
 
2,50 zł

9
7
7
1
5
0
6

4
2
6
6
0
1

Rok XXV nr 11/217 Listopad 2014

fot. Justyna Rybak 

WYBORY SAMORZĄDOWE 
2014

DODATEK WYBORCZY



Listopad 2014 Gazeta     rasnobrodzka2

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie
Wydawca:     Krasnobrodzki Dom Kultury
Redakcja:     Mariola Czapla (red. nacz.), Radosław Cios-Mairot (red. graf.)
                     Mariola Kawecka, Marzena Mazurek

Nakład: 300 egz. 

XXXIX sesja Rady Miejskiej 

w Krasnobrodzie

W poniedziałek 10 listopada 2014 
roku o godz. 9.00 w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury odbędzie się ostatnia, 
XXXIX sesja VI kadencji Rady Miej-
skiej w Krasnobrodzie.

W porządku obrad zaplanowano 
podjęcie następujących uchwał:

1) w sprawie przyjęcia „Strategii 
rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i 
turystycznych regionów Polski Wschod-
niej”,

2) w sprawie zmiany uchwały Nr 
IX/73/07 rady Miejskiej w Krasnobro-
dzie z dnia 2 sierpnia 2007r. w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek ty-
godniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dyrektorów, wicedyrekto-
rów szkół oraz ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin dla 
pedagoga szkolnego,

3) w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie w trybie bezprzetar-
gowym działki oznaczonej nr 209 po-
łożonej w miejscowości Grabnik gmina 
Krasnobród,

4) w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Krasnobrodu, 

5) w sprawie przyjęcia programu 
współpracy Gminy Krasnobród z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2015,

6) w sprawie uchwalenia zmiany 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Mia-

sta i Gminy Krasnobród,
7) zmieniającej uchwałę Rady Miej-

skiej w Krasnobrodzie Nr XI/80/04 z 
dnia 30 marca 2004r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Krasnobród,

8) w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krasnobród przy-
jętego uchwałą Nr XIX/80/04 z dnia 30 
marca 2004r., dla obszaru stanowiącego 
działki Nr od 226 do 234 i od 249 do 
255 położonych w m. Podklasztor,

9) w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta Krasnobród,

10) w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta przyjmowanej do obli-
czenia podatku rolnego na 2015 rok,

11) w sprawie wprowadzenia zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej,

12) w sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej gminy na rok 2014.

Nowe drogi

 w Potoku Sendarki i Borkach

W październiku br. zakończono re-
alizację inwestycji drogowych tj:

1. Modernizację drogi gminnej w 
miejscowości Potok Senderki o długo-
ści 400 metrów, łączne nakłady finanso-
we wyniosły 153.219 zł. Na realizację 
zadania uzyskano dotację w wysokości 
45.000,00 zł z Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych

2. Modernizację drogi gminnej w 
Majdanie Wielkim (sołectwo Borki) o 
długości 260 metrów, łączne nakłady 
finansowe wyniosły 158.482,24 zł. Na 
realizację zadania uzyskano dotację 
w wysokości 50.000,00 zł z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych.

Informacje zebrała:
Mariola Czapla

IV edycja 

konkursu wiedzy

„Roztoczańskie Orły”
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Nasze Roztocze” 

zaprasza do udziału w IV edycji kon-
kursu wiedzy o Lokalnej Grupie Dzia-
łania oraz obszarze objętym Lokalną 
Strategią Rozwoju, którego celem jest 
upowszechnianie wiedzy o działaniach 
prowadzonych przez LGD, promocja 
obszaru objętego LSR, zainteresowanie 
uczniów historią regionu i jego zabytka-
mi oraz zainspirowanie w odkrywaniu 
ciekawych miejsc pod względem przy-
rodniczym, historycznym i krajobrazo-
wym. 

Konkurs skierowany jest do uczniów 
szkół gimnazjalnych z obszaru LGD 
„Nasze Roztocze”, zamieszkałych na 
terenie należącym do gmin: Adamów, 
Krasnobród, Józefów, Zwierzyniec i 
gminy wiejskiej Zamość.

Na zwycięzców konkursu oraz jego 
uczestników czekają nagrody rzeczowe 
m.in. tablet multimedialny, cyfrowy 
aparat fotograficzny, odtwarzacz MP3 
oraz nagrody upominkowe.

Warunkiem uczestnictwa w kon-
kursie jest przesłanie przez szkołę po-
prawnie wypełnionego Formularza 
zgłoszeniowego i Oświadczenia uczest-
nika konkursu do Biura Stowarzyszenia 
LGD „Nasze Roztocze”, ul. Peowia-
ków 92 22–400 Zamość, w terminie od 
12.11.2014r. do 28.11.2014r.

Regulamin Konkursu na stronie 
www.lgdnaszeroztocze.pl

DODATEK 
WYBORCZY 2014

 

W związku z ogłoszony-
mi na dzień 16 listopada 

2014r. wyborami samorządowymi 
Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej” 
przygotowała „Dodatek Wyborczy 
2014”, który jest załączony do bie-
żącego wydania naszego pisma.

W Dodatku prezentujemy listy 
kandydatów na radnych do Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie, Rady 
Powiatu Zamojskiego z okręgu Nr 4, 
Sejmiku Województwa Lubelskiego 
Okręg nr 5 oraz kandydatów na bur-
mistrza Krasnobrodu.

Zapraszamy do lektury.
Redakcja GK
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W dniu 21 października 2014r. 
w Teatrze im. Juliusza Oster-

wy w Lublinie odbyła się Gala Kultury 
Województwa Lubelskiego 2014 zorga-
nizowana przez Wojewódzki Ośrodek 
Kultury w Lublinie. 

Była to bardzo doniosła i miła uro-
czystość, przygotowana i zorganizowa-
na na wzór uroczystości, które ogląda-
my w telewizji. Już na samym początku 
zaskoczenie - czerwony dywan przed 
wejściem do teatru oraz panowie w sty-
lowych strojach, którzy otwierają drzwi. 
Galę prowadzili Anna Dąbrowska z 
TVP Lublin i Paweł Kowalczyk z Radia 
Złote Przeboje. Uroczystość otworzył 
dr Artur Sępoch - dyrektor Wojewódz-
kiego Ośrodka Kultury. Artystycznie 
galę rozpoczął  występ dziecięcej grupy 
tanecznej UDS STUDIO – aktualnych 
mistrzów świata w kategorii Hip-Hop. 
Uroczystość odbyła się z udziałem 
przedstawicieli władz państwowych i 
samorządowych województwa lubel-
skiego, kuratorium oświaty, 
mediów oraz  przedstawicieli 
świata kultury.

Gala była okazją do po-
dziękowania oraz nagrodze-
nia osób i instytucji, które 
tworzą i upowszechniają 
kulturę Lubelszczyzny, a jed-
nocześnie promują bogactwo 
kulturowe naszego regionu. 
Podczas imprezy wręczono 
nagrody dla 25 laureatów w 
pięciu kategoriach: I - Ani-
mator Kultury Województwa 
Lubelskiego 2014, II - Insty-
tucja Kultury Województwa 
Lubelskiego 2014, III - Orga-
nizacji pozarządowa działająca na rzecz 
kultury lokalnej, IV - Mecenas Kultury 
Województwa Lubelskiego 2014, V - 
Wydarzenie Kulturalne roku 2014 w 
województwie lubelskim. Ponadto w 
każdej z kategorii przyznano nagrodę 
główną wraz ze statuetką. 

Multimedialne prezentacje nagro-
dzonych i uroczyste wręczenie nagród 
w poszczególnych kategoriach prze-
platane były występami grupy baleto-
wej FATUM z Dzielnicowego Domu 
Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Czechów”. Uroczystą galę zakończył 
koncert z udziałem absolwentów Aka-
demii Muzycznej im. St. Moniuszki w 

Gdańsku. Po oficjalnej części uczestni-
cy zostali zaproszeni na uroczysty ban-
kiet, podczas którego wystąpił kwartet 
smyczkowy, grający muzykę klasyczną 
i największe przeboje muzyki filmowej.

Laureatów, na podstawie wniosków 
nadesłanych przez jednostki samorzą-
dów terytorialnych (powiatowych i 
miejskich) wyłoniła komisja konkurso-
wa w składzie: Artur Sępoch – dyrek-
tor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w 
Lublinie (przewodniczący), Katarzyna 

Bryda – Dyrektor Departamentu Edu-
kacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Lubelskiego, 
Piotr Franaszek – Dyrektor Centrum 
Spotkania Kultur, Michał Sadura – Do-
radca Wojewody Lubelskiego, Anna 
Szczepińska – Wicekurator Kuratorium 
Oświaty w Lublinie, Józef Obroślak - 
Wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka 
Kultury w Lublinie, Dariusz Filozof 
– Właściciel agencji koncertowo-arty-
stycznej.

Uroczystość ta była szczególna dla 
Krasnobrodu, gdyż w gronie laureatów 
nagrodzonych Nagrodą Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury w kategorii Instytucja 
Kultury Województwa Lubelskiego był 
Krasnobrodzki Dom Kultury. W związku 
z powyższym jako dyrektor KDK mia-
łam przyjemność uczestniczyć w Gali 
Kultury wraz z instruktorem ds. kultury 
Mariolą Kawecką. Nagrodę otrzymałam 
z rąk Jarosława Szymczyka - Dyrektora 
Generalnego Lubelskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, który reprezentował Wo-
jewodę Lubelskiego. Pomimo, że to nie 
my byliśmy zdobywcą głównej nagrody 
(otrzymał ją Krasnostawski Dom Kultu-

ry), sama nasza obecność wśród pięciu 
nagrodzonych instytucji województwa 
lubelskiego to dla nas ogromne wyróż-
nienie.

