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Środki fi nansowe 

dla organizacji pozarządowych

Gmina Krasnobród rozstrzygnęła 3 

otwarte konkursy ofert dla organizacji po-

zarządowych prowadzących działalność 
pożytku publicznego na zadania, które 

będą realizowane w 2015r.

Na zadanie z zakresu nauki, edukacji, 

oświaty i wychowania dotyczące zapew-

nienia uczniom niepełnosprawnym bez-

płatnego transportu i opieki w czasie prze-

wozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w 

celu realizacji obowiązku szkolnego i obo-

wiązku nauki Gmina Krasnobród udzieliła 

wsparcia w formie powierzenia tego zada-

nia dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” z 

Zamościa w wysokości 31.063,86 zł.
Na zadanie z zakresu upowszechnia-

nia kultury fi zycznej dotyczące organi-

zacji zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz 

wychowawczych dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych z terenu Gminy Krasnobród, 

Gmina Krasnobród udzieliła wsparcia w 

wysokości 15.000 zł dla Miejsko - Gmin-

nego Klubu Sportowego IGROS w Kra-

snobrodzie.

Natomiast na zadanie z zakresu upo-

wszechniania kultury fi zycznej dotyczące 

organizacji i prowadzenia zajęć sporto-

wych oraz wychowawczych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych z terenu Gminy 

Krasnobród promujących zdrowy styl i 

tryb życia oraz udział w zawodach w ra-

mach współzawodnictwa sportowego, 

Gmina udzieliła wsparcia dwóm klubom 

sportowych tj. Miejsko Gminnemu Klu-

bowi Sportowemu IGROS z Krasnobrodu 

w kwocie 60.000 zł oraz Klubowi Spor-

towemu SET z Krasnobrodu w wysokości 

4.000 zł.
Łącznie na wszystkie wyżej wymienio-

ne zadania, które będą realizowane przez 

organizacje pozarządowe  w 2015r. udzie-

lono wsparcia w kwocie 110.063,86zł.

Nowy regulamin organizacyjny 

Urzędu Miejskiego

Z dniem 2 lutego 2015 r. w Urzędzie 

Miejskim w Krasnobrodzie wprowadzono 

nowy regulamin organizacyjny. Zmiany 

polegają między innymi na zlikwidowa-

niu dwóch referatów: Organizacyjnego i 

Spraw Społecznych oraz Referatu Roz-

woju Gospodarczego, Gospodarki Komu-

nalnej i Inwestycji, które zostały zastąpio-

ne samodzielnymi stanowiskami pracy. 

Zmiany dotyczą również zakresów zadań, 
którymi zajmują się poszczególni pracow-

nicy. Wprowadzenie regulaminu ma na 

celu usprawnienie pracy urzędu. 

Pomoc w wypełnianiu PIT 37

Podobnie jak w roku ubiegłym Bur-

mistrz Krasnobrodu, w porozumieniu 

z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w 

Zamościu oferuje pomoc w rozliczeniu i 

przesłaniu drogą elektroniczną zeznania o 

wysokości osiągniętego dochodu PIT-37 

za 2014 rok.

W dniach od 18 lutego br. do 30 

kwietnia br., w każdy dzień roboczy w 

godzinach od 13.00 do 15.00 w Urzędzie 

Miejskim w Krasnobrodzie będzie możli-
we przesłanie rozliczenia rocznego drogą 
elektroniczną. 

Dostępne będzie stanowisko kompute-

rowe, a przeszkoleni pracownicy Urzędu 

Miejskiego będą udzielać instruktażu z 

zakresu sposobu przygotowania i prze-

syłania dokumentów podatkowych drogą 
elektroniczną.

Nabór na stanowisko 

Sekretarza Gminy Krasnobród

W dniu 9 lutego 2015 roku Burmistrz 

Krasnobrodu ogłosił nabór na wolne sta-

nowisko urzędnicze kierownicze - Sekre-

tarz Gminy Krasnobród.

Szczegółowe informacje dotyczą-

ce naboru, a więc wymagań jakie muszą 
spełnić kandydaci, zakresu wykonywa-

nych zadań na tym stanowisku oraz wykaz 

wymaganych dokumentów, które należy 

złożyć przy ubieganiu się o to stanowisko 

podane są na stronie internetowej www.

krasnborod.pl.

Dokumenty aplikacyjne należy skła-

dać w zamkniętych kopertach z podanym 

adresem zwrotnym osobiście w siedzibie 

Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miej-

ski w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36, 22-

440 Krasnobród - z dopiskiem: ,,Dotyczy 

naboru na stanowisko Sekretarza Gminy 

Krasnobród” - w terminie do dnia  24 lu-

tego 2015r.” 

Wybory sołtysów i rad sołeckich oraz 

zarządów i przewodniczących osiedli

W związku z zakończeniem cztero-

letniej kadencji rad sołeckich i zarządów 

osiedli zarządzone zostały  wybory do 

władz jednostek pomocniczych gminy i 

ustalony harmonogram zebrań mieszkań-
ców poszczególnych sołectw gminy Kra-

snobród oraz osiedli miasta Krasnobród. 

Większość tych zebrań już się odbyła, w 

najbliższym czasie, (do połowy lutego)

odbędą się kolejne, stąd też nowych rad-

nych i przewodniczących zarządu osiedli 

przedstawimy w kolejnym wydaniu GK. 

Walne zebrania 

OSP gminy Krasnobród

Od 10 stycznia 2015r. na terenie mia-

sta i gminy Krasnobród organizowane są 
Walne Zebrania Ochotniczych Straży Po-

żarnych. Planowane zakończenie cyklu 

tych spotkań to 21 lutego br.

Punkt konsultacyjny dla osób 

z problemem alkoholowym 

i członków ich rodzin

W Krasnobrodzkim Domu  Kultury 

działa Punkt konsultacyjny dla osób z 

problemem alkoholowym i członków ich 

rodzin. Konsultacje prowadzi Pani Ewa  

Więckowska - psycholog, certyfi kowany 

specjalista  psychoterapii uzależnień. 
Terminy  pełnienia dyżurów w 2015 

roku przedstawiają się następująco: 08 i 

22 styczeń, 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec, 

09 i 23 kwietnia, 14 i 28 maj, 11 i 25 czer-

wiec, 09 i 23 lipiec, 13 i 27 sierpień, 10 i 

24 wrzesień, 08 i 22 październik, 12 i 26 

listopad, 10 i 17 grudzień. Pani Psycholog 

oczekuje na zainteresowanych w godzi-

nach od 14.00 do 17.00. 

Konsultacje  są  bezpłatne i  anonimo-

we.

     

Informacje zebrała: 

M. Czapla
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W niedzielę 1 lutego 2015 roku 

w Sanktuarium Maryjnym w 

Krasnobrodzie odbył się niecodzien-

ny koncert, w którym wystąpiła Halina 

Frąckowiak - wielka dama polskiej pio-

senki, znana m.in. z takich przebojów jak 

„Serca gwiazd”, „Mały elf”, „Papierowy 

księżyc”, „Bądź gotowy dziś do drogi” i 

wielu, wielu innych. 

Krasnobrodzki koncert odbył się 
w ramach obchodzonego przez Halinę 
Frąckowiak Złotego Jubileuszu pracy ar-

tystycznej. Był to koncert składający się z 

dwóch części. W pierwszej licznie zebra-

na publiczność wysłuchała pięknych ko-

lęd i pastorałek. Była to okazja nie tylko 

do wysłuchania znanych i mniej znanych 

utworów w perfekcyjnym wykonaniu, 

ale także do wspólnego kolędowania, do 

którego piosenkarka zachęciła zebranych 

w kościele.  W drugiej części koncertu 

usłyszeliśmy utwory dedykowane Ojcu 

Świętemu Janowi Pawłowi II, a także 

inne znane utwory Haliny Frąckowiak 

m.in. „Panno pszeniczna”.

Wokalno-muzyczna część koncertu 

wzbogacona została o utwory poetyckie 

Karola Wojtyły – Świętego Jana Pawła II, 

które odczytał ks. prof. dr hab. Krzysztof 

Guzowski (KUL).

Niesamowite brzmienie głosu Artyst-

ki, piękne kolędy i utwory z jej bogatego 

repertuaru zaprezentowane podczas kon-

certu, uśmiech i życzliwość Haliny Frąc-

kowiak oraz nawiązanie bezpośredniego 

kontaktu ze słuchaczami, a także utwory 

poetyckie zaprezentowane przez Księdza 

Profesora, sprawiły że koncert dostarczył  
wielu niezapomnianych wrażeń. 

Publiczność wyraziła swoją wdzięcz-

ność gromkimi brawami. Słowa uzna-

nia i podziękowania dla koncertującej 

Haliny Frąckowiak oraz dla inicjatora i 

organizatora tego koncertu ks. prof. dr 

hab. Krzysztofa Guzowskiego wypo-

wiedzieli także Burmistrz Krasnobrodu 

Kazimierz Misztal i ks. prałat Eugeniusz 

Derdziuk – kustosz krasnobrodzkiego 

sanktuarium.

M. Czapla

Koncert Haliny Frąckowiak
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W dniu 4 lutego 2015 roku, w 
72. Rocznicę bitwy stoczo-

nej przez żołnierzy Armii Krajowej z 
Niemcami, w miejscowości Lasowce 
odbyły się uroczystości religijno-patrio-
tyczne. Ich organizatorami byli: Świato-
wy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręg Zamość, 3 Batalion Zmechanizo-
wany w Zamościu oraz Burmistrz Kra-
snobrodu.

