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Wiosenne remonty dróg

Tuż po Świętach Wielkanocnych roz-
poczną się remonty dróg gminnych grun-
towych i niesortowych prowadzących do 
naszych miejscowości. W pierwszej ko-
lejności zostaną zniwelowane i wyprofilo-
wane ulice Sobieskiego, Królowej Mary-
sieńki, Słoneczna, Łąkowa, Konopnickiej, 
Borki oraz ulica Modrzewiowa, a po ustą-
pieniu pokrywy śniegowej droga Wólka 
Husińska - Husiny, Kaczórki od drogi wo-
jewódzkiej w kierunku fabryki, św. Roch, 
Stara Huta – Lasowce, a także droga przez 
las do Garbnika. Prace wykona Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych z Zamościa. 
Niwelacja ubytków w ulicach Sosnowej, 
Leśnej, Gietki i Andersa w Krasnobrodzie 
zostanie zlecona ZGK w Krasnobrodzie.  
Dodatkowo w kwietniu podpisana zostanie 
umowa na dostawy kamienia dolomitowe-
go (klińca) dla gminy Krasnobród, który 
zostanie zużyty na utwardzenie poszcze-
gólnych odcinków dróg. Jednocześnie do 
miejscowości Senderki i Husiny (przy 
źródlisku) zostanie zamówiona grubsza 
frakcja kamienia celem utwardzenia naj-
gorszych odcinków w ilości po 60 ton.

Nowe władze Wspólnoty Gruntowej
w Majdanie Wielkim

W związku z upływem 3-letniej kaden-
cji zarządu i komisji rewizyjnej Wspólno-
ty Gruntowej miejscowości Majdan Wiel-
ki, w dniu 21 marca 2010 roku dokonano 
wyboru nowych władz wspólnoty.
W skład Zarządu weszli:
Wiesław Nizio – przewodniczący
Mariusz Szymczuk – z-ca przewodniczą-
cego
Dariusz Gajewski – skarbnik 
Tomasz Jakus – sekretarz

Grzegorz Koperwas – członek
Komisję Rewizyjną  tworzą członkowie 
poprzedniego zarządu:
Wiesław Najda – przewodniczący
Bolesław Piskor – za-ca przewodniczą-
cego
Marian Nadłonek – członek

Przetarg na budowę kanalizacji
W marcu bieżącego roku rozstrzy-

gnięty został przetarg ograniczony na 
Rozbudowę systemu gospodarki ścieko-
wej w miejscowości Krasnobród to jest 
na budowę kanalizacji sanitarnej dla ulic 
Zamojskiej, Tomaszowskiej, Alei N.M.P., 
Wczasowej, Modrzewiowej, Świerkowej, 
królowej Marysieńki, Lelewela,  Łaso-
wieckiego i Powstańców Styczniowych 
w Krasnobrodzie. W drugim etapie prze-
targu oferty cenowe złożyły cztery firmy 
wykonawcze.

Najtańszą ofertę cenową w przetargu 
złożył Zakład Remontowo – Budowlany 
w Zamościu Adam KUSTRA, jej cena 
wyniosła 4.516.555,13zł. Przetarg podle-
ga sprawdzeniu przez pracowników Urzę-
du Marszałkowskiego w Lublinie, dlatego 
tuż po Świętach Wielkanocnych doku-
menty zarówno z procedury przetargowej 
na roboty budowlane jak i przetargu na 
pełnienie usługi inspektora zostaną prze-
wiezione do Lublina celem sprawdzenia 
prawidłowości przeprowadzenia przetar-
gów i wydania opinii – certyfikatu.

Planowany zakup sprzętu dla ZGK
Burmistrz Krasnobrodu kontynuując 

politykę wymiany i uzupełniania sprzętu 
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w 
Krasnobrodzie zwrócił się do Rady Miej-
skiej z wnioskiem o przesunięcie środków 
finansowych na zakup ładowarko-kopar-
ki. Zakup tego sprzętu jest niezbędny do 
bieżącego funkcjonowania zakładu, gdyż 
obecnie eksploatowana spycharko-łado-
warka wykazuje duży stopień zużycia. 
Planuje się zakup sprzętu używanego, 
którego wartość nie przekroczy 30 tys. zł.

Prace modernizacyjne
 w Wólce Husińskiej

W ramach zadania Adaptacja budyn-
ku wiejskiego na świetlicę i garaż OSP w 
Wólce Husińskiej wzorem lat poprzed-
nich również i w roku bieżącym realizo-
wane są roboty budowlane zmierzające do 
udostępnienia tego obiektu mieszkańcom 
Wólki Husińskiej. W roku ubiegłym w 
obiekcie wykonano tynki i posadzki nato-
miast w roku bieżącym firma WISTERM 
z Hutek wykonała wewnętrzną instalacje 
sanitarną i wodociągową w obiekcie. 

Aby rozwiązać problem funkcjono-
wania świetlicy w miesiącach zimowych 
Burmistrz Krasnobrodu zlecił opraco-
wanie dokumentacji budowlanej wyko-
nania instalacji gazowej oraz instalacji 
centralnego ogrzewania współpracującej 
z kotłem gazowym opalanym gazem pro-
pan – butan. Tankowanie gazu płynnego 
odbywało sie będzie do zbiornika usytu-
owanego przy obiekcie świetlicy. Projekt 
centralnego ogrzewania oraz instalacji ga-
zowej na zlecenie Burmistrza Krasnobro-
du wykonuje firma LEMAR z Zamościa. 

Ciąg dalszy na str. 5  

OGŁOSZENIE
Burmistrz Krasnobrodu poda-

je do publicznej wiadomości, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Krasnobrodzie oraz na stronie 
internetowej www.krasnobrod.pl w 
dniu 23.03.2010r. na okres 21 dni 
wywieszony został wykaz nierucho-
mości przeznaczonych do dzierżawy 
położnych w miejscowości Krasno-
bród stanowiących własność gminy 
Krasnobród.

Szczegółowe informacje można 
uzyska w pok. Nr 9 Urzędu Miej-
skiego w Krasnobrodzie, tel. (84) 
660 76 91.

Pogrążonej w smutku Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Św. P. Zofii Siekluckiej

składają 

Władze Samorządowe 
Krasnobrodu
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Niechaj wielkanocne życzenie, pełne nadziei i miłości przyniesie sercu 
zadowolenie, a Zmartwychwstały Chrystus obudzi w nas to, co jeszcze uśpione, 

ożywi to, co już martwe.
Niech Jego słowa prowadzą nas przez życie do wieczności.

Radosnych świąt w gronie rodzinnym 
Mieszkańcom miasta i gminy Krasnobród życzą 

       Burmistrz Krasnobrodu 

	 	 	 	 	 	 	 	 Janusz	Oś
	 	 	 	 	 		Przewodniczący	Rady	Miejskiej	w	Krasnobrodzie	
	 	 	 	 	 	 	 							Adam	Kałuża

Drodzy Parafianie, 
Mieszkańcy Gminy Krasnobród, 

Czytelnicy
 „Gazety Krasnobrodzkiej”

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę 
radosnych przeżyć  związanych 

z prawdą o śmierci i Zmartwychwstaniu 
Naszego Pana.

Niech te święta utwierdzą nas 
w przekonaniu, że życie doczesne ma 

sens, bo jest przedsionkiem wieczności, 
a gwarantem tej prawdy jest Chrystus 

Zmartwychwstały nieustannie działający 
w założonym przez siebie Kościele. 

Życzę także obfitości darów 
nadprzyrodzonych i naturalnych, w tym 

dobrego zdrowia i radości życia.

                

                     Ks. Prałat 
                       Roman Marszalec

Alleluja Jezus Żyje!
Stajemy ciągle na nowo u progu poranka zmartwychwsta-
nia. Życie zdumiewa i pędzi, serca napełniając niepokojem  
jak niegdyś uczniów biegnących do grobu, gdy im się świat 
zawalił. A Chrystus „ten sam także i na wieki” ciągle za-
skakuje i mówi: „Wy się nie bójcie.. wiem kogo szukacie ... 

Zmartwychwstał i podąża przed wami!” 
Jako duszpasterze parafii Zesłania 

Ducha Świętego w Krasnobrodzie życzymy na święta i 
na co dzień pełnej pokoju paschalnej radości, w zdrowiu i 
wśród dobrych ludzi. Radość paschalna jest prawdziwa bo 
rodzi się w trudzie krzyża przez Zmartwychwstanie. Jest 

darem Stwórcy, który tak umiłował świat 
że Syna swego dał... 

Nich czas świąt Zmartwychwstania będzie 
spotkaniem z miłością, która wszystko nam 

wyjaśniła...

                  Błogosławionych Świąt 
                             Zmartwychwstania Pana 2010.                                              
            Ks. Roman Sawic
                                       Ks. Michał Skubis

Pani Marioli Czapla Redaktor Naczelnej „Gazety Krasnobrodzkiej”, całemu Zespołowi Redakcyjnemu
Panom Burmistrzom – Januszowi Oś i Zbigniewowi Michalskiemu,

Samorządowi z przewodniczącym Panem Adamem Kałużą 
oraz całej Społeczności Miasta i Gminy Krasnobród

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy dobrego zdrowia, 
wszelkiej szczęśliwości i obfitości Łask Bożych. Niech zwycięstwo Chrystusa 

nad śmiercią i cierpieniem, Jego pusty grób i Zmartwychwstanie, stanowi dla 
Was fundament nadziei oraz źródło mocy do dalszego działania 

i pokonywania wszelkich trudności. 
A wielka Radość Poranka Wielkanocnego niech towarzyszy 

Wszystkim w każdej chwili i w każdych warunkach. 

Koło Przyjaciół Radia Maryja
Podwórkowe Koło Różańcowe Dzieci

Młodzieżowe Koło PRM w Krasnobrodzie
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Zgoda buduje…(cz. 2)
Rozmowa z Burmistrzem Krasnobrodu Januszem Osiem

Mariola Czapla – W pierwszej części 
wywiadu, który ukazał się w lutowym 
wydaniu G.K. w czasie naszej rozmowy 
poruszaliśmy tematy m.in. współpracy sa-
morządowej, ochrony środowiska, oświa-
ty, kultury i promocji. 
Promocja naszego miasta nie ogranicza 
się tylko do naszego regionu czy kraju, 
ale wychodzi poza jego granice. Jedną z 
jej form jest współpraca międzynarodo-
wa. Jakie są najbliższe plany w tym za-
kresie?
Janusz Oś – Od kilku lat trwa 
i dobrze się układa współpra-
ca naszego miasta z Krasnym 
Brodem na Słowacji. Mamy 
okazję dzielić się doświadcze-
niami w różnych dziedzinach 
życia społecznego i gospodar-
czego, a także prezentować 
dorobek kulturalny naszych 
miejscowości.

Dotychczas kilkakrotnie 
wyjeżdżaliśmy na zaprosze-
nie naszych partnerów na Sło-
wację, goście przyjeżdżali do 
nas. Były to zarówno wizyty 
robocze delegacji urzędo-
wych, jak i wizyty grup zorga-
nizowanych, reprezentujących 
mieszkańców obu tych  miejscowości.

Obecnie przygotowujemy się do wizy-
ty naszych słowackich partnerów, których 
będziemy gościć w pierwszy weekend 
maja bieżącego roku podczas Majówki 
Roztoczańskiej.

M. Cz. – Współpraca trwa już kilka lat, 
ale po raz pierwszy wizytę naszych gości 
finansować będzie Unia Europejska.
J. Oś – Dzięki naszym staraniom poprzez 
złożenie wniosku bezpośrednio do Bruk-
seli uzyskaliśmy środki finansowe na or-
ganizację spotkania miast partnerskich. W 
jego programie będzie prezentacja trady-
cyjnych potraw regionalnych, koncerty 
słowackich zespołów: wokalno-instru-
mentalnego i folklorystycznego, udział w 
rocznicy obchodów Święta Konstytucji 3 
Maja, mecz piłki nożnej pomiędzy druży-
nami Polski i Słowacji.

M. Cz. – Skoro mowa o piłce nożnej, to co 
Pan sądzi o oczekiwaniach piłkarzy i kibi-
ców dotyczących rozgrywek piłkarskich? 
Czy Klub sportowy „Igros” ma szanse na 
awans do klasy okręgowej?
J. Oś – Dla wielu mieszkańców Krasno-
brodu dość ważnym tematem jest działal-
ność naszego klubu sportowego „Igros”, 
który od kilku lat czyni starania, aby awan-
sować do wyższej ligi piłkarskiej. Dużą 

rolę w tych staraniach odgrywa również 
samorząd, który finansuje bieżącą działal-
ność klubu, a także buduje infrastrukturę 
sportową poprzez poprawę płyty boiska 
oraz sukcesywną rozbudowę trybun dla 
kibiców oraz zaplecza socjalnego dla pił-
karzy.

Sporo już zostało zrobione, np. dokoń-
czono budowę szatni, łazienek, zaplecza 
na sprzęt, wybudowano sektor krzesełek 
– 175 miejsc, ale to jeszcze nie koniec. 

Przygotowujemy się do budowy drugiego 
sektora trybun. Pozostaje mieć nadzieję, 
że podczas tego sezonu ligowego spełnią 
się marzenia piłkarzy i kibiców o awansie 
– trzymamy kciuki za powodzenie.