Krasnobrodzki Dom Kul-
tury otrzymał nagrodę w 
uznaniu osiągnięć i zasług 
związanych z działalnością 
kulturalną. Jak wiadomo 
działalność tę prowadzą lu-
dzie, nagroda jest więc dla 
wszystkich, którzy tworzą 
kulturę, zarówno dla pra-
cowników Domu Kultury, 
jak i dla animatorów kultury, 
członków zespołów działają-
cych w KDK, dla wszystkich, 
którzy na wiele sposobów 
wspierają prowadzoną przez 
nas działalność.

Przy tej okazji chcę po-
dziękować wszystkim, którzy mieli i 
mają swój udział w działaniach, podej-
mowanych przez Dom Kultury. Grono 
tych osób jest duże i trudno tu wymie-
nić wszystkich z imienia i nazwiska, 
ale wszystkim bardzo, bardzo serdecz-
ne dziękuję. Podziękowania przekazu-
ję  również Starostwu Powiatowemu w 
Zamościu, które było wnioskodawcą 
naszej nagrody, komisji konkursowej za 
docenienie naszych działań oraz organi-
zatorom za zorganizowanie tej pięknej 
uroczystości.

Ciąg dalszy na str. 4

Krasnobrodzki Dom Kultury 
laureatem Nagrody Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
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Jak co roku 23 września Zespół 
Szkół Podstawowych w Kra-

snobrodzie obchodził Święto Patrona 
Szkoły. Była to już 27 rocznica nadania 
szkole imienia 25 Pułku Ułanów Wiel-
kopolskich. Na uroczystość przybyli  
przedstawiciele władz samorządowych z 
z-cą burmistrza Stanisławem Jędrusi-
ną, przewodniczącym Rady Miejskiej 
Kazimierzem Misztalem. Uroczystość 
uświetniła swoją obecnością Roztoczań-
ska Konna Straż Ochrony Przyrody ze 
Zwierzyńca, a także poczty sztandarowe 
szkół z terenu miasta, gminy i poczty 
kombatanckie. 

Uroczystość rozpoczęła się odpra-
wioną w kościele parafialnym mszą 
świętą koncelebrowaną w intencji po-
ległych ułanów, ich rodzin, uczniów i 
nauczycieli, którą odprawił m.in. ks. 

Prałat Eugeniusz Derdziuk i ks. Ro-

man Sawic - proboszcz Parafii pod 
wezwaniem Zesłania Ducha Świętego. 

Następnie zebrani przeszli na cmentarz 
parafialny, gdzie została odmówiona 
modlitwa w intencji poległych i złożo-
no wiązanki pod pomnikiem Żołnierzy 
Września. 

Dalsza część obchodów Święta Pa-
trona odbyła się w budynku szkoły. Na 
wstępie głos zabrała Pani mgr Joanna 

Szykuła - dyrektor szkoły, witając ser-
decznie przybyłych gości. W ich obec-
ności, oraz obecności całej społeczności 
szkolnej i rodziców złożyło ślubowanie 
61 uczniów trzech klas pierwszych. Ślu-
bowanie przeprowadziła  Pani mgr Bar-

bara Bielecka - z-ca dyr. szkoły. 

Uczniowie kl. III pod kierunkiem 
swoich wychowawczyń p. Beaty Twar-
dowskiej i p. Zdzisławy Lalik  przygo-
towali i przedstawili część artystyczną 
o treściach patriotycznych. O projekt i 
wykonanie wystroju sali zadbała p. Ma-
rzena Kuniec nauczycielka plastyki.

Obchody Święta Patrona trwały 
kilka dni, towarzyszyły im różne im-
prezy okolicznościowe m.in. odbył się 
konkurs piosenki patriotycznej.  Orga-
nizatorką konkursu była p. Magdalena 
Antoniak nauczycielka muzyki.  W dniu 
23 września na uroczystości głównej 
zostały wręczone nagrody zwycięzcom 
konkursu. 

Roztoczańska Konna Straż Ochro-
ny Przyrody zorganizowała przejażdż-

kę na koniach dla wszystkich chętnych 
uczniów.

Otrzymaliśmy życzenia od przed-
stawicieli rodzin ułańskich, którzy nie 
mogli uczestniczyć w naszych uroczy-
stościach. Dziękowali nam za podtrzy-
mywanie  tradycji patriotycznych i za 
pamięć o ułanach 25 pułku.  

Dziękujemy za obecność wszyst-
kim przybyłym gościom oraz pocztom 
sztandarowym i zapraszamy na obcho-
dy Święta Patrona Szkoły w przyszłym 
roku. 

Szczególne słowa podziękowa-
nia kierujemy do osób, które w różny 
sposób pomogły nam przy organizacji 
naszego święta: Pani Bożenie Ożdze 
dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej 
w Krasnobrodzie za udzielenie noclegu 
młodym ułanom oraz p. Annie Ożdze, 
za podarowanie kosza z kwiatami, który 
został złożony w darze ołtarza. 

Dyrekcja ZSP w Krasnobrodzie

Fotoreportaż – str. 10
Fot. M. Czapla

Obchody Święta Patrona
w Zespole Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie

Krasnobrodzki Dom Kultury 
laureatem Nagrody Wojewódzkiego 

Ośrodka Kultury

Ciąg dalszy ze str. 3
Nagroda Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i 

udział w gali to nie tylko promocja Krasnobrodzkie-
go Domu Kultury i osób, które tworzą krasnobrodz-
ką kulturę, ale również promocja samego Krasno-
brodu. Cieszymy się, że nasza działalność zyskała 
uznanie ekspertów. 

Utwierdza to nas w przekonaniu, że to co robi-
my jest dobre i potrzebne, a także ma znaczenie nie 
tylko dla naszego miasta czy gminy, ale także i wo-
jewództwa. 

Nagroda jest formą docenienia naszej dotych-
czasowej działalności, ale na pewno będzie też mo-
bilizacją do dalszej aktywnej działalności i zachętą 
do tego, aby prowadzić tę działalność coraz lepiej i 
na jak najwyższym poziomie. Ważne są nagrody, ale 
najważniejsze dla nas jest, aby mieszkańcy miasta i 
gminy Krasnobród oraz inni odbiorcy naszej oferty 
kulturalnej byli z niej zadowoleni.

Mariola Czapla

  Dyrektor KDK

MISJA 
BIBLIOTEKA

Od 1 listopada w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Krasnobro-
dzie rozpoczęła się Gra „MISJA BIBLIOTEKA”. Uczest-

nikiem Gry, może zostać każdy bez względu na wiek. Fabuła Gry, 
Regulamin i Punktacja dostępne są w siedzibie biblioteki i  na www.
facebook  w zakładce Notatki „MISJA BIBLIOTEKA”.

Wypożyczenia, udział w wydarzeniach, propozycje własne, re-
cenzje, lajki i udostępnienia, a nawet pomoc w bibliotece... Za to 
wszystko zbieraj punkty i sprawdź swoje miejsce w rankingu Gry 
dostępnym w zakładce Notatki. Liczymy na Twoją aktywność i za-
angażowanie.

Aby wziąć udział w Grze, należy wypełnić Zgłoszenie Uczest-
nika Gry dostępne w Bibliotece. Otrzymasz kartę poziomu I i status 
Ochotnika Misji. Każda karta na odwrocie ma podaną punktację do-
stępną na danym poziomie Gry. Zbierz odpowiednią ilość punktów i 
awansuj na kolejne poziomy. Osoba, która zdobędzie najwięcej punk-
tów, otrzyma status Mistrza Misji Bibliotecznej i tablet w nagrodę. 
MIŁEJ ZABAWY.
        

 B. Włodarczyk
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Rozpoczęły się przygotowania 
do organizacji Ogólnopolskiej 

Charytatywnej Akcji „Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę”. W tym roku główna 
zbiórka darów odbędzie się w niedzielę 
23 listopada.  

W ramach akcji zbierane będą dary 
rzeczowe takie jak: artykuły spożyw-
cze, słodycze, środki czystości, zabaw-
ki, książki, artykuły szkolne dla dzieci 
z rodzin będących w trudnej sytuacji 
materialnej. W ramach akcji nie zbiera 
się pieniędzy.

Od wielu lat akcja ta, której inicja-
torką i pełnomocnikiem jest redaktorka 
Radia Lublin Ewa Dados, organizowana 
jest też  na terenie miasta i gminy Kra-
snobród.  Tradycyjnie sztab organiza-
cyjny akcji będzie miał swoją siedzibę 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury.

Wszystkich chętnych do współ-
pracy przy organizacji akcji na terenie 
gminy Krasnobród prosimy o kontakt 
z KDK. Zapraszamy zarówno osoby 
dorosłe, młodzież jak i dzieci. Pomóc 
można na wiele sposobów. Można być 
wolontariuszem lub przyjacielem akcji 
i włączyć się czynnie w zbieranie da-
rów w wyznaczonych miejscach. Moż-
na pomóc w promocji akcji w naszym 
środowisku, organizacji koncertu to-
warzyszącego zbiórce  darów, ufundo-
waniu fantów na aukcję, która odbywa 
się podczas koncertu, czy po prostu po-
przez ofiarowanie darów. 

Szczegółowy program akcji już 
wkrótce będzie podany na plakatach i 
stronie internetowej www.krasnobrod.
pl, ale już teraz gorąco zachęcam do 
udziału w akcji, bo jak mówią słowa ak-
cyjnej piosenki: „Przecież nawet odro-

binę też podzielić można. Niechaj każdy 
da co nieco: ja i on, i ty. Pomóż zimę 
przetrwać dzieciom...”