Uroczystość zgromadziła wielu 
uczestników. Do Lasowiec przyjechali 
kombatanci wraz z pocztami sztanda-
rowymi ze Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej Okręg Zamość 
na czele z wiceprezesami – por. An-
drzejem Jaroszyńskim i mjr Tadeuszem 
Kopciem oraz z Kół Rejonowych z 
Tyszowiec, Józefowa, Skierbieszowa, 
Grabowca, Uchań i Krasnobrodu. Wraz 
z kombatantami w uroczystościach pa-
triotycznych udział wzięli także Elżbie-
ta Pyrek i Leszek Herda - przedstawi-
ciele biura poselskiego posła na Sejm 
RP Mariusza Grada oraz przedstawi-
ciele służb mundurowych. Wojsko Pol-
skie reprezentowali - kpt. Adam Pazyna 
– przedstawiciel dowódcy 3 Batalionu 
Zmechanizowanego w Zamościu oraz 
por. Michał Żak i por. Marcin Firlej-
czyk, Policję – podinsp. Andrzej Mio-
duna - naczelnik Wydziału Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji w Zamościu 
i nadkom. Adam Kowal - kierownik 
Posterunku Policji w Krasnobrodzie, 
Służbę Więzienną – delegacja Zakładu 
Karnego w Zamościu z dyrektorem  mjr 
Krzysztofem Stefanowskim na czele 
oraz byli dyrektorzy tego Zakładu - płk. 
Marian Puszka i dr Ryszard Maleszyk, 
Roztoczański Park Narodowy – dyrek-
tor Zdzisław Strupieniuk i z-ca dyrek-
tora Jan Smoła, Nadleśnictwo Zwie-

rzyniec – Tadeusz Nieczaja i Grzegorz 
Szewc.

Wśród zaproszonych gości był rów-
nież Przemysław Cieszkowski – kie-
rownik Delegatury Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Zamościu reprezen-
tujący Wojewodę Lubelskiego oraz wła-
dze samorządowe: Kazimierz Mielnic-
ki - wicestarosta zamojski, Krzysztof 
Rusztyn – dyrektor Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Zarządzania Kryzyso-
wego reprezentujący prezydenta Miasta 
Zamość, wójtowie gmin  Krynice - Ja-
nusz Bałabuch i Grabowiec - Waldemar 
Greniuk oraz Piotr Szmidt – sekretarz 
gminy Adamów. W uroczystościach 
uczestniczyli także: Franciszek Cie-
plak - prezes Towarzystwa Miłośników 
Zwierzyńca, dyrektorzy jednostek sa-
morządowych i zakładów z terenu gmi-
ny Krasnobród, delegacje szkół z tere-
nu gminy Krasnobród wraz z pocztami 
sztandarowymi, harcerze z 10. Drużyny 
Harcerskiej „Traperski Krąg” z Suśca 
z podharcmistrzem Anną Rojek oraz 
harcerze ze Stowarzyszenia Harcerstwa 
Katolickiego „Zawisza” z Krasnobrodu 
wraz ze szczepowym Józefem Wrysz-
czem, strażacy oraz mieszkańcy Laso-
wiec i okolicznych miejscowości. 

Duchowieństwo reprezentowali ks. 
Paweł Słonopas – proboszcz parafi i Św. 
Opatrzności Bożej w Bondyrzu oraz ks. 
dr Franciszek Kościelski z Parafi i Na-
rodzenia NMP w Narolu. Gospodarzy 
uroczystości reprezentowali Burmistrz 
Krasnobrodu Kazimierz Misztal oraz 
Doradca Burmistrza Janusz Oś.

Patriotyczne święto w Lasowcach 
uświetniła swoją obecnością kompania 
honorowa Wojska Polskiego z 3 Bata-
lionu Zmechanizowanego w Zamościu 
oraz Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta 

z Krasnobrodzkiego Domu Kultury.
Uroczystości rozpoczęły się od ce-

remoniału wojskowego, który poprowa-
dził dowódca kompanii honorowej por. 
Michał Żak, a następnie wszystkich ze-
branych powitał burmistrz Krasnobrodu 
Kazimierz Misztal. Okolicznościowe 
przemówienie wygłosił por. Andrzej 
Jaroszyński - wiceprezes Światowego 
Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość 
przedstawiając zebranym historię tra-
gicznych wydarzeń sprzed 72 laty jakie 
miały miejsce pod Lasowcami. 

W dalszej części uroczystości za-
prezentowana została krótka część arty-
styczna w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Armii Krajowej w 
Kaczórkach. Wiersze i piosenki wyko-
nali: Gabrysia Dobek, Martyna Przytuła 
i Kacper Kuryło. Gościnnie wystąpił 
także Kamil Krawczyk – harcerz 10. 
Drużyny Harcerskiej „Traperski Krąg” 
z Suśca, który zaśpiewał „Skautową li-
lijkę”.

Po części artystycznej rozpoczęła 
się Msza św. w intencji poległych pod 
Lasowcami sprawowana przez ks. Paw-
ła Słonopasa i ks. Franciszka Kościel-
skiego, który wygłosił homilię. 

Następnie por. Marcin Firlejczyk 
odczytał Apel Poległych, który zakoń-
czony został salwą honorową. Na za-
kończenie ofi cjalnej części uroczystości 
blisko 30 zgromadzonych na uroczysto-
ści delegacji złożyło wieńce i wiązanki 
przed pomnikiem. 

Rocznicowe uroczystości patrio-
tyczne w Lasowcach zakończyły się 
spotkaniem przy ognisku i poczęstun-
kiem. 

M. Czapla

Fotoreportaż - str. 20

Rocznicowe uroczystości patriotyczne 
w Lasowcach

Krasnobrodzki Dom Kultu-
ry informuje, że na dzień 14 

lutego 2015r.(sobota) planowany był 
II OGÓLNOPOLSKI ZDROJOWY 
BIEG NARCIARSKI, który nie odbył 
się z przyczyn niezależnych od orga-
nizatorów. 

Nowy termin zawodów uzależnio-
ny będzie od warunków atmosferycz-
nych i zostanie podany w późniejszym 
terminie. Informacje można będzie 
znaleźć na stronach: www.krasnobrod.

pl i  www.lozn.org.pl 

     
Organizatorzy

II OGÓLNOPOLSKI 
ZDROJOWY BIEG NARCIARSKI
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W niedzielę 25 stycznia 2015r. 

w sali widowiskowej Kra-

snobrodzkiego Domu Kultury odbył 
się coroczny Koncert Kolędowo-Jaseł-
kowy. Podczas spotkania można było 

posłuchać tradycyjnych polskich kolęd i 

pastorałek oraz obejrzeć przedstawienia 

jasełkowe.

Wśród bardzo licznie zgromadzonej 

publiczności byli: Burmistrz Krasno-

brodu Kazimierz Misztal, jego doradca 

Janusz Oś oraz Ksiądz Prałat Roman 

Marszalec.

Koncert rozpoczęli uczestnicy za-

jęć teatralnych prowadzonych w KDK, 

którzy zaprezentowali humorystyczne 

przedstawienie bożonarodzeniowe. Ich 

występ przepełniony był pozytywną 
energią, dowcipnymi dialogami i pięk-

nymi kolędami. Całość dopełniły barw-

ne stroje i rekwizyty. 

Tuż po nich na scenie zrobiło się 
śpiewająco za sprawą dzieci ze Scholi 

działającej przy Parafi i Nawiedzenia 

NMP w Krasnobrodzie, które radośnie i 

z wielkim zaangażowaniem zaprezento-

wały przygotowane kolędy. Słodkie gło-

sy najmłodszych wokalistek przeplatały 

się ze starszymi dziećmi a nad wszyst-

kim czuwała pani Ewa Monastyrska, 

która opiekuje się zespołem i wspomaga 

dzieciaki pięknym wokalem oraz wyjąt-
kową wrażliwością. 

Następnie publiczność mogła wy-

słuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu 

troszkę starszych wokalistek, które mają 
na swoim koncie występy i sukcesy w 

wielu konkursach. Dla zgromadzonych 

zaśpiewały: Klaudia i Daria Gancarz, 

Aleksandra Bełz, Dominika Radlińska i 

Gabrysia Szpyra.

Kolejnym punktem niedzielnego 

koncertu były jasełka w wykonaniu 

uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Krasnobrodzie. Młodzież 
przygotowana pod czujnym okiem pani 

Haliny Gontarz - nauczyciela sztuki, na 

scenie zaprezentowała się znakomicie. 

Występ nagrodzono gromkimi brawa-

mi. 

Po jasełkach nadszedł czas na pre-

zentacje muzyczne. Niezapomnianych 

doznań muzycznych dostarczyła Wielo-

pokoleniowa Orkiestra Dęta działająca 

w Krasnobrodzkim Domu Kultury. Mu-

zycy różnych pokoleń wraz ze swoim 

kapelmistrzem Mateuszem Krawcem 

zagrali kolędy, które w wersji instru-

mentów dętych brzmiały wyjątkowo. 

Były też pastorałki i niespodzianka, bo 

do ich wykonania orkiestra zaprosiła 

dwie młode wokalistki - uczestniczki 

zajęć prowadzonych w KDK, wspo-

mniane wyżej: Aleksandrę Bełz i Domi-

nikę Radlińską.
To jednak nie wszystko, bowiem 

należy podkreślić, że przed koncertem 

orkiestry na scenie swój debiutancki 

występ mieli najmłodsi uczniowie gry 

na instrumentach dętych. Wraz ze swym 

nauczycielem dwie kolędy wykonali: 

Dominika Koperwas, Grzegorz Adam-

czuk, Norbert Buryło - trąbka i Klaudia 

Gancarz saksofon tenorowy. Debiut na 

pewno można zaliczyć do udanych i na-

leży mieć nadzieję, że będzie on zachętą 
do dalszej ciężkiej pracy.

Niedzielny koncert zakończył wy-

stęp zespołu folklorystycznego „Wójto-

wianie”, który jest niewątpliwie chlubną 

wizytówką naszego miasta. W jego wy-

konaniu można było usłyszeć popularne 

i te mniej znane kolędy i pastorałki na-

szych ojców i dziadków, których teksty 

i melodie są oryginalne i wyjątkowe. 

Interpretacja „Wójtowian” sprawiała, 

że publiczność nie tylko słuchała ich z 

wielką przyjemnością, ale również chęt-
nie włączała się do wspólnego kolędo-

wania.

Blisko trzygodzinny koncert zakoń-
czył się słowami uznania i podzięko-

waniami Burmistrza Krasnobrodu dla 

wszystkich jego twórców i uczestników, 

życzeniami na Nowy Rok oraz wyraże-

niem nadziei, że tradycja krasnobrodz-

kiego kolędowania będzie wciąż żywa.

M.K.

Fotoreportaż - str. 10 - 11

Koncert Kolędowo-Jasełkowy

50 – lecie koronacji obrazu 

Matki Bożej 

Krasnobrodzkiej 

-  Zbierzmy wspomnienia

W związku ze zbliżającym się jubileuszem koronacji obrazu Matki 

Bożej Krasnobrodzkiej, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna 

w Krasnobrodzie zaprasza  do udziału w projekcie „50 – lecie koronacji ob-

razu Matki Bożej Krasnobrodzkiej -  Zbierzmy wspomnienia”.

