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Oczyszczanie plaży z darni traw

W dniu 9 czerwca rozpoczęto 

oczyszczanie plaży nad zalewem. Do 

prac użyto ciężkiego sprzętu, którym 

zruszono powierzchnie plaży, natomiast 

pracownicy zatrudnieniu w ramach prac 

interwencyjnych ręcznie wyzbierali dar-

nie i kępy traw oraz usunęli je z miejsc 

niedostępnych dla ciężkiego sprzętu. 

Zakończenie prac przewidziano na po-

łowę czerwiec 2015 r.

Remonty dróg

W czerwcu wykonano remonty 

dróg  w m. Grabnik – tzw. dojazd na gó-

rze Niwa oraz rozpoczęto remont dróg 

gminnych w miejscowosci Zielone. W 

ramach funduszu sołeckiego wsi Zie-

lone zakupiono gruz, który został już 
wbudowany w część dróg gminnych. 

Planuje się jeszcze nawiezienie gruzu z 

rozbiórki tzw. „organistówki” na drogę 
gminną tzw. Patok. Prace na „Patoku”  

planuje się rozpocząć 15 czerwca.

Zbiórka odpadów wielkogabaryto-

wych oraz zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego

W dniach od 25 do 29 maja odby-

ła się akcja zbiórki odpadów wielko-

gabarytowych oraz zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego zorga-

nizowana przed Urząd Miejski w Kra-

snobrodzie. Zbiórkę przeprowadzono w 

ramach systemu gospodarki odpadami 

w naszej gminie i objęła ona cały jej ob-

szar. Dzięki tej akcji mieszkańcy mogli 

pozbyć się takich odpadów jak: zużyte 

opony, stare meble, stolarka drzwio-

wa i okienna, zużyty sprzęt elektrycz-

ny i elektroniczny. Techniczną częścią 
zbiórki zajął się Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Krasnobrodzie, który 

przy zaangażowaniu własnego sprzę-
tu oraz pracowników odbierał i zwoził 
wystawione przed posesjami odpady. Po 

bardzo dużej ilości zebranych odpadów 

widać jak potrzebna była taka akcja, 

która pomogła mieszkańcom pozbyć się 
uciążliwych i problematycznych śmie-

ci. Urząd Miejski w przyszłości planuje 

zorganizować kolejne takie akcje infor-

mując mieszkańców bezpośrednio przed 

każdą z nich o jej formie oraz terminie. 

Owocowa pomoc

dla potrzebujących

W dniach 1-2 czerwca z inicjatywy 

Burmistrza Krasnobrodu została prze-

prowadzona akcja bezpłatnego przeka-

zywania jabłek rodzinom korzystają-
cym z pomocy społecznej oraz osobom 

znajdującym się w trudnej sytuacji ma-

terialnej. Owoce trafi ły do naszej gminy 

dzięki współpracy nawiązanej pomiędzy 

Urzędem Miejskim w Krasnobrodzie 

i Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy 

Rodzinie „Podaj Dłoń” z Józefowa. 

Wydawanie jabłek przeprowadziły 

pracownice MGOPS w Krasnobrodzie 

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w 

Krasnobrodzie. Z pomocy skorzystało 

ponad 500 rodzin z terenu miasta i gmi-

ny.

Składamy podziękowania Pani 

Barbarze Wojciechowskiej Prezes Sto-

warzyszenia „Podaj Dłoń” za bezinte-

resowną pomoc w pozyskaniu i przeka-

zaniu jabłek. Dziękujemy pracownikom 

MGOPS w Krasnobrodzie, strażakom 

i sołtysom za pomoc w akcji ich wy-

dawania mieszkańcom miasta i gminy 

Krasnobród. Podziękowania kierujemy 

także do Pana Waldemara Maruszaka z 

fi rmy „Waldex” za bezpłatne użyczenie 

widlaka do rozładunku jabłek.

Prace drogowe

W dniach 17-18 czerwca wykonano 

remonty cząstkowe dróg gminnych o 

nawierzchni bitumicznej. Wzorem roku 

poprzedniego remonty masą mineralną 
na gorąco zostały zrealizowane przez 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mo-

stowych Sp. z o.o. z Tomaszowa Lubel-

skiego. Remonty zostały wykonane na 

drogach gminnych w Hutkowie, Potoku 

Senderkach, Majdanie Małym Zielo-

nem oraz w Kaczórkach. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Burmistrz Krasnobrodu zawarł 
umowę z fi rmą Eurokonsult Spółka z 

o.o. z siedzibą w Lublinie na opracowa-

nie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Krasnobród.

Plan ten jest niezbędnym załączni-

kiem do składanych w przyszłości przez 

Gminę Krasnobród oraz mieszkańców 

gminy i przedsiębiorców wniosków o 

przydzielenie dotacji na takie działania 

jak montaż kolektorów fotowoltaicz-

nych, solarnych czy wykonanie termo-

modernizacji budynków. Koszt opraco-

wania stanowi kwotę 17.220,00zł. 
Na stronie Gminy Krasnobród znaj-

dują się wzory ankiet dla mieszkańców 

„ANKIETA MIESZKAŃCY” i przed-

siębiorców „ANKKIETA PRZEDSIE-

BIORCY”. Mieszkańcy i przedsiębior-

cy z terenu Gminy Krasnobród proszeni 

są o wypełnienie ankiet oraz ich dostar-

czenie za pośrednictwem poczty elek-

tronicznej lub w formie papierowej na 

adres Urzędu Miejskiego w Krasnobro-

dzie. Urząd Miejski w Krasnobrodzie w 

najbliższym czasie wystąpi również do 

instytucji na terenie Krasnobrodu rów-

nież z prośbą o przesłanie danych. Dane 

z ankiet posłużą do sporządzenia Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej.

Informacje zebrała:

M. Czapla
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Nagroda „Semper Fidelis”

dla Krasnobrodzkiego Domu Kultury

W dniu 12 czerwca 2015 roku 

w Zamościu, w 16. rocznicę 
wizyty Św. Jana Pawła II w Zamościu 

obchodzono Zamojski Dzień Papieski 

zorganizowany przez Katolickie Radio 

Zamość i Stowarzyszenie Krzewienia 

Kultury Medialnej im. Jana Pawła II. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
św. w Katedrze Zamojskiej, która połą-
czona była z obchodami Diecezjalnego 

Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod 

hasłem „Ku świętości z Janem Pawłem 

II”.

Muzyczno-artystyczna część ob-

chodów Zamojskiego Dnia Papieskiego 

miała miejsce na Rynku Wielkim, gdzie 

zaprezentowało się wielu wykonawców. 

Zwieńczeniem tych wydarzeń był Wiel-

ki Koncert Papieski „Myśleć Sercem - 

Papieskie Inspiracje” z udziałem aktora 

Dariusza Jakubowskiego (recytacje), 

Katarzyny Thomos (sopran) i Piotra 

Szafrańca (fortepian). 

W trakcie tych uroczystości, tuż 

przed głównym koncertem, dokonano 

wręczenia nagrody Katolickiego Radia 

Zamość „Semper Fidelis”, czyli zawsze 

wierny. Nagroda ta została ustanowiona 

w 10. rocznicę  powstania Katolickiego 

Radia Zamość jako wyraz uznania dla 

osób i instytucji, które w sposób szcze-

gólny przyczyniają się do rozwoju i 

działalności Radia. 

Wśród grona tegorocznych laure-

atów, które otrzymały nagrodę „Sem-

per Fidelis” za działalność w roku 2014 

był także Krasnobrodzki Dom Kultury. 

Uczestnicząc w tych wydarzeniach mia-

łam przyjemność odebrać  z rąk ks. Mi-

chała Maciołka - kanclerza Kurii Diece-

zjalnej w Zamościu medal oraz dyplom 

„za długotrwałą współpracę i przyjaźń 
oraz wkład w tworzenie i rozwój Ka-

tolickiego Radia Zamość” podpisany 

przez Dyrektora Katolickiego Radia Za-

mość ks. Krystiana Bordzania i Bisku-

pa Zamojsko-Lubaczowskiego Mariana 

Rojka.

Serdecznie dziękuję Kapitule „Sem-

per Fidelis” za dostrzeżenie działalności 

KDK i przyznanie tej zaszczytnej nagro-

dy. Jednocześnie, na ręce dyrektora Ka-

tolickiego Radia Zamość ks. Krystiana 

Bordzania składam serdeczne podzięko-

wania za owocną współpracę i promo-

wanie wydarzeń organizowanych przez 

KDK na antenie radiowej.

Gratuluję pozostałym laureatom te-

gorocznej nagrody „Semper Fidelis”, 

którymi byli: Starostwo Powiatowe w 

Lubaczowie, Firma Kamieniarska Road 

Memory, Firma Masket, Samodzielny 

Publiczny Szpital Wojewódzki im. Pa-

pieża Jana Pawła II, ks. Tadeusz Sochan 

- dyrektor Festiwalu Pieśni Maryjnej i 

ks. Józef Bednarski - duszpasterz rolni-

ków Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. 

Gratulacje należą się również tym, któ-

rzy otrzymali tytuł „Przyjaciela Katolic-

kiego Radia Zamość”, a są to: Wiesław 

Lipiec – rzecznik Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Lublinie, Zespół 
Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lu-

baczowie, Antoni Rzeźnik – nadleśniczy 

Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski i  ks. 

