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Przygotowywanie wyspy do sezonu 

turystycznego

Na terenie wyspy na krasnobrodzkim 

zalewie sukcesywnie trwają prace zwią-
zane z usunięciem usterek stwierdzonych 

podczas przeglądu gwarancyjnego obiek-

tów zrealizowanych w ramach projektu 

pod nazwą: Rozbudowa Infrastruktury 

Turystycznej w Krasnobrodzie etap II. 

Do chwili obecnej wykonawca usunął 
część usterek wewnątrz obiektu kubaturo-

wego, które polegały między innymi na 

ułożeniu terakoty, prawidłowym zamon-

towaniu studni ściekowych. Poprawiono 

również malowanie wewnętrzne pomiesz-

czeń. Zlikwidowano przecieki nad częścią 
sanitarną obiektu zlokalizowaną pod tara-

sem, usunięto usterki w pokryciu zadasze-

nia basenów wykonanego z poliwęglanu. 

Zamontowano dodatkowe orynnowanie 

nad zadaszeniem basenów w celu zago-

spodarowania wody opadowej spływają-
cej dotychczas na taras obiektu. 

Jedną z najtrudniejszych do usunię-
cia usterek będzie ponowne ułożenie fo-

lii basenowych. Do ponownego ułożenia 

folii basenowych zobowiązany został 
podwykonawca robót – Florexpol. Prze-

budowie ulegną również panele podgrze-

wające wodę w basenach, które zostaną 
przekierowane na wystawę południowo-

wschodnią. 
Prace porządkowe wokół basenów 

w sezonie zimowym na zlecenie Gminy 

Krasnobród prowadził również Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Krasnobro-

dzie, który dokonał wycinki drzew które 

zanieczyszczały igliwiem wodę w base-

nach oraz zagrażały obiektowi oraz oso-

bom odpoczywającym na tarasie. 

Termin przygotowania całości obiek-

tu do sezonu ustalony został na dzień 
10.06.2015r.

Narady oświatowe

Burmistrz Krasnobrodu prowadzi na-

rady koordynacyjne z dyrektorami szkół, 
dla których organem prowadzącym jest  

Gmina Krasnobród. Narady dotyczą orga-

nizacji roku szkolnego 2015/2016, w tym 

opracowania i dostosowania organizacji 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych do 

zapisów rozporządzenia MEN z dnia 7 lu-

tego 2012r. w sprawie ramowych planów 

nauczania w szkołach publicznych.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krasnobrodu ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzier-

żawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Krasnobród położonych  w Krasnobrodzie nad zalewem:

1. Działka oznaczona nr 1283/6 o pow.0.4551ha wraz z szaletem publicznym 

zlokalizowanym na działce oznaczonej nr 1267/4  - wywoławczy czynsz dzierżaw-

ny – 28 000,00zł. /brutto/.

2. Część działki oznaczonej nr 1220/3 on pow. 0,30ha i część działki nr 1267/4 

o pow. ogólnej 0,50ha – wywoławczy czynsz dzierżawny 15 000,00zł. /brutto/.

Ustalona wysokość czynszu w wyniku licytacji płatna jednorazowo w terminie 

do 15 sierpnia 2015r.

Przetargi  odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie przy ul. 

3-go Maja 36 w dniu 29 maja 2015r. od godz.10.00 w kolejności jak wyżej.

Wadium w wysokości 10% czynszu wywoławczego należy wpłacić nie póź-
niej niż trzy dni przed przetargiem na konto Urzędu Miejskiego nr 38 9639 0009 

2002 0057 6879 0004 w Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski.

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które posiadają nieuregulowane 

zobowiązania fi nansowe wobec Gminy Krasnobród.

Dodatkowe informacje można uzyskać w tut. Urzędzie Miejskim pokój nr 9 

tel. 84 660 76 91. Przed otwarciem przetargu osoby które wpłaciły wadium winni 

zapoznać się z projektem umowy dzierżawy.

Osobie, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy,  

wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.

/-/ Kazimierz Misztal

Burmistrz Krasnobrodu

Zmiana przeznaczenia funduszu 

sołeckiego w Hucisku

W dniu 19 kwietnia 2015r. w miejscowo-

ści Hucisko odbyło się zebranie wiejskie, 

które zostało zwołane w celu zmiany 

przedsięwzięcia przewidzianego do re-

alizacji ze środków funduszu sołeckiego, 

wyodrębnionego w budżecie gminy Kra-

snobród na rok 2015. W złożonym w dniu 

29 września 2014r. wniosku zgłoszono 

do wykonania zadanie pn. „Remont dróg 

gminnych dojazdowych do pól polega-

jący na wyrównaniu i uzupełnieniu war-

stwy wierzchniej” na kwotę 10.480,07 zł. 
Uchwałą Nr 1/2015 zebrania wiejskiego 

podjęto decyzję o zmianie przeznaczenia 

całości kwoty funduszu sołeckiego na 

zadanie pn. „Zakup materiałów i prace 

wykończeniowe garażu OSP w Hucisku”. 

Zmiana przedsięwzięcia została uzasad-

niona tym, że garaż został wybudowany 

w stanie surowym i istnieje konieczność 
wykonania dalszych prac wykończenio-

wych, aby budynek mógł być dopuszczo-

ny do użytkowania.

Informacje zebrała 

M. Czapla
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Warsztaty fotografi czne
„Śladami Singera: Warsztaty. Spo-

tkania. Sztuka” to interdyscyplinarny 

projekt edukacji kulturalnej i artystycz-

nej realizowany w wybranych miastecz-

kach Lubelszczyzny. Inspiracją dla 

powstania idei projektu jest twórczość 
noblisty Izaaka Baszewisa Singera, 

osadzona w wielokulturowej scenerii 

miasteczek regionu.

W tym roku  odbędzie się już V edy-

cja tego wielokulturowego wydarzenia, 

którego od zeszłorocznych wakacji Kra-

snobród stał się nieodłączną częścią. Tak 

jak w latach ubiegłych w niesamowitą, 
kolorową i pełną pozytywnej energii ar-

tystyczną podróż po miastach Lubelsz-

czyzny wyruszy międzynarodowa grupa 

artystów – tancerzy, muzyków, aktorów, 

cyrkowców, fotografów i animatorów 

kultury.

Tegoroczny Festiwal rozpocznie się 
9 lipca  i na jego trasie znajdzie się 8 

miejscowości, w których festiwalowi ar-

tyści wraz z lokalną społecznością pro-

wadzić będą wielokulturowe działania

Tak jak w latach ubiegłych projekt 

składać się będzie z dwóch etapów: 

warsztatów w miejscowościach oraz Fe-

stiwalu „Śladami Singera”.