Projekt obejmuje dwa konkursy:

1. Konkurs fotografi czny – „Koronacja obrazuMatki Bożej Krasno-

brodzkiej na fotografi i”.

Zadaniem konkursowym jest dostarczenie zdjęć, dotyczących w jakikol-

wiek sposób tamtego wyjątkowego wydarzenia.

2. Konkurs literacki –„Koronacja obrazuMatki Bożej Krasnobrodz-

kiej w moich wspomnieniach”

Zadaniem konkursowym jest napisanie w dowolnej formie literackiej 

wspomnień, dotyczących tamtego wydarzenia.

W konkursach może wziąć udział każdy, kto posiada fotografi e lub chce 

podzielić się wspomnieniami. Dopuszczalny jest udział w obu konkursach 

jednocześnie.

Na zdjęcia i teksty czekamy do 30 kwietnia 2015 r. w Bibliotece Pu-

blicznej w Krasnobrodzie. 

Najciekawsze materiały zostaną nagrodzone i opublikowane na naszej 

stronie internetowej oraz w Gazecie Krasnobrodzkiej.
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MGKS „IGROS”
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2014

W dniu 11 stycznia 2015r w Kra-

snobrodzkim Domu Kultury 

odbyło się Zebranie  Sprawozdawczo – 

Wyborcze Miejsko – Gminnego Klubu 

Sportowego „IGROS” Krasnobród.

Mimo plakatów umieszczonych 

w punktach informacyjnych naszego 

miasta i gminy oraz największych skle-

pach w zebraniu uczestniczyły tylko 23 

osoby, w tym zaproszeni goście tj. Bur-

mistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal, 

Doradca Burmistrza Janusz Oś oraz Dy-

rektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury 

Mariola Czapla.  

Prezes MGKS „IGROS” Sylwester 

Kłyż przedstawił sprawozdanie z dzia-

łalności klubu za rok 2014 mówiąc, że 

klub zatrudnia instruktorów piłki nożnej 

dla poszczególnych grup, i tak drużyną 
trampkarzy starszych opiekuje się Kazi-

mierz Mielniczek, drużyną młodzików 

starszych Marcin Nowosad, juniorów 

Wojciech Kurantowicz, seniorów Ja-

cek Paszkiewicz. Zajęcia prowadzone 

są z każdą grupą dwa razy w tygodniu, 

ponadto zawodnicy uczestniczyli w 

meczach mistrzowskich oraz sparingo-

wych. Aktualnie w klubie zarejestrowa-

nych jest ponad 100 piłkarzy i członków 

klubu.

We współpracy z Urzędem Miej-

skim w Krasnobrodzie udało nam się 
poprawić infrastrukturę na Stadionie 

Miejskim, a mianowicie zakupiliśmy 

nowe budki dla zawodników rezerwo-

wych, wykonaliśmy też oświetlenie czę-
ści terenu – boisko treningowe.

Na koniec rundy jesiennej sezonu 

2014-2015 seniorzy zajmują 3 miejsce, 

juniorzy 1 miejsce, trampkarze starsi 2 

miejsce, a w lidze młodzików starszych 

nasza drużyna zajmuje 2 miejsce.

Dziękujemy policji oraz strażakom 

za pomoc w utrzymaniu porządku pod-

czas  zawodów sportowych, jak również 
wszystkim sympatykom piłki nożnej 

wspierającym nasz klub w tym i przy-

szłych sezonach.

W dalszej części zebrania wybrano 

nowy Zarząd Klubu oraz Komisję Rewi-

zyjną w skład których weszli Panowie:

Zarząd MGKS 

„IGROS” Krasnobród

1. Sylwester Kłyż – Prezes

2. Marcin Nowosad – Wiceprezes

3. Jacek Szpyra – Wiceprezes

4. Stanisław Podolak – Skarbnik

5. Tomasz Konopka – Sekretarz

6. Zbigniew Pióro – Członek

7. Sławomir Gancarz – Członek

Komisja Rewizyjna:

1. Marcin Skiba – Przewodniczący

2. Waldemar Maruszak – Sekretarz

3. Andrzej Gancarz – Członek

Na koniec  głos zabrał jeszcze obec-

ny na zebraniu Burmistrz Krasnobrodu 

Kazimierz Misztal gratulując nowemu 

Zarządowi i obiecując Prezesowi pomoc 

we wszystkich sprawach, podziękował 
również za wszystko, co dotychczas 

udało się im zrobić.
Prowadzący zebranie po tych sło-

wach podziękował wszystkim za przy-

bycie, pogratulował wyborów i zakoń-
czył zebranie.

Sylwester Kłyż
Radosław Cios - Mairot

Modernizacja drogi powiatowej 

nr 3262L Krasnobród – Klo-

cówka – Sumin na odcinku 3,25km 

będzie dofi nansowana z Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokal-

nych ETAP II Bezpieczeństwo – Do-

stępność – Rozwój i wyniesie 50% 

wartości inwestycji co wstępnie stanowi 

kwotę 1.324.637,60zł. 
Wniosek o dofi nansowanie zadania 

został złożony na ręce Wojewody Lubel-

skiego w dniu 30.09.2014r. zaś umowa 

partnerska na wspólną realizację zada-

nia została zawarta pomiędzy Gminą 
Krasnobród a Powiatem Zamojskim w 

dniu 25 września 2014r.

W świetle zawartego porozumienia 

Gmina Krasnobród będzie liderem pro-

jektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 

3262L Krasnobród – Klocówka – Sumin 

na odcinku Maciejówka – granica po-

wiatu” przez co będzie odpowiedzialna 

za prowadzenie rozliczeń fi nansowych 

projektu, sprawozdawczość oraz wyło-

nienie wykonawcy robót w trybie prze-

targowym. 

Możemy już poinformować, że z 

końcem stycznia br. Zarząd Dróg Powia-

towych w Zamościu przekazał Gminie 

Krasnobród dokumentację projektową 
związaną z wykonaniem przebudowy 

drogi powiatowej nr 3262L. Roboty 

budowlane związane z modernizacją 
odcinka drogi zgodnie z wnioskiem o 

dofi nansowanie projektu  będą przepro-

wadzone w terminie od 04.05.2015 do 

30.11.2015r. 

W ramach zadania zostanie ułożona 

nowa nawierzchnia na odcinku o dłu-

gości 3250m składająca się z warstw: 

wyrównawczej, wiążącej (gr 5cm)  oraz 

ścieralnej (4cm). 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 auto-

busów (6 szt.). Dodatkowo zamontowa-

ne zostaną bariery ochronne stalowe na 

odcinku o długości 40m. w ramach prze-

budowy zostaną oczyszczone przepusty 

drogowe i rowy przydrożne.     

Wkład Gminy w realizację przed-

sięwzięcia będzie stanowił kwotę 
690.000,00zł, natomiast Powiat Za-

mojski zapewni środki fi nansowe na 

realizację zadania w kwocie ponad 

672.000,00zł. Ostateczna wartość robót 

budowlanych dotyczących realizacji za-

dania będzie znana po przeprowadzeniu 

przetargu na roboty budowlane. 

Sylwester Lizut

Modernizacja drogi powiatowej

Krasnobród – Klocówka – Sumin
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Nasze Roztocze” w 

dniu 05 grudnia 2014r. dokonało roz-

strzygnięcia konkursu „Liderzy Lokal-

nych Społeczności”. Celem projektu 

było pobudzenie aktywno-

ści organizacji i grup nie-

formalnych do podejmo-

wania nowych działań na 

rzecz środowisk lokalnych 

a także wyróżnienie or-

ganizacji podejmujących 

najciekawsze inicjatywy 

służące aktywizacji miesz-

kańców. Do konkursu zgło-

siły się 23 organizacje oraz 

grupy nieformalne. Komi-

sja konkursowa powołana 

przez zarząd LGD przy-

znała STOWARZYSZE-

NIU  NA RZECZ ROZ-

WOJU MIEJSCOWOŚCI 

ZIELONE I OKOLIC  

„ACH ZIELONE”  trzecie 

miejsce i nagrodę pieniężną w 

postaci bonu. Nagrodę w imieniu 

członków zarządu stowarzysze-

nia odebrał prezes stowarzysze-

nia pan Tomasz Skóra. 

Stowarzyszenie zostało do-

cenione za organizację cyklu za-

jęć pozalekcyjnych dla uczniów 

Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Zielonem w ramach projektu 

unijnego „Nie tylko szkoła” z 

Programu  Operacyjnego Kapitał 
Ludzki – EFS opiewającego na 

kwotę około 120tys. zł.  Celem projektu 

było wyrównywanie szans edukacyj-

nych uczniów z grupy o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszenie 

różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Kolejnym ocenianym działaniem było  

zorganizowanie we współpracy z Kra-

snobrodzkim Domem Kultury warsz-

tatów teatralnych „Teatr to my” z pro-

gramu Lubelskie Lokalne Mikrodotacje 

FIO  na kwotę 5 tys. zł. Projekt zakładał 
wyrównanie szans edukacyjnych oraz 

przygotowanie dzieci i młodzieży do 

świadomego uczestnictwa w kulturze, 

obcowania ze sztuką i bywania w te-

atrze. Pod uwagę komisja wzięła rów-

nież działanie dotyczące  organizacji 

uroczystości religijno- patriotycznych w 

75 rocznicę wydarzeń z września 1939r. 

przy pomniku poległych żołnierzy usy-

tuowanym w pobliżu budynku szkoły. 

To ostatnie przedsięwzięcie jest 

zasługą nie tylko zarządu i członków 

stowarzyszenia, ale przede wszyst-

kim mieszkańców Zielonego czynnie 

włączających się w przygotowanie 

uroczystości.  Dzięki ich zaangażowa-

niu zaproszeni goście mogą pokoszto-

wać smacznych potraw i 

pysznych wypieków. Nie 

można w tym miejscu 

pominąć sponsorów, któ-

rzy rokrocznie wspierają 
swoją hojnością niniejsze 

przedsięwzięcie. Pragnie-

my jeszcze raz podzię-
kować następującym fi r-

mom i instytucjom: Parafi i 

Rzymsko-Katolickiej w 

Krasnobrodzie, UMiG w 

Krasnobrodzie, Przedsta-

wicielom Krasnobrodzkie-

go Domu Kultury, AMC 

Marketowi Spożywczemu 

w Krasnobrodzie, Piekarni 

,,ASTON” w Krasnobro-

dzie, Masarni z Ubojnią w 

Hrubieszowie, ZGK w Krasno-

brodzie,  OSP w Zielonem, ZHP 

w Tomaszowie Lub. 