Jacek Rak - proboszcz Parafi i św. Stani-

sława w Żdanowie.

Mariola Czapla 

– dyrektor KDK
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Koncert dla Rodziców

W niedzielę 14 czerwca 2015 

roku o godz. 17.00 w Kra-

snobrodzkim Domu Kultury rozpoczął 
się „Koncert dla Rodziców”. Koncert 

ten ma już wieloletnią tradycję i na stałe 

wpisał się do kalendarza wydarzeń kul-

turalnych KDK. Jest szczególną formą 
prezentu od dzieci dla rodziców z oka-

zji Dnia Matki, który odbył się 26 maja 

oraz Dnia Ojca, który odbędzie się 23 

czerwca.

Do życzeń, kwiatów, prezentów i ca-

łusów, które otrzymały już mamy, a któ-

re wkrótce otrzymają także tatusiowie z 

okazji ich święta, podczas koncertu do-

łączono szczególne upominki: wiersze, 

piosenki, taniec i utwory instrumental-

ne.

W koncercie wzięli udział uczestni-

cy zajęć prowadzonych w Krasnobrodz-

kim Domu Kultury oraz zaproszeni 

wykonawcy z krasnobrodzkiego przed-

szkola i Szkoły Podstawowej w Majda-

nie Wielkim.

Koncert rozpoczął się montażem 

słowno-muzycznym pt. „Dla Mamy” 

w wykonaniu przedszkolaków gr. 0c z 

Przedszkola Samorządowego w Zespole 

Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie. 

Program został przygotowany pod kie-

runkiem p. Aliny Piela. 

Następnie na scenie pojawiła się 
grupa najmłodszych uczestników kon-

certu, która wraz ze swoją instruktorką 
p. Katarzyną Dziedzic zaprezentowała 

pokaz zumby. Dzieci w wieku 3-5 lat 

swoimi umiejętnościami tanecznymi i 

swobodą zachowania na scenie zachwy-

ciły licznie zgromadzoną na widowni 

publiczność, która poprosiła o bis. Za-

jęcia zumby w KDK prowadzone są 
przy współpracy ze Szkołą Tańca M. i J. 

Myka z Zamościa.

W programie koncertu były też pre-

zentacje wokalne. Wystąpiły solistki: 

Daria Gancarz, która wykonała piosen-

kę „List do mamy” z repertuaru Violetty 

Villas, Dominika Radlińska z piosenką 
„Otwórz serce” oraz Aleksandra Bełz, 

która zaśpiewała „Ludzkie gadanie”. 

W dalszej kolejności na scenie po-

jawili się instrumentaliści – uczestnicy 

zajęć muzycznych, którzy uczą się gry 

na instrumentach dętych: Anna Umiń-
ska, Anna Bełz, Klaudia Gancarz – 

grające na saksofonach oraz Dominika 

Koperwas, Norbert Buryło i Grzegorz 

Adamczuk grający na trąbkach. W ich 

wykonaniu usłyszeliśmy dwa utwory – 

„Te Deum” i „Amazing Grace”, które 

wykonali wraz ze swoim nauczycielem

-instruktorem p. Mateuszem Krawcem 

(trąbka) prowadzącym zajęcia w Kra-

snobrodzkim Domu Kultury, a jedno-

cześnie pełniącym funkcję kapelmistrza 

Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej. 

Kolejnym punktem niedzielnego 

koncerty był montaż słowno-muzycz-

ny pt. „Dziękuję Ci Mamo, dziękuję Ci 

Tato”, z którym wystąpili uczniowie kl. 

I-III ze Szkoły Podstawowej w Majda-

nie Wielkim. Bogaty w treści program, 

pełen wierszy i piosenek dla mamy i 

taty zakończony tańcem cygańskim zo-

stał przygotowany pod kierunkiem pań 
nauczycielek – Marioli Czekirda oraz 

Marii Kończewskiej.

Ostatnim punktem „Koncertu dla 

Rodziców” był pokaz tańca w wyko-

naniu Zespołu Tańca Nowoczesnego 

„Fart” z Krasnobrodzkiego Domu Kul-

tury. Dynamiczne układy taneczne przy-

gotowane pod kierunkiem pani instruk-

tor Anny Antoszczak zaprezentowali 

soliści, duety i mini formacja.

Oprócz występów artystycznych dla 

rodziców przygotowane zostały również 
upominki – serduszka, efekt zajęć pla-

stycznych prowadzonych w KDK pod 

kierunkiem p. Marzeny Mazurek. Po-

nadto dla występujących i dla publicz-

ności było również coś słodkiego.

Koncert przeszedł już do historii. 

Serdecznie dziękuję wszystkim wystę-
pującym i tym, którzy mieli swój udział 
w jego przygotowaniu oraz licznie z 

gromadzonej publiczności.

Dziękuję również p. Józefowi Zdy-

blowi, który utrwalił cały koncert nagry-

wając go. Dzięki temu, to co działo się 
na scenie KDK będą mogli obejrzeć (na 

www.forum.krasnobrod.org) również ci, 

którzy nie mogli uczestniczyć w koncer-

cie.

Mariola Czapla

Fotoreportaż – str. 11

fot. M. Mazurek

Tegoroczne „Dni Krasnobrodu” 

odbędą się w dniach 24-26 lip-

ca. 

Na piątkowe popołudnie 24 lipca 

zaplanowano otwarcie wystawy foto-

grafi cznej Aleksandra Krupy z Kanady. 

W sobotę 25 lipca odbędzie się fe-

styn na stadionie sportowym z wieloma 

atrakcjami i dobrą muzyką. Poprzedzą 
go Spławikowe Zawody Wędkarskie o 

Puchar Burmistrza Krasnobrodu oraz 

Rodzinny Rajd Rowerowy organizowa-

ny przez „Virgo Roztocze”.

Natomiast w niedzielę 26.07.2015r. 

odbędzie się Jubileuszowy XXV Prze-

gląd Orkiestr Dętych pod honorowym 

patronatem Starosty Zamojskiego Hen-

ryka Mateja. W tym dniu gościnnie wy-

stąpi także Nieetatowa Orkiestra Woj-

skowa działająca przy Stowarzyszeniu 

„Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami” w 

Zamościu.

Szczegółowy program imprezy zo-

stanie podany w późniejszym terminie 

na plakatach i stronie internetowej mia-

sta, ale już teraz w imieniu organizato-

rów, którymi są Burmistrz Krasnobrodu 

i Krasnobrodzki Dom Kultury serdecz-

nie zapraszam do udziału w tym wyda-

rzeniu.

Mariola Czapla

Dni Krasnobrodu 2015
Rekrutacja

do Liceum 

Ogólnokształcącego

w Krasnobrodzie

Trwa rekrutacja do Liceum ogól-

nokształcącego w Krasnobro-

dzie na rok szkolny 2015/2016. Plano-

wany jest nabór  do następujących klas 

pierwszych w naszym:

- klasa administracja i komunikacja      

kkspołeczna,

-   klasa edukacja pożarnicza,

-   klasa biologiczno-chemiczna.

Szczegółowe informacje są za-

mieszczone na stronie www.zsokrasno-

brod.pl, można je też uzyskać w  sekre-

tariacie szkoły.
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Spotkanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 

W rocznicę wizyty Papieża Po-

laka w Zamościu, dnia 12 

czerwca 2015 roku w uroczej dolinie 

przy kaplicy św. Rocha w Krasnobro-

dzie miało miejsce spotkanie Rodzi-

ny Szkół im. Jana Pawła II. W hołdzie 

Świętemu Janowi Pawłowi II odbył się 
przegląd Pieśni Pilegrzymkowej „Szu-

kałem Was a teraz wy przyszliście do 

mnie” w wykonaniu młodzieży ze szkół 
noszących imię naszego Patrona. Już w 

przeddzień tego wydarzenia odbył się 
Rajd Gwiaździsty z Ciotuszy do Kra-

snobrodu zakończony na terenie ZSO w 

Krasnobrodzie ogniskiem i wieczorem 

poezji śpiewanej. Pod doświadczonym 

okiem Pana Jarosława Jabłońskiego, 

pełen przygód, przeniknięty śpiewem 

i dobrym humorem Rajd Gwiaździsty 

ukończyła młodzież z Hrubieszowa i 

Tereszpola.

Honorowy Patronat nad wydarze-

niem objęli Pasterz Diecezji Biskup Ma-

rian Rojek oraz Burmistrz Krasnobrodu 

Kazimierz Misztal, który zaszczycił nas 

swoją obecnością. Wymowne znaczenie 

ma również fakt, że zgodnie z zamy-

słem Pana Andrzeja Czapli Dyrektora 

ZSO im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 

wracamy do  tradycji Przeglądu Pieśni 

Pielgrzymkowej w Roku Jubileuszu 

50-lecia koronacji Matki Bożej Kra-

snobrodzkiej. Centralnym wydarzeniem 

była Msza święta celebrowana o godzi-

nie 10.00 przy kaplicy św. Rocha przez 

ks. Biskupa Mariusza Leszczyńskiego. 