Mariola Czapla

Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę

Krasnobrodzki Dom Kultury ser-
decznie zaprasza do udziału w 

eliminacjach rejonowych XXI Między-
narodowego Festiwalu Kolęd i Pastora-
łek im. Ks. Kazimierza Szwarlika – Bę-
dzin’2015, które odbędą się w KDK w 
sobotę 13 grudnia 2014r. 

Chętni, którzy chcą wziąć udział w 
festiwalu i w krasnobrodzkich elimina-
cjach muszą dokonać zgłoszenia poprzez 
wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie 
jej (najlepiej pocztą elektroniczną) do 
biura głównego festiwalu w Będzinie w 

terminie do 26 listopada 2014r. 

Zgodnie z regulaminem festiwalu, 
jego uczestnikami mogą być wyłącznie 
amatorzy: soliści, duety, zespoły wokal-
ne i wokalno-instrumentalne, chóry, za-
równo dzieci, młodzież jak i dorośli. 

Eliminacje rejonowe, są pierwszym 
etapem festiwalu. Drugi etap to prze-

słuchania finałowe, które odbędą się w 
dniach 15-17 stycznia 2015r. w Będzi-
nie. Wezmą w nich udział najlepsi wy-
konawcy wyłonieni podczas eliminacji 
rejonowych. Festiwal zakończy się 
koncertem galowym w dniu 18 stycznia 
2015r.

Regulamin i karta zgłoszenia do 
pobrania na stronach: mfkip.pl oraz na 
stronie www.krasnobrod.pl. Szczegóło-
we informacje oraz regulamin  i karty 
zgłoszenia można uzyskać także w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury.

Serdecznie zapraszamy nie tylko 
wykonawców, ale także publiczność, 
która będzie miała okazję posłuchać 
pięknych polskich kolęd i pastorałek w 
różnym wykonaniu.

Mariola Czapla

XXI Międzynarodowy
Festiwal Kolęd i Pastorałek
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22 października 2014r.  w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących im. Jana 
Pawła II  był wyjątkowym i bardzo uro-
czystym dniem – Święto Patrona Szko-
ły.  Tegoroczne święto obchodziliśmy 
pod hasłem  Świętymi bądźcie.  

Uroczyste obchody obfitowały w 
wiele różnych wydarzeń, których  te-
matyka była związana z nauczaniem  
Świętego Jana Pawła II. Już w wigilię 
uroczystości swoją obecnością zaszczy-
cił naszą społeczność ks. prof. Krzysztof 
Guzowski. Wygłosił prelekcję na temat  
Jan Paweł II Świętymi bądźcie– uniwer-
salne wartości w wychowaniu. 

Następnego dnia uroczystości roz-
poczęły się Eucharystią w kościele 
NNMP w Krasnobrodzie, a okoliczno-
ściowe kazanie wygłosił honorowy gość 
ksiądz prof. K. Guzowski. Po mszy św. 
społeczność szkolna skupiła  się u stóp 
pomnika św. Jana Pawła II, by oddać 
mu należną cześć. W obchodach Święta 
Szkoły wzięli udział zaproszeni goście: 
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Za-

mościu im. Jana Pawła II pani  Bernarda 
Petryk,  Rektor WSZiA dr inż. Krzysztof 
Pancerz, Przewodniczący Rady Powiatu 
Kazimierz Mielnicki, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kazimierz Misztal, wi-
ceburmistrz Krasnobrodu Stanisław Ję-
drusina, rodzice, dyrektorzy, kierownicy 
szkół i zakładów pracy naszej Gminy 
oraz poczty sztandarowe. W uroczysto-
ściach uczestniczyli również uczniowie 
z innych szkół, biorący udział w konkur-
sie plastycznym i ich opiekunowie.

Zaproszeni goście wygłosili oko-
licznościowe przemówienia i złożyli 
życzenia z okazji Święta Szkoły. Rektor 
WSZiA dr inż. K. Pancerz w swoim wy-
stąpieniu przekazał miłą wiadomość dla 
naszych uczniów o nawiązanej   współ-
pracy między uczelnią  a naszą szkołą. 

W dalszej części uroczystości  przed-
stawiciele uczniów klas pierwszych zło-
żyli ślubowanie na sztandar szkoły. Na-
stępnie goście, nauczyciele i uczniowie 
z uwagą obejrzeli  montaż słowno – mu-
zyczny Świętymi bądźcie…, przygoto-

wany  przez młodzież starszych klas.  
W ramach obchodów Dnia Patrona 

w szkole organizowane były również  
konkursy o tematyce papieskiej . W mię-
dzyszkolnym konkursie plastycznym 
„JAN PAWEŁ II PRZEWODNIKIEM 
DO ŚWIĘTOŚCI”  I miejsce zajęła 
Dominika Gałka z Gimnazjum nr 2 w 
Tomaszowie Lub., a w Konkursie Wie-
dzy o Janie Pawle II  I miejsce  zajęła 
Agnieszka Wołowiec z Ia z gimnazjum 
w Krasnobrodzie. Podczas uroczystości 
zwycięzcy zostali uhonorowani dyplo-
mami i nagrodami. Po akademii zebrani  
mogli obejrzeć pokonkursową  wystawę 
poświęconą św. Janowi Pawłowi II  i 
podzielić się refleksjami na temat dro-
gi świętości. Miło nam poinformować, 
że niektóre wypowiedzi można będzie 
usłyszeć w Katolickim Radiu Zamość. 

Cała uroczystość miała podniosły 
charakter, dzięki gościom oraz zaanga-
żowaniu społeczności szkolnej.

Marzena Gęśla
Fotoreportaż - str. 11

„Świętymi bądźcie”
Święto Patrona Zespołu Szkół Ogólnokształcących

12 października 2014r. uczniowie, 
nauczyciele, rodzice i pracownicy Szko-
ły Podstawowej im. Armii Krajowej w 
Kaczórkach  uczestniczyli w uroczysto-
ściach poświęconych Armii Krajowej

Święto zaszczycili swoją obecnością; 
kombatanci, żołnierze AK oraz prezes 
ŚZŻAK Okręg Zamość, poseł na sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej Sławomir Zawi-
ślak. Obecni byli także: Przewodniczący 
Rady Powiatu Zamojskiego, Kazimierz 
Mielnicki, Burmistrz Krasnobrodu Wie-
sław Chmielowiec, Zastępca Burmistrza 
Stanisław Jędrusina oraz Przewodniczą-
cy Rady  Miejskiej w Krasnobrodzie Ka-
zimierz Misztal. 

W uroczystościach brali udział tak-
że radni, pracownicy urzędu, dyrektorzy 
szkół z terenu gminy wraz z pocztami 
sztandarowymi oraz mieszkańcy oko-
licznych miejscowości.

Przed mszą świętą, która była głów-
nym punktem uroczystości, zaprezento-
wali się uczniowie klasy I, dzieci zatań-
czyły „Poloneza”. Następnie wystąpili 
uczniowie klas IV- VI w części artystycz-
nej „My z Niego wszyscy”.

Mszę świętą koncelebrowaną spra-
wowali: proboszcz parafii Bondyrz ksiądz 
Paweł Słonopas oraz ksiądz Krzysztof 
Hawro, który wygłosił homilię.

Po wygłoszeniu okolicznościowych 
przemówień przez prezesa ŚZŻAK Okręg 
Zamość, posła na sejm Rzeczpospolitej 

Polskiej Sławomira Zawiślak, Zastęp-
cę Burmistrza Krasnobrodu Stanisława 
Jędrusina oraz Przewodniczącego Rady 
Powiatu Zamojskiego pana Kazimierza 
Mielnickiego, uczestnicy uroczystości 
oddali hołd poległym żołnierzom AK i 
złożyli kwiaty pod pomnikiem.

Po zakończeniu części oficjalnej uro-

czystości, zaproszeni goście oraz wszy-
scy uczestnicy udali się na poczęstunek, 
a dzieci mogły wyszaleć się na placu za-
baw.

Wartości i symbole Polski Walczącej 
staramy się wpoić naszym uczniom, od-
dając cześć żołnierzom AK uczymy dzie-
ci wdzięczności dla tych, których hasłem 
był Bóg, Honor i Ojczyzna. Udział w 
uroczystościach patriotyczno-religijnych 
to wyraz wdzięczności dla Polskiego 
Państwa Podziemnego, wyraz pamięci o 
tym, że z ofiary przeszłych pokoleń po-
wstało niepodległe państwo, w którym 
uczniowie naszej szkoły mogą uczyć się 
i bawić. 

Chcemy aby dzień patrona szkoły był 
dniem szczególnym dla dzieci – dniem 
zadumy i radości, dlatego oprócz hoł-
du dla żołnierzy AK w pierwszej części 
uroczystości, przygotowaliśmy to co dla 
harmonijnego rozwoju dzieci jest ważne 
– zabawę.

Elżbieta Zub

Fotoreportaż – str. 20

Święto Patrona Szkoły Podstawowej 
im. Armii Krajowej w Kaczórkach
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Po raz pierwszy mieszkańcy Maj-
danu Wielkiego mogli uczestni-

czyć w otwartym Pikniku Rodzinnym, 
który odbył się 19 października 2014r.  
przy remizie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Majdanie Wielkim. 

Pogoda od kilku dni trzymała nas w 
napięciu, obficie obdarzając deszczem, 
wiatrem i zimnem. Tymczasem nie-
dzielny poranek przywitał nas pięknym 
słońcem, z godziny na godzinę robiło się 
coraz cieplej. 