Uroczystość  uświetniają i 

nadają podniosłego mu znacze-

nia Grupy Rekonstrukcyjne z 

Katowic, Garwolina i Tomaszo-

wa Lub.  oraz Orkiestra Dęta z 

Krasnobrodu. Należy nadmienić, 
iż uroczystości przy pomniku 

żołnierzy po raz pierwszy od-

były się we wrześniu 2009 roku 

zainicjowane przez ówczesne 

władze pod rządami burmistrza pana 

Janusza Osia. Stowarzyszenie ,,ACH 

ZIELONE” rozpoczynając swoją dzia-

łalność w 2011 roku przejęło na swoje 

barki  kontynuację wyżej wspomnianej 

uroczystości.

 

K. Czapla, 

B. Dziura

Sukces stowarzyszenia ,,ACH ZIELONE”
- 3 miejsce w konkursie „Liderzy Lokalnych Społeczności”
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Okres Bożego Narodzenia i czas 

śpiewania kolęd mamy już za 

sobą. Zwyczaj kolędowania ma bardzo 

długą historię. Tradycję tę kultywują też 
zespoły działające w Krasnobrodzkim 

Domu Kultury, tj. Wielopokoleniowa 

Orkiestra Dęta i Zespół Folklorystyczny 

„Wójtowianie”.

Nasza orkiestra, która działa pod 

kierownictwem kapelmistrza Mate-

usza Krawca, w tym roku kolędowała 

dwukrotnie. Pierwszy ich występ miał 
miejsce podczas Koncertu kolędowo-

jasełkowego, który odbył się w dniu 

25 stycznia 2015r. w Krasnobrodzkim 

Domu Kultury. Wraz z orkiestrą wy-

stąpiły młode uzdolnione wokalistki – 

Aleksandra Bełz i Dominika Radlińska 

oraz czteroletni Franio Sachajko, który 

naśladując grę na trąbce dzielnie towa-

rzyszył na scenie swojemu tacie grające-

mu na tym instrumencie.  Warto dodać, 
że koncert orkiestry poprzedzony był 
występem młodych adeptów gry na in-

strumentach dętych, którzy od niedawna 

zdobywają i szlifują swoje umiejętności 

pod kierunkiem p. Mateusza Krawca. 

Drugi koncert orkiestry miał miejsce 

w niedzielę 1 lutego 2015r. w Sanktu-

arium Maryjnym w Krasnobrodzie. Tu-

taj też orkiestrze towarzyszyły wymie-

nione wyżej wokalistki. 

Natomiast Zespół Folklorystyczny 

„Wójtowianie” swoje kolędowanie roz-

począł znacznie wcześniej, bo już 13 

grudnia 2014r. biorąc udział w Elimina-

cjach Rejonowych XXI Międzynarodo-

wego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. 

Ks. Kazimierza Szwarlika, które odbyły 

się w KDK. Kolejne koncerty kolędowe 

miały miejsce już w 2015 roku. 

Ciąg dalszy na str. 9

Kolędowanie Orkiestry i „Wójtowian”

                  Koncert w Sanktuarium Maryjnym 06.01.2015r.                                                               Koncert w KDK 25.01.2015r.

                               Koncert w KDK 25.01.2015r.                                                                                Koncert w KDK  25.01.2015r.               

                  Koncert w Kościele Zesłania Ducha Św. 25.01.2015r.                                          Koncert  w Sanktuarium Maryjnym 01.02.2015r.    
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Kolędowanie Orkiestry 

i „Wójtowian”

Ciąg dalszy ze str. 8

Pierwszy odbył się 6 lutego, 

w święto popularnie nazywa-

ne „Trzech Króli”, w Sank-

tuarium Maryjnym w Kra-

snobrodzie. Bardzo bogata w 

koncerty kolędowe zespołu 

była niedziela 25 stycznia 

2015r., podczas której zespół 
koncertował 3-krotnie. Naj-

pierw wystąpił w Kościele 

Zesłania Ducha św. w Kra-

snobrodzie, potem kolędował 
w krasnobrodzkim Domu Po-

mocy Społecznej, a następnie 

w KDK podczas Koncertu 

kolędowo-jasełkowego.  

„Wójtowianie” koncertowali też 
poza naszym miastem. Piękne kolędy i 

pastorałki w swoim wykonaniu w dniu 

01.02.2015r. zaprezentowali w kościele 

pw. Św. Krzyża w Zamościu. Ostatni w 

tym roku koncert kolędowy zespołu od-

był się tradycyjnie na zakończenie czasu 

śpiewania kolęd, tj. 2 lutego 2015r. po 

mszy św. o godz. 17.00. 

Wszystkie wymienione 

koncerty i Orkiestry i „Wój-

towian” zostały miło przyjęte 

przez publiczność i nagrodzo-

ne dużymi brawami.

Kończąc informację o ko-

lędowaniu naszych zespołów 

dziękuję wszystkim występu-

jącym podczas tych koncer-

tów oraz zaangażowanym w 

ich organizację za dostarcze-

nie niezapomnianych wrażeń, 
a publiczności za ich wysłu-

chanie i brawa.

M. Czapla
                   Koncert w Sanktuarium Maryjnym 01.02.2015r.                                  

Czas ferii zimowych dobiegł 
końca. Wielu z nas uczestni-

czyło w rodzinnych wyjazdach w góry, 

nad morze, do babci czy w inne 

miejsca. Są też tacy uczniowie, 

którzy ferie spędzali w domu ro-

dzinnym, z dala od głosu szkolne-

go dzwonka i szkolnych zajęć. W 

społeczności Szkoły Podstawowej 

im. Armii Krajowej w Kaczór-

kach, znaleźli się uczniowie, któ-

rzy chętnie przyjęli zaproszenie 

swoich nauczycieli i skorzystali 

z zajęć, jakie prowadzone były w 

naszej szkole. Feryjne dni upły-

nęły przy komputerze w czasie 

zajęć informatycznych, ucznio-

wie chętnie pokonywali kolejne 

dyscypliny sportowe, np. tenisa 

stołowego czy piłkę nożną. Z ra-

dością wsłuchiwali się w dźwięki 

gitary, na której przygrywał pan 

Wojtek. Miłym wspomnieniem 

będą również zajęcia plastyczne, 

prowadzone pod czułym okiem 

naszych Pań, które wspomagały 

uczestników zajęć w wykonywa-

niu prac plastycznych czy kartek 

walentynkowych. Dużo miłych 

wrażeń dostarczały dzieciom rów-

nież konkursy, które prowadzone były 

przez opiekunów, a kolejno prowadzone 

konkurencje wzbudzały wiele emocji, 

ale pomagały też pogłębić zdobytą do 

tej pory wiedzę. 
Dla Jakuba z klasy IV ferie w szkole 

będą kojarzyły się z miłymi wspomnie-

niami, wśród których znajdą się ciekawe 

zabawy czy miło spędzony czas w gro-

nie koleżanek i kolegów. – Jeśli za rok 

takie zajęcia będą, to będę zachęcał ko-

leżanki i kolegów, by z nich skorzystali 

– podkreśla Jakub.

Dla uczennicy klasy II, Ani ferie w 

szkole to czas, kiedy „dużo malowali-

śmy, panowała miła atmosfera, która 

sprawiała, że chętnie tu przychodziłam. 

– To mi się podobało. Lubię szkołę – po-

wiedziała Ania.

Czasem radości i bezpieczeństwa 

były zajęcia dla uczennicy klasy IV, Eli 

Czerniak, która od niedawna uczęszcza 

do naszej szkoły. Wspominając po-

przednią szkołę, powiedziała, że tam 

takich zajęć nie było. – Zajęcia w szkole 

sprawiły mi radość, pomogły mi 

dobrze spędzić ferie i bardzo mi się 
podobała atmosfera, którą wpro-

wadzili nasi opiekunowie. 

Wśród uczestników zajęć w 

czasie ferii panuje przekonanie, że 

nie jest to czas, który trzeba żało-

wać, że straciło się możliwość od-

poczynku. Uczestniczący w nich 

uczniowie wyrażają radość ale i 

pragnienie, że takie zajęcia odbędą 
się w naszej szkole za rok.

- Chciałbym, by takie zajęcia 

odbyły się za rok. Dlaczego? Bo 

można miło spędzić czas, każdy 

czuje się tu bezpiecznie i dobrze. 

W czasie ferii w szkole, można za-

wrzeć nowe przyjaźnie. Dzięki na-

szym nauczycielom, panuje miła 

i przyjemna atmosfera. Zajęcia są 
fajne i uczą nas nowych rzeczy 

– tak ferie w szkole podsumował 
Leszek, uczeń IV klasy.

Oby tego typu zajęcia, przy-

nosiły radość uczniom, a nauczy-

cielom nowe doświadczenia, któ-

re będą docenione i dadzą dobre 

owoce w życiu osobistym i całej spo-

łeczności szkolnej. 

    

    

Ks. Krzysztof Hawro

Minął czas ferii….



2,50 zł

Rocznicowe Uroczystości Patriotyczne 
w Lasowcach

25.01.2015r.

Koncert Kolędowo - Jasełkowy



Gazeta     rasnobrodzka12 Luty 2015

W Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących im. Jana Pawła II 

w Krasnobrodzie jest wielu zdolnych 

uczniów, jednakże nie wszystkich mo-

żemy docenić tak, jakbyśmy chcieli. W 

tym celu wykorzystujemy program Fun-

dacji Świętego Mikołaja, dzięki któremu 

możemy przyznawać stypendia w naszej 

szkole. Program został stworzony, aby 

budować solidarną więź między szko-

łami i środowiskiem lokalnym. Celem 

jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla 

zdolnych uczniów, aktywnych społecz-

nie, wolontariuszy oraz włączanie w te 

działania wszystkich mieszkańców.

Stypendystów wyłaniają komi-

sje na podstawie ustalonego przez 

Fundację regulaminu. Stypendia są 
przekazywane na kartach przedpła-

conych Banku Zachodniego WBK, 

każdy stypendysta ma obowiązek 

rozliczenia się z przekazanej kwo-

ty.