Działania warsztatowe projektu  roz-

poczęły się już w marcu i zaangażowana 

w nie jest społeczność lokalna, zarów-

no młodzież, jak  i osoby dorosłe, które 

zainteresowane są promocją własne-

go miasta i jej lokalnego dziedzictwa. 

Warsztaty prowadzone są przez wyjąt-
kowych artystów, którzy chętnie dzielą 
się swym talentem, wiedzą i doświad-

czeniem.

W Krasnobrodzie działania związa-

ne z Festiwalem rozpoczęły się 20 mar-

ca warsztatami fotografi cznymi prowa-

dzonymi przez Tal Schwartz fotografkę 
z Jerozolimy. 

Ta przesympatyczna, uśmiechnięta i 

pełna radości artystka spotkała się z gru-

pą krasnobrodzian, aby podzielić się z 

nimi podstawami wiedzy fotografi cznej, 

porozmawiać o Krasnobrodzie i pomóc 

spojrzeć inaczej na swoje miasto pod-

czas sesji fotografi cznej.

W krasnobrodzkich warsztatach 

udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół 
Podstawowych i Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących, nauczyciel języka angiel-

skiego, pan Dominik Flis, któremu w 

tym miejscu serdecznie dziękujemy za 

rolę tłumacza, burmistrz Krasnobrodu – 

Kazimierz Misztal, jego doradca Janusz 

Oś oraz pracownicy Krasnobrodzkiego 

Domu Kultury.

Miła i sympatyczna atmosfera spra-

wiła, że ponad trzygodzinne spotkanie 

minęło bardzo szybko, jednak cieszy 

fakt, że założenia zostały zrealizowane. 

Każdy z uczestników warsztatów wybrał 
po dwa zrobione przez siebie zdjęcia, 

które zostały omówione i zarchiwizowa-

ne. To jednak nie koniec pracy i spotkań, 
bowiem prowadząca zajęcia nie dość, że 

zadała „pracę domową”, to jeszcze bę-
dzie ją sprawdzać;)…  A tak poważnie, 

uczestnicy warsztatów na koniec zajęć 
dostali kolejny temat do sfotografowa-

nia. Swoje zdjęcia będą przesyłać elek-

tronicznie do Tal, która będzie udzielać 
wskazówek oraz służyć swoją wiedzą i 
doświadczeniem. Tak więc warsztaty fo-

tografi czne potrwają jeszcze jakiś czas i 

choć będzie to współpraca na odległość 
na pewno przyniesie wiele satysfakcji.

Rezultatem  tego spotkania i indywi-

dualnej pracy jego uczestników będzie 

profesjonalna wystawa pokazywana w 

lipcu 2015 roku w czasie Festiwalu Śla-

dami Singera, na której znajdą się wy-

brane zdjęcia zrobione podczas zajęć.

     

   M.K.

Fotoreportaż – str. - 10

W kwietniu br. zostanie ogłoszo-

ny przez Gminę Krasnobród 

przetarg na realizację robót budowla-

nych związanych z realizacją zamie-

rzenia inwestycyjnego pod nazwą: Do-

stosowanie pomieszczeń Przedszkola 

Samorządowego w Krasnobrodzie przy 

ul. Lelewela 37 do wymogów ochrony 

przeciwpożarowej na podstawie decyzji 

wystawionej przez Państwową Straż Po-

żarną w Zamościu. 

W chwili obecnej Starostwo Powiato-

we w Zamościu prowadzi postępowanie 

administracyjne związane z wydaniem 

dla Gminy Krasnobród pozwolenia na 

budowę. W miesiącu kwietniu bieżącego 

roku Biuro Inżynierskie Matej & Matej 

spółka cywilna z siedzibą w Tomaszo-

wie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 17 

na wezwanie Starostwa Powiatowego w 

Zamościu uzupełniło braki w dokumen-

tacji projektowej, których uzupełnienie 

warunkowało wszczęcie postępowania 

w sprawie wydania gminie Krasnobród 

pozwolenia na budowę. 
W związku z dokonaniem stosow-

nych uzupełnień Starostwo Powiatowe 

w Zamościu dokona wszczęcia postę-
powania w sprawie wydania Gminie 

Krasnobród pozwolenia na realizację 
robót budowlanych. Planuje się, że ro-

boty budowlane w budynku przedszkola 

będą prowadzone w miesiącach: czer-

wiec - sierpnień 2015r., aby nie kolido-

wały z pracą przedszkola w czasie roku 

szkolnego. 

W ramach zamówienia zostaną zre-

alizowane następujące roboty budowla-

ne: 

1. Dobudowa nowej klatki scho-

dowej do budynku o strony północnej 

budynku oraz przebudowa zewnętrznej 

pochylni i schodów. 

2. Wykonanie zewnętrznych scho-

dów przy wyjściu ewakuacyjnym. 

3. Przebudowa istniejącej klatki 

schodowej z wykonaniem instalacji od-

dymiania.

4. Przebudowa części pomieszczeń 
w tym korytarzy, sal, pomieszczeń biu-

rowych, zabezpieczenie ppoż. ścian i 

stropów z wymianą pojedynczych grzej-

ników centralnego ogrzewania. 

5. Przebudowa instalacji elektrycz-

nej w tym oświetlenia ewakuacyjnego 

oraz wykonanie sterowania i zasilania 

instalacji oddymiania. 

6. Przebudowa instalacji wodocią-
gowej i instalacji hydrantowej. 

  

S. Lizut

Przygotowania do prac budowlanych 

w Przedszkolu Samorządowym w Krasnobrodzie
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„Kobieta zmienną jest, więc czas na zmiany”
Finał  projektu ,,Wspólnie na Zamojszczyźnie” 

realizowanego przez stowarzyszenie ,,ACH ZIELONE”

W okresie od 01 do 31 marca 

2015r. Stowarzyszenie ,,ACH 

ZIELONE” realizowało inicjatywę ,,Ko-

bieta zmienną jest, więc czas na zmia-

ny”. W tym czasie 45 kobiet brało udział 
w działaniach zaplanowanych przez li-

derów projektu. Ogromnym zaintereso-

waniem cieszyła się sesja fotografi czna 

podczas, której metamorfozie poddano 

20 pań. Autorkami przemiany były: ko-

smetyczka pani Anna Farion i fryzjerka 

pani Mariola Kostrubiec. Efekty zostały 

uwiecznione przez zakład fotografi czny 

K – FILM STUDIO panów Piotra i Kon-

rada Kolano.

