim, który zacznie obowiązywać od
1 kwietnia 2015 roku.
J. Oś
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Wyniki wyborów sołtysów i rad sołeckich
oraz przewodniczących i zarządów osiedli

R

ealizując postanowienia uchwały Rady Miejskiej Nr III/16/14 z
dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców na terenie Gminy Krasnobród,
w dniach od 19 stycznia br. do 13 lutego
br. zostały przeprowadzone spotkania
wyborcze.
We wszystkich sołectwach dokonano wyboru sołtysów i Rad Sołeckich a
w osiedlach: Podklasztor, Krasnobród
Centrum oraz Podzamek wyboru Zarządów osiedli i Przewodniczących Zarządów.
Nowe osoby na sołtysów wybrano w
pięciu sołectwach naszej gminy (Grabnik, Hutki, Majdan Mały, Nowa Wieś,
Stara Huta) oraz nowego przewodniczącego Zarządu Osiedla na Podklasztorze. Pozostałych miejscowościach i
osiedlach funkcje sołtysów i przewodniczących sprawują te same osoby, które
piastowały te stanowiska dotychczas.
A oto aktualne składy rad sołeckich i
zarządów osiedli:
BORKI
1. Gałan Wiktor - sołtys
2. Rembisz Marian
3.Gałan Wojciech
DOMINIKANÓWKA
1. Kawka Radosław - sołtys
2. Cisek Czesław
3. Krzeszowski Stanisław
GRABNIK
1. Rusek Andrzej - sołtys
2. Hejzner Stanisław
3. Kurantowicz Tomasz
4. Monastyrska Anna
HUCISKO
1. Wiatrzyk Wiesław - sołtys
2. Gontarz Eugeniusz
3. Szczerbiński Radosław
4. Zub Tadeusz
HUTKI
1. Lalik Katarzyna - sołtys
2. Fila Kazimierz
3. Kurzempa Mariusz
4. Fila Przemysław
5. Bodys Wojciech
HUTKÓW
1. Wróbel Krystyna - sołtys
2. Dudek Kazimierz
3. Tabała Bernadetta

4. Wnuk Marek
5. Adamczuk Jacek
6. Leśniak Krzysztof
KACZÓRKI
1. Ożga Roman - sołtys
2. Roczkowska Lidia
3. Kozyra Zdzisław
MALEWSZCZYZNA
1. Czapla Piotr - sołtys
2. Teterycz Radosław
3. Szponar Krzysztof
MAJDAN MAŁY
1. Kopczyński Jan - sołtys
2. Borek Mariusz
3. Mazurek Wiesław
4. Smoląg Grzegorz
5. Mazur Sławomir
6. Dziura Tomasz
MAJDAN WIELKI
1. Cisek Krzysztof - sołtys
2. Margol Wiesław
3. Nizio Wiesław
4. Nadłonek Marian
5. Piskor Bolesław
NOWA WIEŚ
1. Pryciuk Dagmara - sołtys
2. Osuch Wiesław
3. Kołtun Anna
POTOK SENDERKI
1. Zaśko Henryk - sołtys
2. Ożga Zdzisław
3. Bukała Bogdan
STARA HUTA
1. Gancarz Andrzej - sołtys
2. Adamowicz Ryszard
3. Lalik Marian
4. Lalik Zdzisław

SZUR
1. Żuk Stanisław - sołtys
2. Gielmuda Stanisław
3. Kowalik Czesław
4. Kita Edward
WÓLKA HUSIŃSKA
1. Dziura Mieczysław - sołtys
2. Grela Andrzej
3. Kostrubiec Zdzisław
4. Soluch Stanisław
5. Działa Agnieszka
ZIELONE
1. Jarczak Ryszard - sołtys
2. Skóra Dorota
3. Umiński Wiesław
OSIEDLE PODKLASZTOR
1. Ożarowski Jarosław
- przewodniczący
2. Adamczuk Kazimierz
3. Kapuśniak Józef
4. Kostrubiec Dariusz
5. Pióro Kamil
OSIEDLE KRASNOBRÓD
1. Macikiewicz Piotr
- przewodniczący
2. Dziura Andrzej
3. Kałuża Adam
4. Nowak Krzysztof
5. Roczkowski Marcin
OSIEDLE PODZAMEK
1. Gradziuk Tadeusz
- przewodniczący
2. Roczkowski Andrzej
3. Piotrowska Karolina
4. Greszta Józef
5. Turczyn Teresa
Elżbieta Borek

Zdrowych i pełnych spokoju i radości
Świąt Wielkanocnych,
wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół
Naszym
N
Klientom i Pracownikom
życzą
Właściciele
AMC Market Spożywczy
w Krasnobrodzie
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Sportowe osiągnięcia
Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie
w I semestrze roku szkolnego 2014/2015