Obecność i pasterskie słowo Księdza 

Biskupa wprowadziły wśród uczestni-

ków rodzinną i serdeczną atmosferę. W 

oprawę liturgii pięknie zaangażowała się 
młodzież, poprzez śpiew scholi, czytania 

oraz służbę przy ołtarzu. To wydarzenie, 

aura  i atmosfera, która nam towarzyszy-

ła znajduje dobre odzwierciedlenie w 

słowach Jana Pawła II, które przytoczył 
ks. Biskup rozpoczynając homilię:
„…Tu z wyjątkową mocą zdaje się prze-

mawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, 

srebro jezior i rzek. Tu śpiew ptaków 

brzmi szczególnie znajomo, po polsku. A 

wszystko to świadczy o miłości Stwórcy, 

o ożywczej mocy Jego Ducha i o odku-

pieniu, którego Syn dokonał dla człowie-

ka i dla świata. Wszystkie te istnienia 

mówią o swojej świętości i godności, 

które odzyskały wtedy, gdy «Pierworod-

ny z całego stworzenia» przyjął ciało z 

Maryi Dziewicy.”

Po Mszy świętej rozpoczął się Prze-

gląd Pieśni Pielgrzymkowej. Można 

śmiało powiedzieć, że został on zainau-

gurowany przez ks. Biskupa Mariusza 

grą na harmonijce utworu „Barka”.  Po 

wspólnym zdjęciu przegląd pieśni po-

prowadziła uczennica Karolina Grodzka. 

Wśród uczestników przeglądu występo-

wała młodzież z następujących szkół: 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Bełżcu, Samorządowej Szkoły Pod-

stawowej im. Jana Pawła II w Goździe 

Lipińskim, Gimnazjum nr 3 im. Jana 

Pawła II w Zespole Szkół Miejskich 

w Hrubieszowie, Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Majdanie Sopockim Pierw-

szym, Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Miączynie, Zespołu Szkół Samorządo-

wych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-

Zaorędzie oraz gospodarze z ZSO im. 

Jana Pawła II w Krasnobrodzie.

Oczywiście dla wszystkich uczestni-

ków zostało przygotowane „małe co nie-

co”. Warto w tym miejscu podziękować 
sponsorom ogniska i pysznej grochówki 

Państwu Adamczukom, właścicielom 

Marketu Spożywczego. 

Organizując festiwal postawiliśmy 

sobie kilka celów: upamiętnienie wizyty 

Jana Pawła II w Zamościu; inspirowanie 

młodych talentów do poszukiwań twór-

czych w dziedzinie muzyki; integrowa-

nie Rodziny Szkół noszących imię św. 

Jana Pawła II; ukazanie wartości wiary 

poprzez muzykę i poezję oraz promocję 
szkoły i miasta. Mamy nadzieję, że cele 

które nam przyświecały zostały osią-
gnięte. Odważnie podejmiemy te wy-

zwania także w przyszłości.

Ks. Piotr Jakubiak

Fotoreportaż – str. 10

Fot. Mariola Czapla
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Zawody sportowo-pożarnicze OSP

W niedzielę 7 czerwca 2015 

roku w miejscowości Jacnia 

(gm. Adamów) odbyły się zawody spor-

towo-pożarnicze dla jednostek Ochot-

niczy Straży Pożarnych z terenu gmin 

Adamów i Krasnobród. Obsługę orga-

nizacyjną zawodów zapewniła gmina 

Adamów, zaś sędziowską Komen-

da Miejska Państwowej Straży 

Pożarnej w Zamościu.

Zawody składały się z dwóch 

części: 1. Sztafeta pożarnicza z 

przeszkodami, 2. Ćwiczenia bo-

jowe. 

W tej sportowo-pożarniczej 

rywalizacji gminę Krasnobród re-

prezentowało 10 jednostek OSP, 

3 drużyny młodzieżowe (2 chło-

pięce: Majdan Wielki i Wólka 

Husińska i 1 drużyna dziewcząt z 

Huciska) oraz jedna drużyna ko-

bieca z Majdanu Wielkiego.

Wyniki zawodów dla jednostek OSP 

z gminy Krasnobród przedstawiają się 
następująco:

I miejsce - Krasnobród - 71,06 pkt.

II miejsce - Wólka Husińska - 73,28 pkt.

III miejsce -  Majdan Wielki - 74,41 pkt.

IV miejsce - Majdan Mały -76,10 pkt.

V miejsce - Stara Huta - 77,47 pkt.

VI miejsce - Hutków - 85,05 pkt.

VII miejsce - Zielone - 95,02 pkt.

VIII miejsce - Hucisko - 103,76 pkt.

IX miejsce - Hutki - 107,02 pkt.

X miejsce - Dominikanówka - 184,29 pkt.

Wśród drużyn młodzieżowych 

chłopców lepszą okazała się drużyna z 

Wólki Husińskiej (69,99 pkt.), która za-

jęła I miejsce, drugą lokatę zdobyła dru-

żyna z Majdanu Wielkiego (91,14 pkt.). 

Natomiast drużyna dziewcząt z Huciska 

uzyskała 114,4 pkt., a drużyna kobiet z 

Majdanu Wielkiego 78,15 pkt.

Drużyny biorące udział w zawodach 

otrzymały nagrody rzeczowe ufundowa-

ne i wręczone przez burmistrza Krasno-

brodu Kazimierza Misztala.

Drużynom z obu gmin biorą-
cym udział w zawodach kibico-

wali mieszkańcy poszczególnych 

miejscowości, a także przybyli 

na zawody goście: zastępca Ko-

mendanta Miejskiego PSP w Za-

mościu - bryg. mgr inż. Mirosław 

Michoński, płk. pożarnictwa w 

st. spocz. Mieczysław Skiba, oraz 

przedstawiciele władz samorzą-
dowych: wicestarosta Zamojski 

Kazimierz Mielnicki pełniący 

jednocześnie funkcję  prezesa 

Oddziału Zarządu Powiatowego 

ZOSP RP, wójt gminy Adamów 

Dariusz Szykuła, burmistrz Krasnobro-

du Kazimierz Misztal i doradca burmi-

strza Krasnobrodu Janusz Oś.  

M. Czapla
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Święto Patrona Szkoły w Majdanie Wielkim

Dnia 29 maja 2015 roku obcho-

dzone było Święto Patrona w 

Szkole Podstawowej im. Kardynała Ste-

fana Wyszyńskiego w Majdanie Wiel-

kim. Uroczystość rozpoczęła się w ka-

plicy pod wezwaniem św. Brata Alberta 

częścią artystyczną pt. „Testament Pry-

masa Tysiąclecia” w wykonaniu 

uczniów tutejszej szkoły pod kie-

runkiem nauczycieli: pani Graży-

ny Kawalec i pana Jacka Kowali-

ka. Uczniowie naszej szkoły mieli 

możliwość oddać cześć swojemu 

Patronowi, który bardzo kochał 
dzieci i młodzież, i to właśnie w 

nich widział przyszłość narodu.

Następnie mszę świętą odpra-

wił i homilię wygłosił ksiądz pra-

łat Eugeniusz Derdziuk. Na uroczystości 

przybyli dyrektorzy szkół z terenu Gmi-

ny Krasnobród z pocztami sztandarowy-

mi, władze samorządowe, przewodni-

czący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, 

radni i sołtys wsi Majdan Wielki i inni 

zaproszeni goście oraz społeczność lo-

kalna z Majdanu Wielkiego.

Po mszy świętej Dyrektor Szkoły 

zaprosiła gości na dalszą część uroczy-

stości, która miała miejsce w budynku 

szkoły. Następnie został rozstrzygnięty 

konkurs multimedialny pt. ,,Prymas Ty-

siąclecia” przygotowany przez uczniów 

szkół z terenu Miasta i Gminy 

Krasnobród. 

Święto Patrona Szkoły jest 

okazją do spotkania społeczności 

lokalnej i szkolnej z władzami sa-

morządowymi, emerytowanymi 

nauczycielami oraz pokazania do-

robku szkoły i osiągnięć uczniów. 

mgr Krystyna Gęśla

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim
Piknik Rodzinny

3 czerwca 2015 r. odbył się Piknik 

Rodzinny dla rodziców oraz uczniów 

Szkoły Podstawowej w Majdanie Wiel-

kim. Podczas pikniku uczniowie klas 

0-VI zaprezentowali część artystyczną 
skierowaną do rodziców.  Następnie 

mali artyści otrzymali gorący posiłek: 

kiełbaski oraz pizzę. Tego dnia swoje 

święto obchodziły również dzieci, dla-

tego miały zapewniony szereg atrak-

cji: dmuchane zjeżdżalnie, trampolinę, 
samochodziki oraz inne zabawy na 

świeżym powietrzu. Najwięcej frajdy 

przyniósł wszystkim mecz siatkówki ro-

zegrany pomiędzy dziećmi a ich rodzi-

cami. Serdecznie dziękujemy rodzicom 

zaangażowanym w przygotowaniach 

do pikniku. Na zakończenie uczniowie 

otrzymali jabłka z programu ,,Embargo 

Rosyjskie”.