Panie czynnie brały udział również 
w warsztatach tworzenia biżuterii, nad 

którymi czuwała instruktorka pani Ma-

rzena Mazurek. Owocem pracy było 

wykonanie oryginalnej biżuterii, która 

stanowi doskonałe uzupełnienie i ozdo-

bę kobiecego stroju. W realizowanych 

działaniach znalazł się również czas 

na ruch i ,,szlifowanie” fi gury poprzez 

uczestnictwo w zajęciach Zumby, któ-

ro umożliwiło paniom miłe spędzenie 

czasu w aktywnej formie. Pani Kasia 

Dziedzic ze Szkoły Tańca ,,Myka” z 

Zamościa zaszczepiła w paniach chęć 
do podejmowania wysiłku w celu po-

prawy swojej kondycji. Był czas także 

na inne działania. Partnerzy projektu 

Stowarzyszenie Radość i Nadzieja z 

Dominikanówki na czele z jej przedsta-

wicielami paniami Katarzyną Nowosad 

i Urszulą Czapla czuwały nad przebie-

giem pieczenia wielkanocnych ciast. W 

tym miejscu należą się podziękowania 

pani Małgorzacie Piróg pracownikowi 

LODR w Końskowoli za poświęcony 

czas i cenne wskazówki podczas realiza-

cji niniejszego działania. Uwieńczeniem 

realizowanych zadań było spotkanie in-

tegracyjne w sobotnie popołudnie, nad 

którego realizacją czuwał nasz partner 

a zarazem gospodarz Krasnobrodzkie-

go Domu Kultury pani Mariola Czapla. 

Podczas tego wieczorku miło nam było 

gościć przedstawicieli władz naszej 

gminy w osobach burmistrza pana Kazi-

mierza Misztala i jego doradcy pana Ja-

nusza Osia, którzy wspierali nas i dawali 

otuchy od pierwszych chwil pojawienia 

się pomysłu na napisanie tego wniosku. 

Dobrym naszym ,,duszkiem” i nieustan-

nym doradcą była pani Ewa Birska, za 

co serdecznie jej dziękujemy. Składa-

my podziękowania partnerom projektu, 

wszystkim uczestnikom oraz władzom 

gminy za pomoc w promocji i realizacji 

niniejszej inicjatywy. 

     

  K. Czapla, B. Dziura

Fotoreportaż – str. 10

W dniu 16 kwietnia bieżącego 

roku Gmina Krasnobród wy-

łoniła wykonawcę robót budowlanych 

dotyczących wykonania modernizacji 

drogi powiatowej nr 3262L Krasnobród 

– Klocówka – Sumin. 

Wykonawca został wyłoniony w 

drodze licytacji elektronicznej przepro-

wadzonej na portalu Licytacji elektro-

nicznych prowadzonej przez Urząd Za-

mówień Publicznych. Najkorzystniejszą 
ofertę w postępowaniu złożyło Przed-

siębiorstwo Wielobranżowe „SADEX” 

Janusz SADLIK Kol. Sitno 84; 22-424 

SITNO. Cena oferty wygrywającej sta-

nowi kwotę brutto: 2.199.000,00 PLN. 

Licytacja została rozpoczęta od kwoty 

2.700.000zł. 
Modernizacja drogi powiatowej nr 

3262L Krasnobród – Klocówka – Su-

min na odcinku 3,25 km uzyskała dofi -

nansowanie z Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych ETAP 

II Bezpieczeństwo – Dostępność – 

Rozwój. Umowa partnerska na wspólną 
realizację zadania została zawarta po-

między Gminą Krasnobród a Powiatem 

Zamojskim w dniu 25 września 2014r. 

W świetle zawartego porozumienia 

Gmina Krasnobród jest liderem projek-

tu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 

3262L Krasnobród – Klocówka – Sumin 

na odcinku Maciejówka – granica po-

wiatu” i jest odpowiedzialna za prowa-

dzenie rozliczeń fi nansowych projektu, 

sprawozdawczość oraz wyłonienie Wy-

konawcy robót w trybie przetargowym. 

Wkład fi nansowy Gminy w reali-

zację przedsięwzięcia będzie stanowił 
kwotę 549.750,00zł (25% wartości 

umowy z wykonawcą robót). 

Droga powiatowa zostanie zmoder-

nizowana na odcinku 3,25 km. Gmina 

Krasnobród podpisze umowę z wyko-

nawcą robót w dniu 26 kwietnia 2015r. 

W ramach zadania zostanie ułożona 

nowa nawierzchnia na odcinku o dłu-

gości 3250 m składająca się z warstw: 

wyrównawczej, wiążącej (gr 5 cm) oraz 

ścieralnej (4 cm). Materiałem kamien-

nym zostaną utwardzone również pobo-

cza oraz zjazdy do posesji. Uzupełnione 

zostanie oznakowanie pionowe oraz wy-

konane oznakowanie poziome poprzez 

oznakowanie miejsc zatrzymania au-

tobusów (6 szt). Dodatkowo zamonto-

wane zostaną bariery ochronne stalowe 

na odcinku o długości 40 m, w ramach 

przebudowy zostaną oczyszczone prze-

pusty drogowe i rowy przydrożne. 

Zadanie będzie realizowane na pod-

stawie dokumentacji projektowej opra-

cowanej na zlecenie Zarządu Dróg Po-

wiatowych w Zamościu. 

 

S. Lizut 

Modernizacja drogi powiatowej 

nr 3262L Krasnobród – Klocówka – Sumin
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Wielkanocnie 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury

W dniu 27 marca 2015 roku  w 

Krasnobrodzkim Domu Kultu-

ry dokonano oceny prac w  tegorocznym 

„Konkursie Wielkanocnym na najładniej-

szą kartkę, palmę, pisankę lub stroik”.

Zgłoszone prace oceniała komisja w 

składzie: przewodnicząca - Halina Gon-

tarz - nauczyciel sztuki z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, 

Barbara Niedźwiedź-Pachołek - instruktor 

z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Domini-

kanówce i Marzena Mazurek - instruktor 

ds. plastyki - przedstawiciel organizatora 

konkursu. 

Oceniając prace członkowie komisji 

brali pod uwagę przede wszystkim samo-

dzielność, oryginalność oraz estetykę wy-

konania.

Jak co roku dla zwycięzców konkursu 

Krasnobrodzki Dom Kultury przygotował 
pamiątkowe dyplomy oraz upominki, któ-

re zostały wręczone podczas ofi cjalnego 

otwarcia wystawy w dniu 31.03.2015r.