Dużym atutem programu jest 

fakt, że wszystkie pieniądze, które 

są przekazywane na konto szkoły 

poprzez portal www. stypendia.

mikolaj.org.pl trafi ają bezpośrednio 

do uczniów naszej szkoły. Fundacja nie 

pobiera żadnych opłat, a nawet jeszcze 

nagradza szkoły, które w bardzo aktyw-

ny sposób zbierają środki. Jeżeli szkoła 

zbierze 500 złotych w ciągu roku szkol-

nego, wówczas Fundacja przelewa na 

konto szkoły 250 złotych. 

Nasza szkoła jest szczególnie 

wdzięczna Fundacji, ponieważ 4 lata 

temu, już na starcie otrzymaliśmy 2000 

złotych dla gimnazjum i 2000 złotych 

dla liceum na stypendia. W roku szkol-

nym 2014/2015 we wrześniu otrzy-

maliśmy od szwajcarskiej Fundacji 

Marian&Zofi a Kirsch - Stiftung, która 

współpracuje z Fundacją Świętego Mi-

kołaja: 6000 złotych na konto naszego 

liceum, zaś jedna z uczennic w bieżą-
cym roku szkolnym dostała od Fundacji 

prezent na Boże Narodzenie w postaci 

plecaka pełnego niespodzianek.

Do tej pory otrzymało stypendium 

osiem uczennic naszej szkoły: trzy w 

gimnazjum i pięć w liceum, w wysoko-

ści 100 oraz 300 złotych miesięcznie. 

Chcąc pokazać talenty naszych 

uczniów, w Święto Trzech Króli przed-

stawiliśmy jasełka w kościołach w Kra-

snobrodzie, które przygotowały panie: 

Halina Gontarz i Alicja Pomaniec. Przy 

tej okazji zorganizowaliśmy również 
kwestę na ten szczytny cel, którym są 
stypendia.

Jest również możliwość przekaza-

nia 1% podatku na stypendia w naszej 

szkole. Aby to zrobić wystarczy wpisać 
w PIT nr KRS Fundacji Świętego Mi-

kołaja: 0000126602 oraz dopisać w celu 

szczegółowym nazwę szkoły oraz mia-

sto. Kwota 1% w całości trafi  na stypen-

dia we wskazanej szkole na rok szkolny 

2015/2016. Fundacja nie pobiera prowi-

zji od przekazanego 1% podatku. 

To czy dzieci będą się rozwi-

jać, uczyć, czy nabędą określone 

umiejętności ma wielkie znaczenie 

dla ich przyszłości. Nauka języków, 

malowanie, gra na instrumencie, 

trening sportowy, wiedza informa-

tyczna oraz wspieranie rozwoju 

innych talentów, to prezent, który 

zmienia dzieci na zawsze. Prezent, 

którego już nikt nigdy im nie odbie-

rze. Prezent na życie. Dlatego po-

moc stypendialna jest tak ważna i 

wyjątkowa, bo zmienia ludzkie losy!

Serdecznie dziękujemy darczyńcom 

indywidualnym i instytucjom. Jesteśmy 

bardzo wdzięczni za okazane przez Pań-
stwa serce i hojność. 

Koordynator programu 

Alicja Pomaniec

Stypendia Świętego Mikołaja
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W ramach kształcenia gimna-

zjalnego funkcjonuje 11 od-

działów, klasa II d i III d są to klasy 

sportowe. W systemie ponadgimnazjal-

nym edukacja odbywa się na poziomie 

klas I, II i III LO. Licealiści wybrali 

jako poziom rozszerzony j. angielski, 

geografi ę, biologię i WOS ; ten wybór 

nie zawęża jednak możliwości zdawania 

na maturze na  poziomie rozszerzonym 

innych przedmiotów. Licealiści w poro-

zumieniu z nauczycielami przedmiotów 

mają możliwość przygotowania się do 

zdawania egzaminu z dowolnie wybra-

nego przedmiotu w ramach bogatej ofer-

ty zajęć. Są one prowadzone w formie 

kursów przygotowujących do egzaminu 

dojrzałości. Przypominamy, że licea w 

Polsce od roku funkcjonują w zreformo-

wanej postaci – w klasie pierwszej lice-

aliści są kształceni ogólnie, a od klasy 

drugiej wybierają co najmniej dwa roz-

szerzenia, z którego jeden jest zdawany 

obowiązkowo na poziomie rozszerzo-

nym.

Dnia 24 stycznia uczniowie klasy 

maturalnej w obecności znakomitych 

gości: ks. dr Eugeniusz Derdziuka, ks. 

Proboszcza Romana Sawica, p. Burmi-

strza Kazimierza Misztala, dyrektorów 

– p. Andrzeja Czapli i Marka Pawluka, 

wychowawcy p. Eligiusza Pomańca - 

nauczycieli i rodziców, polonezem roz-

poczęli  Studniówkę 2015. Bal odbył się 
w zajeździe Kalinka, maturzyści naszej 

szkoły zorganizowali tegoroczną stud-

niówkę wspólnie z uczniami LO w Józe-

fowie, którzy przybyli z dyrekcją swojej 

szkoły, katechetami, Panem wiceburmi-

strzem, wychowawcą oraz nauczyciela-

mi i rodzicami. Bal był udany, wszyscy 

bawili się świetnie. 

Uczniowie ZSO oprócz zdobywania 

wiedzy rozwijają swoje talenty, umie-

jętności, realizują różnorodne pasje  i 

zainteresowania, biorą udział w wie-

lu konkursach  i wygrywają. Bardzo 

aktywny jest samorząd szkolny i wo-

lontariat. Odbyły się dyskoteki, akcje 

charytatywne, Jasełka. Wolontariusze 

odbyli w grudniu kilkudniowe szkolenie 

w Zamojskim Centrum Wolontariatu i 

Niepublicznym Szpitalu w Zamościu na 

oddziale opieki paliatywnej i geriatrii, 

otrzymali certyfi katy, które są przydatne 

podczas stażu, praktyk a nawet opieki 

nad osobami starszymi za granicą. Go-

rące podziękowanie dla Dyrekcji szkoły 

i pani Bogusławy ze sklepiku szkolnego 

za przekazanie środków fi nansowych 

na przejazd dla wolontariuszy. Jasełka 

przygotowane przez samorząd szkolny 

były prezentowane wielokrotnie, także 

podczas konkursów w Zamościu, Sa-

natorium, Stanisławowie. Młodzi arty-

ści przyjechali z Zamościa z pucharem. 

Wolontariusze w każdy czwartek ok. 

godz. 15 prowadzą w DPS-ie zajęcia w 

ramach wewnętrznego autorskiego pro-

jektu Uniwersytet Trzeciego Wieku. Są 
krzyżówki, zagadki, konkursy z nagro-

dami, ćwiczenia rekreacyjne, fi lmy.

Lista osiągnięć, sukcesów naszych 

uczniów jest bardzo  długa. Uczennica 

klasy II LO Olga Tyrpa jest stypendyst-

ką  Stypendium dla Uczniów Uzdolnio-

nych Marszałka Województwa Lubel-

skiego za duże  osiągnięcia dydaktyczno 

– społeczne, licealistka otrzymała rów-

nież wysokie wyróżnienie w wojewódz-

kim konkursie literackim pt. Różewicz, 

poeta który nie może odejść, podobną 
lokatę w tym samym konkursie zajęła 

uzdolniona humanistycznie uczennica 

gimnazjum z kl. II b Agata Kozłowska; 

kilkoro uczniów otrzymuje Stypendium 

św. Mikołaja

Katarzyna Cybulska  kl. III LO za-

kwalifi kowała się do etapu okręgowego 

38. Olimpiady z Języka Niemieckiego; 

uczniowie  LO uczestniczyli w etapie 

szkolnym  XXXIX  Olimpiady Języ-

ka Angielskiego zorganizowanej przez 

WSJO w Poznaniu. W dziedzinie języ-

ków obcych uczniowie gimnazjum po-

szczycić się mogą awansem do II. etapu 

Wojewódzkiego Konkursu z Języka An-

gielskiego Clickonmaniac 2014/2015, są 
to uczniowie: Natalia Litwin Ic; Klaudia 

Szozda IIb; Arkadiusz Kłyż III c; Alek-

sandra Kawalec I LO. Kacper Osuch z 

kl. II a zakwalifi kował się do II etapu 

Kuratoryjnego Konkursu  z Języka An-

gielskiego.

W dziedzinie matematyczno – przy-

rodniczej uczniowie odnieśli również 
sporo sukcesów. W powiatowym kon-

kursie EKO 2014 zajęli IV miejsce; III. 

miejsce i dwa wyróżnienia zdobyli  w 

konkursie wiedzowym o LGD Nasze 

Roztocze - Roztoczańskie Orły. Dwóch 

uczniów zakwalifi kowało się do dru-

giego etapu konkursu matematycznego 

Zagimak; bierzemy również udział w II. 

edycji modułu edukacyjnego Roztacza-

my swoje horyzonty; jak co roku zostały 

wysłane prace uczniów na fi lm pt. ogól-

nopolski konkurs Mój las.

Wiele działań odbywa się w biblio-

tece szkolnej – udział w ogólnopolskim 

konkursie MEN Książki Naszych Ma-

rzeń – zrealizowany został fi lm pt. Ga-

dający czytelnicy. W bibliotece odby-

wają się również rocznicowe wystawy; 

współpracujemy z Biblioteką miejską. 
Sport pełni ważną rolę w edukacji 

w naszej szkole, uczniowie klas sporto-

wych jak również pozostali mają moż-
liwość uczestniczenia w wielu sporto-

wych zajęciach pozalekcyjnych, biorą 
udział w  wielu zawodach i turniejach, 

zdobywają sportowe trofea; oto niektóre 

z nich: awans do fi nału w Gimnazjadzie 

Piłki Nożnej Chłopców w Zwierzyńcu; 

udział w Turnieju Halowym Piłki Noż-
nej o Puchar Orła w Starym Zamościu; 

dziewczęta zajęły I. miejsce w Turnie-

ju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora 

ZSO w Krasnobrodzie i II. miejsce w 

Turnieju Piłki siatkowej Drużyn Po-

dwórkowych w Krasnobrodzie; Lech 

Kawalec uczeń kl. III b gimnazjum zajął 
I. miejsce w Gimnazjadzie Pływackiej 

w  stylu dowolnym. 