Rajd pieszy

10 czerwca 2015 r. uczniowie klas V 

i VI wzięli udział w III Rajdzie Pieszym 

Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego Diecezji Zamojsko – Lubaczow-

skiej. Organizatorem rajdu była Szkoła 

Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księ-
dza Prymasa Wyszyńskiego w Biłgora-

ju. Chętne szkoły miały do wyboru trzy 

trasy rajdu o zróżnicowanej długości, 

nasza szkoła wybrała trasę liczącą 9 km: 

Zaboreczno (Pomnik Bitwy Partyzanc-

kiej) – Dominikanówka – Sanktuarium 

Najświętszej Marii Panny w Krasnobro-

dzie. Organizatorzy zapewnili wykwali-

fi kowanych przewodników, drożdżów-

ki, napoje, kiełbaski i chleb. Wszystkie 

szkoły spotkały się w Sanktuarium w 

Krasnobrodzie, gdzie została odprawio-

na Msza św., po której odbyła się Droga 

Krzyżowa na Kalwarii. Następnie dzieci 

przemaszerowały do Kaplicy Objawień 
na Wodzie i tam otrzymały gorący posi-

łek. Rajd zakończył się o godz.15.00.

Czwarty raz na ,,Zielonej szkole”

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Majdanie Wielkim informuje, że 45 

uczniów wraz z opiekunami zosta-

ło zaproszonych przez Fundację ING 

Dzieciom na dwutygodniową ,, Zieloną 
Szkołę” do Wisły w październiku bieżą-
cego roku. Byliśmy na ,, Zielonej szko-

le” w Wiśle w roku 2008; 2010; 2012 i 

będziemy w 2015.

Noc bibliotek

30 maja 2015 roku szkolna bibliote-

ka brała udział w I wydaniu krajowym 

„Noc bibliotek”.

Nocy towarzyszyły:

1. Akcja przynieś książkę do biblioteki.

2. Załóż kratę.
3. Gra „Poszukiwacze wiedzy”

4. Konkursy pt.: „Znawcy lektur”.

5. Dyskoteka pt. „Zabawa ulubionych 

bohaterów przeczytanych książek”

Uczniowie chętnie uczestniczyli w grach 

i konkursach oraz w dyskotece. Za rok 

powtórzymy taką akcję.
Zachęcamy do śledzenia aktualności 

z życia naszej szkoły na stronie www.

spmajdan.krasnobrod.pl

  

mgr Joanna Kwiatkowska
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I Festyn Rodzinny w ZSO

W dniu 23 maja 2015 roku, o 

godzinie 15, rozpoczął się I 

Festyn Rodzinny. Jego organizatorami 

była Dyrekcja i Rada Rodziców Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Krasno-

brodzie. 

Zebranych gości powitał Dyrektor, 

pan Andrzej Czapla. Najważniejszym 

punktem programu była prezentacja 

projektów edukacyjnych, przygotowa-

nych przez klasy drugie. Dla nas było 

to duże wyzwanie. Prezentację projek-

tów rozpoczęła klasa II „D” z tematem 

„Znaczenie roślin leczniczych w życiu 

człowieka” pod opieką wychowawczy-

ni - pani Bożeny Juszczak. Klasa II „B” 

swoim projektem przygotowanym pod 

kierunkiem wychowawczyni - pani Ma-

rzeny Teterycz przybliżyła nam ślady 

Polaków w krajach anglojęzycznych. 

Natomiast klasa II „A” pod przewodnic-

twem pani Agnieszki Cisek, przedstawi-

ła nam współczesny savoir vivre. 

Uczniowie wykazali się ogromną 
pomysłowością. Prezentując swoje pro-

jekty przed szerszym gronem odbior-

ców, mieliśmy możliwość sprawdzenia 

swoich umiejętności w publicznym 

wystąpieniu. Przygotowując plakaty, 

mogliśmy zaprezentować swoje zdolno-

ści artystyczne. Podejmowane działania 

projektowe wspierały każdego ucznia, 

rozwijały kreatywność, ciekawość po-

znania i otwartość na wiedzę wszystkich 

uczniów. Z analizowanych kart samo-

oceny uczniów wynika, że tematyka 

projektów bardzo 

nas zainteresowała 

i poszerzyła wiado-

mości z wielu dzie-

dzin. Stwierdzamy, 

że realizacja pro-

jektu pomoże nam 

w przyszłości w 

wyborze zawodu. 

Wszyscy zaliczyli-

śmy swoje projek-

ty. Wspomnienia 

z realizacji zadań 
projektowych po-

zostaną na długo w naszej pamięci, a 

koszulki z nazwiskiem i numerem z 

dziennika lekcyjnego uczniów klasy II 

„D”, będą im o tym przypominać. 
Projekty prezentowane były w 

przeddzień „Dnia Matki”, więc wykona-

nie piosenki „Kwiaty Polskie” i wręcze-

nie własnoręcznie zerwanego bukiecika 

z kwiatów i ziół z krasnobrodzkich pól i 

łąk, były miłym akcentem zakończenia 

projektów. 

Nasze koleżanki z klasy II „D” 

umilały czas pomiędzy prezentacjami, 

wykonując układy taneczne. Podczas 

festynu zostało podpisane porozumienie 

pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących a Komendantem 

Miejskim Państwowej Straży Pożarnej 

w Zamościu, o współpracy w zakresie 

edukacji pożarniczej, która będzie ele-

mentem kształcenia w klasie I liceum 

w nadchodzącym roku szkolnym. Mło-

dzieżowa drużyna OSP w Majdanie 

Wielkim zaprezentowała pokaz spraw-

ności strażackiej. W czasie festynu moż-
na było również sprawdzić swoje umie-

jętności w różnorodnych konkurencjach 

sportowych. Rada Rodziców przygoto-

wała dla uczestników poczęstunek - po-

trawy z grilla, tradycyjną grochówkę i 

herbatę. Serdecznie dziękujemy wszyst-

kim, którzy uczestniczyli w festynie, a 

szczególnie rodzicom, którzy pomogli 

w zorganizowaniu imprezy. Jedynym 

mankamentem tego dnia była pogoda, 

która trochę popsuła nam szyki ale nie 

humory. Do zobaczenia na II Festynie 

Rodzinnym za rok.

 

Uczniowie 

klas drugich gimnazjum



Gazeta     rasnobrodzka 9Czerwiec 2015

Sercem śpiewali dla Maryi w Werbkowicach

Wśród tylu dróg w maju jedna 

zaprowadziła czcicieli Matki 

Bożej do Werbkowic, gdzie w dniach 

16-17.05.2015r. miał miejsce V Festiwal 

Pieśni i Piosenki Maryjnej. Pierwszego 

dnia w kościółku Matki Bożej Nieusta-

jącej Pomocy wielbili Matkę Bożą przez 

śpiew uczniowie szkół podstawowych 

i młodzież (13 podmiotów wykonaw-

czych, soliści i zespoły), a w drugim 

dniu w Gminnym Ośrodku Kultury 

dorośli zrzeszeni w chórach, zespołach 

wokalno-instrumentalnych i ludowych 

(20 podmiotów artystycznych, soliści i 

zespoły). 

Według regulaminu wykonawcy 

mieli zaprezentować po 2 utwory reli-

gijne, w tym jeden maryjny. Festiwal 

Maryjny w sumie zgromadził blisko 250 

uczestników z powiatów: chełmskiego, 

hrubieszowskiego, tomaszowskiego i  

zamojskiego z naszej diecezji, a nawet 

z archidiecezji lubelskiej. Festiwal po-

prowadziła Maria Marut – instruktor do 

spraw teatru i Klubu Literackiego Ziemi 

Hrubieszowskiej (Hrubieszowski Dom 

Kultury) w Hrubieszowie. 

Prezentacje artystyczne dzieci i 

młodzieży oceniało jury w składzie: 

przewodniczący – ks. Andrzej Łuszcz 

– proboszcz Parafi i Wniebowzięcia Naj-

świętszej Maryi Panny w Buśnie, oraz 

członkowie: Adam Szabat – trener wo-

kalny I stopnia REW Hrubieszowskiej 

Akademii Śpiewu, Paweł Kłosiński – 

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, 

zaś występy dorosłych jury w składzie: 

przewodniczący – Adam Szabat – trener 

wokalny I stopnia REW Hrubieszow-

skiej Akademii Śpiewu, oraz członko-

wie: ks. Artur Prażak Parafi a św. Miko-

łaja w Hrubieszowie, Paweł Kłosiński 

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie. 

Poziom artystyczny występów był 
wysoki. Wykonawcy starali się wyśpie-

wać w słowach swoje dziękczynienie, 

uwielbienie, błaganie, prośby, troski do 

Matki Bożej i Pana Boga. Była to praw-

dziwa uczta duchowa dla słuchaczy. W 

opinii niektórych, w tych dniach festi-

walowych, to jakby niebo otworzyło się 
nad Werbkowicami, a słońce rozjaśniło 

swym blaskiem serca widzów. W tym 

czasie Werbkowice stały się Rajskim 

Ogrodem, gdzie króluje najpiękniejszy 

kwiat majowy – Matka Boża. 

Zespół folklorystyczny „Wójto-

wianie” z Krasnobrodu, biorący udział 
w tej uczcie na cześć Maryi na scenie, 

może to z całą pewnością potwierdzić. 
W naszym przekonaniu tu nie liczyły się 
miejsca i nagrody, choć i one były za-

pewnione, tu wykonawcy chcieli otwo-

rzyć swe serce dla Maryi i wielbić Ją 
poprzez dar śpiewu otrzymany od Boga. 