Warto tu dodać, że dobrze zagospoda-
rowany i odpowiednio wyposażony sta-
dion sportowy będzie służył nie tylko na 
potrzeby rozgrywek piłkarskich Igros-u, 
ale także do wykreowania Krasnobrodu 
jako ośrodka wakacyjnych obozów spor-
towych dla dzieci i młodzieży.

M. Cz. – Oprócz sportu wyczynowego, 
również ważna jest rekreacja. Czy Pana 
zdaniem nie powinna działać w Krasno-
brodzie jednostka, której celem byłaby 
organizacja sportu i rekreacji?
J. Oś – Niestety nie mamy takiej instytu-
cji. Od kilkunastu lat nie funkcjonuje ośro-
dek sportu i rekreacji w Krasnobrodzie. Po 
części lukę tą wypełnia Krasnobrodzki 
Dom Kultury, organizując różnego rodza-
ju wydarzenia rekreacyjno-sportowe, m.in. 
turniej szachowy, turniej piłki plażowej 
czy też turniej piłki nożnej dla młodzieży 
z miejscowości na terenie gminy, który 
cieszy się ogromnym powodzeniem. Za 
udział w tym turnieju drużyny nagradza-
ne są wartościowymi nagrodami w postaci 
strojów i sprzętów sportowych. Działal-
ność ta jest jednak bardzo ograniczona, a 

Krasnobród jako miejscowość turystycz-
na, chcąc nie chcąc zmuszony będzie do 
powołania takiej instytucji w przyszłości.

M. Cz. – Dotychczas rozmawialiśmy o 
sportach letnich, a co z zimowymi?
J. Oś – Ubolewam, że pomimo dobrych 
warunków do uprawiania sportów zimo-
wych ta dziedzina rekreacji w Krasno-
brodzie nie jest dobrze wykorzystywana, 
począwszy od słabo rozwiniętej infra-

struktury na stoku narciarskim, 
poprzez brak organizacji 
sportów zimowych w ramach 
zajęć szkolnych. Ten nieko-
rzystny stan rzeczy musi ulec 
zmianie w najbliższym czasie. 
Dotyczyć to będzie zarówno 
właściciela wyciągu, jak i dy-
rekcji poszczególnych szkół.

M. Cz. – Idąc w duchu spor-
towym potraktujmy dotych-
czasową naszą rozmowę jako 
rozgrzewkę. A teraz zmierzmy 
się z próbą oceny starań w 
pozyskiwaniu funduszy na 
ważne inwestycje dla Krasno-
brodu. Zacznijmy od tych, na 

które gmina Krasnobród pozy-
skała już fundusze.
J. Oś – Jak już wcześniej wspominałem, 
pierwsze środki z funduszy unijnych z 
okresu finansowania 2007-2013 pozyska-
liśmy w ubiegłym roku. Były to przede 
wszystkim środki dla szkół na organizację 
dodatkowych zajęć oraz utworzenie przed-
szkoli wiejskich. Podpisaliśmy także umo-
wę na dofinansowanie w ramach PROW 
– inwestycji polegającej na zagospodaro-
waniu centrum wsi w Majdanie Wielkim. 
Projekt obejmuje modernizację remizy, 
budowę chodnika i oświetlenia oraz placu 
zabaw. Jego realizacja rozpoczęła się w 
drugiej połowie marca i potrwa do końca 
października br. Wartość projektu to pra-
wie 550 tys. zł.

Kolejną inwestycją z udziałem fundu-
szy unijnych z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, której realizację rozpocz-
niemy w tym roku, jest budowa kanalizacji 
– to jedna z największych inwestycji w 
mieście w ostatnim czasie. W ciągu naj-
bliższych 2 lat kanalizacja będzie wybudo-
wana przy ulicach: Zamojskiej, Wczaso-
wej, Łąkowej, Tomaszowskiej, Królowej 
Marysieńki, Konopnickiej, Łastowieckie-
go, Sosnowej, Powstańców Styczniowych, 
Kościuszki, Modrzewiowej, Świerkowej, 
Lelewela i Alei Najświętszej Marii Panny. 
Już wiadomo, że inwestycję będzie reali-
zować firma z Zamościa. Budowa kanali-
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zacji sanitarnej przy 15 ulicach w Krasno-
brodzie będzie kosztować nas ponad 4,5 
miliona złotych. 

M. Cz. – Czy są szanse na uzyskanie ko-
lejnych funduszy, a jeśli tak – to na jaki 
cel?
J. Oś – Decyzją Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Lubelskiego w Lu-
blinie projekt pn. Budowa społeczeństwa 
informatycznego poprzez informatyzację 
8 gmin Powiatu Zamojskiego, w którym 
bierze udział gmina Krasnobród, został 
wybrany do dofinansowania. Niebawem 
zostanie podpisana umowa na realizację 
tego projektu, w zakres którego wejdzie 
zakup dla potrzeb urzędu 20 komputerów, 
kilku drukarek, oprogramowania oraz mo-
dernizacja sieci urzędu. Wartość projektu 
to ponad 300 tys. zł.

Innym równie ważnym projektem jest 
Rozbudowa infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej w ramach Lokalnej Grupy 
Działania „Nasze Roztocze”, który został 
wybrany do dofinansowania i oczekujemy 
na podpisanie umowy. W zakres projektu 
wejdzie zagospodarowanie części placu w 
krasnobrodzkim rynku, zagospodarowanie 
bulwaru nad rzeką Wieprz z przeznacze-
niem na place zabaw, ścieżki rowerowe i 
boiska, budowę oznakowania turystyczne-
go i drogowskazów z nazwami ulic oraz 
zagospodarowanie zielenią skarpy przy 
wjeździe do Krasnobrodu. Tu wartość pro-
jektu znacznie przekracza 700 tys. zł. Cie-
szę się, że i w ramach małych projektów 
cztery podmioty z terenu naszej gminy 
złożyły wnioski, uzyskując dofinansowa-
nie, co w jakimś stopniu również odciąży 
gminny budżet. W tym miejscu dziękuję 
wszystkim, którzy poświęcili czas i przy-
gotowali te projekty: Sanatorium Rehabi-
litacyjnemu dla Dzieci i Miejsko-Gminnej 
Bibliotece Publicznej – wnioski promo-
cyjne, Stowarzyszeniu Rekonstrukcyjno-
Historycznemu – na zakup wyposażenia 
i mundurów, Krasnobrodzkiemu Domu 
Kultury – na zakup instrumentów dla wie-
lopokoleniowej orkiestry dętej. Ogólna 
wartość projektów to kwota 122,5 tys. zł, z 
tego dofinansowanie złożonych wniosków 
przekracza 74 tys. zł.

M. Cz. – Panie Burmistrzu, jak dotąd 
to same sukcesy. Czy wszystkie złożone 
wnioski otrzymują dofinansowanie?
J. Oś – Wśród wniosków, które zostały 
opracowane i złożone do kolejnych kon-
kursów, są wnioski które po ocenie formal-
no-prawnej, merytorycznej i strategicznej, 
uzyskały dobrą punktację, ale z uwagi na 
niewystarczające środki przeznaczone w 
danym konkursie zostały umieszczone na 
listach rezerwowych i ich realizacja może 
następować po pojawieniu się oszczędno-
ści po przetargach lub uruchomieniu do-
datkowych środków. Takimi projektami 

są: Rozbudowa infrastruktury drogowej 
w ul. Wczasowej i Sosnowej – miejsce 2 
na liście rezerwowej, z ogólną punktacją 
92, Per Artem ad Astra – rozbudowa infra-
struktury kulturalnej, projekt po ocenach 
na 5 miejscu listy rezerwowej z punktacją 
85, Rozbudowa infrastruktury turystycz-
nej, w skład której wchodzi rozbudowa 
zalewu – wniosek jest w trakcie oceny i 
rozstrzygnięcia, którego spodziewamy się 
na przełomie marca i kwietnia. Projekt po-
legał będzie na jakże długo oczekiwanej 
rozbudowie i odpowiednim zagospodaro-
waniu otoczenia połączonych zbiorników 
wodnych. Jednocześnie podjęliśmy decy-
zję o opracowaniu dokumentacji projekto-
wej rozbudowy zbiorników, której termin 
realizacji przypada już za kilka dni z koń-
cem marca tego roku.

Niewyobrażalnym przykładem bra-
ku sprawiedliwości i porażką instytucji 
zarządzających projektami jest wniosek 
rozbudowy szkoły w Kaczórkach, któ-
ry po ocenie merytorycznej w konkursie 
był premiowany dofinansowaniem i tyl-
ko dzięki politycznym działaniom człon-
ków Zarządu Województwa zepchnięto 
wniosek poza strefę dofinansowania, a w 
to miejsce wybrano wnioski gmin, gdzie 
członkowie Zarządu spodziewają się uzy-
skania dobrych wyników podczas wybo-
rów samorządowych do województwa. Na 
szczęście po interwencjach wielu gmin, 
które zostały potraktowane tak jak Kra-
snobród Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego wstrzymało podpisywanie umów i 
przeprowadza kontrole zasadności podję-
tych decyzji.

M. Cz. – Na jakie zadania planowane jest 
złożenie wniosków?
J. Oś – Planujemy jeszcze złożyć wnio-
sek do działania „Bezpieczeństwo eko-
logiczne”, wspólny wniosek z kilkoma 
gminami i Państwową Strażą Pożarną na 
zakup samochodów strażackich. W gminie 
Krasnobród występuje potrzeba zakupu 
wozu bojowego z pełnym wyposażeniem 
dla OSP w Krasnobrodzie. Planujemy 
wspólnie z Województwem Lubelskim 
złożenie wniosku w ramach działania 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe-
mu”, potocznie nazywanego „Internetem 
socjalnym”, a także na przełomie maja i 
czerwca złożenie wniosku na odnowę wsi 
w Wólce Husińskiej i Starej Hucie w ra-
mach PROW, polegającą na modernizacji 
świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem, 
budowie chodnika i oświetlenia ulicznego 
oraz budowie boisk i placów zabaw. W 
chwili obecnej przygotowujemy niezbęd-
ne dokumentacje projektowe i przystępu-
jemy do pisania wniosku.

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu G.K.

Ciąg dalszy ze str. 2
XXXIX sesja Rady Miejskiej

W dniu 31 marca 2010 roku o godz. 
16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultu-
ry odbędzie się  XXXIX sesja V kadencji 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
W porządku obrad planowane jest podjęcie 
następujących uchwał: 
1) ws. przedłużenia obowiązującej tary-
fy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków,
2) ws. przejęcia zadań z zakresu admini-
stracji rządowej.
3) ws. wyrażenia zgody na zbycie niezabu-
dowanej nieruchomości gruntowej stano-
wiącej własność gminy Krasnobród,
4) ws. wyrażenia zgody na  wydzierża-
wienie w trybie bezprzetargowym, działek 
gruntu oznaczonych nr ewidencyjnymi nr 
1622 i 1510 o pow. 2,2331 ha położonych 
w Krasnobrodzie, 
5) ws. nie wyrażenia zgody na wyodrębnie-
nie w budżecie gminy środków stanowią-
cych fundusz sołecki,
6) ws. zmian w budżecie gminy na 2010r.

Szczegółowy program sesji podany 
jest na stronie www.krasnobrod.pl.

Walne Zgromadzenie członków
Wspólnoty Gruntowej Krasnobrodu

Wspólnota Gruntowa Krasnobrodu 
w dniu 21.03.2010r. na Walnym Zgroma-
dzeniu Członków uzupełniła wakat w za-
rządzie Wspólnoty wybierając Stanisława 
Kawkę do pełnienia funkcji skarbnika. Wa-
kat spowodowany był rezygnacją  z człon-
kostwa w zarządzie przez Zbigniewa Rucz-
kowskiego. W trakcie zebrania dokonano 
też wyboru członków Komisji Rewizyjnej 
na kolejną 3-letnią kadencję, w skład której 
weszli:  Adam  Żuk – przewodniczący oraz 
Roman Gałan i Jan Korzeniowski – człon-
kowie. 

Wspólnota podjęła też decyzję o od-
sprzedaniu części działki położonej przy 
ul. Zamojskiej na rzecz Zamojskiej Kor-
poracji Energetycznej z przeznaczeniem na 
budowę kontenerowej stacji trafo. 

85-lecie OSP w Krasnobrodzie
W bieżącym roku jednota Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Krasnobrodzie obcho-
dzić będzie 85-lecie swojej działalności. 
W związku z tym trwają przygotowania do 
obchodów tego jubileuszu. Uroczystości 
odbędą się 27 czerwca 2010r. W progra-
mie zaplanowano mszę św. w Sanktuarium 
Maryjnym w Krasnobrodzie, a potem prze-
marsz na Plac Siekluckiego, okolicznościo-
we przemówienia, wręczenie odznaczeń 
dla zasłużonych druhów oraz obiad dla za-
proszonych gości. Szczegółowy program 
uroczystości podany będzie w późniejszym 
terminie.

Informacje zebrała M. Czapla

Wieści 
z Gminy
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Ferie 2010 

w KDK

F
erie, ferie i po feriach….Ucznio-
wie powrócili już do szkół i swo-

ich obowiązków, ale warto wspomnieć co 
też działo się podczas tej zimowej prze-
rwy w nauce w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury. 

Otóż jak co roku KDK przygotował 
zajęcia, w których mogły uczestniczyć 
dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy 
Krasnobród.

Tegoroczny program feryjny propo-
nował wiele form zajęć, z których każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Jednym sło-
wem było artystycznie. 