Poniżej publikujemy listę zwycięzców 

i wyróżnionych, gratulacje zaś składamy 

wszystkim, którzy wzięli udział w tym 

konkursie i poświęcili swój czas na wyko-

nanie wielkanocnych ozdób.

Najładniejsza PALMA

Kategoria kl. 0 - III 

Emilia Działa  kl. II 

Szkoła Podstawowa w Kaczórkach

Kategoria kl. IV - VI  

Maciej Mocko kl. VI 

 Szkoła Podstawowa nr. 30 

w Lublinie

Kategoria  Gimnazjum 

Agnieszka Wołowiec - kl. I 

Zespół Szkół Ogólnokształcących

 w Krasnobrodzie

Najładniejsza PISANKA:

Kategoria Przedszkolaki 

Martyna Bełz - lat 4,5

Kategoria kl. 0 - III 

Hania Brodziak –kl. II Krasnobród

Kategoria kl. IV–VI 

Klaudia Kołtuniak kl. IV 

Szkoła Podstawowa 

w Majdanie Wielkim 

Kategoria  Gimnazjum 

Oliwia Wojtowicz - kl III 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Krasnobrodzie

Kategoria Dorośli: 
Bożena Dziura - Krasnobród

Wyróżnienia:

Łukasz Jarczak – kl. III 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Krasnobrodzie

Julia Garbula – kl. II 

Zespół Szkół Podstawowych 

w Krasnobrodzie

Najładniejszy STROIK

Kategoria kl. 0 – III 

Kuba Jasina – kl. III 

Szkoła Podstawowa w Kaczórkach

Kategoria kl. IV –VI  

nie przyznano

Kategoria  Gimnazjum 

Natalia Kawka – kl. III

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Krasnobrodzie

Kategoria Dorośli: 
Agata Wacko - Krasnobród

Wyróżnienia:

 Natalia Budzyńska – kl. I 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Krasnobrodzie

 Sebastian Lis – kl. II 

Dom Dziecka w Zwierzyńcu

 Magdalena Dąbrowska  - kl. I 

Szkoła Publiczna w Zielonem

 Magdalena i Ewa Chrabąszcz 

Zespół Szkół Podstawowych i Przedszko-

le Samorządowe w Krasnobrodzie

 Kacper Miżejewski – kl. II  

Dom Dziecka w Zwierzyńcu

 Karolina Lis – kl. III

Dom Dziecka w Zwierzyńcu

Najładniejsza KARTKA

Przedszkolaki 

Lenka Majdanik – lat 3 

Punkt Przedszkolny w Zielonem

Kategoria kl. 0 – III 

Paulina Pietrykowska 

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu

Kategoria kl. IV – VI 

Mateusz Brodziak kl. IV

Zespół Szkół Podstawowych 

w Krasnobrodzie

                      

Wyróżnienia:

Krzysztof Tałanda - kl. VI 

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu

Aleksandra Skrzypa - kl. VI 

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu

M.K.

Fotoreportaż - str. 11

Prośba do mieszkańców

w sprawie psów pozostawianych 

bez opieki

W związku z narastającymi problemami i zagrożeniami powodowanymi 

przez „wałęsające się” psy zwracamy się z prośbą do ich właścicieli o 

stosowanie przepisów dotyczących obowiązków i odpowiedzialności osób posia-

dających te czworonogi.

Przypominamy o obowiązkach ciążących na właścicielach psów:

- pies wyprowadzany na ulicę powinien być w kagańcu i na smyczy, 

- podczas wyprowadzania psów należy dbać, aby zwierzę nie zanieczyszczało pla-

ców i chodników,

- posiadanie psa rasy uznanej za agresywną wymaga stosownego zezwolenia wła-

ściwego organu gminy.

Psy pozostawione bez nadzoru stanowią zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale tak-

że dla innych zwierząt. Prosimy zatem wszystkich właścicieli psów o wywiązywa-

nie się z powyższych obowiązków.

Właściciel psa, który nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu psa 

podlega karze grzywny do 250 zł, (art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks 

Wykroczeń, Dz. U. z 2013 poz. 482), ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 

spowodowane przez psa.

 

Urząd Miejski

w Krasnobrodzie
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„Aktywne spotkania z naturą” to od-

dolna inicjatywa, promująca partnerstwo 

pomiędzy organizacjami  pozarządowymi 

a jednostkami samorządu terytorialnego. 

Liderem inicjatywy jest Stowarzyszenie 

Kulturalno – Naukowe „Do Źródeł”, zaś 
partnerzy to: Powiat Zamojski oraz Kra-

snobrodzki Dom Kultury.

Inicjatywa „Aktywne spotkania z 

naturą” uzyskała wsparcie w ramach 

projektu „Wspólnie na Zamojszczyźnie”, 

realizowanego przez Stowarzyszenie 

Równych Szans „BONA FIDES”, współ-
fi nansowanego ze środków Europejskie-

go Funduszu Społecznego realizowane-

go w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki.

Realizacja inicjatywy rozpoczęła się 
20 kwietnia od akcji promocyjnej. Ce-

lem „Aktywnych spotkań z naturą” jest 

aktywizacja 200 mieszkańców powiatu 

zamojskiego do wspólnego aktywnego 

spędzania czasu w kontakcie z naturą, 
a poprzez te spotkania do aktywizacji 

i integracji społeczeństwa do 26 maja 

2015r. 

W ramach inicjatywy zaplanowano 

następujące działania:

1. Dwugodzinne spotkanie dorad-

cze na temat zakładania koła gospodyń 

wiejskich dla minimum 20 osób (w okre-

sie od 6 do 20 maja). Spotkanie odbędzie 

się w budynku Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Majdanie Małym.

2. Warsztaty zakładania ogrodów 

przydomowych  (trzy czterogodzinne 

spotkania w okresie od 6 do 26 maja). 

Warsztaty będą prowadzone na terenie 

miejscowości Majdan Mały.

3. Spotkanie z Nordic Walking - 9 

maja 2015r.,  odbędzie się na terenie za-

lewu przy „Basenach na wyspie”. W ra-

mach spotkania zaplanowano prelekcję i 
szkolenie dotyczącego zasad właściwego 

uprawiania tej aktywności, którą prze-

prowadzi doświadczony instruktor Nor-

dic Walking. Po szkoleniu odbędzie się 
treningowy spacer z uwzględnieniem in-

formacji uzyskanych podczas szkolenia. 