Każdy stawał się przepełniony miłością, 
dobrym słowem i prawdą. Takiego typu 

spotkania umacniają nas w wierze i czy-

nieniu dobra, by dawać świadectwo mi-

łości oraz zbliżają ludzi do świętości. 

Warto dodać, że „Wójtowianie” w 

składzie: śpiewaczki - Alicja Olszew-

ska, Alicja Parkitny – kierownik zespo-

łu, Wiesława Dąbrowska, Zofi a Przytu-

ła, Alina Słota wraz z kapelą w składzie: 

Mirosław Berlin – akordeon, Bogusław 

Najda – bębenek, śpiew i Krzysztof 

Ujma – kontrabas wykonując na dwa 

głosy pieśń Maryjną – „Głos duszy” 

oraz religijną – „Prawo miłości” zostali 

laureatami II miejsca.

Organizatorami Majowego Festiwa-

lu Maryjnego byli: Wójt Gminy Wer-

bkowice, Gminny Ośrodek Kultury w 

Werbkowicach, Rada Gminy Werbko-

wice, Parafi a Św. Michała Archanioła w 

Werbkowicach i Starostwo Powiatowe 

w Hrubieszowie, którzy serdecznie za-

praszają za rok do Werbkowic. 

 Alina Słota



2,50 zł

SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II

12.06.2015r.

Przegląd Pieśni 
Pielgrzymkowej



2,50 zł

SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II

14.06.2015r.

Koncert 

dla

Rodziców

.

Przegląd Pieśni 
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Tradycje kulinarne 

inspiracją współczesnej kuchni

Aby zaktywizować mieszkańców 

gmin powiatu zamojskiego w 

kierunku zachowania i wykorzystania 

dziedzictwa kulinarnego Zamojszczy-

zny Lokalna Grupa Działania „Nasze 

Roztocze” wspólnie ze Starostwem Po-

wiatowym w Zamościu przygotowały 

projekt pod nazwą „Tradycje kulinarne 

inspiracją współczesnej kuchni”. Przed-

sięwzięcie obejmowało warsztaty ku-

linarne przeprowadzone dla mieszkań-
ców na terenie czterech gmin: Adamów, 

Krasnobród, Zamość i Zwierzyniec. 

Tego typu warsztaty odbyły się dnia 

18.05.2015r. w Krasnobrodzkim Domu 

Kultury. Wzięło w nich udział 16 pań z 

kilku miejscowości należących do gmi-

ny Krasnobród, m.in.: Majdanu Małego, 

Krasnobrodu i Wólki Husińskiej. Jako 

mieszkanka Krasnobrodu, także mia-

łam przyjemność uczestniczyć w tych 

warsztatach i nie żałuję, gdyż pożytecz-

nie spędziłam wolny czas.  

Spotkanie prowadzone przez mi-

strza kuchni pana Adama Kota obej-

mowało część teoretyczną (omówienie 

tematu warsztatów, poznanie nazw i 

przepisów dań oraz podział na trzy gru-

py, których zadaniem było sporządzenie 

poszczególnych dań). Następnie miała 

miejsce część praktyczna, podczas któ-

rej przygotowano: zupę cebulową (tzw. 

kacówkę, uwielbianą przez Francuzów) 

na białym winie z grzankami (z bagiet-

ki) zapiekanymi z serem żółtym, polę-
dwiczki wieprzowe w sosie z zielonym 

pieprzem, łososia zapiekanego w cieście 

francuskim ze szpinakiem oraz cia-

steczka „kokosanki” i szyszki z krówek 

mlecznych z ryżu preparowanego. Pracę 
koordynował profesjonalny szef kuchni 

p. Adam, który czuwał nad poprawnym 

przygotowaniem potraw. On też dzielił 
się wiedzą i umiejętnościami z uczest-

nikami warsztatów. Zdradził też kilka 

cennych sekretów kulinarnych, np. że 

lepiej do smażenia używać masło klaro-

wane, jak nakrywać stół do uroczystego 

obiadu, wykorzystując przy tym kwiaty 

i stylowe świeczniki, jak składać ser-

wetki w różnych kolorach i dekorować 
nimi stół, aby wyglądał ekskluzywnie, 

jak układać dania na talerzu i dekorować 
potrawy dodatkami z sałaty lodowej, 

roszponki, bazylii, mięty, tymianku czy 

truskawkami i octem balsamicznym, 

aby cieszyć oko i podkreślić apetyczny 

wygląd. Panie poznały także dwa cieka-

we sposoby podawania ziemniaków do 

mięsa w formie różyczek zapiekanych 

i plasterków zapiekanych oprószonych 

papryką czerwoną.
Warsztaty zakończyły się wspólną 

degustacją przygotowanych potraw z 

udziałem zaproszonych gości: Kazimie-

rza Misztala - burmistrza Krasnobrodu, 

Janusza Osia – doradcy burmistrza Kra-

snobrodu, Kazimierza Gęśli – sekretarza 

Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 

i Marioli Czapli – dyrektora Krasno-

brodzkiego Domu Kultury. Wszystkim 

bardzo smakowały efektownie podane 

potrawy.

Panie otrzymały również publika-

cję „Tradycje kulinarne Zamojszczyzny 

i Roztocza” wydaną przez LGD przy 

współfi nansowaniu ze środków UE, za-

wierającą przepisy kulinarne wypróbo-

wane na poprzednich warsztatach kuli-

narnych. 

Warto dodać, że  szyszki oferowane 

podczas degustacji już niektóre panie z 

Krasnobrodu wykonywały w latach sie-

demdziesiątych XX wieku. 
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Do dziś zachowały się jeszcze zeszyty 

z dawnymi przepisami kulinarnymi, bę-
dące efektem tzw. kursów gotowania i 

pieczenia. 

Jako 14 – letnia dziew-

czynka chodziłam z mamą 
na taki kurs, który był prowa-

dzony w domu prywatnym u 

państwa Janiny i Józefa Pi-

turów przy ul. Aleja NMP w 

Krasnobrodzie w 1972 roku i 

posiadam 2 zeszyty z przepi-

sami z tamtego kursu. 

W opinii pań biorących 

udział w warsztatach kulinar-

nych, tego typu spotkania są 
budujące i pożyteczne, ponie-

waż pozwalają oderwać się 

od szarej i pędzącej rzeczywistości, a 

jednocześnie rozwinąć horyzonty kuli-

narne gospodyń domowych. 

Następnym elementem projektu re-

alizowanego przez LGD i współfi nanso-

wanego przez Starostwo Powiatowe w 

Zamościu będzie opra-

cowanie przewodnika 

kulinarnego zawierają-
cego przepisy potraw 

przygotowywanych 

podczas wszystkich 

warsztatów. Należało-

by w przyszłości kon-

tynuować tego typu 

działania, by wrócić do 

przeszłości i otworzyć 
się na przyszłość kuli-

narną.

Alina Słota

XX Jubileuszowy 
Gminny Konkurs 

Recytatorski Przedszkolaka

Na początku czerwca 2015 roku w Krasnobrodzie od-

była się jubileuszowa, dwudziesta edycja Gminnego 

Konkursu Recytatorskiego Przedszkolaka. Konkurs jak zwykle 

cieszył się dużym powodzeniem, o czym świadczyć może licz-

ba uczestników. W tym roku do konkursu zgłoszonych zostało 

blisko 160 przedszkolaków z całej gminy. Były to w większości 

dzieci z zerówek, ale nie brakowało też młodszych uczestników 

w wieku 3, 4 i 5 lat.

Główna część konkursu miała miejsce w dniu 2 czerwca 

w Krasnobrodzkim Domu Kultury. Tam w sali widowiskowej 

zaprezentowała się większość przedszkolaków. W tym roku 

grupowo wychodziły na scenę i prezentowały swoje wiersze, 

aby było im raźniej i aby pewniej się czuły. Oczywiście nie 

wszystkie utwory były recytowane całą grupą, były też występy 

indywidualne, w duetach i mniejszych grupkach.  Prezentowa-

ny repertuar był zróżnicowany, było wiele wierszy z literatury 

dziecięcej, m. in. o zwierzątkach, ale także wierszy o mamie i 

dla mamy oraz dla tatusiów z okazji ich świąt.
Wszystkie przedszkolaki dobrze spisały się na scenie, choć 

niektórzy niezbyt pewnie czuli się w tej roli. Podziękowaniem 

za recytacje i odwagę były upominki i dyplomy ufundowane 

przez Krasnobrodzki Dom Kultury, które na zakończenie kon-

kursu wręczono uczestnikom.  

Druga część konkursu miała miejsce w dniu 8 czerwca, ale 

tym razem już nie w KDK, ale w przedszkolu. Tutaj przygoto-

wane przez siebie wiersze recytowała ponad 20 osobowa grupa 

4-latków. Tak jak i recytatorzy w KDK, tak i tutaj na zakoń-
czenie pięknych recytacji przedszkolaki otrzymały upominki i 

pamiątkowe dyplomy.

Jubileuszowy XX Gminny Konkurs Recytatorski przeszedł 
już do historii. Serdecznie dziękuję przedszkolakom za ich wy-

stępy, a nauczycielom oraz rodzicom za przygotowanie dzieci 

do udziału w konkursie. Już teraz zapraszam na kolejne edycje 

konkursu.