Ciekawym i nowym przedsięwzię-
ciem w tym roku szkolnym są audycje 

radiowe przygotowywane przez na-

szych uczniów i emitowane na antenie 

Katolickiego Radia Zamość w każdą 
drugą sobotę miesiąca o godzinie 17.00. 

Programy przybliżają postacie, miejsca, 

wydarzenia związane z historią i wiarą, 
które budują tradycję Roztocza. Odbył 
się wywiad z ks. prof. Krzysztofem 

Guzowskim, panem Adamem Kułajem, 

działaczem Solidarności aresztowanym  

i internowanym w czasie stanu wojen-

nego.

Wiele działań artystycznych świad-

czy o zdolnościach naszych uczniów, np. 

organizacja Międzyszkolnego Konkursu 

Plastycznego „Jan Paweł II – przewod-

nikiem do świętości”; trzecie miejsce 

w konkursie plastycznym „Jan Paweł 
II przewodnikiem do świętości i 4 wy-

różnienia; wykonanie mozaiki – portret 

patrona; organizacja stałej ekspozycji 

prac plastycznych z zajęć artystycznych 

w Informacji Turystycznej; Wystawa w 

Galerii  Przystanek   -   „Krasnobrodzka 

Ciąg dalszy na str. 14

Podsumowanie I.  semestru w liceum i gimnazjum 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących

im. Jana Pawła w Krasnobrodzie 2014/15
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Jestem smutna i rozczarowana. Tak 

źle jeszcze nigdy się nie czułam. 

Kiedy cierpię fi zycznie, biorę środek prze-

ciwbólowy. Nie wiem, co mam zrobić kie-

dy smuci się  moja dusza.  

„Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje, 

a serce swej pociechy darmo upatruje” - 

pisał Jan Kochanowski. Pewna kobieta 

zachęca mnie, bym cieszyła się wolnością, 
a ja rozumiem, że wolność w Polsce jest 

tylko dla wybranych. Ja się nie załapałam. 

Gdyby ktoś podejrzewał, że straciłam wia-

rę w Boga  - odpowiem - nie straciłam, 

wprost przeciwnie, umocniłam się w niej 

jeszcze bardziej.

Cierpię z powodu czasów, w których 

obecnie przyszło mi żyć. Obserwuję dziw-

ne zachowania tych, którzy chcą popra-

wiać prawa ustanowione przez Pana Boga 

również w dziele stworzenia. Chcą  usta-

nowić prawa dla siebie, by było im lepiej i 

weselej żyć. Zadaję sobie pytanie: czy po 

to jesteśmy na tej ziemi, by używać życia, 

pławić się w rozpuście, dewiacjach? Moim 

zdaniem,  jesteśmy tutaj bardzo krótko i 

powinniśmy żyć najlepiej jak potrafi my, 

aby po śmierci znaleźć się w Niebie. 

Gdy słucham mediów, zastanawiam 

się skąd płynie ich wiedza i „mądrość”. 

Obawiam się, że nie ma to nic wspólnego 

z Panem Bogiem. 

Urodziłam  się i wychowałam w rodzi-

nie  głęboko wierzącej, która pozwoliła mi 

przeżyć najtrudniejsze czasy. Była mama, 

tata i pięcioro rodzeństwa. Tata tłumaczył 
nam: idąc przez życie, pamiętajcie, że 

Bóg, Honor i Ojczyzna, mają stanowić 
dla was najwyższe wartości. Wtedy mał-
żeństwa były trwałe, nikt nie słyszał o roz-

wodach, choć życie było bardzo trudne. 

Wzajemna, prawdziwa miłość umacniała 

rodziny. Każdy wiedział co jest dobre, a 

co złe i grzeszne. Przyjmował prawa Boże 

i zachowywał przykazania kościelne. 

Konfesjonały były zawsze oblężone. Tam 

człowiek uzdrawiał swoje sumienie.

Kiedy wspominam minione lata, nie-

chętnie wracam do teraźniejszości. Chce 

mi się krzyczeć: człowieku, opamiętaj się. 
Możesz walczyć o poprawę warunków 

życia, o chleb, pracę, opiekę lekarską. Nie 

wolno ci jednak zmieniać praw ustano-

wionych przez Boga w Trójcy Jedynego. 

Życie według Nich daje przepustkę do 

Nieba, które naprawdę istnieje. Pamiętaj, 

że kiedyś umrzesz!

 Józefa Kusz

Moje przemyślenia
Podsumowanie I.  semestru w liceum 

i gimnazjum w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana Pawła w 

Krasnobrodzie 2014/15
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zabudowa drewniana”. promocja pracy 

uczniów – wystawy czasowe w szkole 

„Pożegnanie jesieni” – odlewy gipsowe li-

ści; szopka  bożonarodzeniowa i wystawa 

aniołów  z gipsu i malowanych na desce i 

wiele innych.

Na zakończenie semestru dla uczniów 

uzdolnionych humanistycznie odbyły 

warsztaty dziennikarskie przeprowadzone 

społecznie przez pana  Jakuba Koisza. Jest 

on absolwentem UMCS z podwójnym ty-

tułem magistra – fi lologii polskiej i kul-

turoznawstwa. Obecnie jest nauczycielem 

j. polskiego w warszawskim gimnazjum 

i prowadzi od trzech lat w stolicy kursy 

dziennikarskie. W naszej szkole (tutaj 

zresztą ukończył liceum i zdał maturę) 
przeprowadził ciekawe zajęcia, podczas 

których uczniowie poznali zasady tworze-

nia podstawowych form dziennikarskich i 

publicystycznych: newsy, wywiad, repor-

taż, felieton.

W drugim semestrze zaplanowano 

wiele przedsięwzięć edukacyjnych, arty-

stycznych, społecznych i na pewno każdy 

uczeń, który pragnie rozwijać swoje pasje, 

znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy 

Zebrała 

Danuta Korzeniowska

Proponowany porządek obrad:

� Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

� Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadze-

nia.

� Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

� Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

� Wybór komisji Skrutacyjnej.

� Złożenie sprawozdań z działalności za rok 2014.

a/ Zarządu KTW

b/ Komisji Rewizyjnej

c/ Sądu Koleżeńskiego

d/ Rzecznika Dyscyplinarnego

e/ yKomendanta SSW

� Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.

� Podjęcie uchwały ws. udzielenia absolutorium dla ustępujące-

go Zarządu KTW.

� Przeprowadzenie wyborów na czteroletnią kadencję 2015-

2018r.:

- Zarządu KTW

- Komisji Rewizyjnej

- Sądu Koleżeńskiego

� Podjęcie uchwał:
- ws. wyboru Zarządu KTW

- ws. wyboru Komisji Rewizyjnej

- ws. wyboru Sądu Koleżeńskiego

- ws. uchwalenia budżetu na rok 2015.

- ws. upoważnienia Zarządu do wprowadzania zmian w Budże-

cie KTW na rok 2015.

- ws. zatwierdzenia kalendarza imprez sportowych na rok 2015.

- ws. określenia wysokości ekwiwalentu za nieodpracowane pra-

ce społeczne na rzecz KTW w roku 2015.

� Wolne wnioski i zapytania.

� Zamknięcie obrad.

Zapraszamy do punktualnego przybycia i aktywnego uczest-

nictwa w Walnym Zgromadzeniu.                                         

                                                                                              

Zarząd Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego 

Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w Krasnobrodzkim Towarzystwie Wędkarskim

Zarząd Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego zaprasza na X Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w 

Krasnobrodzkim Towarzystwie Wędkarskim, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2015 roku w lokalu Krasnobrodzkiego Domu 

Kultury mieszczącego się przy ul. 3 Maja 26 w Krasnobrodzie. 

Rozpoczęcie obrad planowane jest na godzinę 10.30 w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum w pierwszym ter-

minie, zgodnie ze statutem wyznacza się termin drugi na godz. 10.45, w którym zebrani będą władni obradować i podejmować 
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W dniu 17.01.2015 r. w Szkole 

Podstawowej i Gimnazjum w 

Łabuńkach Pierwszych odbył się Woje-

wódzki Turniej Tańca Gminy Łabunie 

„Karnawałowe Harce” 2015. 

Turniej cieszył się dużym zaintere-

sowaniem, uczestniczyły w nim zespoły 

tańca nowoczesnego z Lublina, Świdni-

ka, Krasnegostawu, Zamościa, Starego 

Zamościa, Krasnobrodu i Tomaszowa 

Lubelskiego.

Podczas turnieju Krasnobród był 
reprezentowany przez tancerzy Zespołu 

Tańca Nowoczesnego „FART” działają-
cego w Krasnobrodzkim Domu Kultury 

pod kierunkiem instruktora Anny An-

toszczak.

Nasi tancerze bardzo dobrze zapre-

zentowali się podczas turnieju odnosząc 

znaczące sukcesy:

I MIEJSCE 

– KACPER KURYŁO 

SOLO HH 

DZIECI STARSZE CHŁOPCY

II MIEJSCE 

– KAMILA MĘKAL, 

KACPER KURYŁO 

DUET 

HH JUNIORZY

III MIEJSCE 

– MINI FORMACJA 

JUNIORZY ZTN „FART” 

VI MIEJSCE FINAŁOWE 

– KINGA PASIECZNA 

SOLO HH DZIECI

Gratulujemy tancerzom i Pani in-

struktor Annie Antoszczak.

M. Czapla

Sukcesy tancerzy krasnobrodzkiego „FARTU”

27 listopada 2014 r. Dyrektor Domu 

Kultury w Krasnobrodzie P. Mariola 

Czapla zaprosiła młodzież z Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących na warsztaty 

dziennikarskie. Prowadził 
je Pan Zbigniew Masternak  

- polski prozaik, autor sce-

nariuszy fi lmowych, repor-

tażysta i piłkarz. Studiował 
prawo na UMCS i poloni-

stykę na uniwersytecie Wro-

cławskim, scenopisarstwo w 

Krakowskiej Szkole Filmu i 

komunikacji Audiowizual-

nej. Obecnie mieszka z żoną 
Renatą i synem Wiktorem w 

Puławach. Dorobek twór-

czy pisarza jest znaczny, np. 

powieści:  Księstwo. Księga 

druga.; Niech żyje wolność.; Chmu-

rołap.; Księstwo. Trylogia młodzieży i 

inne.Na podstawie Jego prozy nakręco-

no również fi lmy np. Stacja Mirsk, Księ-
stwo. Jest laureatem stypendiów, nagród 

i wyróżnień.
Głównym elementem warsztatów 

przeprowadzonych w Krasnobrodzkim 

Domu Kultury dla naszych licealistów 

i gimnazjalistów przez Pana Masterna-

ka były wprawki do pisania scenariusza 

fi lmowego. Po prezentacji swojego do-

robku artystycznego i udzieleniu wska-

zówek, co zrobić, aby scenariusz był 

interesujący, młodzież podzieliła się na 

8  grup i przystąpiła do kreatywnych 

ćwiczeń twórczości. Myli się ten, kto są-
dzi, że na nasza prowincja nie może być 

tematem fi lmu fabularnego. 