Piknik rozpoczął się krótkimi wystą-
pieniami lokalnych działaczy i osób od-
powiedzialnych za jego realizację, głos 
zabrali: Pan Bogdan Gałan – prezes OSP 
w Majdanie Wielkim, Pani Ewa Birska – 
Furman – koordynatorka projektu „Inte-
gracja wsi”, Pan Krzysztof Cisek – sołtys 
Majdanu Wielkiego, Pan Wiesław Najda 
– Wiceprezes Zarządu OSP w Majdanie 
Wielkim, Pan Stanisław Jędrusina – Za-
stępca Burmistrza Krasnobrodu oraz ks. 
Prałat Roman Marszalec. 

Po wystąpieniach odbyły się zawody 

sportowe. Zostały one całkowicie zdo-
minowane przez dzieci i młodzież, na 
brak chętnych nie można było narzekać. 
Dzieciaki próbowały swoich sił w na-
stępujących kategoriach: przenoszenie 
surowego jaja na łyżce umieszczonej w 
ustach, rzut piłką lekarską, przeciąganie 
liny czy biegi w worku. Uczestnicy byli 
bardzo zaangażowani i zmotywowani, 
zwłaszcza przy grupowym przeciąganiu 
liny, nie straszne było nawet spotkanie z 
„glebą”. Wszyscy mieli nie lada ubaw. 
W świetlicy wiejskiej odbył się konkurs 
plastyczny pt. „Moja rodzina”. Zdobyw-
cy pierwszych miejsc zostali obdarowa-
ni drobnymi nagrodami, zaś pozostali 
uczestnicy dostali nagrody pocieszenia. 
Dzieci nie biorące udział w zawodach 
zostały również obdarowane słodycza-
mi. 

Po zawodach sportowych przyszedł 
czas na ucztę dla duszy, jaką była wy-
stawa sztuki ludowej Pana Mieczysława 
Portki. Uczestnicy pikniku mogli podzi-
wiać autorskie prace lokalnego rzeźbia-

rza – te sakralne, jak i świeckie, te rzeź-
bione w drewnie, jak i kute w metalu. 
Ptaki naturalistyczne i fantastyczne, 
anioły, Chrystus Frasobliwy, koty, kwia-
ty i inne ozdoby – to wszystko można 
było podziwiać w pracowni Pana Mie-
czysława. 

Na koniec pozostawiono ucztę dla 
ciała – wspólne grillowanie.  W ramach 
projektu „Integracja wsi” powstało pale-
nisko z podwieszanym grillem, ławeczki 
i stoły. Trzeba przyznać, że grillowana 
kiełbaska i ziemniaki smakowały wy-
śmienicie;-)

Piknik odbył się w ramach projektu 
„Integracja wsi” ,dofinansowanego ze 
środków Programu Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich za pośrednictwem Fun-
dacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgo-
rajskiej. Projekt był realizowany przez 
OSP w Majdanie Wielkim i grupę nie-
formalną pt. „Wspólnota”. 
     

Ewa Birska-Furman
Fotoreportaż - str. 12

Piknik Rodzinny w Majdanie Wielkim

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” w ra-
mach kultywowania tradycyjnych zawodów i rzemiosła organizuje 

cykl warsztatów ceramiczno-garncarskich dla lokalnych liderów.
Warsztaty zostaną przeprowadzone w każdej z gmin członkowskich Lo-

kalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”. Podczas warsztatów uczestni-
cy zostaną zaponani z techniką wyrabiania tradycyjnych naczyń na kołach 
garncarskich oraz wykonywania ludowych zabawek. Ponadto będzie można 
samodzielnie wykonać proste naczynia i zabawki. Organizatorzy zapewniają 
materiały dla uczestników oraz profesjonalną kadrę – warsztaty poprowadzi 
Pan Piotr Skiba – Mistrz Garncarstwa i Ceramiki z Jadwisina w gminie 
Piaski.

W Krasnobrodzie warsztaty odbędą się w dniu 21 listopada 2014r. w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury. Serdecznie zapraszamy do udziału. Zgło-
szenia przyjmowane są w terminie  do 18.11.2014r. Liczba miejsc ograni-
czona. O zakwalifikowaniu uczestników będzie decydować kolejność zgło-
szeń.

Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach przyjmujemy w Krasnobrodz-
kim Domu Kultury - tel. 84 660 71 17. Można też zgłaszać się w Biurze 
LGD „Nasze Roztocze” w  Zamościu pod numerem (84) 639−29−66 w 
godz. 7.30 – 15.30.  

M. Czapla

Zaproszenie
na warsztaty ceramiczno - garncarskie 

Jubileuszowy 
XX Gminny Konkurs 

Piosenki 

Przedszkolaka

Tradycyjnie w ostatnich miesiącach 
roku Krasnobrodzki Dom Kultury 

jest organizatorem Gminnego Konkursu Pio-
senki Przedszkolaka.  W bieżącym, będzie to 
jubileuszowa, XX edycja tego wydarzenia. 

Mamy nadzieję, że podobnie jak w po-
przednich latach konkurs będzie się cieszył 
dużym zainteresowaniem wśród najmłod-
szych mieszkańców naszej gminy oraz ich 
rodziców. 

XX Gminny Konkurs Piosenki Przed-
szkolaka odbędzie się Krasnobrodzkim 
Domu Kultury w dniu 4 grudnia 2014r. 
(czwartek) o godzinie 10.00. Zgłoszenia 
przyjmujemy do końca listopada br. Ser-
decznie zapraszamy.

M. Czapla
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To tytuł projektu, który przez bli-
sko dwa miesiące realizowany 

był przez  Krasnobrodzki Domu Kultury 
przy współpracy ze Stowarzyszeniem na 
Rzecz Rozwoju Miejscowości Zielone i 
Okolic „Ach Zielone” .

Finalną jego częścią było przedsta-
wienie krótkiej formy teatralnej zatytuło-
wanej „Mamy prawo do…”, które mia-
ło miejsce w sali widowiskowej Domu 
Kultury w niedzielę 26.10.2014r. Pomysł 
i „szkielet” przedstawienia powstał  pod-
czas warsztatów teatralnych przeprowa-
dzonych przez aktora Teatru im. H.Ch. 
Andersen w Lublinie – Daniela Arba-
czewskiego. Potem była ciężka praca 
grupy projektowej, która podczas zajęć 
bazując na nabytych wcześniej umiejęt-
nościach i wiedzy doszlifowywała po-
szczególne sceny przedstawienia. Nie 
zawsze było lekko i łatwo. Praca w pięt-
nastoosobowej grupie to duże wyzwanie, 
które wymaga nie tylko dobrej organiza-
cji ale także zaufania i odpowiedzialno-
ści za pozostałych jej członków. Jednak 
wspólny cel i pasja motywowały do dzia-
łania i dawania z siebie jak najwięcej. 

Ocenę tej pracy pozostawiono pu-
bliczności, która nie zawiodła i gromkimi 
brawami podziękowała młodym aktorom 
za występ.

Po niedzielnej prapremierze odby-
ła się kolejna prezentacja przedstawie-
nia. 30 października 2014r. uczestnicy 
projektu wystąpili w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Podstawowych w Krasno-

brodzie 

Występ młodych aktorów był odpo-
wiedzią na zaproszenie Pani Dyrektor 
ZSP Joanny Szykuły, która od kilku już 
lat wspiera i docenia uczniów dając im 
możliwość prezentowania swojej pracy.

Zanim grupa wystąpiła przed swoimi 
rówieśnikami wszystkich zgromadzo-
nych powitała Pani Maria Mierzwa - pe-
dagog szkolny, która w kilku słowach na-
wiązała do tematu przedstawienia – praw 
człowieka.

Po reakcji młodej publiczności moż-
na zaryzykować stwierdzenie, że trudny 
temat spektaklu przedstawiony w przy-
stępnej formie, a przede wszystkim wi-
dziany oczami dziecka podobał się oglą-
dającym.

W imieniu grupy teatralnej i własnym 
jeszcze raz serdecznie dziękuję Dyrekcji 
Zespołu Szkól Podstawowych w Kra-
snobrodzie za zaproszenie a młodej pu-
bliczności za miłe przyjęcie i wykazaną 
dojrzałość.

Na koniec należy przypomnieć, 
że głównym celem projektu „Teatr To 
My...” była pomoc w wyrównywaniu 
szans edukacyjnych i dostępu do szeroko 
pojętej kultury grupie dzieci i młodzieży 
pochodzącej z terenów wiejskich po-
przez przygotowanie ich do świadomego 
uczestnictwa w kulturze, obcowania ze 
sztuką, bywania w teatrze. 

Cele zostały osiągnięte, ale to nie 
oznacza końca przygody z teatrem, bo-
wiem uczestnicy projektu deklarują chęć 

uczestnictwa w zajęciach teatralnych 
prowadzonych w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury i nie można się temu dziwić, te-
raz mają jeszcze solidniejsze podstawy 
do tego, aby nadal rozwijać swoje teatral-
ne zainteresowania.

Dzięki  działaniom projektowym 
grupa nabyła wiele umiejętności i za-
poznała się z podstawami pracy na sce-
nie.  Ponadto młodzi aktorzy dwukrotnie 
uczestniczyli w spektaklach w lubelskich 
teatrach. 

Niewątpliwie niewymierną korzy-
ścią, którą otrzymali uczestnicy projektu 
były wspólnie spędzone chwile i wspo-
mnienia, które na zawsze zostaną w ich 
pamięci.

„Projekt dofinansowany ze Środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywa-

telskich za pośrednictwem Fundacji 
Fundusz Lokalny Ziemi Biłgoraj-

skiej”.

Projekt „Lubelskie Lokalnie Mikrodota-

cje FIO” dofinansowany ze środków 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Rządowego Programu - Fun-

dusz Inicjatyw Obywatelskich. 
Partnerzy: Biłgorajska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A., Gmina Zwierzyniec 

oraz Apis S.A.