Począwszy od zajęć teatralnych pod-
czas, których organizowano gry i zabawy 
dramowe, dzieciaki mogły jeszcze sko-
rzystać z innych propozycji. Odbywały 
się zajęcia plastyczne, muzyczne i eduka-
cyjne. Poza tym był dzień filmowy z baj-
kowymi porankami dla dzieci i seansami 
dla młodzieży. Nie zapomniano również 
o miłośnikach łamigłówek, którzy mogli 
skorzystać z feryjnych zajęć szachowych 
lub wziąć udział w „Zimowym łamaniu 
głowy”. Poza tym  w niedzielę 21.02.2010  
roku  w sali widowiskowej Domu Kultury 
odbył się koncert „FART i PRZYJACIE-
LE”, podczas, którego zaprezentował się 
zespół tańca nowoczesnego „Fart”, dzieci 
i młodzież z kółka muzycznego działa-
jącego przy KDK oraz Patryk Kawka – 
Mistrz Polski w tańcu Electic Boogi.

Ale to nie wszystko, oprócz wspo-
mnianych wyżej atrakcji wszyscy ko-
rzystający z feryjnej oferty mogli wziąć 
udział w ostatkowej dyskotece oraz w 
zimowych szaleństwach na śniegu, któ-
re zakończyły się wspólnym ogniskiem i 
pieczeniem kiełbasek, a także korzystać z 
oferty  pracowni komputerowej.

Warto w tym miejscu dodać, że w ra-
mach zajęć szachowych wzorem lat ubie-
głych rozegrano Turniej Szachowy o pu-
char Dyrektora Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury. Miło mi poinformować czytelni-
ków „Gazety Krasnobrodzkiej”, że jego 
laureatem został Krzysztof  Umiński, dru-
gie miejsce zajął Piotr Adamowicz, zaś 
na trzeciej pozycji uplasował się Maciej 
Olejnik.

Tak więc ferie już za nami i nie pozo-
staje nic innego jak tylko życzyć wszyst-
kim uczniom powodzenia w drugim pół-
roczu i samych dobrych ocen.

M.K. 

Fotoreportaż – str. 10

Krasnobród 
na targach turystycznych

T
argi turystyczne to jedna z najlep-
szych form promocji regionów 

jak i produktów turystycznych. Punkt In-
formacji Turystycznej w Krasnobrodzie 
współpracuje z Zamojskim Ośrodkiem In-
formacji Turystycznej w zakresie promo-
cji naszego Miasta i Gminy na międzyna-
rodowych targach turystycznych. W tym 
roku materiały promocyjne naszej Gminy 
trafiły już na Międzynarodowe Targi Tury-
styczne „WROCŁAW 2009”, które odby-
ły się w dniach 12-14 luty.

Ważnym wydarzeniem dla naszej 
Gminy były  „PODLASKIE TARGI TU-
RYSTYCZNE”. Impreza ta odbyła się  
19-21 marca w hali sportowej Uniwer-
sytetu w Białymstoku.  Trzeba dodać że 
jest to największa impreza tego typu w 
województwie podlaskim.  Targi, w któ-
rych uczestniczyli  przedstawiciele z ta-
kich państw jak Litwa, Białoruś, Czechy, 
Słowacja pozwoliły  na promocję naszej 

Gminy w województwie podlaskim,  a 
także na arenie międzynarodowej.  Gmi-
na Krasnobród zaprezentowana była pod 
wspólnym szyldem „Zamość i Roztocze”.  
Stoisko targowe wykupione zostało przez 
Lokalną Organizację Turystyczną  „Za-
mość i Roztocze”,  której członkiem jest  
również nasza Gmina.  Stoisko obsługi-
wane było przez przedstawiciela Zamoj-
skiego Ośrodka Informacji Turystycznej, 
przedstawiciela biura podróży „ Quand”, 
a także przez niżej podpisanego pracow-
nika naszej Informacji Turystycznej.  Kra-
snobród  wzbudził zainteresowanie wśród 
przedstawicieli dużych biur podróży, któ-
re szukają dogodnej bazy noclegowej na 
Roztoczu, ale również wśród turystów 
indywidualnych, którzy z zaciekawieniem 
słuchali o krasnobrodzkim uzdrowisku i 
Sanktuarium.

Kolejnymi międzynarodowymi targa-

mi,  na które dotrą nasze materiały pro-
mocyjne będą targi „GLOB 2010”,  XVI 
Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu 
Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowe-
go  odbywające się w dniach 26–27 marca 
w Katowicach.

Jedną z ciekawszych imprez dla Kra-
snobrodu będą  „II Międzynarodowe 
Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 
- AGROTRAVEL”  oraz  „IX Świętokrzy-
skie Targi Turystyki VOYAGER 2010”, 
które odbędą się jednocześnie w dniach 
9–11 kwietnia. Targi te skupiają najwięk-
szą ilość samorządów z obszarów wiej-
skich, a także wystawców prowadzących 
działalność agroturystyczną czy też tzw. 
„Pokoje Gościnne”. Tak więc Gmina Kra-
snobród idealnie wpisuję się w ideę tych 
targów. W tym samym terminie odbędzie 
się również „Krakowski Salon Turystycz-
ny”. Na targach tych dzięki współpracy z 
Lokalną Organizacją Turystyczną Rozto-

cze z Tomaszowa Lubelskiego pojawią się 
również materiały promujące Krasnobród.

Nasza Gmina poprzez materiały pro-
mocyjne zaistnieje również na Gdańskich 
Targach Turystycznych „GTT 2010”, 
które odbędą się 16–18 kwietnia oraz w 
Warszawie na XV Targach Turystyki i 
Wypoczynku „LATO 2010”.  Targi te od-
będą się w dniach 25–26 kwietnia.  Ostat-
nią, posezonową imprezą o charakterze 
międzynarodowym będą Targi Regionów 
i Produktów Turystycznych „TOUR SA-
LON 2010”, które odbędą się w dniach 20 
– 23 października w Poznaniu. Na targach 
tych ogłoszone będą wyniki konkursu na 
najlepszą Informację Turystyczną. W kon-
kursie tym tak jak w zeszłym roku będzie 
uczestniczyć Punkt Informacji Turystycz-
nej w Krasnobrodzie.

Wojciech Sachajko
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„FART i PRZYJACIELE”
W niedzielę 21 lutego 2010r; na 

półmetku ferii zimowych, w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury odbył się 
koncert pt. „FART i PRZYJACIELE”. 

Wydarzenie to było jedną z propozy-
cji programu „Ferie w KDK”, ale także 
okazją do zaprezentowania mieszkańcom 
Krasnobrodu dorobku artystycznego dzie-
ci i młodzieży uczęszczających na zajęcia 
taneczne i muzyczne.

W koncercie wystąpił Zespół Tańca 
Nowoczesnego „Fart” wraz z Patrykiem 
Kawką – Mistrzem Polski w tańcu electric 
boogie oraz dzieci i młodzież uczęszczają-
ce na zajęcia koła muzycznego działające-
go w KDK.

Koncert rozpoczęli „Przyjaciele”, czy-
li zespół wokalno - instrumentalny w skła-
dzie: Magdalena Cybulska - gitara basowa 
i wokal, Katarzyna Cybulska – perkusja, 
Piotr Korzeniowski – gitara rytmiczna, 
Jarosław Monastyrski - gitara solowa oraz 
Robert Korzeniowski – klawisze. Grupa, 
która działa pod kierunkiem p. Jarosława 
Derkacza zaprezentowała 3 piosenki. Jej 
występ bardzo podobał się zgromadzonej 
publiczności, która nagrodziła wykonaw-
ców gromkimi brawami. Prezentowane 
utwory przeplatane były pokazami tanecz-
nymi disco dance i hip-hop, w wykonaniu 
Aniki Greli zdobywczyni I miejsca w ka-
tegorii solo disco-dance dorośli w Grand 

Prix Gminy Łabunie – I Turnieju Kwali-
fikacyjnym do Mistrzostw Tanecznego 
Okręgu Lubelskiego, który odbył się 30 
stycznia 2010r. oraz Patryka Kawki – zdo-
bywcy I miejsca w kategorii solo hip-hop 
juniorzy w Mistrzostwach Powiatu Wo-
łomińskiego, I miejsca w kategorii solo 
electric boogie w Mistrzostwach Polski 
Związku Nowoczesnego Tańca Sportowe-
go, które odbyły się również w ostatnią so-
botę stycznia. Jeśli już o sukcesach mowa, 
warto tu dodać, że tańczące w dalszej czę-
ści koncertu Anika Grela i Katarzyna Tar-
łowska zajęły I miejsce we wspomnianym 
wyżej Grand Prix Gminy Łabunie w kate-
gorii duet disco dance seniorzy.

Po sporej dawce prezentacji tanecz-
nych wykonywanych do muzyki nowocze-
snej na scenie pojawiła się solistka-woka-
listka Aleksandra Gawron, która zmieniła 
nieco nastrój panujący na sali śpiewając 
piosenki „Puszek okruszek” i  „Zielone 
ludki”. 

A potem był powrót do tańca i kolej-
ne dynamiczne układy. Tym razem oprócz 
duetu wystąpiła też formacja dzieci i ju-
niorów oraz po raz pierwszy zaprezento-
wany został  taneczny „Jazz”. 

Na zakończenie niedzielnego koncer-
tu na scenie pojawił się ponownie Patryk 
Kawka zdobywca tytułu Mistrza Polski, 
który tym razem zaprezentował się w swo-

im mistrzowskim tańcu electric boogie. 
Występ Mistrza Polski, tak jak i inne wy-
stępy nagrodzone zostały gromkimi bra-
wami.

Specjalne podziękowanie – list gra-
tulacyjny, nagrodę finansową i kosz ze 
słodyczami dla Patryka Kawki, wręczył 
obecny na koncercie Burmistrz Krasno-
brodu Janusz Oś. Przekazując je podzięko-
wał Mistrzowi Polski odniesionego sukce-
su i życzył powodzenia na Mistrzostwach 
Świata. 

Burmistrz przekazał również gratulacje 
za sukcesy podopiecznych i podziękowa-
nia za owocną pracę z dziećmi i młodzieżą 
Pani Annie Antoszczak – instruktorce tań-
ca prowadzącej zespół „Fart”. 
W swoim wystąpieniu Burmistrz Janusz 
Oś wyraził także swoją radość i zadowole-
nie, że tyle młodych mieszkańców naszej 
gminy korzysta z oferty Krasnobrodzkie-
go Domu Kultury i rozwija swoje pasje i 
uzdolnienia, a przy okazji odnosi tak zna-
czące sukcesy.

Na koniec tego niedzielnego spotkania 
było jeszcze pamiątkowe zdjęcie, a potem 
uczestnicy koncertu zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek, aby mogli uzupełnić 

stracone podczas koncertu kalorie.  
     

 Mariola Czapla
Fotoreportaż str. 11

Sukcesy uczniów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie
Bartłomiej Koman uczeń kl. I c gim-

nazjum został laureatem konkursu biolo-
gicznego na etapie wojewódzkim. Laureat 
chociaż jest dopiero w kl. I gimnazjum do-
skonale opanował materiał z biologii obo-
wiązujący w kl. II i III. Uczeń przygoto-
wywał się do konkursu pod kierunkiem p. 
Bożeny Juszczak, nauczycielki biologii. 
Bartek został również finalistą konkursu 
matematycznego „Zagimak”. Nauczycie-
lem przygotowującym jest p. Katarzyna 
Łagowska – Skiba,

Marta Gęśla uczennica kl III c gimna-
zjum została finalistką konkursu poloni-
stycznego. Do konkursu przygotowała 
ją p. Celina Koisz, nauczycielka języka 
polskiego.

Hanna Gęśla uczennica kl. II d gim-
nazjum została finalistka konkursu mate-
matycznego „Zagimak”; przygotowywała 
się pod kierunkiem p. Anny Kościk, na-
uczycielki matematyki.

Konkursy języka angielskiego
Make friends with English 

– konkurs organizowany przez Nauczy-

cielskie Kolegium Języków Obcych w 
Chełmie. Do półfinału zakwalifikowali się 
Katarzyna Gruszkiewicz III liceum i Ja-
kub Kostrubiec III liceum. 
- Konkurs znajomości języka angielskiego 
organizowany przez Nauczycielskie Kole-
gium Języków Obcych w Zamościu. Do 
półfinału zakwalifikowali się Katarzyna 
Gruszkiewicz III liceum i Jakub Kostru-
biec III liceum.

British and American Culture 
Competition I 

- Szkolny konkurs wiedzy o kulturze Wiel-
kiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych (dla 
uczniów liceum).
I miejsce – Katarzyna Gruszkiewicz (kl. 
III)
II miejsce – Jakub Kostrubiec (kl. III)
III miejsce – Roksana Najda (kl. III) i Do-
minika Grela (kl. II)

English Poetry School Competition VI
- konkurs recytatorski poezji krajów an-
glojęzycznych (dla uczniów gimnazjum).
I miejsce – Aleksandra Żurawska (III b) i 

Karolina Roczkowska (III a)
II miejsce – Hanna Pawluk (I d) i Karoli-
na Kawecka (I d)
III miejsce – Diana Szozda (III b) i Marle-
na Kostrubiec (III d)

Superszachiści:
Podczas ferii panie Halina Gontarz, Bo-

gusława Pawluk oraz Amelia Kleban 

zorganizowały Turniej Szachowy  w świe-
tlicy szkolnej. 
Wyniki konkursu:
I miejsce –  Krzysztof Umiński
II miejsce –  Piotr Adamowicz
III miejsce –  Piotr Korzeniowski

Inne wiadomości
Monitoring – szkoła dzięki funduszom 
uzyskanym podczas ferii zimowych (wy-
najem sal gimnastycznych i miejsc noc-
legowych) zakupiła 4 dodatkowe kamery 
monitorujące korytarze.