M. Czapla

Fotoreportaż - str. 20

fot. Marzena Mazurek

Międzynarodowy Festiwal 

„Śladami Singera” 2015

Krasnobrodzki Dom Kultury 

i Ośrodek „Brama Grodzka 

- Teatr NN” w Lublinie serdecznie za-

praszają na Międzynarodowy Festiwal 

„Śladami Singera”. 

„Śladami Singera: Warsztaty. Spo-

tkania. Sztuka” to interdyscyplinarny 

projekt edukacji kulturalnej i artystycz-

nej realizowany w wybranych mia-

steczek Lubelszczyzny. Inspiracją dla 

powstania idei projektu jest twórczość 
noblisty Izaaka Baszewisa Singera, 

osadzona w wielokulturowej scenerii 

miasteczek regionu. Realizacja projektu 

składa się z dwóch głównych elemen-

tów: warsztatów w miejscowościach 

oraz Festiwalu „Śladami Singera”.

W Krasnobrodzie pierwsze spotkanie warsztatowe 

przedzające festiwal odbyło się w KDK i były to warsztaty 

fotografi czne. Kolejne odbywają się w Majdanie Małym 

-  budują tam latawce, które będą później zaprezentowane 

na festiwalu w Krasnobrodzie.

Festiwal „Śladami Singera” rozpoczynie się 9 lipca 

2015 roku, a na jego trasie znajdzie się w tym roku aż 8 

miejscowości, o których pisał Singer. W Krasnobrodzie 

międzynarodową grupę artystów – tancerzy, muzyków, 

aktorów, cyrkowców, fotografów i animatorów kultury bę-
dziemy gościli w dniach 17-18 lipca 2015r. 

Warsztaty, spotkania, sztuka, to wiele atrakcji, z któ-

rych będzie można skorzystać podczas krasnobrodzkich 

dni festiwalowych. Informacje ze szczegółowym progra-

mem festiwalu w Krasnobrodzie podane będą w później-

szym terminie, ale już teraz serdecznie zapraszamy. 

Mariola Czapla
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Dzisiaj słowa same układają się 
w zdania, które pełne są wiary i 

nadziei. Jestem radosna i szczęśliwa po-

dobnie jak Polacy, którzy także czekali 

na tę chwilę. W mojej małej Ojczyźnie 

ludzie uśmiechają się do siebie i mówią: 
Mamy Prezydenta od Pana Boga. Zda-

jemy sobie sprawę, że nie będzie łatwo, 

ale nikt nie może zabrać nam tych chwil 

radości. W moim życiu jest to jeszcze 

jedna, bardzo ważna chwila, którą dano 

mi przeżyć.
Pan Prezydent Andrzej Duda swoją 

katolicką postawą, uczciwością i praco-

witością trafi ł do serc Polaków, którzy 

mieli już dosyć buty, cynizmu, kłamstwa 

i liberałów myślących, że nawet Pana 

Boga można sprywatyzować i mieć Go 

na własny użytek. 

Gdyby żył Święty Jan Paweł II, 

powiedziałby do nas: Musicie być mą-
drzy, silni duchem, by nie utracić tego, 

co osiągnęliście z tak wielkim trudem. 

Nasza mądrość i roztropność będzie 

znów potrzebna podczas jesiennych 

wyborów. Do tego czasu powinniśmy 

starać się by znikły podziały w naszym 

społeczeństwie. Swoją mądrość i siły w 

działaniu winniśmy razem z Panem Pre-

zydentem Andrzejem Dudą skierować 
ku naprawie Rzeczpospolitej, aby było 

w niej miejsce dla wszystkich Polaków. 

Najwyższy czas, by mieszkańcy kraju 

nad Wisłą żyli godnie. Będziemy mogli 

zrealizować to w pełni, gdy wygramy 

jesienne wybory. Poprowadzi nas nowy 

Prezydent, któremu zaufaliśmy.

Myślę, że poważny problem w Pol-

sce stanowią mass media. To właśnie 

one kierują podświadomością ludzi, 

podsycają nienawiść i szerzą zło. Moim 

zdaniem mamy dwie możliwości. Po 

pierwsze błagać Ducha Świętego, by 

odnowił ich serca, myślenie i działanie 

na korzyść naszego kraju. Jeśli się nie 

uda, to Naród Polski powinien odwró-

cić się od mediów, które są przeciwko 

Ojczyźnie.

Korzystając z okazji, przesyłam ser-

deczne gratulację dla Pana Prezydenta 

Andrzeja Dudy i życzę pięknej, owocnej 

pracy dla wspólnego dobra.

Józefa Kusz

Nasza nadzieja

Singer i warsztaty latawcowe w Majdanie Małym

W ramach projektu „Śladami 

Singera: Warsztaty. Spotka-

nia. Sztuka” realizowanego przez Ośro-

dek Brama Grodzka - Teatr NN w Lubli-

nie, w niedzielę 14 czerwca 2015 roku w 

Majdanie Małym odbyły się warsztaty 

podczas, których wykonywano latawce.  

Dlaczego Singer i latawce? Bo 

wspomniany wyżej projekt to realizacja 

pasji i spełnianie marzeń mieszkańców 

miejscowości położonych na szlaku 

singerowskiego festiwalu pod kierun-

kiem wyjątkowych osób, które  dzielą 
się swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Marzeniem części mieszkańców gminy 

Krasnobród, a dokładniej Majdanu Ma-

łego było zrobienie czegoś nietypowego 

jak latawce.

Warsztaty poprowadził  instruk-

tor modelarstwa p. Leszek Kryszczuk. 

Zanim jednak rozpoczęły się zajęcia 

uczestnicy wysłuchali informacji o pro-

jekcie i Festiwalu „Śladami Singera”, 

które przekazała niżej podpisana. Potem 

p. Leszek dokonał wprowadzenia do 

tematu poprzez prezentację multime-

dialną. Na początku przedstawił krótką 
informację o instytucji realizującej pro-

jekt, tj. o Bramie Grodzkiej, a następnie 

przedstawił historię latawców.

W końcu przyszedł najbardziej 

oczekiwany moment – zajęcia praktycz-

ne. Do pracy z wielkim zapałem przy-

stąpiły dzieci, młodzież i dorośli. Prace 

modelarskie pod kierunkiem instruktora 

wykonywano indywidualnie i  grupowo, 

a także rodzinie. Aż miło było popatrzeć 
jak dzieci wspólnie z rodzicami tworzą 
swoje dzieła. Dużo zostało już zrobione, 

ale na efekt końcowy tych prac – koloro-

we latawce trzeba będzie jeszcze pocze-

kać. Na zakończenie  spotkania odbyła 

się pierwsza, udana próba puszczania la-

tawca. Pan Leszek Kryszczuk, ku ucie-

sze najmłodszych zaprezentował też 
modele samolotów, które efektownie la-

tały nad łąkami. Ciąg dalszy warsztatów 

zaplanowano na  niedzielę 28 czerwca. 

Finałem tych działań będzie prezen-

tacja efektów warsztatów podczas Festi-

walu „Śladami Singera” w Krasnobro-

dzie, który odbędzie się w dniach 17-18 

lipca 2015r.

 M. Czapla
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ATRAKCJE REGIONÓW
III Targi Turystyki Weekendowej w Chorzowie - 22-24 maja 2015 r.

„Atrakcje Regionów” to impreza 

promująca regiony turystyczne, obiekty 

hotelowe, agroturystykę i turystykę wiej-

ską, dziedzictwo kulturowe oraz lokalne 

i regionalne produkty turystyczne.

W Parku Śląskim rozstawiony był 
namiot (obok Hali „Kapelusz”), w któ-

rym wystawcy prezentowali swoją ofer-

tę. Otwarty on był w piątek od godz. 14 

do 19 oraz w sobotę i niedzielę w godz. 

od 9 do 19, wstęp - bezpłatny.

Osoby odwiedzające stoisko Zamo-

ścia i Roztocza mogły uzyskać kom-

pleksową informację m.in. o atrakcjach, 

zabytkach czy też bazie noclegowej re-

gionu oraz skosztować wyrobów regio-

nalnych: cebularzy, pierożków, miodów, 

soków, olei, dżemów, nalewek, wina, 

masła i serów. Agencja Rozwoju Rozto-

cza z Tomaszowa Lubelskiego zapewni-

ła specjalne wyposażenie stoiska, gdzie 

oferowała do sprzedaży wyroby Manu-

faktury „Polka” z Woli Małej.

W niedzielę, w godz. 13.00 - 16.00 

na scenie głównej zaprezentował się  
Zespół Pieśni i Tańca „Zwierzyniacy” 

ze Zwierzyńca, Tłocznia Oleju z Zadno-

gi k. Krynic oraz Bractwo Rycerskie z 

Zamościa.

Na stoisku zorganizowany był kon-

kurs. Aby wziąć w nim udział trzeba 

było udzielić poprawnej odpowiedzi na 

trzy pytania związane z naszym regio-

nem. Losowanie nagród odbywało się 
po trzy razy - w każdy dzień tragów. 

Biuro Turystyczne „Quand” przygoto-

wało nagrody główne - wycieczki do 

Lwowa i na Roztocze oraz weekendowe 

pobyty w sanatorium w Krasnobrodzie, 

miasto Zamość - nagrody rzeczowe.