MK

Fotoreportaż - str. 9

„TEATR TO MY…”

Krasnobród jest modną miejsco-
wością wypoczynkową na Roz-

toczu. Zauważalny jest wyraźny  wzrost 
liczby turystów - z roku na rok miej-
scowość odwiedza ich coraz więcej. W 
sezonie turystycznym (maj-październik) 
w 2014 roku punkt informacji turystycz-
nej odwiedziło ok. 40 tys. osób, tj. o ok. 
10 tys. osób więcej aniżeli 2 lata temu. 
Najwięcej Turystów odwiedziło punkt 
it w miesiącach wakacyjnych. Długi, 
sierpniowy weekend (15-17) pokrył się 
z dwoma odpustami - odpustem MB 
Zielnej w krasnobrodzkim sanktuarium 
oraz odpustem ku czci św. Rocha - po-
goda dopisała, to właśnie podczas tego 

weekendu odnotowaliśmy największą 
ilość Turystów, którzy odwiedzili punkt 
informacji turystycznej.  

Wraz z rozpoczęciem wakacji roz-
poczęła funkcjonowanie wyspa z ba-
senami nad krasnobrodzkim zalewem, 
co również przyczyniło się do wzrostu 
atrakcyjności miejscowości. Wyspę od-
wiedziło 14 017 osób - są to dane na 
podstawie ilości sprzedanych biletów 
w okresie wakacji. Przez wakacje nad 
zalewem było ok. 59 tys. plażowiczów. 
Rowerzystów nad zalewem odnotowano 
ok. 34 tys. tj. o ok. 3 tys. więcej aniżeli 
w roku poprzednim. 

Zaobserwować można również 

ciągle przybywające nowe podmioty 
gospodarcze prowadzące działalność 
hotelarską. Szacuje się że w sezonie tu-
rystycznym na terenie miasta i gminy 
Krasnobród znajduje się nawet do 2,5 
tys. miejsc noclegowych. Krasnobród 
jest  miejscowością o statusie uzdrowi-
ska, w którym działa całoroczne Sanato-
rium Rehabilitacyjne dla dzieci. Prowa-
dzi ono również turnusy dla dorosłych.  
Pod względem ilości miejsc noclego-
wych Krasnobród jest miejscowością z 
najlepiej rozbudowaną bazą noclegową 
na Roztoczu. 

Katarzyna Lipska

Podsumowanie sezonu turystycznego 2014
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„TEATR TO MY…”



ŚWIĘTO PATRONA 
ZESPOŁU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

W KRASNOBRODZIE

23.09.2014r.



22.10.2014r.

ŚWIĘTO 
ZESPOŁU SZKÓŁ

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W KRASNOBRODZIE
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PIKNIK RODZINNY 
W MAJDANIE WIELKIM
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Przez trzy dni (3-5.10.2014r.) gmina 
Potok Wielki w powiecie janow-

skim była miejscem obrad XIII Sejmiku 
Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regio-
nalnych. Przewodnim tematem tegorocz-
nego sejmiku były „Produkty i usługi 
lokalne w strategii rozwoju małej ojczy-
zny”. Ze względu na ciekawy temat obrad, 
blisko stu regionalistów z  Lubelszczyzny, 
przemierzając dziesiątki kilometrów, przy-
było do urokliwej i gościnnej gminy Potok 
Wielki, jednogłośnie nazwanej  „Potok 
Piękny”, aby pogłębić wiedzę na ten te-
mat. 

Krasnobród był reprezentowany  przez 
Alinę Słotę – członka Krasnobrodzkiego 
Towarzystwa Regionalnego.   Otwarcia 
sejmiku dokonał prof. zw. dr hab. Sławo-
mir Partycki – przewodniczący WRTR. 
Po wystąpieniach: dra  Artura Sępocha 
– dyr. WOK w Lublinie, Jerzego Pietrzy-
ka – wójta gminy Potok Wielki, Zofii Fu-
szary – prezesa Towarzystwa Przyjaciół 
Gminy Potok Wielki, nastąpiło wrę-
czenie nagród, odznaczeń i dyplomów 
najbardziej zasłużonym regionalistom. 
Uczestnicy obrad z zainteresowaniem 
wysłuchali wykładu nt: „Cechy pro-
duktów lokalnych, regionalnych i tra-
dycyjnych, ich znaczenie dla rozwoju 
regionu, lokalnej turystyki i  agrotu-
rystyki. Przykłady dobrych praktyk”, 
który wygłosiła Izabela Byszewska 
– prezes Polskiej Izby Produktu Re-
gionalnego i Lokalnego z Warszawy. 
Dr Artur Sępoch wystąpił z wykładem pt. 
„Kultura lokalna w strategii rozwoju ma-
łej ojczyzny”, a Piotr Franaszek – prezes 
Lubelskiej Regionalnej Organizacji Tury-
stycznej – „Tożsamość regionalna w stra-
tegii promocji województwa”. 

W drugim dniu obrad regionaliści 
wysłuchali wykładu pt. „Współpraca sa-
morządów i organizacji społecznych w 
tworzeniu i promocji markowych produk-
tów regionalnych i lokalnych. Przykłady 
dobrych praktyk” – Jana Zwolińskiego 
– wiceprezesa Polskiej Izby Produktu 
Regionalnego i Lokalnego z Warszawy. 

Ogromne zainteresowanie wzbudziły 
warsztaty interaktywne, gdzie regionaliści 
uczyli się wyszukiwać produkty regional-
ne i tradycyjne w regionie, rejestrować 
na Krajowej Liście Produktów Tradycyj-
nych i aplikować do krajowych i unijnych 
certyfikowanych systemów jakości żyw-
ności. Prowadzącą warsztaty zaintere-
sowały potrawy praktykowane na ziemi 
krasnobrodzkiej ze względu na oryginalne 
nazwy, m.in: szamalacha z pniakami (ina-
czej fuszer, psiocha, lemieszka ze skwar-
kami), barabole nadwieprzańskie (inaczej 
pyzy z mięsem), paciuga (inaczej sałatka 
jarzynowa), blimki (inaczej omlety), pie-
rogi Celinki, sałacinka (inaczej chłodnik z 
gotowanej sałaty serwowany przez moją 
prababcię w czasie odpustu na Jagodne), 
rwańce spod pachy (inaczej kluski na mle-
ku z ziemniakami, zacirka, sodziaki, jab-
czaczek, łuboda itp. Ciekawy był też panel 
dyskusyjny promujący zasoby lokalne i re-

gionalne, m.in; „Krainę Rumianku” z Po-
lesia Lubelskiego, „Karp Doliny Sanny” 
z gminy Potok Wielki, „Zoom Natury” z 
Janowa Lubelskiego, Winnica z Janowca 
nad Wisłą. 

Trzeci dzień sejmiku wypełniły: msza 
św. w  intencji zmarłych regionalistów, a 
w szczególności zmarłej ostatnio p. Marii 
Gruner – wieloletniej prezes Towarzystwa 
Regionalnego Bełżyc, wykład pt. „Pro-
dukty lokalne w prasie regionalnej” – dr 
Aneta Duda, KUL oraz „Produkt lokalny 
jako czynnik animacji kultury i aktywiza-
cji społeczności lokalnej” – Halina Solec-

ka etnograf, a także prezentacja dorobku 
Towarzystwa Przyjaciół Gminy Potok 
Wielki – Zofia Fuszara. 

Dodatkowymi atrakcjami towarzyszą-
cymi obradom były: spektakl słowno  - mu-
zyczny „Wypłyń na głębię” w wykonaniu 
zespołu artystycznego z Kocka, wycieczka 
po Parku Zoom Natury i występ Zespołu 
Tańca Ludowego UMCS w Lublinie. 

Produkty i usługi lokalne to forma 
aktywności służąca podtrzymywaniu tra-
dycji i ochrony rodzimego dziedzictwa 
kulturowego, przywracanie zapomnianych 
wytworów i procedur. To sprzyja rozwo-
jowi regionalnemu poprzez wzrost ruchu 
turystycznego. Konkluzją sejmiku jest 
„Rozwój produktów i usług lokalnych 
zależy od inspiracji, hobbystów i współ-
pracy i aktywizacji społeczności lokalnej. 
Na Lubelszczyźnie rozwija się turystyka 
regionalna. Jest ona pochodną rosnącej 
mody na regionalność powiązaną z lokal-

ną tradycją. Na Ogólnopolskiej Liście 
Produktów Lokalnych  Regionalnych i 
Tradycyjnych województwo lubelskie 
ma 127 pozycji i zajmuje czwarte miej-
sce w kraju. To spotkanie pokazało, że 
na naszym terenie jest jeszcze wiele 
produktów nieodkrytych. Warto je wy-
promować. Przed regionalistami stoi 
teraz zadanie propagowania mody na 
produkty i usługi lokalne oraz  przero-
dzenie jej w praktyczną i trwałą aktyw-
ność gospodarczą. Bez wątpienia spo-
tkanie na ziemi potockiej  pozostanie 

regionalistom na długo w pamięci, gdyż 
przytaczając słowa prof. Partyckiego skie-
rowane do wójta J. Pietrzyka: tu wszystko 
było naj.

Organizatorami sejmiku byli: WRTR 
w Lublinie, WOK w Lublinie, Towarzy-
stwo Przyjaciół Gminy Potok Wielki, 
partnerami zaś Gmina Potok Wielki, Bur-
mistrz Janowa Lubelskiego, Powiat Ja-
nowski. Honorowy patronat pełnił Sławo-
mir Sosnowski – marszałek województwa 
lubelskiego.