Marzena Tarłowska
Paweł Murdzek 
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Nowe środki z Unii Europejskiej 
dla Krasnobrodu

W dniu 26 marca 2010r., Rada 
Stowarzyszenia Lokalna Gru-

pa Działania „Nasze Roztocze” z siedzi-
bą w Zamościu, dokonała zatwierdzenia 
list rankingowych wniosków, złożonych 
na dwa konkursy, ogłoszone przez LGD 
„Nasze Roztocze”, w ramach Osi 4 LE-

ADER, Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 

Z terenu gminy Krasnobród, na 
obydwa konkursy („Odnowę i rozwój 
wsi” oraz „Małe projekty”) złożono pięć 
wniosków i wszystkie uzyskały punk-

tację gwarantującą dofinansowanie. 
Wszystkie też, zostały zakwalifikowa-

ne przez Radę LGD „Nasze Roztocze” 
do wsparcia. Ogółem wartość złożo-

nych projektów, przekroczyła kwotę 
850.000,00 zł, wartość dofinansowania 
zaś wyniesie ok. 410.000,00 tys. zł. Poni-
żej zaprezentowane zostaną najważniejsze 
założenia poszczególnych wniosków i ich 
zakresy finansowe.       

Największym projektem wśród 
wszystkich złożonych, jest projekt Gmi-
ny Krasnobród.  Przygotowany został na 
konkurs w ramach działania „Odnowa i 
rozwój wsi”. Jego tytuł brzmi: „KRA-

SNOBRÓD MIASTEM TURYSTYKI 
I REKREACJI”. Całkowita wartość 
zadania została określona na poziomie 
prawie 740.000,00 zł. Kwota dofinanso-
wania wyniesie 336.329,00 zł. W ramach 
operacji wykonany będzie: ogrodzony 
kompleks sportowo -rekreacyjny, usy-
tuowany pomiędzy rzeką Wieprz a ulicą 
Młyńską (znajdą się tam: dwa place zabaw 
dla dzieci, boisko do piłki plażowej, mini 
boisko do koszykówki, ścieżka do jazdy 
na rolkach, mała architektura wypoczyn-
kowa, zieleń); zagospodarowany będzie 
teren przy Placu Siekluckiego (powstanie 
tzw. „Zielona wyspa”); zmodernizowana 
będzie fontanna na Placu Siekluckiego; 
ustawione zostaną trzy duże drewniane 
drogowskazy z informacją o atrakcjach 
turystycznych; ustawione zostaną znaki 
informacyjne z nawami ulic (49 znaków) 
oraz zagospodarowana zostanie skarpa 
przy ulicy Zamojskiej (od wierzchołka 
góry do wjazdu na kamieniołom).  W środ-
kowej części zagospodarowanej zielenią 
skarpy, wykonany zostanie z czerwonych i 
żółtych roślin herb naszego miasta i napis 
„KRASNOBRÓD”.                      

Pozostałe projekty zostały złożone do 
działania „Małe projekty”. Największy 
z nich, jest dziełem pracowników Kra-
snobrodzkiego Domu Kultury. Jego tytuł 
brzmi: „JEST W ORKIESTRACH DĘ-

TYCH JAKAŚ SIŁA – UTWORZENIE 
I PROWADZIENIE WIELOPOKO-

LENIOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ”. 
Projekt obejmuje swym zakresem: zakup 
dętych instrumentów muzycznych, zatrud-
nienie instruktora prowadzącego naukę 
gry, naukę gry na zakupionych instrumen-
tach oraz udział nowo powstałej orkiestry 
w wydarzeniach kulturalnych organizo-
wanych w Krasnobrodzie, m.in. w organi-
zowanym od 20 lat „Przeglądzie Orkiestr 
Dętych”. Orkiestrę tworzyć będą dzieci, 
młodzież i dorośli z terenu miasta i gminy 
Krasnobród oraz z miejscowości sąsiadu-
jących z naszą gminą. Powstanie ona na 
bazie istniejącej już, działającej przy KDK 
orkiestry. Zakup instrumentów planowany 
jest we wrześniu br. Po jego dokonaniu 
rozpocznie się prowadzenie nauki gry.  Za-
jęcia odbywać się będą w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury w okresie od 15.09.2010 
do 31.08.2011r. Podsumowaniem projektu 
będzie udział Wielopokoleniowej Orkie-
stry Dętej, w dorocznej imprezie kultu-
ralnej - XXI Przeglądzie Orkiestr Dętych, 
który odbędzie się w lipcu 2011 roku. 
Orkiestra wystąpi z koncertem, podczas 
którego zaprezentuje efekty swojej pracy. 
Ogólna wartość projektu 45.532,50, w tym 
dofinansowanie 25.000 zł. 

Następny wniosek wybrany do dofi-
nansowania, to wniosek złożony przez Sa-
modzielne Publiczne Sanatorium Rehabi-
litacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka 
w Krasnobrodzie zatytułowany: „PRZY-

GOTOWANIE I WYDANIE FOLDE-

RA O ROZTOCZU”.  Przedmiotem ope-
racji jest wydanie foldera o Roztoczu, w 
nakładzie 10.000 egzemplarzy, w forma-
cie A4. W folderze zostaną zamieszczone 
informacje o najciekawszych miejscach, 
które warto zobaczyć, o atrakcjach tury-
stycznych, a także o ważnych imprezach 
odbywających się cyklicznie na terenie 
gmin objętych Lokalną Strategią Rozwo-
ju, takich jak: Adamów, Józefów, Krasno-
bród, Zamość, Zwierzyniec. Podkreślone 
zostaną walory uzdrowiskowe gminy 
Krasnobród, a także ukazane możliwości 
leczenia i rehabilitacji w Samodzielnym 
Publicznym Sanatorium Rehabilitacyj-
nym dla Dzieci im. Janusza Korczaka w 
Krasnobrodzie. Jedną z propozycji na ty-
tuł tego foldera jest „Po zdrowie na Roz-
tocze”. Wartość projektu – 25.000,00 zł, 
dofinansowanie - 17 250,00 zł. 

Trzeci wniosek złożony do tego 
działania, to aplikacja Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie 
pod tytułem: „KRASNOBRÓD – TU-

RYSTYCZNA BAZA ROZTOCZA”. 
Projekt przewiduje renowację tras tury-
stycznych (3 tras rowerowych i 4 ścieżek 
spacerowych) poprzez odświeżenia ich 
oznakowania; zakup 3 stylowych drewnia-
nych stoisk (po jednym dla Krasnobrodz-
kiego Stowarzyszenia Turystycznego, 
Gminy Krasnobród – partnerów w projek-
cie oraz Bibliotekijako wnioskodawcy); 
zakup 3 rollupów reklamowych, także po 
jednym dla każdego partnera oraz dużego 
– 6-cio metrowego, pompowanego sprę-
żonym powietrzem balonu reklamowego, 
promującego Krasnobród; wydanie prze-
wodnika, opisującego odnowione trasy tu-
rystyczne oraz zawierającego informacje 
o podmiotach świadczących usługi hote-
larsko-turystyczne, skupionych w Krasno-
brodzkim Stowarzyszeniu Turystycznym; 
wydanie mapy z opisem krajoznawczym. 
Wartość projektu to kwota 25.454,54 zł, 
dofinansowanie wyniesie 17.500,00 zł. 

Ostatni, najmniejszy wartościowo 
wniosek, to wniosek Stowarzyszenia Re-
konstrukcyjno - Historycznego 9 Pułku 
Piechoty Legionów. Projekt zatytułowa-
ny: „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA 
– ŻYWE LEKCJE HISTORII”, choć 
najmniejszy, to jednak uzyskał prawie 
maksymalną ilość punktów (30) i zajął 
ostatecznie czwarte miejsce na liście ran-
kingowej (ogółem złożono 20 wniosków  
w ramach tego działania). Wniosek prze-
widuje zakup 10 replik przedwojennych 
mundurów Wojska Polskiego dla człon-
ków Stowarzyszenia, repliki ciężkiego 
karabinu maszynowego MAXIM wz. 
1910/08 oraz organizację w 2010r. III Re-
konstrukcji Bitew o Krasnobród. Wartość 
projektu zamyka się kwotą 21.237,50 zł, 
dofinansowanie wyniesie 14.500,00 zł. 

Teraz, wnioski zostaną przekazane 
przez Biuro LGD „Nasze Roztocze” do 
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. 
Tam urzędnicy, sprawdzą ich zgodność ze 
Strategią Rozwoju LGD „Nasze Rozto-
cze” oraz Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013. Urząd Marszałkow-
ski na dokonanie oceny ma 60 dni. Do tego 
trzeba dodać jeszcze 28 dni na ewentualne 
odwołania. Po tym okresie, jeśli nie będzie 
uwag, nastąpi podpisanie umów z wnio-
skodawcami.

Zbigniew Michalski
Z-ca burmistrza Krasnobrodu
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Z wizytą na Krasnobrodzkiej Ziemi
12 lutego br. przebywali na terenie 

gm. Krasnobród znamienici goście. Byli 
to: Wiceminister MSWiA p. Zbigniew So-
snowski, wiceprezes Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP dh Marian Sta-
rownik, komendant wojewódz-
ki PSP bryg. Tadeusz Dołgań, 
władze powiatowe OSP w Za-
mościu z prezesem p. Kazimie-
rzem Mielnickim, komendant 
miejski PSP w Zamościu p. 
Jacek Sobczyński, nestor za-
mojskiego pożarnictwa p. puł-
kownik Mieczysław Skiba oraz 
kapelan strażaków ks. Andrzej 
Chmaj (wcześniej przez prawie 
10 lat kapelan papieski).

Goście przybyli na teren na-

szej gminy w godzinach popołudniowych.
Wizytę swą rozpoczęli złożeniem 

wieńca przy obelisku upamiętniającym 
postać krasnobrodzkiego społecznika, za-
łożyciela krasnobrodzkiej OSP p. Mieczy-
sława Siekluckiego.

Następnie udali się do Wólki Husiń-
skiej, gdzie dokonali wręczenia tamtejszej 

jednostce OSP kluczyków do nowego lek-
kiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
marki „Ford”, który poświęcony został 
przez ks. Prałata Romana Marszalca.

Oficjalnie i uroczyście została też 
otwarta wioska internetowa „Kształcenie 
na odległość” z pięcioma stanowiskami 
komputerowymi, które również poświęcił 
ks. Prałat.

Dla mieszkańców Wólki Husińskiej 
– wioski położonej na styku trzech po-
wiatów (zamojskiego, tomaszowskiego i 

biłgorajskiego) było to wydarzenie histo-
ryczne, bo chyba nigdy jeszcze aż tylu jed-
nocześnie przedstawicieli władz różnych 
szczebli (aż po ten najwyższy – centralny) 

nie gościli.
Szczególnym wydarzeniem 

było spotkanie dla druhów OSP 
z Wólki Husińskiej, gdyż kilku 
z nich w tym dniu otrzymało 
odznaczenia za swoją służbę na 
rzecz ratowania zdrowia i mie-
nia ludzkiego.

Medalami „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” zostali odznacze-
ni druhowie:
złotym medalem – Stanisław 
Misztal, 
srebrnym – Józef Działa,
brązowym - Mirosław Kudeł-

ka, Tadeusz Grela, Waldemar Kostru-
biec.
Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali:
Kazimierz Bucior, Paweł Kudełka i An-
drzej Grela.

Gratulujemy!

Marianna Olszewska



FERIE W KDK

15-26.02.2010r.



FART I PRZYJACIELE

21.02.2010r.
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Ferie w krasnobrodzkim sanatorium
W tym roku szkolnym 

ferie zimowe w na-
szym województwie przypa-
dły na drugą połowę lutego. 
Młodzież i uczniowie spędzają 
je w różnych miejscach i w 
różny sposób. Od lat dużym 
zainteresowaniem cieszy się 
sanatorium rehabilitacyjne w 
Krasnobrodzie. W tym roku na 
ten czas przybyło 97 kuracju-
szy z różnych województw na-
szego kraju w wieku od 4 - 16 
lat. Poza zabiegami leczniczy-
mi kuracjusze mają możliwość 

uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach 
o które nauczyciele i wychowawcy Ze-
społu Szkół przy Sanatorium szczególnie 
zadbali.

Przygotowano szereg imprez i atrak-
cji. Organizowano bliższe i dalsze piesze 
wycieczki po ciekawych zakątkach Kra-
snobrodu. Uczniowie rozwijali zdolności 
artystyczne poprzez udział w zajęciach 
plastycznych i technicznych. Najwięk-
szą popularność zdobyły sobie zajęcia na 
świeżym powietrzu takie jak: saneczko-

wanie, rzeźby śnież-
ne, zabawy w śnieżki.
Dużą atrakcją był kulig. Trasa kuligu 
wiodła przez niezwykle urokliwe miejsca 
Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowe-
go. Wśród uginających się pod śniegiem 
drzew i zasypanych pól uczniowie czuli 
się jak w krainie baśni. Kulig zakończył się 
ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. Czas 
spędzony przy ognisku umilał śpiewanie 
piosenek i wspólne zabawy. Uczestnicy 
kuligu wrócili do sanatorium z bagażem 
miłych wrażeń i wyjątkowych przeżyć. 