Następnie rozegrane zostaną Zawody 

Nordic Walking o Puchar Starosty Za-

mojskiego. 

4. Piknik Rodzinny „Kwiaty dla 

Mamy, bo je kochamy”, który odbę-
dzie się 24 maja na terenach zielonych 

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Krasnobrodzie. Zaplanowano zabawy 

dla dzieci zorganizowane przez grupę 
animacyjną, poczęstunek, konkurencje 

sportowe i oprawę muzyczną. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w 

inicjatywie mieszkańców powiatu zamoj-

skiego, a zwłaszcza Gminy Krasnobród.

Wszystkie informacje związane z 

inicjatywą „Aktywne spotkania z naturą” 

będą umieszczane na stronie interneto-

wej Gminy Krasnobród. 

Szczegółowych informacji udziela 

Pani Ewa Birska – Furman, tel. 84 660 

81 15, email: birska_ewa@o2.pl

Opracowała: Ewa Birska-Furman

(koordynatorka inicjatywy 

„Aktywne spotkania z naturą”)

„Aktywne spotkania z naturą” 
- czyli kolejny grant dla Gminy Krasnobród

„FART” na turnieju tanecznym 
„Zaplątane kroki” w Biłgoraju

W dniu 14 marca 2015 r. w 

Ośrodku Sportu i Rekreacji 

w Biłgoraju odbył się II Ogólnopolski 

Turniej Tańca Disco Dance i Hip – Hop 

„Zaplątane kroki” – 15-lecie Studia Tań-
ca „Styl”. 

Organizatorem turnieju było Sto-

warzyszenie Kulturalno - Oświatowe 

„Trampolina Sukcesu”, Młodzieżowy 

Dom Kultury i Ośrodek Sportu i Rekre-

acji w Biłgoraju. 

W tanecznej imprezie brały udział 
zespoły z terenu województwa lubel-

skiego m.in. z Lublina, Zamościa, Kra-

snobrodu, Starego Zamościa i Tomaszo-

wa Lubelskiego. 

W turnieju zaprezentowało się 6 tan-

cerzy z Zespołu Tańca Nowoczesnego 

„Fart” z Krasnobrodzkiego Domu Kul-

tury. Tancerze w składzie: Natalia Pura, 

Daria Gancarz, Klaudia Gancarz, Domi-

nika Gawron, Kamila Mękal i  Kacper 

Kuryło pokazali swoje umiejętności w 3 

kategoriach wiekowych i 2 kategoriach  

solo i duety hip-hop zdobywając nastę-
pujące miejsca:

II miejsce: 

Dominika Gawron solo 12 – 13 lat.

II miejsce: 

Kamila Mękal 14 – 15 lat.

II miejsce: Kacper Kuryło 12 – 13 lat.

II miejsce:  

Kamila Mękal -  Kacper Kuryło 

duet pow. 14 lat.

Serdecznie gratulujemy tancerzom i 

instruktorce Pani Annie Antoszczak, pod 

kierunkiem której zespół „Fart” pracuje 

i odnosi sukcesy.

M. Czapla
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Śpiewający Słowik

- eliminacje gminne
14 kwietnia 2015r. w Krasno-

brodzkim Domu Kultury odbyły 

się przesłuchania uczestników 

Eliminacji Gminnych do Woje-

wódzkiego Konkursu Piosenki 

Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpie-

wający Słowik”. 

W tegorocznym konkursie o 

tytuły laureatów ubiegało się 11 

wokalistek zgłoszonych w 3 kate-

goriach wiekowych. 

Komisja Konkursowa w skła-

dzie: Halina Gontarz - nauczyciel 

ZSO w Krasnobrodzie, Magdale-

na Antoniak - nauczyciel ZSP w 

Krasnobrodzie, Katarzyna Buczak 

- nauczyciel Szkoły Podstawowej 

Kaczórkach oraz reprezentujący  

Krasnobrodzki Dom Kultury Ja-

rosław Monastyrski wyłoniła naj-

lepsze solistki, którymi zostały:

- Magdalena Milczuk

i Martyna Przytuła 

-  SP Kaczórki

- Dominika Radlińska 

– ZSP Krasnobród

- Karolina Grodzka 

– ZSO Krasnobród

Laureatki reprezentować będą 
gminę Krasnobród podczas Elimi-

nacji Powiatowych Wojewódzkie-

go Konkursu Piosenki Dziecięcej 

i Młodzieżowej „Śpiewający Sło-

wik”, które odbędą się 27 kwiet-

nia 2015r. w Krasnobrodzkim 

Domu Kultury.

Wszyscy uczestnicy Elimi-

nacji Gminnych otrzymali pa-

miątkowe dyplomy uczestnictwa, 

a laureaci nagrody książkowe 

ufundowane przez Krasnobrodzki 

Dom Kultury.

M.K.

Fotoreportaż - str.  11

Na początku kwietnia ogłoszone 

zostały wyniki Konkursu Gran-

towego w ramach projektu „Lubelskie 

Lokalnie Mikrodotacje FIO”. W sumie 

złożonych zostało 589 wniosków, z cze-

go 120 wniosków odrzucono na ocenie 

formalnej. Spośród 469 wniosków, które 

poddane zostały ocenie merytorycznej 

do realizacji, ze względu na ograniczo-

ny budżet (476.200 zł.) zakwalifi kowa-

no 112 najwyżej ocenionych wniosków. 

Maksymalna kwota dofi nansowania  

jednego projektu to kwota 5.000 zł.
Do tego konkursu, z terenu gminy 

Krasnobród złożonych zostało 6 wnio-

sków opracowanych przez grupy niefor-

malne. Spośród nich pozytywną ocenę 
formalną otrzymało 5 wniosków, a po 

ocenie merytorycznej do realizacji za-

kwalifi kowały się dwa wioski. 

Jednym z nich jest wniosek na reali-

zację projektu pt. „Spotkania ze sztuką 
bo…  Świat bez sztuki jest jak świat 

bez okien” (uzyskał 160 pkt.). Został 
on opracowany i złożony przez grupę 
„Chcieć to móc”, którą tworzą pracow-

nicy Krasnobrodzkiego Domu Kultury: 

Mariola Kawecka, Marzena Mazurek i 

Jarosław Monastyrski. Więcej na temat 

tego projektu – czytaj str. 13. Warto do-

dać, że jest to już drugi wniosek, który 

będzie realizowany przez tę grupę.
Drugi wniosek, który zakwalifi ko-

wał się do dofi nansowania, to projekt 

„Rowerowe Roztocze” (uzyskał 170 

pkt.) złożony przez grupę „Virgo Roz-

tocze”.