Pomysły uczestników wy-

kazały, że w Krasnobrodzie, 

jako przestrzeni  fabularnej, 

może się wszystko zdarzyć: 
gotyckie historie, sensacyj-

ne wydarzenia, obyczajowe 

skandale, szczególne walory 

dostrzegł w scenariuszu gru-

py VII, którego treścią były 

dziwne sny  pani Łucji.

Zajęcia były bardzo in-

teresujące, pozwoliły  mło-

dzieży wykazać się twór-

czym myśleniem i spojrzeć 
na naszą miejscowość  z perspektywy 

przedmiotu działań  twórczych.

Dziękujemy bardzo P. Dyrektor z za 

proszenie na warsztaty.

Danuta Korzeniowska

Warsztaty dziennikarskie dla uczniów LO i gimnazjum
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Ekshumację w Jacni przeprowa-

dzono w pierwszej połowie lat 

80-tych XX wieku. Robiona była bez 

szczególnych oględzin każdej ofi ary 

po odkryciu i wydobyciu z mogiły. Nie 

było też segregacji zwłok. Wszystkie 

wydobyte szczątki po obejrzeniu wkła-

dano do wspólnych foliowych worków. 

W pierwszej mogile było zakopanych 

około 20 młodych mężczyzn. Zwłoki 

były ułożone w różnym kierunku, cha-

otycznie, wymieszane warstwami – co 

mogło świadczyć o bezładnym wrzuca-

niu do grobu nieżyjących, a być może 

żyjących jeszcze ludzi.

Mieszkańcy Jacni opowiadali, że 

w tamtych czasach, gdy paśli krowy 

na pobliskim wygonie i kiedy ucichły 

już strzały oraz krzyki ludzkie – jako 

małe dzieci – skrycie skradali się w 

pobliże miejsca kaźni, a przez jeszcze 

niezbyt gęste podszycie leśne, widzieli 

jak jacyś mężczyźni ubrani w jednako-

we ubrania, ciągnęli po ziemi za nogi 

ofi ary mordu i rzucali do wspólnej mo-

giły. Te wyznania potwierdzają niejako 

chaotyczne ułożenie zwłok w zbioro-

wej mogile, co zostało potwierdzone w 

czasie oględzin ekshumacyjnych.

W większości ofi ar rany postrza-

łowe widoczne były na czaszkach, w 

okolicy potylicy i skroni oraz na wy-

sokości klatki piersiowej – uszkodzo-

ne mostki i żebra. Znalazły się także 

przypadki złamania kończyn górnych i 

rozbite czaszki. Na podstawie powyż-
szych danych można było domniemać, 
że ludzi tych dotkliwie bito przed i w 

czasie dokonywania bestialskiego wy-

roku śmierci.

Wielu mieszkańców Jacni – świad-

ków tamtych dni wielokrotnie mi opo-

wiadało, że słyszało dochodzące od 

strony lasu rozpaczliwe krzyki, płacz, 

wołanie o pomoc ludzi skazanych i 

straszliwe przekleństwa oprawców. W 

tej mogile nie znaleziono żadnego śla-

du po odzieży i obuwiu. Nie było tez 

prawie przedmiotów osobistych. Naj-

prawdopodobniej byli oni przed śmier-

cią  dokładnie rozbierani i pozbawieni 

wszystkich własnych rzeczy. Znalezio-

no jedynie luźno leżący medalik alumi-

niowy w formie krzyżyka o ramionach 

poszerzonych i zaokrąglonych na koń-
cach. Mogło to wskazywać, że medalik 

należał do osoby wyznania prawosław-

nego lub greko-katolickiego. Jednak 

aluminium w/w medalika nie było 

poddane działaniu czasu, kiedy to do-

chodzi do zmiany koloru nawierzchni 

w postać zciemnienia.

Był to wygląd całkowicie nowego i 

być może celowo podrzuconego meda-

lika dla zatarcia prawdy o przynależno-

ści narodowej zamordowanych.

W czasie rozmowy między oso-

bami z ekipy ekshumacyjnej padło 

stwierdzenie, że znaleziony medalik 

świadczy o ukraińskim pochodzeniu 

ofi ar mordu.

Z drugiej mogiły, która była usy-

tuowana obok poprzedniej, ekshu-

mowano czterech mężczyzn zabitych 

strzałem w głowę. Ciała ułożone były 

w jednym kierunki obok siebie. W 

mogile tej znaleziono resztki szarych 

grubo-materiałowych ubrań, butów z 

przedłużoną cholewką, zapinaną na 

klamry z boku oraz luźno leżące gu-

ziki mundurowe. Być może było to 

czterech pracowników więziennictwa, 

którzy byli skazani wyrokiem przez 

rozstrzelanie (szary kolor ubrań). Mo-

gli to też być ludzie wytypowani jak 

ich poprzednicy do egzekucji, których 

przebrano w ubrania więzienne, aby 

wykorzystać do przygotowania terenu, 

wykopania dołów śmierci i grzebania 

rozstrzelanych. Na zakończenie do-

wódca plutonu egzekwującego pozbył 
się świadków.

Wydobyte z obydwu mogił reszt-

ki zwłok zostały poddane oględzinom 

przez lekarza patomorfologa, prokura-

tora i innych upoważnionych do tego 

członków urzędowej komisji, a następ-

nie włożone do worków i przewiezione 

do Zamościa. 

Nie jest mi nic wiadomo, czy pro-

wadzono jeszcze jakieś dodatkowe 

badania. Nie można było dokonać 
identyfi kacji zwłok, gdyż ekshumacja 

w tamtym czasie nie była przeprowa-

dzona w rzeczywistym tego słowa zna-

czeniu, tak jak to się robi w obecnym 

czasie oraz właściwie ukierunkowana. 

Po prostu nastąpiło wykopanie szcząt-
ków ofi ar i po oględzinach zakopanie 

w drugim miejscu, a w tym wypadku 

na Rotundzie w Zamościu.

Moja interpelacja złożona na ple-

narnym posiedzeniu Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w Zamościu, o któ-

rej pisałem w poprzednim artykule, nie 

tylko przyczyniła się do przeprowa-

dzenia ekshumacji, ale jednocześnie 

wzmożonego zastraszania anonimami 

i pogróżkami tych wszystkich, którzy 

zainteresowani byli wyjaśnieniem do 

końca opisanego zdarzenia.

Mój przyjaciel śp. Jan S., którego 

miałem szczęście poznać od pierwsze-

go dnia mojego pobytu w Krasnobro-

dzie tj. 2 maja 1957 roku, kiedy to On 

wracał samochodem „Autonaprawa” 

z narady służbowej w Zamościu, a ja 

jechałem by po studiach weteryna-

ryjnych objąć stanowisko kierownika 

Zakładu Leczniczego dla Zwierząt w 

Krasnobrodzie z/s w Podklasztorze, 

w krótkim, bo zaledwie godzinnym 

spotkaniu, przekazał mi wiele cennych 

wiadomości o samej osadzie Krasno-

bród, jej mieszkańcach, stosunkach 

międzyludzkich i nastrojach politycz-

nych w niej panujących, a z którymi 

zmuszony byłem niebawem w następ-

nych latach zmierzyć się.
To On mając duże możliwości, sta-

rał się dojść do prawdy. Przed kilkoma 

laty, na krótko przed swoją śmiercią 
wyznał mi, że w obawie o swoje ży-

cie i los najbliższych zmuszony był 
wyłączyć się z dochodzenia do wyja-

śnienia powyższej sprawy. Z egzekucji 

w Jacni na pewno zdołała się wyrwać 
jedna osoba, a druga prawdopodobnie, 

o czym postaram się napisać w następ-

nym artykule.

 

c.d.n.

Lekarz weterynarii 

Jan Gębka

Jacnia – sprawa do końca nie wyjaśniona cz. II

Krasnobrodzkie 

klimaty

W niedzielę 8 lutego 2015 

roku o godz. 16.00 w Kra-

snobrodzkim Domu Kultury odbyło 

się spotkanie promocyjne najnowszej 

publikacji Marianny Olszewskiej pt. 

„Krasnobrodzkie klimaty”,  podczas 

którego Autorce towarzyszył zespół 
folklorystyczny „Wójtowianie”. 

Szczegółową relację z tego wyda-

rzenia zamieścimy w kolejnym wyda-

niu „Gazety Krasnobrodzkiej”.

 

Redakcja
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Uroczyste spotkanie świąteczno-

noworoczne regionalistów lu-

belskich odbyło się w Galerii Malarstwa 

Polskiego XVII – XIX w. na Zamku w 

Lublinie w dniu 10 stycznia 2015r. Or-

ganizatorami spotkania byli: Wojewódz-

ka Rada Towarzystw Regionalnych w 

Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury 

w Lublinie i Muzeum Lubelskie w Lu-

blinie.

Imprezę prowadził Prze-

wodniczący WRTR prof. zw. 

dr hab. Sławomir Partycki. W 

imprezie udział wzięli: senator 

Stanisław Gogacz, posłowie 

– Magdalena Gąsior-Marek i 

Henryk Smolarz, sekretarz sta-

nu w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej Tadeusz Sławec-

ki, wicekurator Oświaty Anna 

Szczepińska, reprezentant Wo-

jewody – dyrektor Wydziału 

Polityki Społecznej Andrzej 

Borys, wicemarszałek Woje-

wództwa Lubelskiego Artur 

Walasek, którzy w swym wy-

stąpieniu złożył życzenia noworoczne 

regionalistom życząc im dalszej owoc-

nej pracy w realizacji ich zadań statuto-

wych.

Program dorocznego spotkania 

uświetnił występ chóru Wojewódzkiego 

Ośrodka Kultury w Lublinie „Słowiki 

Lubelskie” w repertuarze przepiękne 

stare i nowe kolędy i pastorałki. Po wy-

stępie chóru odbyła się inscenizacja  pt. 