Dla niektórych był to jedyny 
kulig w ich życiu.

Wielkim zainteresowa-
niem cieszyły się zabawy przy 
muzyce – dyskoteki oraz bal 
przebierańców. W karnawa-
łowo udekorowanej świetlicy 
kuracjusze przebrani w ko-
stiumy bawili się wyjątkowo. 
Punktem kulminacyjnym za-
bawy był wybór rodziny kró-
lewskiej: król, królowa i dwoje 
dzieci królewskich. Cała ro-
dzina do końca zabawy czuła 
się gospodarzem tej imprezy i 

dbała o wyjątkowy nastrój. 
Odbyły się również następujące kon-

kursy: tenisa stołowego, piosenki rozryw-
kowej. Laureaci jak również uczestnicy 
tych konkursów zostali nagrodzeni. Na-
grody pozyskano od sponsorów. Nasi ku-
racjusze byli bardzo zadowoleni z pobytu i 
mieli nadzieję, że jeszcze do nas przyjadą.

Halina Kostrubiec
Dyrektor

Zespołu Szkół przy Sanatorium
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Sportowe sukcesy młodzieży z ZSO w Krasnobrodzie
Dziewczęta

- I miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej o 
Puchar Dyrektora ZSO w Krasnobrodzie
- III miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej o 
Puchar Dyrektora Gimnazjum w Miączy-
nie

- III miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej o 
Puchar Dyrektora Gimnazjum w Grabow-
cu
- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Za-
mojskiego LZS w Piłce Nożnej Halowej w 
Starym  Zamościu
- II miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Ha-
lowej o Puchar Dyrektora Gimnazjum w 
Starym Zamościu
- II miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie 

w Tenisie stołowym – drużynowo Szcze-
brzeszyn

Chłopcy
- III miejsce w Wojewódzkiej Gimnazja-
dzie w Piłce Nożnej, Kraśnik
 - I miejsce w Halowym Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar Dyrektora Gimnazjum 
w Starym Zamościu ,rocznik 1996- Stary 
Zamość
- I miejsce w półfinale Powiatowej Gim-
nazjady w piłce nożnej, awans do Finału 
Powiatowego - Zwierzyniec
- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Za-
mojskiego LZS w Halowej Piłce Nożnej 
”Piłkarska Kadra Czeka”- Łabuńki
- V miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie 

w Tenisie Stołowym -  indywidualnie 
awans do zawodów Rejonowych – Szcze-
brzeszyn
- III miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie 
w Tenisie Stołowym – drużynowo- Szcze-
brzeszyn
- II miejsce w Indywidualnych Mistrzo-
stwach Powiatu LZS w Szachach – Sita-
niec

- II miejsce  w Halowym Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar Dyrektora Gimnazjum 
w Starym Zamościu, rocznik 1994 – Stary 
Zamość
- II miejsce w Turnieju o Puchar Dyrektora 
Zespołu Szkół Drzewnych w Zwierzyńcu

Nauczyciele wych.fiz. z ZSO
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Każdy ma swoje Vancouver
 „Samogłoski” przyniosły sukces Tomkowi 

Zdobycie medalu na Mistrzostwach 
Polski Juniorów, wyjazd do Nuuk 

na Grenlandię, rzucenie palenia, przebie-
gnięcie trzech maratonów - to tylko nie-
które postanowienia uczestników projektu 
„Każdy ma swoje Vancouver”. Cele opu-
blikowało 558 użytkowników. Zwycięzcą 
konkursu został użytkownik Tomasz Paku-
ła z Krasnobrodu za postanowienie „Moje 
Vancouver bez samogłosek „yyy, eee” ;)”. 
Tomasz, dzięki firmie 4F, wyjedzie na Mi-
strzostwa Świata w Lotach Narciarskich 
do Planicy oraz otrzyma zestaw ubrań z 
Kolekcji Olimpijskiej 4F.

21 grudnia 2009 wystartowała strona 
www.mojevancouver.org, na której można 
było publikować swoje przyrzeczenia na 
nowy rok.

Publiczna deklaracja intencji zrobie-
nia czegoś zwiększa szansę na realizację 
swojego postanowienia. Tak się dzieje 
szczególnie w warunkach, gdy adresatami 
przyrzeczenia są osoby znajome. – mówi 
profesor psychologii Dariusz Doliński.

Ideą igrzysk olimpijskich jest pokony-
wanie własnych słabości oraz dążenie do 
osiągnięcia celów. Podobne cele przyświe-
cały akcji „Każdy ma swoje Vancouver”. 
W projekcie wzięli udział m.in. sportowcy, 
politycy oraz wszyscy chętni.

Jako pierwszy swoje postanowienie 
opublikował Adam Małysz: W tym se-
zonie, moim najważniejszym celem jest 
zdobycie złotego medalu na Igrzyskach 
Olimpijskich w Vancouver. Do tego celu 
się przygotowuję, temu celowi podporząd-
kowane są moje treningi i starty w tym 
sezonie. W swojej karierze zdobyłem już 
brąz i srebro na Igrzyskach Olimpijskich 
w Salt Lake City. Wierzę, że teraz nadszedł 
czas na ten najcenniejszy medal. Aby zdo-
być „złoto” na Igrzyskach Olimpijskich 

sumiennie trenuję i przygotowuję się do 
tej imprezy. Dodatkowo do czasu Igrzysk 
zamierzam zgromadzić jak najwięcej 
punktów Pucharu Świata, po to, aby na 
Igrzyskach mieć warunki porównywalne z 
innymi skoczkami z czołówki.

W ślad za nim „swoje Vancouver” 
przedstawili inni wybitni sportowcy m.in. 
Paweł Korzeniowski, Mateusz Kusznie-
rewicz, Dariusz Dziekanowski, Sebastian 
Mila czy też Łukasz Kruczek. W projekcie 
wzięły udział również kluby piłkarskie - 
Lech, Legia i Wisła chcą zdobyć Mistrzo-
stwo Polski.

Komisja Konkursowa, której celem 
było przyznanie nagród w konkursie „Każ-
dy ma swoje Vancouver”, miała przed sobą 
bardzo trudne zadanie z uwagi na to, że 
pod uwagę brane było nie tylko to jak zo-
stało ocenione postanowienie, ale również 
to w jaki sposób jego autor angażował się 
w projekt Moje Vancouver, jak wspierał 
innych uczestników konkursu, czy też to 
- jak ciekawe było wyzwanie, które osoba 
ta sobie rzuciła. W konkursie było wiele 
fantastycznych postanowień, co czyniło 
zadanie Komisji jeszcze trudniejszym. 
Zespół jury wybrał „Moje Vancouver bez 
samogłosek „yyy, eee” ;)”.

Zwycięski cel był połączony z dzia-
łalnością Audycji Sportowej Ole transmi-
towanej w kilku stacjach radiowych, któ-
rej Tomasz Pakuła (student wychowania 
fizycznego - Wyższa Szkoła Edukacja w 
Sporcie) jest pomysłodawcą i głównym 
prowadzącym.

Nowy 2010 Rok zawitał; z Nim także 
moje postanowienie – cel redaktora Audy-
cji Sportowej Ole. Ciekawe jaka przycho-
dzi Wam teraz myśl do głowy… pewnie 
rozgadany człowiek. Tak! Ale… często 
dziennikarze – speakerzy (jak i wszyscy 
inni) zastanawiając się wydają ustami 
dźwięk „yyyy…”. Wg mnie to naturalny 
nawyk, ale męczący słuchacza. Fala gło-
sowa „yyy” podrażnia odbiorców, a mnie 
czyni mniej profesjonalnym. Dzięki po-
znaniu portalu http://www.mojevancouver.
pl/ znalazłem swoje postanowienie przed 
Igrzyskami Olimpijskimi 2010 w Vanco-
uver! Postaram się przy krótkotrwałym 

myśleniu pozbyć się wydawania dźwię-
ków typu „eee, yyy” itp. O „dziwnym” po-
stanowieniu poinformowałem także radio-
słuchaczy w czasie 54 audycji. Czas trzeba 
pozytywnie wykorzystać! Spróbowałem 
już „na fali” swoich sił bez dziwnych sa-
mogłosek, a wszystkim odwiedzającym 
portal projektu Moje Vancouver dziękuję, 
gdyż to Wy byliście natchnieniem posta-
nowienia, które ma przybliżyć mnie do 
zaawansowania w dziennikarstwie. Za kil-
kanaście tygodni efekt musi być słyszalny! 
– pisze Tomek na portalu mojevancouver.
org.

Komentarze pod postanowieniem były 
zróżnicowane:
Muszę Ci powiedzieć, że super postano-
wienie. Osobiście mnie takie “yyy”, “eee”, 
“hmmm…” nie męczy. Wygląda (brzmi) 
to trochę śmiesznie, a o to właśnie cho-
dzi w życiu (przynajmniej mnie). – pisze 
Przemuś.

Bardzo ciekawe postanowienie, choć 
nie dziwię się, że ludzie są trochę zasko-
czeni. Mało kto zwraca na to uwagę, ale 
to źle - przynajmniej dla mnie bo działa 
mi to na nerwy; szczególnie jeżeli robi tak 
ktoś, kto powinien mówić płynnie. Rozu-
miem Cię i wierzę głęboko, że uda Ci się 
zrealizować „Twoje Vancouver”. - pisze 
użytkownik jagis16. 

Doping był naprawdę niesamowity - 
Prawdziwy mężczyzna nie boi się swoich 
słabości – dodała AgniechaS. 

Działania jakie podjąłem to lepsze 
przygotowanie się do audycji (poświęcę 
więcej czasu na zbieranie materiałów), w 
drodze do pracy będę analizował prasę 
sportową i słuchał różnych sportowych na-
grań w mp3. Odsłucham wszystkie swoje 
audycje i poszukam błędów - by wiedzieć, 
co mam wyeliminować. Poćwiczę dykcję 
oraz porozmawiam z ludźmi, którzy mają 
doświadczenie „w mówieniu”. Szkolenia, 
konferencje, rozmowy. To wszystko musi 
pomóc. – mówi Tomek.

Skąd takie postanowienie? Mam bar-
dzo szerokie zainteresowania ale przede 
wszystkim interesuję się sportem, kulturą 
fizyczną, turystyką i rekreacją, muzyką, 
filmem i wszystkim, co jest godne uwagi i 
poświęcenia czasu. Jestem dziennikarzem 
(Audycja Sportowa Ole, hetmanzamosc.
com, ekstraklasa.net) „bez papierów” czy 
raczej doświadczenia naukowego w dzien-
nikarstwie - stąd moje postanowienie w 
projekcie Moje Vancouver. 

Wszystkim uczestnikom konkursu gra-
tulujemy realizacji celów, a Tomkowi ży-
czymy wielu emocji podczas Mistrzostw 
Świata w lotach narciarskich i niezapo-
mnianym wrażeń z pobytu w Słowenii.

Redakcja Audycji Sportowej Ole
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Morze, nasze morze…

Każdy Polak wie o tym, jakie były 
przyczyny wybuchu II wojny 

światowej.  Niemcy chcieli zbudować ko-
rytarz łączący ich z Prusami Wschodnimi. 
Tym samym chcieli odciąć Polsce dostęp 
do Morza Bałtyckiego. Rząd II Rzeczpo-
spolitej nie zgodził się na to, mówiąc, że 
nie damy się odepchnąć od morza. Wybu-
chła wojna. Obrona Westerplatte, Poczty 
Gdańskiej, to przykłady wielkiego hero-
izmu i patriotyzmu Polaków. 

Od tamtych czasów minęło już ponad 
70 lat. Polacy mieli swoje Morze Bałtyc-
kie, cieszyli się, kwitł przemysł okrętowy, 
rozwijała się flota rybacka. Śpiewali: „Mo-
rze, nasze morze, wiernie Ciebie będziem 
strzec ”. Napisałam to w czasie przeszłym, 
gdyż obecnie nad naszym morzem zawisły 
czarne chmury. Niemcy i Rosja postano-
wił wybudować na dnie Bałtyku rurociąg, 
którym ma płynąć do Niemiec rosyjski 
gaz. Rurociąg ten ominie Polskę. Może 
zatruwać wody Bałtyku, w którym usta-
nie życie zwierząt i roślin, a wtedy morze 
stanie się martwe. Unii to nie przeszkadza, 
ale dlaczego godzi się na to obecny pol-
ski rząd? Dlaczego Polacy siedzą cicho? 
Jedynie głosy sprzeciwu słychać z Prawa 

i Sprawiedliwości. Partia ta jednak jest w 
mniejszości w obecnym Parlamencie i nie 
może wiele zdziałać. 

Niedawno w Parlamencie Europejskim 
Szwedzi wyemitowali film pt. „Dla rato-
wania dorsza”. W tym filmie  Polacy uka-
zani są jako ci, którzy kłusują na Bałtyku, 
wyławiając dorsze. Jego twórcy sugerują, 
że to Polacy przyczynili się do tego, iż w 
morzu jest mało ryb. Naród szwedzki uka-
zany jest w filmie w korzystnym świetle, 
jako społeczeństwo postępujące zgodnie 
z prawem. W obronie polskich rybaków, 
których ten film bardzo krzywdzi, ukazu-
jąc nieprawdę, stanął Marek Gróbarczyk 
– poseł do Parlamentu Europejskiego. W 
rządzie Jarosława Kaczyńskiego pełnił 
funkcję ministra gospodarki morskiej. 
Pisze on protesty do znaczących osób, 
nagłaśnia sprawę w Radiu Maryja oraz w 
Telewizji TRWAM. Człowiek ten zna do-
skonale sytuację polskiego rybołówstwa, 
które obecnie także upada. Unia Euro-
pejska daje pieniądze naszym rybakom, 
ale tylko na złomowanie statków i kutrów 
rybackich. Można więc wnioskować, że 
dąży do tego, by Polacy nie łowili ryb w 
Morzu Bałtyckim. 