Jak informują członkowie grupy-

„Virgo Roztocze” zrzeszającej rowero-

wych miłośników, grupa  ta i opracowa-

ny przez nią projekt jest odpowiedzią na 

coraz większe zainteresowanie aktywną 
formą wypoczynku, a w szczególno-

ści jazdą na rowerze. Dodatkowym 

argumentem był fakt, że Krasnobród 

posiada odpowiednie warunki do upra-

wiania turystyki rowerowej. W ramach 

wspomnianego projektu, z pomocą 
środków unijnych zaplanowany został 
cykl imprez o nazwie „Rowerowe Roz-

tocze”, które będą realizowane w okre-

sie letnim. Projekt podzielony został na 

3 etapy: 1. Szkolenie z technik jazdy i 

serwisu roweru, 2. Rodzinna wycieczka 

rowerowa po wyznaczonej trasie zakoń-
czona wspólnym ogniskiem, 3. Zawody 

rowerowe.

Więcej informacji o realizacji pro-

jektów będzie przekazywane poprzez 

plakaty oraz strony internetowe, m. in. 

www.krasnobrod.pl, zapraszamy też na 

facebook: Virgo Roztocze.

Pozostałe wnioski, które niestety nie 

zakwalifi kowały się do dofi nansowania 

otrzymały następującą liczbę punktów:

- „Cudze chwalicie, swego nie znacie” 

złożony przez grupę „Kwadratowe 

koło” – 122 pkt.

- „Co nam w duszy gra” złożony przez 

grupę „Pasjonaci muzyki” – 124 pkt. 

- „Zielona kraina - wspólne dzieło
- wspólnym dobrem, organizacja placu 

zabaw dla dzieci” złożony przez grupę 
„Wspólnie do celu” ze stowarzyszenia 

„Ach Zielone” – 154 pkt. (do dofi nanso-

wania zabrakło tylko 4 punktów).

Twórcom projektów, które otrzyma-

ły dofi nansowanie życzę powodzenia 

przy ich realizacji, a pozostałym opty-

mizmu i ciekawych pomysłów, które 

będą pomocne w przyszłości przy okazji 

kolejnych konkursów grantowych.  

M. Czapla

Fundusze dla aktywnych z Krasnobrodu (2)
Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 

W dniu 27 kwietnia 2015r. o godzinie 

10.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultu-

ry odbędą się Eliminacje Powiatowe Wojewódz-

kiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżo-

wej „Śpiewający Słowik”. Patronat honorowy nad 

konkursem objął Starosta Powiatu Zamojskiego 

Henryk Matej.

Uczestnikami konkursu będą reprezentanci 

gmin powiatu zamojskiego, którzy wystąpią w 

czterech kategoriach wiekowych: 6-10 lat, 11-13 

lat, 14-16 lat, 17-20 lat,

Najlepsi wokaliści wyłonieni podczas tych 

przesłuchań otrzymają tytuł laureata umożliwia-

jący otrzymanie nominacji do udziału w etapie 

wojewódzkim konkursu oraz statuetki i nagrody 

rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiato-

we w Zamościu.

Konkurs wojewódzki odbędzie się w dniach 

8-9 maja 2015r. w Rykach, a laureaci tego etapu 

wystąpią w dniu 17 maja w Koncercie Laureatów, 

który odbędzie się również w Rykach.

M. Czapla

Powiatowy 
„Śpiewający słowik”
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28.03.2015r.

20.03.2015r.

Projekt „Kobieta zmienną jest ...”

Warsztaty fotograficzne w KDK

Śpiewający Słowik - eliminacje gminne

Konkurs Wielkanocny

2,50 zł
Rok XXVI nr 4/222 Kwiecień 2015

Konkurs „Wiosenne spotkania ze Św. Janem Pawłem II”

ze Świętym Janem Pawłem II”z Zespołu Szkół w Szewni Górnej
- I miejsce w kategorii I

Szablon_GK_A2.indd   12015-04-23   14:53:03



28.03.2015r.

20.03.2015r.

Projekt „Kobieta zmienną jest ...”

Warsztaty fotograficzne w KDK

14.04.2015r.

Śpiewający Słowik - eliminacje gminne

Konkurs Wielkanocny

31.03.2015r.

2,50 zł
Rok XXVI nr 4/222 Kwiecień 2015

Konkurs „Wiosenne spotkania ze Św. Janem Pawłem II”

ze Świętym Janem Pawłem II”z Zespołu Szkół w Szewni Górnej
- I miejsce w kategorii I

Szablon_GK_A2.indd   12015-04-23   14:53:03
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NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ
Już po raz szósty nasze przedszko-

le realizuje Program Edukacji 

Antytytoniowej w starszych grupach 

przedszkolnych „Czyste powietrze wo-

kół nas” organizowany przez Powiato-

wą Stację Sanitarno - Epidemiologiczną 
w Zamościu.

Edukacja antytytoniowa staje się 
niezbędnym elementem wychowania 

zdrowotnego od najmłodszych lat zwa-

żywszy na szczególnie niekorzystne 

zjawisko biernego palenia, dla dzieci 

w wieku przedszkolnym. Głównym ce-

lem programu jest: wzrost kompetencji 

rodziców w zakresie ochrony dzieci 

przed ekspozycją na dym tytoniowy, 

zwiększenie umiejętności dzieci w za-

kresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy 

przebywają w zadymionych pomiesz-

czeniach lub gdy dorośli palą przy nich 

papierosy.

Realizacja programu składa się z 

pięciu zajęć warsztatowych: 1. Wy-

cieczka,.2. Co i dlaczego dymi? 3. Jak 

się czuję, kiedy dymi papieros? 4. Co się 
dzieje, gdy ludzie palą papierosy? 5. Jak 

unikać dymu papierosowego?

Rolą prowadzącego jest rozbudza-

nie ciekawości poznawczej i wspieranie 

uczących się dzieci, a w szczególności 

stworzenie atmosfery zaufania i bezpie-

czeństwa. Istotną cechą prowadzącego 

jest jego autentyczność, wymaga się aby 

realizatorami programu były osoby nie-

palące.

Po przeszkoleniu przedszkolnego 

realizatora programu przekazano in-

formacje pozostałym członkom Rady 

Pedagogicznej. Rodziców zaś poinfor-

mowano podczas spotkań grupowych 

i zebrano oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na udział dzieci w programie. 