„Gość w dom, Bóg  w dom” w znako-

mitym wykonaniu amatorskiej grupy 

teatralnej  z Nasutowa (gmina Niemce). 

Występ podobał się bardzo. Oklaskom 

nie było końca. 

Dużo emocji wywołało wręczenie 

nagród laureatom Wojewódzkiego Kon-

kursu Literacko-Plastycznego „Zwycza-

je i obrzędy  naszych dziadków”. Nagro-

dy otrzymali przedszkolaki, uczniowie 

szkół podstawowych, gimnazjów i lice-

ów ogólnokształcących.

Modlitwa Bożonarodzeniowa w 

wykonaniu regionalistów rozpoczęła 

dzielenie się opłatkiem i wymianę do-

świadczeń, poprzez dyskusję z parla-

mentarzystami, przedstawicie-

lami władz wojewódzkich oraz 

samorządowcami, których było 

wiele, między innymi: Tomasz 

Zając burmistrz Hrubieszowa, 

Stanisław Jagiełło starosta Ryc-

ki, Teresa Kot wójt Gminy Jast-

ków.

Imprezę kończyła długa 

dyskusja przy wigilijnym, ob-

fi cie zaopatrzonym stole. Po-

mimo złej pogody na spotkanie 

przyjechało dużo regionalistów 

Lubelszczyzny. Krasnobrodzkie 

Towarzystwo Regionalne repre-

zentowali: prezes zarządu Mie-

czysław Kościński i Stanisław 

Greszta – autorzy niniejszej krótkiej 

relacji.

Stanisław Greszta

Spotkanie opłatkowe regionalistów 

z Lubelszczyzny

Informacja dotycząca przeglądu obiektów 

zrealizowanych na wyspie zbiornika wodnego 

zalew w Krasnobrodzie.

W dniu 27 stycznia 2015r. Urząd 

Miejski w Krasnobrodzie 

przeprowadził przegląd gwarancyjny 

dotyczący obiektów budowlanych zre-

alizowanych na wyspie zbiornika wod-

nego zalew w Krasnobrodzie w ramach 

projektu Rozbudowa infrastruktury 

turystycznej w Krasnobrodzie etap II. 

Był to kolejny przegląd przeprowadzo-

ny z udziałem generalnego wykonawcy 

robót - ELEKTRO-BUD Przemysław 

GAWDA z Lublina. W ramach przepro-

wadzonego przeglądu stwierdzono cały 

szereg wad na zrealizowanych obiek-

tach również ukrytych które pojawiły 

się w trakcie krótkiego okresu użytko-

wania obiektu. Z uwagi, że Wykonaw-

ca uchylał się od podpisania protokołu 

przeglądu gwarancyjnego pomimo kil-

kukrotnego wezwania Burmistrza Kra-

snobrodu w dniu 2015-02-11 wezwanie 

do usunięcia wad zostało przesłane za 

potwierdzeniem odbioru do wykonaw-

cy robót celem jak najszybszego usu-

nięcia stwierdzonych usterek. Zgodnie 

z warunkami gwarancji Wykonawca 

robót ma obowiązek przystąpienia do 

ich usuwania w terminie 14 dni od daty 

otrzymania wezwania. Wstępnie usta-

lono, że usuwanie usterek na obiekcie 

prowadzone będzie sukcesywnie od 

miesiąca lutego do miesiąca maja aby 

najpóźniej 10 czerwca bieżącego roku 

obiekt basenowy był gotowy do obsługi 

ruchu turystycznego. Część usterek np. 

uszczelnienie niecek i wymiana folii ba-

senowych może zostać przeprowadzo-

na dopiero gdy temperatura powietrza 

będzie wynosiła kilkanaście stopni z 

uwagi na konieczność zgrzewania folii 

basenowych. Wstępny harmonogram 

usuwania wad i usterek zaakceptowany 

przez Burmistrza Krasnobrodu przed-

stawia się następująco:

- zakres budynku zaplecza sanitarnego i 

fi ltrowni – usuniecie usterek w miesiącu 

lutym 2015.

- zakres tarasu i obiektów drewnianych 

– marzec 2015 (30 dni).

- zakres zagospodarowania terenu i oto-

czenie – kwiecień 2015

- zakres niecek basenowych i technolo-

gia basenowa – maj 2015   

     

Sylwester Lizut
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Z myślą o kultywowaniu staro-

polskiej tradycji kolędowania 

Zespół Szkół przy Sanatorium Reha-

bilitacyjnym w Krasnobrodzie, po raz 

kolejny, podjął się organizacji drugiego 

już Krasnobrodzkiego Konkursu Kolęd i 

Pastorałek. 23 stycznia bieżącego roku, 

placówka gościła blisko stu uczestni-

ków, z kilkunastu ośrodków. O miano 

laureatów rywalizowano w czterech 

kategoriach wiekowych, uwzględniając 

podział na solistów i zespoły. Nad pra-

widłowym przebiegiem konkursu czu-

wało jury w składzie: W. Sachajko, A. 

Słota oraz ks. P. Słonopas - proboszcz 

parafi i w Bondyrzu.

Licznie przybyłą do sali publiczność 

przywitała pani dyrektor H. Kostrubiec 

słowami: Wasza obecność utwierdza nas 

w przekonaniu, że zwyczaj wspólnego 

kolędowania jest ciągle żywy. Wystę-
py uczestników konkursu, zapowiada-

ły uczennice szkoły, R. Sadowska i D. 

Solak - kuracjuszki przebywające na 

turnusie rehabilitacyjnym. Konkursowe 

rywalizacje, otworzyła reprezentacja 

czterolatków z Punktu Przedszkolne-

go w Krasnobrodzie – Smerfy, oni też 
otrzymali wyróżnienie w swojej katego-

rii wiekowej.

Jury dokonując oceny występów 

miało na uwadze: dobór repertuaru, 

doznania artystyczne oraz możliwości 

wokalne. Przewodnicząca komisji ogła-

szając werdykt podkreśliła, że poziom 

wykonywanych utworów z roku na rok 

jest coraz wyższy, dlatego też wyłonie-

nie zwycięzców było niezmiernie trud-

ne.

Duch rywalizacji nie opuszczał wy-

stępujących w tym dniu solistów. Lau-

rem zwycięstwa pochwalić się mogą 
jedynie nieliczni. Wśród nich znaleźli 
się nagrodzeni w kategorii I (przedszko-

la): M. Pakuła (miejsce I), L. Wasiura 

(miejsce II). W kategorii II (klasy I/III) 

miejsce pierwsze zajęła P. Szawracka. 

Kolejno uplasowały się A. Rybaczyńska  

i J. Najda. Wyróżnienia trafi ły do rąk M. 

Komisarczuk i K. Szymborskiego.

PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE W SANATORIUM
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Największym zainteresowaniem 

cieszyła się kategoria III, w której ry-

walizowali uczniowie z klas (IV/VI). 

Członkowie komisji po burzliwych na-

radach zdecydowali się przyznać, po 

dwa miejsca ex æquo, które otrzymali: 

K. Gancarz i M. Przytuła (miejsce I). 

Miejsce drugie przypadło w 

udziale G. Dobek i A. Bełz, 

a trzecie K. Kołtuniak. Na 

uwagę członków jury zasłu-

żyła również D. Radlińska, 

która nagrodzona została 

wyróżnieniem.

Uczniowie gimnazjum 

swoimi zdolnościami mu-

zycznymi dorównywali 

poprzednikom. Miejsce 

pierwsze wyśpiewała R. 

Sadowska, drugie M. Ciu-

pery, na najniższym po-

dium stanęła I. Czapla. O 

zwycięstwo otarła się, także 

D. Głusiec, wyróżniona za 

wykonanie kolędy „Lulajże 

Jezuniu”. 

Piątkowe spotkanie, było również 
pretekstem do wymiany doświadczeń 
konkurujących ze sobą zespołów. Swo-

istą weryfi kację warsztatu wokalnego 

przeszli wszyscy uczestnicy zmagają-
cy się z tremą i emocjami. W kategorii 

zespoły jury nagrodziło: Punkt Przed-

szkolny przy Szkole Filialnej z Żuraw-

nicy – Słoneczka (miejsce I), Punkt 

Przedszkolny z Obroczy (miejsce II) 

oraz Punkt Przedszkolny z Wywłoczki 

(miejsce III).

Najmłodsi uczestnicy dostarczy-

li niesamowicie pozytywnych emocji, 

zadbali również o wspaniałe kostiumy, 

które idealnie odzwierciedlały wybrany 

przez nich repertuar. Z jak najlepszej 

strony zaprezentowali się uczniowie z 

klas I/III. Miejsce pierwsze w kategorii 

II zdobyła Szkoła Filialna z Wywłocz-

ki, drugie - Zespół Szkół z Suchowoli, 

natomiast trzecie reprezentacja gospo-

darzy - zespół Iskierki. Wyróżniono 

również grupę z sanatorium- Promycz-

ki. Dziewczynki wykonały pastorałkę 
Około dwunastej w nocy, czym urzekły 

skład komisji. 

W kategorii III (klasy IV/VI), po raz 

kolejny, bezkonkurencyjna okazała się 
być pastorałka Kolędnicy wędrownicy 

wykonana przez uczniów z Wywłoczki. 

Miejsce drugie wywalczyła 

grupa z Majdanu Wielkiego 

zespół Pauza. W kategorii 

IV (gimnazjum) decyzją 
komisji przyznano miejsce 

pierwsze dwóm zespołom 

Paolo Angels z Krasnobro-

du oraz Gama z Tarnawat-

ki.

Po części ofi cjalnej, 

przybyli do szkoły goście, 

mogli uczestniczyć w jaseł-
kach przygotowanych przez 

wychowanków placówki 

pod czujnym okiem pani 

U. Lizut. Tuż po występie 

laureaci konkursu otrzyma-

li nagrody rzeczowe i dy-

plomy. Ten dzień, zapewne jeszcze na 

długo, zapisze się w sercach wszystkich 

uczestników.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
za obecność oraz zapraszają na kolejną 
edycję konkursu – już za rok!   

Magda Małys 



2,50 zł

04.02.2015r.

Rocznicowe Uroczystości Patriotyczne 
w Lasowcach

Koncert Kolędowo - Jasełkowy