Obsługę na stoisku Zamościa i Roz-

tocza zapewnili przedstawiciele: BT 

„Quand”, Winnicy w Lipowcu, Punktu 

Informacji Turystycznej w Krasnobro-

dzie, Zamojskiego Centrum Informacji 

Turystycznej i Historycznej w Zamo-

ściu. 

Na odwiedzających namiot wysta-

wowy czekały też różne inne atrakcje, 

np.: przejażdżki w łodzi fl isackiej wraz 

ze śpiewającymi fl isakami pieniński-

mi, realizacja programu TVP Katowice 

„Rączka gotuje” na żywo, pokazy bar-

mańskie mistrza Polski Krzysztofa Dra-

bika, pokaz tańca brzucha - Nakaya Bel-

lydance, spotkanie i koncert z zespołem 

„Sztywny pal Azji”, spotkanie z Nelą 
Małą Reporterką, spotkanie z podróżni-

kiem Bartoszem Stróżyńskim.

Równocześnie w Parku Śląskim 

odbyła się „52 Wystawa kwiatów i 

ogrodów”, która dodatkowo przycią-
gnęła wielu mieszkańców aglomeracji 

śląskiej. Szacuje się, że tereny wystawo-

we odwiedziło ponad 40.000 osób.

Katarzyna Lipska
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Wizytacja Kanoniczna
Kaplicy pw. Św. Jana Chrzciciela w Wólce Husińskiej

W dniu 31 maja 2015 r. o godz. 

18.00 w Kaplicy pw. św. Jana 

Chrzciciela w Wólce Husińskiej miała 

miejsce wizytacja kanoniczna.

Miejscowość i miejscową kaplicę 
wizytował J. E. Ks. Biskup Mariusz 

Leszczyński, biskup pomocniczy die-

cezji Zamojsko-Lubaczowskiej. To już 
druga wizytacja w naszej miejscowości. 

Pierwszą wizytację przeżywaliśmy w 

dniu 11 kwietnia 2010 r., gdy podczas 

żałoby narodowej po katastrofi e samo-

lotu prezydenckiego pod Smoleńskiem 

wizytował J. E. Ks. Biskup Wacław 

Depo, obecnie Arcybiskup Archidiece-

zji Częstochowskiej.

Obecna wizytacja przypadła w nie-

dzielę Trójcy Przenajświętszej. Po uro-

czystym wprowadzeniu J. E. Ks. Biskup 

Mariusz Leszczyński w towarzystwie 

księdza prałata Eugeniusza Derdziuka 

podziękował za serdeczne przyjęcie, 

powiedział, że bardzo sie cieszy, że tak 

wielu mieszkańców przybyło na to spo-

tkanie i na mszę św. Zauważył, że w na-

szej kaplicy jest tak wielu ministrantów 

i że być może są wśród nich przyszli ka-

płani, gdyż on sam jak i Ks. Proboszcz 

w młodości również byli ministrantami. 

Następnie dzieci – Weronika Osuch 

i Filip Górnik oraz młodzież Dorota i 

Szymon Czapla przywitali Księdza Bi-

skupa w imieniu mieszkańców i wrę-
czyli bukiety kwiatów, po czym ksiądz 

proboszcz Eugeniusz Derdziuk przybli-

żył historię powstania kaplicy pw. św. 

Jana Chrzciciela w Wólce Husińskiej 

oraz wielkie zaangażowania mieszkań-
ców w rozbudowę i troskę o miejscową 
kaplicę. Po krótkiej przerwie rozpoczęła 

sie msza św., której przewodniczył ks. 

Piotr Jakubiak. 

Po obrzędach wstępnych mszy św. 

J. E. Ks. Biskup Mariusz Leszczyński 

wygłosił do nas Słowo Boże, w którym 

nawiązał do przypadającej uroczystości 

Trójcy Przenajświętszej wykazując jej 

istotę, którą możemy poznać jedynie 

wiarą, gdy czynimy znak krzyża i mó-

wimy: W Imię Ojca i Syna i Ducha Św. 

lub Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi 

Świętemu wielbimy Trójcę Przenaj-

świętszą. Trójca Przenajświętsza jest 

istotą nieskończenie doskonałą, tego 

was uczy katechizm Kościoła Św. któ-

rym my wszyscy jesteśmy. Najbardziej 

widzialnie istota Trójcy Przenajświęt-
szej realizuje się w rodzinie. Rodzina 

to związek dwóch osób, mężczyzny i 

kobiety, które „łączą się w jedno ciało 

z miłości” w sakramencie małżeństwa, 

a owocem tej miłości są przecież dzieci. 

We współczesnym świecie zło uderza 

przede wszystkim w rodzinę tworząc 

prawo i ustawy szkodliwe dla niej. Przez 

tego rodzaju działania, rodziny nie tylko 

w Polsce, ale i w Europie, a może i na 

całym świecie rozpadają się. Wystarczy 

tylko aby pojawiły się początkowe trud-

ności i złe prawo, aby małżeństwa mło-

dych ludzi decydowały się na rozwody. 

W Hiszpanii, tak katolickim kraju 75% 

związków to tzw. związki niesakramen-

talne potocznie zwane „konkubinatami”. 

Nasz rodak św. Jan Paweł II papież mó-

wił, że rodzina powinna opierać się na 

miłości, że nie ma rodziny bez miłości, 

a miłości bez odpowiedzialności, ponie-

waż jeśli jest miłość między dwojgiem 

ludzi to powinni być za siebie odpowie-

dzialni nawzajem i swoje rodziny. Tak 

jak św. Jan Paweł II papież oraz papież 
Benedykt XVI wołali jednym głosem do 

nas z wezwaniem „Trwajcie mocni w 

wierze” gdyż tylko wiara i prawda wy-

zwoli i ocali. 

Na zakończenie Ks. Biskup udzielił 
nam błogosławieństwa, a zaraz potem 

poprosił aby podeszły do niego dzieci, 

którym rozdał pamiątkowe obrazki, po 

czym odjechał z księdzem proboszczem 

do Krasnobrodu, a po-

zostałą część mszy św. 

celebrował ks. Piotr Ja-

kubiak. Na zakończenie 

nabożeństwa ks. Piotr 

podziękował wszystkim 

mieszkańcom za przygo-

towanie kaplicy na przy-

jęcie ks. Biskupa.

Ja również chciał-
bym w sposób szczegól-

ny podziękować osobom, 

które aktywnie zaanga-

żowały się w przygoto-

wania naszej kaplicy do 

wizytacji kanonicznej, 

przede wszystkim panu 

Marianowi Puszce za 

oprawę muzyczną (orga-

ny) oraz przygotowanie 

scholi dziecięcej w skła-

dzie: Weronika Osuch 

(solówki), Julia Górnik, 

Filip Górnik, Magdalena 

Kozłowska, Julia Szy-

mańska, Dominika Surmacz, Kacper 

Osuch.

Dziękuję zwłaszcza pani Grażynie 

Osuch, radnej Rady Ekonomiczno-

Duszpasterskiej przy Parafi i Nawiedze-

nia NMP w Krasnobrodzie za czynny i 

aktywny udział w pracy przy „naszym” 

miejscu kultu oraz pomocy w organiza-

cji prób scholi dziecięcej.

Nie sposób nie wspomnieć przy 

okazji, że wizytacja kanoniczna w na-

szej parafi i wypadła podczas kończącej 

się peregrynacji kopii obrazu Matki Bo-

skiej Krasnobrodzkiej w naszych rodzi-

nach, w niecałe dwa miesiące przed ob-

chodami 50-lecia koronacji jej świętego 

wizerunku.

Czym były dla nas odwiedziny Na-

szej Matki Boskiej w naszych domach 

i rodzinach? Czy doszło do zgody w 

naszych rodzinach i sąsiedztwach? Czy 

doświadczyliśmy jej szczególnej łaski i 

opieki? Niech każdy sam odpowie sobie 

na to pytanie i stanie w prawdzie o sobie 

samym w obliczu Trójjedynego Boga 

i Przenajświętszej Maryi Panny – Pani 

Krasnobrodzkiej Ziemi, która od zawsze 

z miłością mówi do nas: „Nigdym Cię 
narodzie nie opuściła, Nigdym od Ciebie 

nie odwróciła lica, Jam Twoja moc i siła, 

Jam od zawsze BOGURODZICA”.

 

Mieczysław Dziura
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Wpływ mediów na zachowania 

i poglądy ludzi jest w głów-

nej mierze nieuświadomiony. Zjawisko 

to jest już od dawna wykorzystywane 

przez branżę reklamową i fi lmową w 

celach kształtowania określonych i 

pożądanych postaw konsumenckich i 

obywatelskich1.  Manipulacja podświa-

domością to między innymi odpowied-

nie sterowanie językiem i poprzestawa-

nie na reakcjach emocjonalnych, oraz 

zastępowanie elementów werbalnych 

wizualnymi2. Konieczne staje się więc  

wychowywanie do odbioru mediów3 

wszystkich ich odbiorców, a przede 

wszystkim dzieci, gdyż wiek dziecięcy 

jest najważniejszy dla kształtowania 

osobowości, postaw i systemu wartości. 

Należy kształtować i rozwijać u dzieci 

umiejętność racjonalnego i krytyczne-

go odbioru prezentowanych treści4.