Ojczyzno, dlaczego Cię obrażają?
N

ajbardziej po Panu Bogu kocham 
moją Ojczyznę. Miłość ta wzra-

stała razem ze mną. Już jako kilkuletnie 
dziecko cieszyłam się, że wypędzono z 
naszego kraju Niemców. Potem, w szkole 
podstawowej, na języku polskim, historii, 
geografii, chłonęłam wiedzę o Polsce. 
W zespole tańczyłam narodowe tańce: 
kujawiaka, poloneza, mazura. Śpiewałam 
o tym jak górale zasiali żyto, a Karolin-
ka szła do Gogolina. Nie mieliśmy wtedy 
pięknych strojów, bo była bieda. Kretono-
we bluzeczki i spódniczki zdobiliśmy kar-
bowaną bibułą, a czerwonym barwnikiem 
z niej powstałym, malowaliśmy rumieńce 
na bladych twarzach dzieci wojny.

Swoją wiedzę o ukochanej Polsce po-
szerzałam w liceum pedagogicznym. Z 
wielkim zapałem uczyłam się  fragmentów 
przepięknych utworów naszych wieszczy. 
Rozpierała mnie duma, że mieszkam w 
kraju, w którym Oni żyli i tworzyli. Śpie-
wałam pieśni Fryderyka Chopina i Sta-
nisława Moniuszki. Nigdy nie zapomnę 
siarczystego mazura, który  wykonywał 
jednocześnie nasz szkolny chór, orkiestra i 
zespół taneczny, pod batutą pana Dobrzań-
skiego. W chórze  śpiewaliśmy ,,Ach Za-
mojskie, jakie cudne, gdzie jest taki drugi 
kraj”,  a także o tym jak nad Wisłą wstaje 
warszawski dzień oraz o naszych górach 
i Morzu Bałtyckim. To wszystko było dla 
nas takie swojskie, bliskie i drogie sercu.

Jako nauczycielka, starałam się dzielić 
miłością do Ojczyzny ze swoimi ucznia-
mi. Zasiewałam w nich ziarno tej miłości 
i pielęgnowałam, by dało piękne owoce. 
Miałam dużo możliwości, ponieważ uczy-
łam języka polskiego i muzyki. Razem 
recytowaliśmy, śpiewaliśmy oraz słuchali-
śmy polskiej muzyki. Starałam się wpoić 
w nich poczucie dumy narodowej. Przy 
każdej okazji czciliśmy pamięć Polaków, 
którzy  przelali krew i oddali życie za na-
szą Ojczyznę. 

Być może  Czytelnicy będą zastana-
wiali się, co jest powodem moich wspo-
mnień. Napiszę wprost - jestem zawie-
dziona, smutna i rozgoryczona słowami, 
które wypowiedzieli pewni ludzie. Chyba 
nie czują się Polakami, a najgorsze jest 
to, że niektórzy z nich sprawują najwyż-
sze urzędy w Rzeczpospolitej. Trudno jest 
mi pogodzić się z takimi wypowiedziami, 
że,: „Polskość  to nienormalność, „Trzeba 
dorżnąć watahę”, „Polska to dziki kraj”. 
Słowa te bardzo mnie ranią, ponieważ 
obrażają  moją Ojczyznę i  Polaków. Cóż  
mogę uczynić? Chyba tylko zapłakać i 
pomodlić się za tych ludzi. Powiem także 
słowami poetki: ,,Ziemio ojczysta, ziemio 
jasna, nie będę powalonym drzewem (…). 
Można nie kochać cię - i żyć, ale nie moż-
na owocować”.
     

   Józefa Kusz 

Klub Emeryta
Dorośli mieszkańcy Krasnobrodu i 

okolic powołali własny klub. Chcą razem 
aktywnie spędzać czas, rozwijać swoje za-
interesowania, dokształcać się i bawić. 

W spotkaniu założycielskim w nie-
dzielę 21 marca uczestniczyło około 20 
osób. „Wszyscy mają chęci do pracy i 
mnóstwo pomysłów” – mówi Mariola 
Czapla dyrektor Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury, który będzie wspierać działalność 
klubu. Jego członkowie chcą na przykład: 
organizować imprezy rozrywkowe takie 
jakie jak „Andrzejki” czy „Sylwestra”, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, kursy i 
szkolenia m.in. z obsługi komputera, wy-
jeżdżać na wycieczki do kina czy teatru 
oraz uczestniczyć w imprezach miejskich 
i współpracować z podobnymi klubami w 
innych gminach. 

Wybrano już władze klubu. Prze-
wodniczącą została Zofia Kleniewska, 
wiceprzewodniczącą Marta Radomska, 
sekretarzem Gustaw Sak a skarbnikiem 
Stanisław Kawka. 

Na razie nie rozstrzygnięto jak osta-
tecznie będzie się nazywać nowy klub. 
Członkowie – założyciele mają się nad 
tym zastanowić do następnego spotkania, 
które odbędzie się w następnym miesiącu. 
Przynajmniej do tego czasu będzie obo-
wiązywać dotychczasowa nazwa „Klub 
Emeryta”. Jego pomysłodawcy podkre-
ślają jednak, że mogą do niego należeć 
wszyscy dorośli mieszkańcy gminy Kra-
snobród, którzy nie muszą mieć formalnie 
statusu „emeryta”. 

Formuła klubu jest otwarta, dlatego 
wszyscy chętni mogą się do niego zapi-
sać w każdej chwili. Spotkania członków 
będą się odbywać raz w miesiącu w ostat-
ni czwartek. Najbliższe zaplanowano na 
29 kwietnia. 

IAS

Nasz przemysł okrętowy został prak-
tycznie zniszczony. Rosjanie i Niemcy 
będą już wkrótce gospodarować na dnie 
Bałtyku. Ginie także polskie rybołów-
stwo, czyli zabraknie ryb na naszych sto-
łach. A jaka jest reakcja na ten stan rzeczy? 
Obecny rząd milczy. Jakoś dziwnie milczą 
polskojęzyczne media. A co robią Polacy? 
Kiedy rozglądam się wokół, widzę, że  
Polacy w większości nie interesują się tą 
trudną sytuacją. Dalej oglądają seriale, 
a na biesiadach śpiewają: „ Żadna siła, 
żadna burza, nie odbierze Gdańska nam. 
Nasza flota, choć nieduża wiernie strzeże 
portów bram”. Chciałoby się krzyczeć: 
Hej, Polacy, obudźcie się, czy nie widzi-
cie, że  nie ma już polskiej floty, a wkrótce 
nie będzie też polskiego morza? 

 

Józefa Kusz
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Konferencja w Zamościu
„Wydawnictwa lokalne a integracja małej ojczyzny” 

W dniach 6-7 marca 2010r. miała 
miejsce w Zamościu konferen-

cja pod hasłem „Wydawnictwa lokalne 
a integracja małej ojczyzny”, Patronat 
honorowy nad tym wydarzeniem objęli: 
ks. bp Wacław Depo- biskup ordynariusz 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Hen-
ryk Matej - starosta zamojski, Marcin 
Zamoyski - prezydent miasta Zamość, zaś 
organizatorami byli: Wojewódzka Rada 
Towarzystw Regionalnych w Lublinie, 
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, 
Zamojskie Towarzystwo „RENESANS” w 
Zamościu i Książnica Zamojska im. Stani-
sława Kostki Zamoyskiego w Zamościu. 

W konferencji  uczestniczyli: regio-
naliści z woj. lubelskiego, bibliotekarze, 
księgarze, wydawcy, pracownicy muzeum 
i domów kultury, dziennikarze, redaktorzy 
czasopism lokalnych  fotografowie , wło-
darze miasta Zamość i samorządu powiatu 
zamojskiego, prof. zw. dr hab. Sławomir 
Partycki- przewodniczący WRTR w Lu-
blinie, mgr Józef Obroślak- wicedyrektor 
WOK w Lublinie, p. Arkadiusz Bratkow-
ski- członek Zarządu Województwa Lu-
belskiego. Z Krasnobrodu w tej konferen-
cji  uczestniczyły: p. Mariola Kawecka , p. 
Dorota Szwal i p. Alina Słota.

W programie spotkania zaplanowano 
wykłady: „ Język symbolu w publicysty-
ce regionalnej”- prof. zw. dr  hab. Karol 
Klauza KUL, „Fenomen kultur lokalnych- 
upowszechniać czy chronić”- red. Woj-
ciech Cejrowski, „Socjologiczne aspekty 
budowania tożsamości małych ojczyzn”- 
dr Anna Sugier- Szerega i warsztaty „ Cza-
sopisma regionalne na Lubelszczyźnie”- 
mgr Danuta Kawałko (dyrektor Książnicy 
Zamojskiej),”Typologia symbolu i w inte-
gracji regionalnej”- prof. KUL K. Klauza, 
”Integracja małych ojczyzn przez histo-
rię”- red. Czesława Borowik, „Edytorstwo 

medialne, zasoby biblioteczne w dziele in-
tegracji regionalnej”- mgr Grzegorz Win-
nicki oraz wystąpienia „Zamość przełomu 
XVIII/XIXw- Andrzej Zamoyski, Stani-
sław Staszic, Kajetan Koźmian”- mgr inż. 
Janusz T. Panasiewicz, „Drukarstwo i ofi-
cyny wydawnicze w Zamościu i regionie 
do połowy XXw”- dr Jacek Feduszka. W 
trakcie konferencji miało też miejsce nada-
nie Działowi Informacyjnemu, Bibliografii 
i Wiedzy o Regionie Książnicy Zamojskiej 
imienia Zygmunta Klukowskiego.

Miejscem obrad były: Ratusz - sala 
Consulatus, Książnica Zamojska im. 
ST.K. Zamojskiego, ul. Kamienna 20. 
Wydarzeniami towarzyszącymi były: 
zwiedzanie biblioteki i Zamościa, wysta-
wa wydawnictw Zamojskiego Towarzy-
stwa „RENESANS”, wystawa poświęco-
na Zygmuntowi Klukowskiemu, koncert 
Krasnobrodzkiej Kapeli Ludowej.

Obradom towarzyszyła przyjazna at-
mosfera. Można było poznać ciekawych 
ludzi, obejrzeć lub kupić wydawnictwa lo-
kalne. Warto dodać, że regionaliści w ce-
lach promocyjnych otrzymali materiały o 
Zamościu i regionie, a w wśród nich „Ga-
zetę Krasnobrodzką”. Zainteresowanie 
budzi też Dział Informacyjny, Bibliografii 
i Wiedzy o Regionie Książnicy Zamoj-
skiej im. Z. Klukowskiego regionalisty 
Zamojszczyzny. Można tam znaleźć wie-
le ciekawych publikacji o regionie. Miło 
było zobaczyć na półkach książki o Kra-
snobrodzie, a nawet nasze czasopismo lo-
kalne „Gazetę Krasnobrodzką”. Studenci 
pisząc prace licencjackie lub magisterskie 
o historii małej ojczyzny i ludzie pasjonu-
jący się regionem znajdą tam dużo infor-
macji lokalnych.
                                                                                                    

    A. Słota

Literacki 

szlak Roztocza

24.02.2010r. w Zamojskim Domu 
Kultury odbyło się spotkanie autorów 
wydawnictw, księgarzy, dziennikarzy, 
redaktorów czasopism i bibliotekarzy 
pod nazwą „Literacki szlak Roztocza”. Z 
Krasnobrodu w tym spotkaniu uczestni-
czyły panie: Mariola Czapla i Alina Sło-
ta. W trakcie spotkania odbył się pokaz 
multimedialny 95 tytułów wydawnictw 
z Roztocza wydanych w 2009r. Wzięto 
pod uwagę książki, płyty i czasopisma. 
Uwzględniono kategorie: turystyka, histo-
ria, literatura, sztuka, religia. 

Warto wspomnieć, że znalazły się 
tam także tytuły z Krasnobrodu takie jak: 
przewodnik turystyczny „Krasnobród kra-
ina pachnąca żywicą”, „Pieśń ujdzie cało - 
polskie pieśni patriotyczne”, tomik poezji 
„Z niebem w oczach” M. Olszewskiej, 
„Historia wciąż żywa” A. Słoty, bajecz-
ka „Kraina tęczy”. Były także „Kwiatki 
Bożej Matki” ks. P. Słonopasa, „Działal-
ność wychowawcza kościoła lubelskiego 
1939-1945” ks. E. Walewandra i „Raduj 
się twoją wiarą” bp. W. Depo jak również 
płyta  „Suita Krasnobrodzka” i czasopi-
smo „Gazeta Krasnobrodzka”. 

Uczestnicy spotkania zaliczyli wir-
tualną wycieczkę po Roztoczu (ponad 
170km) w 60 min, odwiedzając Skier-
bieszów, Nielisz, Szczebrzeszyn, Ra-
decznicę, Zwierzyniec, Biłgoraj, Topól-
czę, Kryłów, Hrubieszów, Werbkowice, 
Tomaszów Lubelski, Tyszowce, Bełżec i 
Lubyczę Królewską. Wydawnictwa obję-
te pokazem były wyłożone na półkach w 
sali koncertowej. Można było je obejrzeć 
i poczytać. Impreza tego typu odbywa się 
już drugi raz.