Alina Słota

Produkty i usługi lokalne w rozwoju Lubelszczyzny
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Ponieważ bardzo kocham polską 
wieś, w której tkwią moje ko-

rzenie, dzisiaj znowu nad nią płaczę. 
Jak dobrze było, gdy polscy rolnicy wy-
twarzali zdrową żywność. Dzięki niej 
mieliśmy naturalne rumieńce, odporny 
organizm, siłę do pracy, gęste włosy 
spięte w długie warkocze, zdrowe zęby 
i mięśnie twarde jak rzepa. Chodziliśmy 
boso, nawet po ściernisku. Nogi były 
podrapane, pokłute do krwi, lecz nie 
było zakażenia.

Teraz możemy to jedynie powspo-
minać. Te czasy już nie powrócą, gdyż 
uśmiercono prawdziwą polską wieś. 
Zlikwidowano większość upraw, które 
przynosiły dochód rolnikom. Niektórzy 
chłopi jeszcze nie rezygnują. Założyli 
sady i uprawiają jabłka, inni zaś warzy-
wa. Niestety znowu spotkało ich roz-
czarowanie i ponoszą wielkie straty. Na 
przykład za kilogram jabłek przemysło-

wych otrzymują kilka groszy. A piękne, 
konsumpcyjne jabłka idą na przemiał. 
Papryka, kalafior i inne warzywa, gni-
ją na stosach. Znowu rolnik dostał cios 
w plecy. Nie zwróciły się nawet kosz-
ty produkcji. Skąd wziąć pieniądze na 
utrzymanie rodziny, kształcenie dzieci, 
na nową produkcję? Co w takim przy-
padku ma czynić chłop balansujący na 
krawędzi? Czy ma runąć w przepaść? 
Kręci się więc po swoim pustym po-
dwórzu i zastanawia, jak ma żyć. Nie 
ma wyjścia, szepce zrozpaczony, muszę 
się stać „wolnym najmitą”. Granice Pol-
ski są otwarte. Obecny rząd zachęca do 
wyjazdu z kraju. Rodzina rolnicza zni-
kła jak bańka mydlana. Aby nie zginąć 
z głodu, wyjeżdża gospodarz, zabierając 
ze sobą dzieci, które potrafią pracować, 
a dla których w Polsce nie ma już przy-
szłości. Na gospodarstwie pozostaje 
gospodyni z małymi dziećmi i starymi 

rodzicami. Starają się utrzymać to, co 
jeszcze pozostało. Jeśli chcesz spotkać 
polskiego chłopa, który był potęgą, jedź 
do Holandii, Włoch, Niemiec, Norwegii. 
Dla tych krajów pracują obecnie polscy 
chłopi – „wolni najmici”. W Polsce pola 
uprawne są zalesiane. Będziemy żyć w 
puszczy, a może nawet wrócimy do ra-
dła i sochy.

Kilka miesięcy temu byłam na spo-
tkaniu z polskimi parlamentarzystami, 
którzy przyjechali do Krasnobrodu. 
Spytałam ich prawie z płaczem: Czy 
polska wieś odrodzi się jeszcze? Czy za-
szumią łany zbóż, a na podwórku pojawi 
się ptactwo i zwierzęta hodowlane? Je-
den z senatorów odpowiedział, że stanie 
się to wówczas, kiedy do Polski przesta-
ną wjeżdżać tiry załadowane niezdrową 
żywnością z krajów zachodnich. Wtedy 
Polacy poczują głód. Wówczas odrodzi 
się polska wieś. Pewnie nie doczekam 
tych czasów, pomyślałam, i gorzko za-
płakałam.

 Józefa Kusz

Polska wieś

Rozpoczyna się realizacja pro-
jektu „Krasnobrodzki senior w 

akcji”. Liderem inicjatywy jest Gmina 
Krasnobród. Partnerami są: Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Krasnobrodzie, Samodzielne Publiczne 
Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza 
Korczaka, Krasnobrodzkie Stowarzy-
szenie Korczakowskie.

Celem głównym projektu jest wzrost 
aktywności społecznej minimum 70 
mieszkańców Gminy Krasnobród w wie-
ku 50+, do 15 grudnia 2014 r. Inicjatywa 
ta da szansę osobom po pięćdziesiątym 
roku życia zintegrować się ze sobą oraz 
poprawić swój stan psychofizyczny.

W ramach projektu oferujemy:
1. Udział w zabiegach leczniczych 

w Samodzielnym Publicznym Sana-
torium Rehabilitacyjnym w Krasno-
brodzie 30 krasnobrodzkich seniorów 
będzie mogło skorzystać minimum z 
jednego z następujących zabiegów: 
kąpiel perełkowa, fonoforeza razem z 
ujędrniającym kremem borowinowym, 
masaż antycelulitowy wraz z globalnym 
serum antycelulitowym, masaż relaksa-
cyjny ciepłymi kamieniami, masaż wita-
lizująco – ujędrniający kremem, masaż 
mechaniczny urządzeniem Rolling Star, 
masaż twarzy, szyi i dekoltu, masaż an-

tycelulitowy bańką chińską, piling bo-
rowinowy, maseczka na twarz, kąpiel 
ziołowa odchudzająca, kąpiel z wycią-
giem z siana Kneippa lub kąpiel mlecz-
no-miodowa. Do zabiegów tych nie jest 
wymagane skierowanie od lekarza. Se-
niorzy wybiorą zabiegi w zależności od 
stanu zdrowia, kondycji fizycznej oraz 
swoich potrzeb i oczekiwań.

2. Spotkania z dietetykiem
Planuje się zorganizowanie 3 dwugo-
dzinnych spotkań w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury, dzięki którym seniorzy 
poznają zasady zdrowego odżywiania, 
zgodne z nowoczesną dietetyką. Uświa-
domią sobie również wpływ diety i stylu 
życia na proces zdrowego starzenia się. 
Poznają  zależności między stylem ży-
cia a zapadaniem na choroby cywiliza-
cyjne.

3. Warsztaty psychologiczne
Planuje się zorganizowanie 4 dwugo-
dzinnych spotkań. Seniorzy poszerzą 
swoją wiedzę na temat psychologii, 
będą mieli również okazję wyćwiczyć 
związane z nią umiejętności. Wśród 
tematów znajdą się ogólne zagadnienia 
z tej dziedziny (m.in.: emocje, komuni-
kacja, procesy pamięciowe), poruszone 
zostaną także kwestie asertywności, a 
szczególnemu uwzględnieniu i opisaniu 

poddany zostanie okres późnej dorosło-
ści i starości (m.in.: samotność, bilans 
życiowy, lęk przed śmiercią).

4. Wycieczka integracyjna – jedno-
dniowa wycieczka do Kazimierza Dol-
nego i Nałęczowa lub do Sandomierza.

5. Spotkanie wigilijne krasnobrodz-
kich seniorów.

Planuje się, iż w spotkaniu wigilij-
nym weźmie udział minimum 40 osób 
w wieku 50+.  Święta to czas, w którym 
wszyscy stajemy się sobie bliżsi, często 
brak nam odwagi, a nawet czasu, aby 
wyrazić tkwiące w nas uczucia. Dlatego 
dobrym zwyczajem jest  obchodzenie 
takich spotkań w gronie ludzi w pode-
szłym wieku. Wspólne śpiewanie kolęd 
to jeszcze większa integracja środowi-
skowa dla najstarszych uczestników na-
szej miejscowości.

Inicjatywa jest współfinansowana w 
ramach projektu „Wspólnie na Zamojsz-
czyźnie”, realizowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki.

Opracowała: Ewa Birska-Furman
            (koordynator projektu)

Krasnobrodzki Senior w akcji
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Dnia 18 wrzenia 2014r., na Stadio-
nie Miejskim w Krasnobrodzie 

odbyły się II Igrzyska Sportowe Osób Nie-
pełnosprawnych. 

Spotkanie zorganizowane zostało 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Radość i Nadzieja”. 
Partnerami Imprezy byli: Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Dominikanówce oraz Miej-
sko – Gminny Klub Sporto-
wy „IGROS” Krasnobród.

Zadanie dofinansowane 
zostało przez Województwo 
Lubelskie poprzez Regio-
nalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej w kwocie 5 520 zł.

Celem Igrzysk była po-
pularyzacja sportu wśród 
osób niepełnosprawnych, 
rehabilitacja i podnoszenie 
sprawności fizycznej uczest-
ników, integracja środowiska 
ze społeczeństwem pełnosprawnym oraz 
nawiązywanie kontaktów interpersonal-
nych wewnątrz środowiska.

W spotkaniu wzięły udział osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną i ru-
chową z czterech powiatów: Tomaszów 
Lubelski, Biłgoraj, Hrubieszów i Zamość, 
łącznie 150 osób.

W trakcie zawodów rozegrane zostały 
następujące konkurencje:

1. Rower rehabilitacyjny 
- jazda na czas
2. Sztafeta 4 x 100
3. Wiosła treningowe 

4. Rzut piłką lekarską
5. Tor przeszkód,
6. Przeciąganie liny
Poszczególne konkurencje odbywały 

się według ściśle określonej kolejności i 
miały charakter drużynowy.

Zawodnicy walczyli z pełnym zaan-
gażowaniem, przestrzegając zasad „fair 
play”.

Po wyczerpujących konkurencjach 
uczestnikom Igrzysk zapewniono ciepły 
posiłek, napoje i drożdżówki.