U

czniowie Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie
brali udział w zawodach i turniejach
sportowych z piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego indywidualnego i drużynowego, szachach. Zawody
sportowe odbywają sie na poziomie
szkolnym , gminnym , powiatowym, rejonowym (czyli między powiatowym ) i
wojewódzkim.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze osiągnięcia sportowe:
Szachy:
Powiatowy Turniej Szachowy
Drużynowy
– Zamość 25.11.2014r
I miejsce drużyny ZSP Krasnobród w
składzie: Anastazja Kurantowicz Ia, Dominik Tyrka kl. VIc, Michał Lis kl. VIc,
Bartosz Pomaniec kl. VIc (awans do zawodów wojewódzkich)
Wojewódzki Turniej Szachowy
Drużynowy
– Tomaszów Lubelski 16.12.2014r
XVII miejsce w składzie : Anastazja
Kurantowicz Ia, Dominik Tyrka kl. VIc,
Michał Lis kl.VIc, Bartosz Pomaniec kl.
VIc
Tenis stołowy:
Powiatowy Turniej Tenisa
Indywidualnego Dziewcząt

i Chłopców - Gorajec 21.10.2014r.
IV miejsce - Jakub Piłat kl. IVa (awans
do rejonu)
Rejonowy Turniej Tenisa Stołowego
Indywidualny
- Hrubieszów 14.11.2014r
14-18 miejsce Jakub Piłat kl. IVa
Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
Drużynowego - Gorajec 15.12.2014r
II miejsce chłopców starszych skład:
Grzegorz Adamczuk Vb, Dawid Zub
VIc (awans do rejonu)
III miejsce chłopców młodszych skład:
Jakub Piłat Iva, Krystian Gawron IVa
(awans do rejonu)
IV miejsce dziewcząt starszych skład:
Katarzyna Trąba VIc, Julia Górnik VIb
V miejsce dziewcząt młodszych skład:
Magdalena Skowrońska IVa, Julia
Dworniczak IVa
Rejonowy Turniej Tenisa Stołowego Drużynowego - Hrubieszów
16.01.2015r
IV-VI miejsce chłopców starszych
skład: Grzegorz Adamczuk Vb, Dawid
Zub VIc.
Mini Piłka Siatkowa:
Powiatowy Turniej Minisiatkówki
dziewcząt ,,4”
- Grabowiec 03.12.2014r.
III miejsce dziewcząt skład: Kinga Bo-

dys VIa , Julia Górnik VIb, Alicja Kałuża VIb, Klaudia Greszta VIb, Katarzyna
Trąba VIc, Natalia Roczkowska VIc,
Kinga Buczak VIc, Edyta Buczak VIc
Powiatowy Turniej
Minisiatkówki chłopców ,,4”
- Grabowiec 04.12.2014r.
I miejsce w składzie: Gabriel Ząbek VIa
, Bartłomiej Kurantowicz VIa, Adrian
KardasVIa, Mateusz Przytuła VIb, Jakub Konopka Vib, Dawid Zub VIc, Jan
Adamczuk Vic, Kacper Lalik VIc, Patryk Łyta Vb, Michał Kustra Vb (awans
do rejonu)
Rejonowy Turniej Minisiatkówki
chłopców ,,4”
- Tomaszów Lubelski 13.01.2015r.
III miejsce, skład: Gabriel Ząbek VIa,
Bartłomiej Kurantowicz VIa, Adrian
Kardas Via, Mateusz Przytuła VIb, Jakub Konopka VIb, Dawid Zub VIc, Jan
Adamczuk VIc, Kacper Lalik VIc.
Wszystkim uczniom życzymy wielu
dalszych sukcesów sportowych. Rodzicom dziękujemy za wyrażenie zgody na
wyjazd na zawody ich pociech.
Nauczyciele ZSP w Krasnobrodzie:
S. Radliński, M. Tkaczyk
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Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt
o Puchar Firmy Chmielbud

W

dniu 17.01.2015 r. w hali
sportowej ZS w Suchowoli odbył się I turniej piłki siatkowej
dziewcząt o puchar ﬁrmy Chmielbud,
której właścicielem jest Artur Chmielowiec z Majdanu Wielkiego. Udział w
turnieju wzięły reprezentacje 5 gimnazjów z: Suchowoli, Krasnobrodu, Ła-

buń, Szewni Górnej oraz Katolickiego
z Zamościa.
Mecze rozgrywane były systemem
„każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. Z uwagi na to, że do rozegrania było aż 10 spotkań, opiekunowie drużyn wraz z organizatorem
ustalili, że sety rozgrywane będą do 20