Przeprowadzono  zajęcia warsztatowe z 

dziećmi 5-6 letnimi wg scenariusza pro-

gramu. Dodatkowo odbyło się spotkanie 

z pielęgniarką szkolną dotyczące w/w 

tematyki. Dzieci chętnie uczestniczyły 

w zajęciach i wykazały wysoki poziom 

wiedzy na temat palenia tytoniu i jego 

skutków. Dużo radości dzieciom dostar-

czył Zielony Dinuś, który był głównym 

bohaterem realizowanego programu.

Podsumowaniem realizacji progra-

mu było wykonanie gazetek na kory-

tarzu przedszkolnym i w salach. Infor-

macje o w/w programie zamieszczono 

również na ogólnopolskim portalu spo-

łecznościowym Bliżej przedszkola oraz 

stronie internetowej szkoły.

Koordynator programu: 

Maria Domańska

Przedszkole Samorządowe 

w Krasnobrodzie
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Inspiracje twórczością Pawła Pierścińskiego
„Inspiracje twórczością Pawła Pier-

ścińskiego” to kolejna wystawa, którą 
można oglądać w Galerii Przystanek. 

Kielecka Szkoła Krajobrazu i jej 

twórca Paweł Pierściński stały się inspi-

racją dla członków „Zamojskiej Grupy 

Fotografi cznej” do stworzenia tej wy-

stawy. Składa się na nią 17 fotografi i. 

Celem ZGF było ukazanie krajobrazu 

Roztocza i Zamojszczyzny. Pokazanie 

piękna tego regionu oraz udokumento-

wanie jego form i przemian oraz zmian 

powodowanych działalnością człowie-

ka.

Wystawa jest zbiorowa, uczestnika-

mi są: Bogdan Cabaj, Jerzy Cabaj, Jan 

Cios, Mirosław Chmiel, Marek Jawor, 

Klaudia Kowalczuk, Witold Miąsik, 

Stanisław Orłowski, Piotr Płachciński, 

Waldemar Siatka, Henryk Szkutnik, 

Dariusz Szopa, Mirosław Teterycz, Jan 

Wardach, Leszek Wygachiewicz oraz 

gościnnie Paweł Pierściński. 

„Zamojska Grupa Fotografi czna” to 

grupa ludzi, których połączyło zaintere-

sowanie fotografi ą oraz miejsce zamiesz-

kania w tak pięknym mieście jakim jest 

Zamość. ZGF skupia ludzi różnych pro-

fesji, w różnym wieku. ZGF kontynuuje 

działania „Zamojskiej Grupy Fotografi -

ków”, powstałej w 1976 roku  przy Wo-

jewódzkim Domu Kultury w Zamościu. 

Grupa działa w ramach stowarzyszenia 

„Kultura dla Zamościa”. Siedzibą grupy 

jest Zamojski Dom Kultury. 

Członkowie Zamojskiej Grupy 

Fotografi cznej oraz Dyrektor Miej-

sko – Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Krasnobrodzie zapraszają do zobacze-

nia tej wystawy w Galerii Przystanek, 

mieszczącej się w Punkcie Informacji 

Turystycznej przy ulicy Tomaszowskiej 

25. Wystawę można będzie oglądać do 

końca maja 2015r.

    

Zapraszamy!

Spotkania ze sztuką, bo... 
Świat bez sztuki jest jak dom bez okien

„Spotkania ze sztuką, bo... Świat bez 

sztuki jest jak dom bez okien” - pod ta-

kim właśnie tytułem od sierpnia 2015r. 

w świetlicy wiejskiej w Dominikanówce 

oraz w Krasnobrodzkim Domu Kultury 

realizowany będzie projekt, który odpo-

wiada na problem ograniczonych możli-
wości do zorganizowanego wypoczynku 

i ciekawych form spędzania czasu wol-

nego dzieci i młodzieży ze wsi oraz do 

korzystania z propozycji kulturalnych 

oferowanych w większych miastach. 

Działania projektowe są odpowie-

dzią na potrzebę stworzenia ciekawej 

propozycji wypoczynku i czasu wolne-

go również podczas wakacji. 

Celem głównym przedsięwzięcia 

jest zapoznanie 15-osobowej grupy 

dzieci i młodzieży pochodzącej z małej 

wsi z różnego rodzaju sztuką poprzez 

aktywny ich udział m. in. w spotkaniach 

teatralnych, muzycznych, plastyczno-

technicznych i fi lmowych  oraz stwo-

rzenie odpowiednich warunków do 

odkrywania przez nich własnych pasji i 

obcowania z różnymi dziedzinami sztu-

ki oraz do ich twórczego rozwoju.

Dzięki realizacji projektu 15 - osobo-

wa grupa dzieci i młodzieży ze wsi Do-

minikanówka będzie miała możliwość 
zwiększenia wiary w siebie poprzez 

wyrównywanie szans edukacyjnych i 

dostępu do szeroko pojętej sztuki. Nabę-
dzie również umiejętności twórcze - pla-

styczne i inne, będzie miała możliwość 
realizacji swoich marzeń związanych 

z indywidualnymi zainteresowaniami 

i zdolnościami. Wspólne zaangażowa-

nie i zabawa pozwoli rozwinąć w nich 

pasje, a praca podczas zajęć z różnych 

dziedzin sztuki da im możliwość odna-

lezienia własnej drogi.

Wielowymiarowe działania arty-

styczne obejmować będą: warsztaty 

plastyczne, muzyczne i recytatorsko-te-

atralne oraz „Rowerowy rajd po sztukę” 

(wyprawa do Galerii „Szur” połączona z 

warsztatami artystycznymi i spotkaniem 

z artystą malarzem oraz plener fotogra-

fi czny), wyjazd do Teatru w Lublinie, 

spotkanie z muzyką klasyczną Orkiestry 

Symfonicznej im. Karola Namysłow-

skiego w Zamościu, wizytę w Zamoj-

skiej Galerii BWA, Muzeum Zamojskim 

i Centrum Sztuki Filmowej. 

Efektem końcowym projektu będzie 

przygotowanie wystawy prac, które po-

wstały podczas warsztatów plastycz-

nych oraz fotografi i zrobionych podczas 

rajdu rowerowego. Wystawa odbędzie 

się w świetlicy wiejskiej w Dominika-

nówce, gdzie będą mogli ją zobaczyć 
wszyscy jej mieszkańcy oraz w Krasno-

brodzkim Domu Kultury dla środowiska 

lokalnego.

Projekt Spotkania ze sztuką, bo... 