Około godziny 13:00 Komisja Sę-
dziowska dokonała podsumowania spo-
tkania i podała wyniki końcowe:

I Miejsce - WTZ Turkowice

II Miejsce - POW w Krasnobrodzie

III Miejsce - WTZ Zwierzyniec

Oprócz zwycięskich zespołów w ry-
walizacji brały udział: Warsztat Terapii 
Zajęciowej z Dominikanówki, Muratyna, 
Rozłop, Grabowicy, Lipiny Starej, Józefo-
wa oraz Wolicy Brzozowej.

Wszystkim uczestnikom wręczono 
dyplomy i nagrody. Spotkanie przebiegło 
w miłej atmosferze. Humoru zawodnikom 
dodała też słoneczna pogoda.

Zarząd Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

„Radość i Nadzieja”

Zarząd Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych „Radość i Nadzieja” 
serdecznie dziękuje Sponso-
rom, którzy pomogli w orga-
nizacji II Igrzysk Sportowych 
Osób Niepełnosprawnych 
przekazując nam drożdżówki 
i pieczywo. Byli to:

Państwo Adamczukowie 
- Market Spożywczy 

w Krasnobrodzie 

Państwo Tyrkowie
– Piekarnia „Aston” 

w Krasnobrodzie

Pan Tomasz Kurantowicz 
– Piekarnia w Krasnobrodzie

Panowie Krzysztof i Paweł Kłyż 
– Piekarnia w Krasnobrodzie

W imieniu 
Zarządu Stowarzyszenia 

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Radość i Nadzieja”

Prezes
 Katarzyna Nowosad

II Igrzyska Sportowe 
Osób Niepełnosprawnych
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Przekaz telewizyjny stosuje me-
chanizmy psychologicznego 

wpływu takie jak: modelowanie, perswa-
zja, nadawanie znaczeń emocjonalnych, 
stosowanie symboliki (m.in. seksualnej, 
siły i stereotypów), zabiegi prowokujące 
podświadome przetwarzanie informacji, 
co ma ogromny wpływ na psychikę i 
późniejsze zachowanie człowieka.

Modelowanie jest aktywną for-
mą uczenia się, która może polegać na 
przyjmowaniu za własne zachowań do-
tąd nie znanych, ale obecnie postrzega-
nych jako korzystniejsze od dotychcza-
sowych.

Perswazja to argumentowanie i 
przekonywaniu do kogoś lub czegoś. 
Może bazować na informacji, bądź dez-
informacji.

Nadawanie znaczeń emocjonalnych, 
polega na kojarzeniu emocji z obrazem. 
Wykorzystuje się tutaj mechanizm wa-
runkowania klasycznego i instrumental-
nego. Warunkowanie może być proce-
sem nieuświadamianym przez widzów.

Mechanizmy działające poza świa-
domością odbiorcy to między innymi 
perswazja subliminalna, podprogowa, 
gdzie bodziec prezentowany jest przez 
3 milisekundy (0,003 sekundy), a także 
używanie odpowiedniej muzyki i ko-
lorów oraz manipulacja językiem i ba-
zowanie na reakcjach emocjonalnych, 
a także zastępowanie elementów wer-
balnych wizualnymi (por. Litwińska, 
2008).

Badania psychologiczne obok bar-
dzo niekorzystnego oddziaływania 
„agresywnych” gier komputerowych na 
psychikę dzieci (Gała, Ulfik – Jaworska, 
2000), wykazały ujemny wpływ tych 
programów telewizyjnych, które zawie-
rają obrazy destrukcyjne.

Bardzo duża ilość obrazów destruk-
tywnych - tj. przemocy i zniszczenia 
(zabójstw, wybuchów, pobojowisk), 
scen o charakterze erotycznym (wul-
garnych, pełnych przemocy seksualnej) 
oraz obrazów i zjawisk paranormalnych 
(nierzeczywistych, pozbawionych lo-
gicznych związków przyczynowo-skut-
kowych) - wpływa niszcząco na sferę 
poznawczą, emocjonalną oraz behawio-
ralną dzieci i młodzieży (Kostrubiec, 
Ulfik-Jaworska, 2006).

Przeprowadzone badania psycho-
logiczne wskazują także na bardzo ne-
gatywne oddziaływanie na psychikę 
dzieci zwiastunów telewizyjnych i re-
klam (Litwińska, Dąbrowska, 2006). 

Drastyczne treści programów telewi-
zyjnych, nagromadzone szczególnie w 
zwiastunach mogą wywoływać napięcia 
zaburzające poczucie bezpieczeństwa, a 
u dzieci wrażliwych – lęk i zaburzenia 
somatyczne takie jak: bóle głowy i za-
burzenia snu.

Pod wpływem wielogodzinnego 
oglądania programów telewizyjnych 
obserwuje się u dzieci i młodzieży: ob-
niżenie  kreatywności, stany lękowe, 
nadmierne pobudzenie, trudności w 
skupieniu uwagi, erotyzację wyobraźni, 
zwiększenie agresywności  i nasilenie 
postaw konsumpcyjnych ( Braun- Gał-
kowska, Gała, Ulfik-Jaworska, Dąbrow-
ska, 2003).

Kumulowanie się wrażeń wzroko-
wych i słuchowych powodujące prze-
ciążenie systemu nerwowego, może być 
przyczyną zmęczenia, osłabienia kon-
centracji uwagi, drażliwości i niepokoju 
ruchowego (Kołodziejska, 2002).

Ponadto sceny destruktywne prowa-
dzą do desensytyzacji (odwrażliwienia, 
znieczulenia), gdyż wywołane nimi sil-
ne napięcie emocjonalne, po pewnym 
czasie słabnie, a pojawia się obojętność 
na przemoc, konsekwencją której jest 
zmniejszanie się wrażliwości moralnej a 
tym samym reakcji na przejawy agresji 
w otoczeniu (por. Gała, Ulfik-Jaworska, 
2006).

Oceniając oddziaływanie mediów 
należy wziąć pod uwagę i to, że każda 
czynność, na którą dana osoba poświę-
ca kilka godzin dziennie i kilkadziesiąt 
godzin tygodniowo ma na nią ogromny 
wpływ: ukierunkowuje jej zaintereso-
wania, zmienia emocjonalność i sposób 
życia. Czas poświęcany mediom jest 
czasem, w którym widz nie podejmuje 
innych zajęć, takich jak: czytanie ksią-
żek, spacery, czy rozmowy z innymi 
ludźmi. Poza tym wiele osób ogląda te-
lewizję również podczas wykonywania 
innych czynności (por. Braun-Gałkow-
ska, 2006).

c.d.n.
Zofia Korczewska-Murdzek
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W związku z przypadającą w 
bieżącym roku 10 roczni-

cą wejścia Polski do Unii Europejskiej 
kontynuujemy prezentację kolejnych 
projektów realizowanych na terenie 
gminy Krasnobród przy dofinansowaniu 
ze środków europejskich. 

Rozbudowa systemu gospodarki 
ściekowej w miejscowości 

Krasnobród

- Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich

Wartość całkowita - 4.773.783,60zł
Kwota dofinansowania- 2.934.702,00zł

W ramach projektu została wyko-
nana rozbudowa systemu gospodarki 
ściekowej w miejscowości Krasnobród 
następujących ulic:
- ulica Zamojska: kanał główny 1496m, 
przykanaliki 678m
- ulica Wczasowa: kanał główny 695m
- ulice Tomaszowska i NMP, Osiedle 
Podklasztor: kanał główny 2867m, przy-
kanaliki 920m
- osiedle mieszkaniowe Namule oraz 
ulice Modrzewiowa, Świerkowa i Lele-
wela 

Rozbudowa systemu gospodarki ście-

kowej w miejscowości Krasnobród na 
ulicy Lelewela 

w ramach działania „Podstawowe 
Usługi dla Gospodarki i Ludności 

Wiejskiej” objętego PROW 
na lata 2007-2013

Wartość całość zadania – 552.816,11 zł 
Kwota dofinansowania - 252.318, 00 zł 

Projekt realizowany przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Krasnobro-
dzie. 

W ramach zadania realizowanego 
w 2014 roku wykonano: kanał główny 
– 1330 mb, przykanaliki – 581 mb, przy-
łączono 21 gospodarstw.

Wrota Lubelszczyzny 
– Informatyzacja administracji

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego 

Działanie 4.1

Kwota całkowita – 56.360,60zł  
(całkowita wartość - Gmina Krasnobród 
była partnerem wnioskodawcy)
Kwota dofinansowania – 8.453,75zł 

(dotyczy Gminy Krasnobród)
W ramach projektu została wykona-

na instalacja Hotspota na budynku sana-
torium w Krasnobrodzie, doposażenie 
serwerowni w budynku Urzędu Miej-
skiego w Krasnobrodzie, zakup urządze-
nia wielofunkcyjnego.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-

wemu w województwie lubelskim
– Program Operacyjny Innowacyjna 

Gospodarka na lata 2007-2013

Kwota całkowita – 18.445.445,00zł 
(całkowita wartość projektu na terenie 
województwa, Gmina Krasnobród była 
partnerem wnioskodawcy)
Kwota dofinansowania – 434.825,00zł 
(dotyczy Gminy Krasnobród)
Udział własny Gminy Krasnobród – 
26.106,00 zł.