Przewidywane są  też w kolejnych 
latach. Organizatorzy tego wydarzenia 
to: Zamojski Dom Kultury i Zamojski 
Kwartalnik Kulturalny, a w szczególności 
p. Bożena Fornek i p. Agnieszka Szykuła-
Żygowska, którym należą się podziękowa-
nia. Sponsorem spotkania był „Przystanek 
Kawęczynek”. Organizatorzy przewidują 
uruchomienie w ZDK „szuflady”, w któ-
rej będzie można bliżej poznać wydaw-
nictwa z 2009r. Można też te publikacje 
spotkać na stronie internetowej www.zdk.
zamosc.pl

                                                  A.Słota
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Nadzieja umiera ostatnia…
„Jeszcze będzie przepięknie

Jeszcze będzie normalnie
Jeszcze będzie przepięknie…”

Tilt 

„Historia szkoły w Kaczórkach sięga 
czasów powstania II Rzeczypospolitej. Ar-
chiwa podają, że szkoła została: ‘…prze-

jęta przez rząd polski w dniu 1 listopada 
1917 roku jako 1 - klasowa szkoła miesza-

na’.
…Szkoła wielokrotnie zmieniała swoją sie-

dzibę, aż do roku 1962, kiedy został odda-

ny do użytkowania obecny budynek szkoły 
– wybudowali go mieszkańcy miejscowości 
Hutki i Kaczórki pod kierownictwem ów-

czesnego dyrektora Czesława Senderka”.
- cyt. z Kroniki Szkolnej

Niestety w latach następnych, mimo 
wielu sukcesów dydaktycznych gospo-
darcza strona szkoły nie przedstawiała 
się zbyt różowo – owszem, były remonty, 
ale nikomu nie udało się spełnić obietnicy 
rozbudowy. 

Dlatego z wielką wdzięcznością ob-
serwowaliśmy działania władz. Opraco-
wany został wniosek o dofinansowanie 
ze środków unijnych prawdziwej moder-
nizacji. Projekt za ponad milion złotych 
obejmował:

1. Rozbudowę budynku Szkoły Pod-
stawowej w Kaczórkach poprzez dobu-
dowanie nowego skrzydła budynku oraz 
modernizację poddasza nad częścią istnie-
jącą tak, by powstały nowe sale szkolne, 
pracownia informatyczna, pomieszczenia 
administracyjne.

2. Dostosowanie budynku dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

3. Wymianę przyłącza sieci energe-
tycznej do budynku.

4. Instalację monitoringu wizyjnego.
5. Instalację czujników pożarowych.
6. Budowę ogrodzenia budynku od 

strony frontowej wraz z bramą wjazdową i 
furtką wejściową.

7. Wyposażenie pracowni informa-
tyczno-multimedialnej.

8. Budowę wielofunkcyjnego boiska 
z nawierzchnią syntetyczną do mini piłki 
nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, koszy-
kówki oraz tenisa.

9. Instalację kolektorów słonecznych 
do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

10. Budowę ekologicznej oczyszczal-
ni ścieków.

11. Instalacje punktu hot-spot na bu-
dynku szkoły, który umożliwiał części 
mieszkańców bezpłatny dostęp do inter-
netu.

Wzorowo opracowany wniosek został 
przez Gminę Krasnobród złożony do Urzę-
du Marszałka Województwa, gdzie miał 
być oceniony w ramach konkursu RPO 
WL na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa 
VIII Infrastruktura społeczna, Działanie 
8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa. 

Niecierpliwie czekaliśmy na komu-
nikaty z każdego etapu oceny wniosku: z 
oceny formalnej, następnie oceny meryto-
rycznej, na której fachowcy ocenili nasz 
wniosek bardzo wysoko. Znalazł się na 
dziewiątej pozycji listy rankingowej uzy-
skując 88,75 % punktów. Byliśmy szczę-
śliwi i pewni, że nie może już stać się nic 
złego i otrzymamy dofinansowanie.

Na etapie tzw. ocenie strategicznej zo-
staliśmy pozbawieni złudzeń i należnego 
miejsca w rankingu. Ewidentna pomyłka 
ekspertów spowodowała fatalne skutki.
Unijne środki przyznano innym, według 
innego niż regulamin konkursu klucza. 
Nawet nie można formalnie się od decyzji 
odwołać, ponieważ regulamin Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego nie przewiduje takiej możli-
wości.

Szkoła w Kaczórkach nie jest jedyną 
placówką skrzywdzoną przy tej okazji, 
szeroko pisze o tym prasa, a zawiedze-
ni beneficjenci protesty do Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego i do Brukseli.

Marszałek Województwa Lubelskie-
go Pan Krzysztof Grabczuk na spotkaniu 
z mieszkańcami w ramach cyklu „Tak! 
POlskiej wsi” dn. 22 marca 2010 w Kra-

snobrodzie obiecał, że po wakacjach może 
znajdą się wolne środki i wtedy trafia do 
nas.

Znamienna dla naszej sytuacji jest in-
formacja, która ukazała się na stronie in-
ternetowej posła PO pana Mariusza Grada 
po jego spotkaniu z mieszkańcami Luby-
czy Królewskiej i Bełżca: 

„Marszałek Grabczuk przyznał, że li-
sta inwestycji szkolnych została zmieniona 
głównie ze względu na ostre ataki samo-

rządowców z powiatów na północy woje-

wództwa. Z kolei w kuluarach dowiedzieli-
śmy się, że przy liście inwestycji szkolnych 
majstrował też Arkadiusz Bratkowski wraz 
z kolegami z Polskiego Stronnictwa Ludo-

wego”.
Nadzieja umiera ostatnia, wciąż wie-

rzymy w szczęśliwy finał i sprawiedliwe 
rozstrzygnięcie. Tym bardziej, że obecne 
władze; Pan Burmistrz i Rada Miejska 
znają potrzeby szkoły oraz fakt, że popra-
wa warunków jej funkcjonowania będzie 
procentować w przyszłości dobrymi wy-
nikami.

Więcej na ten temat między innymi na 
następujących stronach: 
http://iaslubelskie.pl/aktualnosci,parczew-mini-
sterstwo-o-ocenie-wnioskow,2162.html
h t tp: / /www.dz iennikwschodni .p l /apps /
pbcs.dll/article?AID=/20100323/PODLA-

SKA/59674924
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/
article?AID=/20100308/NEWS01/785492633
h t t p : / / w y b o r c z a . b i z / b i z n e -

s/1,100896,7673680,Klotnia_o_dotacje_w_re-

gionach__Ministerstwo_rozpoczyna.html
http://www.tygodnikzamojski.pl/tz.php?ge-

t=dzial,15363
http://www.grabczuk.pl/pages/krzysztof_grab-

czuk_wydarzenia.php?art=51
http://www.mariuszgrad.pl/home/132-spotka-

nie-posa-mariusza-grada-z-mieszkacami-luby-

czy-krolewskiej-i-beca.html

Krzysztof Szkałuba
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Kaczórkach

Pierwsze prace przy budowie szkoły rozpoczęte. Dzieci szkolne 
z zadowoleniem pomagają - oby tylko prędzej wybudować! 
(...) Kieruje pracą widoczny z tyłu kier. szko. Senderek Cz.

  cyt. z Kroniki Szkolnej

„Do pomocy przy sprzątaniu terenu wokół szkoły przychodzą 
nawet kobiety - mamy naszych dzieci. Bardzo nas cieszy, że 

znajdują czas, mimo swoich obowiązków w domu.
cyt. z Kroniki Szkolnej

Do pomocy dzieciom szkolnym udało się zorganizować 
dorosłych mieszkańców z Hutek Poniżej przedstawiam ich 

przy pomocy ujęć.
 cyt. z Kroniki Szkolnej
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WIEŚCI 

Z PRZEDSZKOLA
Przygoda z piosenką

„Śpiewać każdy może, trochę lepiej 
lub trochę gorzej ale nie o to chodzi jak co 
komu wychodzi. Czasami człowiek musi 
inaczej się udusi…….”- tak brzmią słowa 
piosenki ale przedszkolaki z Krasnobro-
du wcale nie muszą i nawet dobrze im to 
wychodzi. Nasza przygoda z piosenką roz-
poczęła się w 2007 roku. Głównym „wino-
wajcą” tego muzycznego zamieszania był 
Krzyś Ujma z Majdanu Wielkiego uczęsz-
czający do ZSP w Krasnobrodzie. Jak tu nie 
wspomnieć o roli nauczyciela we wspiera-
niu wszechstronnego rozwoju dziecka, o 
pracy z dzieckiem uzdolnionym? Właśnie 
pod moje skrzydła trafił Krzyś. Jego talent 
wokalny ujął mnie do głębi. Za wszelką 
cenę chciałam pokazać go światu. Nawią-
załam kontakt z rodzicami Krzysia – Pań-
stwem Lucyną i Andrzejem Ujma. Wspól-
nie ustaliliśmy front działań i zaczęła się 
ciężka praca nas wszystkich: wyszukiwanie 
repertuaru, przygotowywanie podkładów 
muzycznych, dobieranie strojów i wielogo-
dzinne próby wokalne z Krzysiem w przed-
szkolu i w domu no i wyjazdy na konkursy. 
Kariera artystyczna Krzysia przebiegała 
następująco:

1. Jego debiutem na scenie artystycz-
nej był utwór „Lipka” i „Pieski małe dwa” 
w V Małym Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
o „Józefowskiego Słowika” w Józefowie , 
gdzie zajął I Miejsce i zdobył statuetkę. 

2. Zajęcie I miejsca i zdobycie statuetki 
w  III Stanisławowskich spotkaniach z ko-
lędą w Stanisławowie .

3. Udział w XVI Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej w Zamościu . 

4. Bardzo dużym osiągnięciem Krzysia 
było WYRÓŻNIENIE w uznaniu za wybit-
ny występ w ramach V Wojewódzkiego Fe-
stiwalu Piosenki Europejskiej dla uczniów 
szkół podstawowych miasta Lublina i wo-
jewództwa lubelskiego za wykonany utwór 
„Kwiaty polskie”.

5. Występ laureatów w VI Małym Fe-
stiwalu Piosenki Dziecięcej o „Józefow-
skiego Słowika” w Józefowie.

6. Udział w eliminacjach XV Ogólno-
polskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. 
ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie – re-
jon Krasnobród.

7. Wyróżnienie w IV Stanisławowskich 
Spotkaniach z Kolędą w Stanisławowie.

8. Udział w Konkursie Piosenki Tury-
stycznej w Józefowie.

9. Wyróżnienie w V Stanisławowskich 
Spotkaniach z Kolędą.

10. Występy wokalne z zespołem „RE-
FREN”.

Krzyś Ujma jest nowym odkryciem na 
scenie muzycznej. Jego głos ujmuje słucha-
czy i Jurorów. Czy Krzyś umiejętnie wy-

korzysta swój talent? Przyszłość pokaże. Ja 
bynajmniej będę mocno trzymała za niego 
kciuki.  Krzysiu – wierzę w Ciebie! 
Przygoda Krzysia z piosenką wzbudziła za-
interesowanie innych dzieci oraz rodziców. 
W związku z tym  w 2008 roku założyłam 
zespół wokalny „REFREN”: Krzysztof 
Ujma - solista wokalny, członkowie ze-
społu: Żaneta Tarłowska, Natalia Kusiak, 
Wiktoria Kulczycka, Magdalena Jarszak, 
Kinga Nowakowska, Monika Gałan, Kinga 
Bodys, Dominika Bodys. 

Działalność zespołu „REFREN”:
1. Zajęcie I miejsca i zdobycie statuetki 

w VI Małym Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
o „Józefowskiego Słowika” w Józefowie.

2. Wyróżnienie w „V Festiwalu Piosen-
ki Ekologicznej” w Kaczórkach.

3. Udział w eliminacjach XV Ogólno-
polskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w 
Będzinie – rejon Krasnobród.

4. Występ wokalny w akcji „Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę”

5. Wyróżnienie w IV Stanisławowskich 
Spotkaniach z Kolędą w Stanisławowie.

6. Wyróżnienie w „VI Festiwalu Pio-
senki Ekologicznej” w Kaczórkach.     
Następnie w 2009 roku założyłam zespół 
„BAJKA” w składzie: Dominika Koper-
was, Kinga Bodys, Dominika Bodys, Ga-
briela Szpyra, Natalia Wereska, Dominika 
Radlińska, Klaudia Pakuła, Gabriela Czu-
bat, Oliwia Wyszyńska, Marta Szykuła, 
Łucja Bryła. 

Działalność zespołu „BAJKA” jest na-
stępująca:

1. I miejsce i zdobycie statuetki w IV 
Stanisławowskich Spotkaniach z Kolędą w 
Stanisławowie. 

2. III miejsce w VII Małym Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej o „Józefowskiego Sło-
wika” w Józefowie.

W bieżącym roku szkolnym wzboga-
ciliśmy się o dwie wokalistki: Dominikę 
Radlińską, laureatkę V Stanisławowskich 
Spotkań z Kolędą – zdobywczynię I miej-
sca i statuetki oraz Łucję Bryła – wyróż-
nioną w V Stanisławowskich Spotkaniach 
z Kolędą w Stanisławowie.  