„Świat bez sztuki jest jak dom bez 

okien” został zakwalifi kowany do dofi -

nansowania  w konkursie grantowym, 

w ramach projektu „Lubelskie Lokalne 

Mikrodotacje FIO” ogłoszonym przez 

Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Bił-
gorajskiej.

Realizatorem projektu będzie grupa 

nieformalna „Chcieć to móc”, zaś wnio-

skodawcą było Stowarzyszenie Kultu-

ralno – Naukowe „Do źródeł”.

M. K.
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Trzech laureatów w ZSP w Krasnobrodzie

Dla trzech uczniów klas szóstych 

w Zespole Szkół Podstawo-

wych w Krasnobrodzie sukcesem  za-

kończyły się eliminacje wojewódzkie 

konkursów przedmiotowych organizo-

wanych przez Kuratorium Oświaty w 

Lublinie. Uczniowie Mateusz Tkaczyk 

i Dominik Tyrka uzyskali tytuły laure-

atów w konkursie matematycznym.      

Na uwagę zasługuje fakt, że Mate-

usz Tkaczyk jako jedyny z 67 fi nalistów  

z całego  województwa lubelskiego 

otrzymał maksymalną liczbę punktów 

i tym samym uzyskał pierwszą pozycję 
na liście laureatów.                                                                                                                                      

Obaj uczniowie zwolnieni są z I czę-
ści sprawdzianu szóstoklasisty uzysku-

jąc maksymalną liczbę  punktów z tej 

części sprawdzianu.                                                                                                                                    

W konkursie z przyrody rów-

nież mamy laureata. Tytuł ten zdo-

był Bartłomiej Wołowiec, a Do-

minik Tyrka tytuł – fi nalisty.                                                                                                                

Do powyższych konkursów uczniowie 

przygotowywali się pod kierunkiem 

nauczycieli: Bożeny Wiatrzyk, Renaty 

Koperwas i Joanny Burda.

Gratulujemy rodzicom i uczniom, 

życzymy podobnych sukcesów w gim-

nazjum.                                                                                         

 BW, RK

          

Rok 2015 jest bardzo ważny dla 

Narodu Polskiego. Na wio-

snę wybieramy prezydenta, a jesienią 
parlamentarzystów do Sejmu i Senatu. 

Obecnie trwa kampania prezydencka. 

Jest wielu kandydatów, czas pokaże czy 

zostanie wybrany ten najlepszy.

Wielki Olbrzym, czyli Naród w 

większości jeszcze śpi. Czy obudzi 

się na czas wyborów i weźmie w nich 

udział? Czy odda swój głos kandydato-

wi, który kocha Polskę, widzi przyczynę 
jej upadku i potrafi  uratować to, co jesz-

cze pozostało? Pragnieniem Polaków, 

którzy żyją według najwyższych warto-

ści: Bóg, Honor i Ojczyzna, jest, by Pre-

zydent Najjaśniejszej Rzeczpospolitej 

swoim życiem i działaniem świadczył 
również o tych wartościach. Naród pra-

gnie, by wybrany prezydent jednakowo 

traktował wszystkich Polaków, by umiał 
cieszyć się z ich osiągnięć, żeby smucił 
go los biednych i pokrzywdzonych.

Najważniejsze, aby Olbrzym się 
obudził, pospieszył do urn wyborczych 

i tam oddał swój głos  dla prawego 

człowieka, który potrafi łby podźwignąć 
naszą Ojczyznę z ruin, odbudować ją i 
zapewnić godny byt wszystkim miesz-

kańcom kraju nad Wisłą.
Ważne jest również, abyśmy dopil-

nowali przebiegu wyborów jako mę-
żowie zaufania, a po zamknięciu lokali 

wyborczych wspólnie liczyli oddane 

głosy. Nie możemy dopuścić do kolej-

nych fałszerstw. 

Obserwuję przebieg kampanii wy-

borczej na prezydenta Rzeczpospolitej. 

Bardzo byłam zdziwiona, że obecny 

prezydent nie zgodził się na debatę, na 

którą zapraszał go kandydat pan Andrzej 

Duda. Wszyscy chcielibyśmy usłyszeć 
odpowiedzi pana prezydenta Komo-

rowskiego na nurtujące nas  pytania: 

Czy jest zwolennikiem wprowadzenia 

waluty euro w Polsce? Czy leżą mu na 

sercu sprawy obronności naszego kraju? 

Czy ustawa o sprzedaży obcokrajow-

com  polskiej ziemi i lasów, która ma 

obowiązywać od 1 maja 2016 r., może 

być uchylona? Naród Polski chciałby 

też wiedzieć, czy może liczyć na po-

prawę swojego bytu, żeby nie musiał 
szukać chleba na obczyźnie? Niestety 

pan prezydent Komorowski nie chce 

teraz mówić o tych sprawach, obiecuje 

wypowiedzieć się po wyborach. Logika 

podpowiada, że skoro nie zrobił tego 

dotychczas, to nie zrobi także po wybo-

rach. Właśnie dlatego, nie możemy mu 

zaufać. Pan Andrzej Duda, kandydat na 

prezydenta, otwarcie przedstawił swoje 

stanowisko, daje nadzieję na poprawę 
życia w kraju nad Wisłą. 

Ostatnio słyszałam, że obecny rząd 

i prezydent utrudniają udział w głoso-

waniu Polakom mieszkającym za gra-

nicą. Bardzo mało lokali wyborczych 

będzie w Stanach Zjednoczonych, na 

przykład w Detroit, gdzie mieszka wielu 

rodaków, nie będzie można głosować. 
Podobnie w niemieckim mieście Dort-

mundzie. Poza granicami kraju punkty 

wyborcze będą zlokalizowane w miej-

scach z utrudnionym dojazdem, bez par-

kingów. Utrudnienia wystąpią głównie 

tam, gdzie dotychczas wygrywali kan-

dydaci wywodzący się z polskiej pra-

wicy. Mam jednak nadzieję, że Polonia 

zrobi wszystko, aby pokonać napotkane 

trudności, dotrzeć do lokali wyborczych 

i zagłosować właściwie.  

10 maja 2015 roku udamy się do urn, 

by wybrać prezydenta Rzeczpospolitej. 

W podjęciu decyzji pomoże nam jeszcze 

jeden fakt. Każdy kandydat, aby został 
ofi cjalnie zarejestrowany przez PKW 

musiał zebrać 100 tys. podpisów. Pan 

Andrzej Duda zebrał milion sześćset 

tysięcy. 

Józefa Kusz

Wybory prezydenckie - wspólna sprawa
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