W ramach projektu komputery z 
bezpłatnym dostępem do Internetu 
otrzymało:
- 25 rodzin zagrożonych wykluczeniem 
z terenu gminy Krasnobród
- 3 komputery – Warsztat Terapii Zaję-
ciowej w Dominikanówce
- 3 komputery - szkoły na terenie Gminy 
Krasnobród
- 1 komputer - Świetlica w Majdanie 
Wielkim
- 1 komputer - Punkt Informacji Tury-
stycznej
- 1 komputer – Krasnobrodzki Dom 
Kultury

Budowa społeczeństwa informa-

cyjnego poprzez informatyzację 
samorządów Powiatu Zamojskiego 
- Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Lubelskiego 
na lata 2007-2013

Kwota całkowita – 3.119.253,30zł 
(całkowita wartość projektu, Gmina 
Krasnobród była partnerem wniosko-
dawcy)
Kwota dofinansowania – 264.642,40zł 
(dotyczy Gminy Krasnobród)

W ramach projektu: 
- dokonano wymiany 15 komputerów w 
Urzędzie Miejskim,
- ustawiono Hotspot na Urzędzie,
- wprowadzono elektroniczny obieg do-
kumentów, BIP,
- zakupiono 2 laptopy, 3 drukarki, 2 ser-
wery, infomat.

PROJEKTY UNIJNE 
realizowane na terenie gminy Krasnobród (cz. 7)

Mass media (3)
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Przebudowa trybun na stadionie 

sportowym w Krasnobrodzie - Pro-

gram Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w zakresie małych projektów

Kwota całkowita – 51.437,32zł
Kwota dofinansowania – 25.000,00zł

W ramach projektu została wyko-
nana przebudowa trybun, dodany został 
dodatkowy sektor. W sektorze zlokali-
zowanych jest pięć rzędów miejsc sie-
dzących w liczbie 170.

Informacje zebrała: 
M. Czapla
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W dniu 03.10.2014 roku w Szko-

le Podstawowej im. Kardy-

nała Stefana Wyszyńskiego w Maj-
danie Wielkim odbyły się XXII Biegi 
Przełajowe o Puchar Szkoły, w których 
wzięły udział następujące szkoły: ZSP 
Krasnobród, SP Kaczórki, SP Suchowo-
la, SP Szewnia Górna, SP Nr 2 Lublin i 
SP Majdan Wielki. 

Główne cele zawodów:
-  integracja uczniów z różnych szkół i 
środowisk;
-  wzmacnianie kondycji fizycznej  i wy-
trzymałości; 
-  promowanie zdrowego stylu życia i ak-
tywnego spędzania wolnego czasu,
-  kształtowanie nawyku kulturalnego 
zachowania się zgodnie z zasadą „fair 
play”, podczas różnych imprez sporto-
wych,

Uczniowie klas 0- III (miejscowi) 
rywalizowali między sobą w katego-
riach: *KL „0”; *I- II Dziewczęta, *I-II 
Chłopcy; *III- Dziewczęta; *III Chłopcy 
i zajęli następujące miejsca nagrodzone 
medalami:

KL „0” 
I -Wiktoria Kochaniec, 

II - Bartłomiej Smoluch; 
III - Weronika Rzepecka 

KL. I- II Dziewczęta: 
I - Małgorzata Rzepecka; 

II - Magdalena Jakus; 
III - Weronika Tyrka.

KL. I- II Chłopcy: 
I miejsce - Łukasz Rajtak; 

II - Daniel Borek; 

III - Mateusz Piskor.
KL. III Dziewczęta: 

I miejsce - Julia Adamczuk; 
II - Natalia Piskor; 
III - Patrycja Presz.

KL.III Chłopcy: 
I miejsce - Mateusz Borek; 

II - Dominik Gromek; 
III - Koperwas Przemysław.

W klasach IV-VI w biegach prze-
łajowych rywalizowali między sobą 
uczniowie w/w szkół w kategoriach: IV 
Dz.; IV Chł.; V Dz.; V Chł.; VI Dz.; VI 
Chł.

W poszczególnych kategoriach miej-
sca nagrodzone medalami zdobyli nastę-
pujący uczniowie: 

Kl. IV Dz.:
I - Natalia Siwko 
- SP Nr 2 Lublin; 

II - Karolina Góra - SP Suchowola; 
III - Aleksandra Tyrka 

- SP Majdan Wielki.
 Kl. IV Chł.:

I - Krystian Gawron 
- ZSP Krasnobród; 

II - Mateusz Cieplak - SP Kaczórki; 
III- Bartłomiej Tetrycz 

- SP Suchowola.
KL. V Dz.: 

I - Eliza Deryło - SP Suchowola; 
II - Oliwia Szewczuk - SP Suchowola; 
III- Patrycja Pol - ZSP Krasnobród. 

KL. V Chł.: 
I - Daniel Klimek - SP Suchowola; 

II - Konrad Pakuła 
- SP Szewnia Górna; 

III - Łukasz Czuwara 
- SP Majdan Wielki.

KL.VI Dz.: 
I - Wiktoria Kiszczak 
- SP Szewnia Górna; 
II - Joanna Świrgon 
- SP Szewnia Górna; 

III - Martyna Prus - ZSP Krasnobród; 
KL. VI Chł.: 

I - Bartosz Kudełka 
- SP Suchowola;

II - Mateusz Rajtak 
- SP Majdan Wielki; 

III - Marcin Handora - SP Kaczórki.
W łącznej klasyfikacji szkoły zajęły 

następujące miejsca:
*  I  miejsce 

- SP  Suchowola - 99 pkt
* II miejsce 

- ZSP Krasnobród - 67 pkt
* III  miejsce 

- SP Majdan Wielki - 55 pkt
* IV miejsce 

- SP Szewnia Górna - 52 pkt
* V miejsce 

- SP Nr 2 Lublin – 27 pkt
* VI miejsce 

- SP Kaczórki.
Puchar zdobyła Szkoła Podstawo-

wa z Suchowoli.
Po biegach wszyscy otrzymali gorą-

cy posiłek.
Dyrektor serdecznie dziękuje wszyst-

kim, którzy przyczynili się do organiza-
cji tej imprezy: rodzicom, nauczycielom 
oraz sponsorom.

mgr Jacek Kowalik

IMPREZA SPORTOWA W MAJDANIE WIELKIM



Gazeta     rasnobrodzka 19Listopad 2014

W dniach 11-12 października 
2014r. członkowie Wielo-

pokoleniowej Orkiestry Dętej i Zespo-
łu Folklorystycznego „Wójtowianie” 
uczestniczyli w wyjeździe edukacyjno-
integracyjnym.

W pierwszym dniu odwiedzili Kra-
ków. Na początku był spacer po kra-
kowskim rynku, zwiedzanie Kościoła 
Mariackiego i uczestnictwo w otwar-
ciu Ołtarza Wita Stwosza. Natomiast 
w popołudniowym programie punktem 
głównym był Wawel. Udając się tam, 
uczestnicy wyjazdu przeszli ulicą Do-
minikańską obok Pałacu Biskupiego ze 
słynnym Oknem Papieskim. Na Wawe-
lu zwiedzili Reprezentacyjne Komna-
ty Królewskie, Prywatne Apartamenty 
Królewskie oraz Skarbiec Koronny i  
Zbrojownię. 

Drugi dzień rozpoczął się wędrów-
ką po Ojcowskim Parku Narodowym 
połączoną ze zwiedzaniem m.in. Jaskini 
Łokietka oraz ruin Zamku w Ojcowie. 
Ciepła i słoneczna pogoda, która towa-
rzyszyła podczas całego wyjazdu oraz 
piękne barwy jesieni dodawały jeszcze 

większego uroku odwiedzanym miej-
scom.

Po południu na uczestników wyjaz-
du czekała jeszcze jedna atrakcja - zwie-
dzanie Kopalni Bochnia. Pobyt pod zie-
mią na głębokości ponad 200 metrów, 
który trwał około 3,5 godziny był okazją 
do poznania trudnych warunków pracy 
górników oraz historii kopalni. 

Trasa prowadziła ciągiem komór 
(m.in.: komory z zamontowanymi kie-
ratami transportowymi, Stajnia Mysiur, 
Kaplica Świętej Kingi oraz największa 
z komór o nazwie Ważyn, gdzie znajdu-
je się restauracja, sklep z pamiątkami, 
boisko sportowe, plac zabaw dla dzie-
ci.) i korytarzy, które pokonywane były 
głównie pieszo, choć była też okazja 
przejażdżki kolejką. Podczas zwiedza-
nia ciekawe informacje przekazywane 
przez Panią przewodnik były wzbogaca-
ne przez dodatkowe, często zaskakują-
ce efekty specjalne zastosowane dzięki 
nowoczesnym technologiom -  multime-
dialnej prezentacji.

Szczególne zainteresowanie wśród 
obsługi kopalni jak i innych zwiedza-

jących wzbudziła nasza grupa podczas 
podziemnej przeprawy łodzią, gdy 
„Wójtowianie” śpiewali piosenki ze 
swojego repertuaru, m.in. „Tutaj gdzie 
Wieprza”, „Jest takie miejsce”, „Hej 
chłopcy, moje chłopcy”.  Echo roznosi-
ło je po wodzie promując Krasnobród  i 
kulturę ludową naszego regionu.

Wyjazd był nagrodą i podziękowa-
niem dla Wielopokoleniowej Orkiestry 
Dętej i Zespołu „Wójtowianie” za udział 
i sukcesy w przeglądach, uświetnianie 
różnego rodzaju uroczystości organizo-
wanych w Krasnobrodzie oraz promo-
wanie miasta i gminy Krasnobród poza 
jej granicami.  

Mam nadzieję, że ten wspólnie spę-
dzony czas, który był okazją nie tylko do 
poznania ciekawych miejsc związanych 
z historią Polski oraz interesujących 
przyrodniczo i kulturowo, ale także do 
rozmów, dyskusji oraz szlifowania re-
pertuaru będzie dla uczestników zachętą 
do dalszej owocnej pracy na rzecz na-
szej lokalnej społeczności. 

M. Czapla

Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta i zespół „Wójtowianie” 
na wyjeździe edukacyjno-integracyjnym 



ŚWIĘTO SZKOŁY 
W KACZÓRKACH
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