Oglądanie telewizji może wzbudzać 
silne emocje, ale ponieważ emocje wy-

woływane przez programy telewizyj-

ne następują szybko jedna po drugiej, 

mogą powodować to, że w rezultacie 

żadna z nich nie zostanie należycie 

przeżyta, co prowadzi do ogólnego po-

budzenia i oszołomienia5. „Dzięki tele-

wizji można zobaczyć bardzo dużo, w 

nic się nie angażując, co  sprzyja obo-

jętności i niewrażliwości”6.

Natomiast oglądanie w telewizji 

obrazów przemocy może u odbiorców 

(zwłaszcza młodych) kształtować ob-

raz świata zagrażającego, wrogiego i 

pełnego agresji7.

Liczne badania pokazały, że oglą-
danie agresji sprzyja jej naśladowa-

niu, po prostu - agresja rodzi agresję. 
Badania Elżbiety Krawczyk wykazały, 

że dzieci oglądając przemoc w telewi-

zji, uczą się agresji i są pobudzane do 

takich zachowań. Z kolei agresywność 
dziecka wpływa na preferencję  progra-

mów telewizyjnych z przemocą i w ten 

sposób powstaje sprzężenie zwrotne8. 

Powstaje „błędne koło”.

Nie można nie uwzględniać tego 

„instruktażowego” działania obrazów 

przemocy. Telewizja dostarczając wie-

lu wzorów zachowania agresywnego; 

wpływa na wszystkie aspekty postaw 

wobec innych, a więc na element po-

znawczy, emocjonalny i behawioralny 

-  dotyczący zachowań zewnętrznych. 

Osoby oglądające przemoc na ekranie 

otrzymują wzory zachowania, które 

poprzez częste powtarzanie nabierają 
cech społecznego przyzwolenia9. 

Jak wykazują badania OBOP, wi-

dzowie nie zawsze są w stanie wła-

ściwie ocenić skutki percepcji scen 

brutalnych. „Przekonania o ich nieszko-

dliwości mogą już być następstwem 

przyzwyczajenia do takich obrazów i 

zatracenia własnej wrażliwości. Widz 

często oglądający sceny agresji staje 

się na nie obojętny, co ułatwia naśla-

dowanie wzorców agresji i agresywne 

zachowanie w życiu realnym. Czym 

innym jest opinia o wpływie, a czym 

innym wpływ rzeczywisty”10. 

Należy podkreślić, że epatowanie 

scenami pełnymi agresji i wulgarności 

jest formą przemocy. Za przemoc tę 
odpowiedzialni są przede wszystkim 

twórcy tych scen i producenci, ale  też 
rodzice niemo zgadzający się na ten stan 

rzeczy.  Wydaje się również, że wielu z 

nich nie zdaje sobie sprawy z tego, że 

pozwalając dzieciom na oglądanie scen 

przemocy  staje się sprawcami prze-

mocy wobec własnych dzieci. Rodzice 

powinni mieć świadomość niszczącego 

wpływu tych scen na psychikę dzieci 

i nadzorować każdy kontakt dziecka 

z mediami. Niekorzystny wpływ mają 
nie tylko sceny destruktywne, rów-

nież oglądanie obrazów erotycznych, 

którymi przesycone są nie tylko fi lmy, 

ale także reklamy i programy typu re-

ality, powoduje zapełnianie wyobraźni 

treściami erotycznymi oraz obrazami 

zachowań seksualnych oderwanych od 

uczuć wyższych i odpowiedzialności. 

Obrazy tego rodzaju mogą prowadzić 
do rozbudzenia seksualnego i nadmier-

nego zainteresowania sprawami seksu, 

co jest szczególnie niepożądane dla 

okresu  dzieciństwa11            i wczesnej 

młodości.

Z kolei oglądanie zjawisk paranor-

malnych, pokazywanie wróżb i czarów, 

może powodować powstanie w umyśle 

dziecka nierealistycznego obrazu świa-

ta, pozbawionego podstawowych zasad 

fi zyki i logicznych związków przy-

czynowo-skutkowych12. Może być też 
powodem podejmowania przez dzieci 

zachowań niebezpiecznych.

                                                    

cdn.
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„Kwiaty dla Mamy, bo je kochamy”

Piknik Rodzinny w Majdanie Małym

Piknik Rodzinny „Kwiaty dla 

Mamy, bo je kochamy” nale-

ży zaliczyć do udanych.  Piknik odbył 
się w niedzielne popołudnie 24 maja 

2015r. na terenach zielonych przy bu-

dynku Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Majdanie Małym. Pomimo niesprzy-

jającej aury, goście przybyli tłumnie. 

Szacujemy, iż w Pikniku wzięło udział 
około 150 osób. Od godziny 13 czekało 

na nas wiele atrakcji – dla dzieci, mam 

i gości. Malowanie twarzy, robienie 

ogromnych baniek mydlanych, akro-

bacje na trampolinie, zabawy z chustą 
animacyjną, zwierzątka z balonów – to 

wszystkie atrakcje, z których mogły 

skorzystać dzieci. Zabawy animacyj-

ne zostały przygotowane i wykonane 

przez grupę przemiłych animatorek 

ze Spółdzielni Socjalnej Osób Praw-

nych „Zielona Wyspa”. Za całą opra-

wę muzyczną był odpowiedzialny Pan 

Hubert, znany jako DJ Axel. Tego dnia 

królowały utwory dla dzieci, mam i ca-

łych rodzin, więc każdy mógł wybrać 
coś dla siebie.

O godzinie 14 rozpoczęła się część 
artystyczna, wykonana przez uczniów 

ze Szkoły Podstawowej im. Kardyna-

ła Stefana Wyszyńskiego w Majdanie 

Wielkim. Uczniowie pod bacznym 

okiem nauczycieli przedstawili koncert 

życzeń dla wszystkich mam oraz insce-

nizację wiersza „Rzepka” Juliana Tu-

wima. Zgromadzonych gości powitał 
sołtys Majdanu Małego Jan Kopczyń-
ski oraz burmistrz Krasnobrodu  Kazi-

mierz Misztal. 

Mieszkańcy Majdanu małego nie za-

pomnieli także o pozostałych gościach 

– zadbano o poczęstunek.  Każdy mógł 
sobie upiec kiełbaskę na ognisku i skosz-

tować swojskiego bigosu, zaś na deser 

było ciasto i ciepłe napoje. Po części ar-

tystycznej odbyły się zawody sportowe. 

Do pokonania na czas był tor przeszkód: 

z biegiem w workach, przenoszeniem 

ziemniaka na drewnianej łyżce, prze-

kładaniem szarfy i slalomem z piłeczką 

prowadzoną kijem hokejowym. Osoby z 

najlepszym czasem w swojej kategorii 

wiekowej otrzymały drobne upominki z 

rąk burmistrza Krasnobrodu Kazimierza 

Misztala, doradcy burmistrza Krasno-

brodu Janusza Osia oraz sołtysa Jana 

Kopczyńskiego.  Jednak najwięcej osób 

wzięło udział w przeciąganiu liny. 

Piknik był ostatnim wydarzeniem w 

ramach projektu „Aktywne spotkania 

z naturą”, realizowanego przez Stowa-

rzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do 

Źródeł”, Powiat Zamojski oraz Krasno-

brodzki Dom Kultury. 

Inicjatywa uzyskała wsparcie od 

Stowarzyszenia Równych Szans „Bona 

Fides” w Lublinie  z projektu „Wspólnie 

na Zamojszczyźnie”, współfi nansowa-

nym ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego. 

Na koniec pozwolimy sobie zaape-

lować do organizatorów tego przedsię-
wzięcia – do zobaczenia za rok;-)! 

Opracowała: Ewa Birska-Furman 

(koordynatorka inicjatywy „Aktywne 

spotkania z naturą”)

Fotoreportaż - str. 19

fot. M. Czapla

Nieformalna grupa miłośników 

jazdy na rowerze z Krasno-

brodu – „Virgo Roztocze” zaprasza na 

imprezy w ramach projektu „Rowerowe 

Roztocze”. Projekt realizowany jest z 

dofi nansowaniem w konkursie „Lu-

belskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”, a 

wnioskodawcą jest Fundacja Fundusz 

Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i grupa 

Virgo Roztocze.

Cykl imprez będzie realizowany 

na przełomie lipca i sierpnia: 19 lipca 

- zajęcia edukacyjne z technik i bezpie-

czeństwa jazdy połączone z prezenta-

cją rowerów, 25 lipca - piknik rodzin-

ny połączony z rajdem rowerowym po 

Krasnobrodzie i okolicy zakończony 

wspólnym ogniskiem, 8 sierpnia - rajd 

rowerowy „Pokonaj siebie” - przejazd 

szlakami rowerowymi dla osób zaawan-

sowanych i wszystkich, którzy chcą się 
sprawdzić.

Celem projektu jest wypromowanie 

wśród mieszkańców i turystów aktyw-

nego wypoczynku rowerowego na Roz-

toczu oraz wspólne spędzanie wolnego 

czasu.

O szczegółach grupa „Virgo Rozto-

cze” będzie informowała na plakatach, 

ulotkach, stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego oraz facebooku.

Virgo Roztocze

„Virgo” i Rowerowe Roztocze
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„Kwiaty dla Mamy, bo je kochamy”
Piknik Rodzinny w Majdanie Małym
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