WYNIKI WSZYSTKICH SPOTKAŃ

TABELA KOŃCOWA TURNIEJU

NAJLEPIEJ PUNKTUJĄCE ZAWODNICZKI W TURNIEJU

pkt., a w przypadku tie-breaka do 15
pkt. Reprezentacja gimnazjum w Krasnobrodzie zajęła dobre II miejsce, w
składzie: Magdalena Bodys, Wiktoria Czapla, Monika Gęśla, Patrycja
Kurantowicz, Paulina Kurantowicz
i Natalia Rzepecka. Najlepszą drużyną turnieju okazały się gimnazjalistki z
Łabuń. Na najniższym stopniu podium
stanęła drużyna z Suchowoli. Najlepszą zawodniczką została wybrana Patrycja Kurantowicz, która notabene
zdobyła najwięcej punktów spośród
wszystkich uczestniczek turnieju.
Ogromne podziękowania należą
się organizatorowi turnieju, a zarazem
sponsorowi pucharów oraz medali
dla wszystkich uczestników – ﬁrmie
Chmielbud z właścicielem Arturem
Chmielowcem na czele, a także Dyrekcji ZS w Suchowoli za udostępnienie hali sportowej na czas rozgrywek.
Marek Margol
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V DIECEZJALNE MISTRZOSTWA KSM
W PIŁCE SIATKOWEJ

D

nia 21.02.2015 w Hrubieszowie odbyły się V Diecezjalne
Mistrzostwa KSM w piłce siatkowej i
tenisie stołowym. W Mistrzostwach wystąpiła reprezentacja Paraﬁi pw. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie,
którą reprezentowały następujące
zawodniczki: Magdalena Bodys,
Monika Gęśla, Łucja Przytuła,
Karolina Piotrowska, Ewa Bosiak,
Małgorzata Dąbrowska, Aleksandra Kawecka i Karolina Kawecka.
Dziewczyny z Paraﬁi Ducha Świętego traﬁły do bardzo trudnej grupy
z ZS nr 3 z Hrubieszowa, KSM ze
Strzyżowa, i klubem z Dołhobyczowa. W pierwszym meczu w grupie
dziewczyny odniosły zwycięstwo
2:0 z Dołhobyczowem. W kolejnym
spotkaniu przytraﬁła się porażka 0:2.
I o awansie do dalszej fazy rozgry-

wek zadecydować miał ostatni mecz z
gospodyniami z ZS nr 3. Do awansu reprezentacji z Paraﬁi pw. Zesłania Ducha
Świętego wystarczała wygrana w jednym secie. I pomimo trzech piłek setowych, nie udało się tego celu osiągnąć.

W ostatecznym rozrachunku pomimo
ambitnej postawy zwycięstwo odniosła
drużyna z Hrubieszowa w stosunku 2:0.
Zwycięstwo w turnieju odniosły
dziewczyny reprezentujące KSM z
Baszni Dolnej, dalsze dwa miejsca zajęły reprezentantki KSM ze Strzyżowa
i Dołhobyczowa (grupowi rywale).
Zawodniczki z Krasnobrodu uplasowały się na dobrym 5 miejscu, dzięki
bardzo dobrej postawie wszystkich
reprezentantek. Przy tak wysokim
poziomie turnieju, zdobyte miejsce
należy uznać za ogromny sukces
zwarzywszy na fakt, że dziewczyny
w takim składzie spotkały się po raz
pierwszy.
Marek Margol

Obóz siatkarski w Janowie Lubelskim

W

dniach
03.02.2015
–
11.02.2015 r. podczas ferii
zimowych w Janowie Lubelskim odbył
się obóz siatkarski dla uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana
Pawła II w Krasnobrodzie. Przez okres
obozu uczestnicy poznawali tajniki
gry siatkarskiej korzystając dwa razy
dziennie z hal sportowych, integrowali się poprzez wspólne gry i zabawy, a
także poprzez wyjścia do kina czy na
kręgielnie. Punktem kulminacyjnym
owego obozu był turniej towarzyski pił-

ki siatkowej dziewcząt zorganizowany
w dniu 09.02.2015, w którym wzięły
udział cztery zespoły: dwie reprezentacje gimnazjum z Krasnobrodu, gimnazjum z Białej Drugiej i Modliborzyc.
Zwycięzcą turnieju została pierwsza
drużyna gimnazjum z Krasnobrodu w
składzie: Wiktoria Czapla, Małgorzata Dąbrowska, Monika Gęśla, Paulina
Kurantowicz, Łucja Przytuła i Oliwia
Wójtowicz. Drugie miejsce przypadło
gimnazjum z Białej Drugiej, a na trzeciej pozycji znalazła się druga drużyna
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z Krasnobrodu, którą reprezentowały:
Anastazja Czapla, Gabriela Gancarz,
Patrycja Kurantowicz, Natalia Rzepecka, Kinga Szykuła i Aleksandra
Tytuła. W każdej z drużyn opiekunowie wyróżnili po jednej zawodniczce,
wśród dziewczyn wyróżnionych były
Małgorzata Dąbrowska (Krasnobród I)
Magdalena Michnik (Biała Druga), Natalia Rzepecka (Krasnobród II) i Sylwia
Zięba (Modliborzyce). Turniej, podobnie jak i cały obóz przebiegł w miłej,
sportowej atmosferze.
Marek Margol

2,50 zł

Promocja książki „Krasnobrodzkie Klimaty”

Z okazji Świąt Wielkanocnych
naszym Czytelnikom i Współpracownikom
życzymy radości i spokoju, dużo zdrowia
i rodzinnego ciepła. Wesołego Alleluja!
Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej”
08.02.2015r.