Pragnę podkreślić, iż przygoda z pio-
senką jest ciężką pracą i wymaga wielu 
godzin ćwiczeń, przygotowania odpo-
wiednich strojów i współpracy z rodzica-
mi oraz prywatnego czasu poświęconego 
dzieciom, nie wspominając o ponoszonych 
kosztach finansowych. Bez tego nie było-
by powyższych  osiągnięć.  Jak wielka jest 
satysfakcja i radość z odnoszonych sukce-
sów wiedzą ci, którzy je osiągają. Muszę 
powiedzieć, że wykonaliśmy kawał do-
brej roboty i jestem z tego bardzo dumna. 
Mam nadzieję, że przyszłe lata będą równie 
owocne i godnie będziemy reprezentować i 
promować naszą placówkę. 
 

  Opiekun artystyczny: Maria Domańska

„Mały Artysta”
W Przedszkolu Samorządowym  ZSP 

w Krasnobrodzie z inicjatywy p. Marii Do-

mańskiej prowadzone jest przez p. Marię 
Domańską  i p. Grażynę Krzeszowską kół-
ko plastyczne.
Głównym celem prowadzonych zajęć jest:
- poznawanie różnorodnych technik pla-
stycznych
- rozwijanie u dzieci zainteresowań i uzdol-
nień plastycznych
- promowanie placówki poprzez udział w 
różnych konkursach plastycznych
Prowadzone zajęcia plastyczne skierowane 
są na szeroką  promocję placówki. Dzieci 
biorą udział w wielu ogólnopolskich kon-
kursach plastycznych i osiągają sukcesy:

2008 rok - Paweł Korga - zdobył III 
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Pla-
stycznym: „Życie wiejskie” (Goleniowy).
2009 rok - Dominika Koperwas otrzymała 
wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie 
plastycznym „Smoki” (Chorzów).  

2009 rok - Aleksandra Piechowiak 
otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim 
konkursie plastycznym „Moja ulubiona 
książka z kolekcji Cała Polska czyta dzie-
ciom” organizowanym przez Fundację AB-
CXXI – Przemyska Biblioteka Publiczna.
2009 rok - Grzegorz Adamczuk zdobył III 
miejsce w konkursie „Wspomnienie lata” 
organizowanym przez KDK i ZSO w Kra-
snobrodzie na szczeblu gminnym.
Za udział w  konkursach otrzymujemy po-
dziękowania i dyplomy dla placówki, dzie-
ci i opiekunów. Obecnie próbujemy swoich 
sił w Międzynarodowych Konkursach Pla-
stycznych.

Organizatorki: Maria Domańska 
i Grażyna Krzeszowska

Klub Sportowy MGKS „IGROS” 
Krasnobród zaprasza na mecze 

o mistrzostwo klasy „A” grupy II rundy 
„Wiosennej”, które rozgrywane będą na 
boisku sportowym w Krasnobrodzie przy 
ul. Wczasowej 2, w następujących termi-
nach:

18.04.2010r. niedziela
„Igros” Krasnobród – „Perła” Telatyn 
Juniorzy: 14:00, Seniorzy:  16:00

03.05.2010r. poniedziałek
„Igros” Krasnobród – „Sparta” Łabunie  
Juniorzy: 14:00, Seniorzy: 16:00

16.05.2010r. niedziela
„Igros” Krasnobród – „Ruch” Machnów 
Nowy  
Juniorzy: 15:00, Seniorzy: 17:00

30.05.2010r. niedziela
„Igros” Krasnobród – „Huragan” Hrubie-
szów 
Seniorzy: 17:00

20.06.2010r. niedziela
„Igros” Krasnobród – „Orkan” Bełżec 
Juniorzy: 15:00, Seniorzy: 17:00

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Klubu

„IGROS” ZAPRASZA
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FINAŁ „TAURON FAMILY CUP” 2010
W dniach 5-7 marca 2010 roku 

w Wierchomli odbył się Finał 
XV Amatorskich Mistrzostw Polski w 
Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 
„TAURON FAMILY CUP”.

W zawodach uczestniczyło ponad 400 
zawodników i zawodniczek z terenu całej 
Polski - zwycięzców 17 eliminacji regio-
nalnych tych zawodów, które odbywały 
się w styczniu i lutym br.

Wśród uczestników nie zabrakło rów-
nież najlepszych zawodników Mistrzostw 
Województwa Lubelskiego organizowa-
nych przez Burmistrza Krasnobrodu i Kra-
snobrodzki Dom Kultury przy współpracy 
z Panem Dariuszem Bojarem w dniu 10 
stycznia 2010 roku na stoku narciarskim 
w Jacni.

Podczas finału „TAURON FAMILY 
CUP” w Wierchomli nasze wojewódz-
two reprezentowali: w narciarstwie alpej-
skim – Maja Mościcka, Jerzy Czerwiński 
i Przemysław Bobrowicz z Lublina, Paweł 
Bojar z Mokrego, Bogusław Mazur z By-
chawy, Paweł Klecha z miejscowości Je-
dlinki oraz Jacek Gmyz z Krasnobrodu; 
w snowboardzie – Maja Mościcka, Olga 
Czerwińska, Anna Krzyżanowska i Jerzy 
Czerwiński – wszyscy z Lublina. Olga i 
Jerzy Czerwińscy startowali również w 
snowboardzie rodzinnym.

Naszym zawodnikom, obok piszącej tę 
relację, kibicowali mieszkańcy Łaszczowa 
- Halina i Roman Szymańscy i Jadwiga 
Badaszczuk. Państwo Szymańscy nie tyl-
ko kibicowali, ale również świetnie radzili 
sobie zjeżdżając na nartach. Uważają, że 
narciarstwo i uczestnictwo w imprezach 
sportowych to bardzo dobra forma aktyw-
nego wypoczynku i świetna zabawa, dlate-

go też zadeklarowali swój udział „Family 
Cup” w przyszłym roku.  

Reprezentacja województwa lubel-
skiego, choć niewielka liczebnie bardzo 
dobrze zaprezentowała się na zawodach 
zdobywając miejsca na podium oraz pu-
chary i dyplomy. 

Dwukrotnie na podium stanęła Maja 
Mościcka, która zajęła II miejsce w snow-
boardzie i III miejsce w narciarstwie. 
Także dwukrotnie na podium stanęli Olga 
Czerwińska i Jerzy Czerwiński, po raz 
pierwszy zajmując III miejsca w swoich 
kategoriach w snowboardzie indywidual-
nym, a potem także III miejsce w snow-
boardzie rodzinnym. Wysoką, piątą lokatę 
w snowboardzie indywidualnym zdobyła 
Anna Krzyżanowska z Lublina. Cieszą 
również wyniki pozostałych zawodników-
narciarzy: Bogusław Mazur – 11 miejsce, 
Jerzy Czerwiński - 12, Przemysław Bo-
browicz – 12, Jacek Gmyz – 24.

Warto dodać, że oprócz wymienio-
nych wyżej sukcesów ekipa województwa 
lubelskiego może poszczycić się także 
bardzo dobrą lokatą zdobytą w klasyfikacji 
Pucharu Polski. Tym razem to zasługa Bo-
gusława Mazura z Bychawy, który zwycię-
żając w dwóch eliminacjach regionalnych 
(Jacnia i Przemyśl) i uczestnicząc w finale 
Family Cup zajął II miejsce zdobywając 
kolejny puchar dla naszego województwa. 
Gratuluję uzyskanych wyników.

Słowa uznania należą się wszystkim, 
którzy wzięli udział w finale, choć nie 
każdemu udało się pomyślnie zakończyć 
zawody. Trasy slalomów były dosyć trud-
ne, a ponadto pierwszy dzień zawodów – 
indywidualny slalom narciarski - odbywał 
się w niesprzyjających warunkach atmos-

ferycznych, przy silnym wietrze i obfi-
tych opadach śniegu, dlatego też dotarcie 
do mety, w dobrym czasie bez ominięcia 
bramki nie było łatwym zadaniem. 

Zgodnie z tradycją zawodów „Family 
Cup” nagrody rzeczowe były losowane 
wśród wszystkich uczestników, niezależ-
nie od zajętego miejsca. Tutaj też szczę-
ście dopisało naszym zawodnikom, zde-
cydowana większość  została wylosowana 
i otrzymała  upominki ufundowane przez 
sponsorów. 

Podczas uroczystego zakończenia 
jubileuszowej, XV edycji zawodów, po-
mysłodawca i główny organizator „Fami-
ly Cup” Janusz Zielonacki podziękował 
sponsorom i wszystkim organizatorom eli-
minacji regionalnych za współpracę przy 
organizacji tej imprezy wręczając okolicz-
nościowe dyplomy-podziękowania. Po-
dziękowania dla Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury odebrała niżej podpisana.

Tradycyjnie już podczas finału „Fami-
ly Cup” ustalany jest kalendarz eliminacji 
regionalnych na następny rok.  Mistrzo-
stwa Województwa Lubelskiego odbędą 
się w sobotę 8 stycznia 2011 roku na stoku 
narciarskim w Jacni.

Dziękując zawodnikom za udział za-
równo w eliminacjach jak i finale „Family 
Cup” już teraz serdecznie zapraszam do 
aktywnego udziału w kolejnej edycji tych 
zawodów w przyszłym roku. 

Mariola Czapla
kapitan reprezentacji woj. lubelskiego

Fotoreportaż – str. 20

Konkurs wielkanocny
Krasnobrodzki Dom Kultury ogłosił 

kolejną edycję Konkursu wielkanocnego 
na najładniejszą palmę, pisankę i stroik. 
Termin składani prac upływa w dniu 26 
marca, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
29 marca. Prace zgłoszone do konkursu 
będą prezentowane na wystawie pokon-
kursowej, która odbędzie się w KDK. 
Wyniki konkursu zostaną opublikowane w 
kolejnym wydaniu GK.

Sukcesy wokalne
13 marca br. reprezentantki Krasno-

brodzkiego Domu Kultury Aleksandra 
Gawron i Aleksandra Sawiak wzięły 
udział w eliminacjach powiatowych Wo-

jewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecię-
cej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”, 
który odbył się w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Zamościu. Obie dziewczy-
ny zaprezentowały się bardzo dobrze, a 
Aleksandra Gawron została laureatką i 
otrzymała nominację do Festiwalu Wo-
jewódzkiego, który odbędzie się 11-12 
czerwca w Rykach. Ola będzie jedną z 4 
osób reprezentujących powiat zamojski w 
tym konkursie. 

Natomiast 20 marca br. również w 
Zamościu, ale tym razem w Zamojskim 
Domu Kultury odbył się Festiwal Piosen-
ki. Tam Krasnobrodzki Dom Kultury re-
prezentowała Aleksandra Gawron, która 
wyśpiewała sobie wyróżnienie. Do obu 

Co słychać w KDK?
konkursów dziewczynki były przygoto-
wywane przez p. Jarosława Derkacza. 
Gratulacje.

Indie – Portrety z innego świata
W dniu 26 marca 2010r. o godz. 18.00 

w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbył 
się wernisaż autorskiej wystawy fotografii 
Piotra Puzonia pt. „INDIE – PORTRETY 
Z INNEGO ŚWIATA”. Podczas werni-
sażu odbyła się prezentacja multimedial-
na zdjęć o tej samej tematyce połączona 
z prelekcją Autora. Relację z wernisażu 
opublikujemy w kolejnym wydaniu GK. 

Serdecznie zapraszamy do obejrze-
nia wystawy, która będzie czynna do 28 
kwietnia 2010 roku. 

Informacje zebrała:
M. Czapla 
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Z kopyta kulig rwie…
W Szkole Filialnej w Zielonem 

dnia 12 lutego 2010 został zor-
ganizowany kulig.

O organizację zaprzęgów konnych za-
dbał komendant OSP  w Zielonem pan To-
masz Skóra. Saniami powozili panowie: 
Zbigniew Budzyński, Zbigniew Skóra i 
Tadeusz Dziura. Trasa kuligu przebiegała 
przez wieś Zielone, Przejmę a dalej dróż-
kami leśnymi dotarliśmy do Leśniczów-
ki. Pan  Sławomir Ścirka zorganizował 
ognisko, przy którym wszyscy mogli się 
ogrzać i upiec kiełbaskę. Nie zabrakło tak-
że zabaw na śniegu  i śpiewu przy ognisku. 
Pani Elżbieta Skóra jako rodzic poświeci-
ła swój czas, aby pomóc nauczycielom  
w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas 
przejazdu saniami . Nauczycielki panie 
Krystyna Czapla i Barbara Dziura  skła-
dają serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji ku-
ligu. Pieczenie kiełbasek, zabawy przy 
ognisku i przepyszna sanna na długo za-

padną nam wszystkim  w pamięci
p.o kierownika szkoły 
mgr Krystyna Czapla

Podziękowanie
Kierownik Szkoły Filialnej 

w Zielonem Krystyna Czapla  
składa serdeczne podziękowa-
nia mieszkańcom Zielonego  za 
zorganizowanie zwózki drew-

na, które posłuży jako opał 
do ogrzania budynku szkoły. 

Szczególne podziękowanie kie-
ruję na ręce komendanta OSP 

pana Tomasza Skóry i jego 
druhów, sołtysa pana Marka 
Kowalskiego, woźnego pana 

Ryszarda Jarczaka i innych ro-
dziców, którzy chętnie włączyli 

się do pomocy.

p.o kierownika szkoły 
mgr Krystyna Czapla

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM
12 marca br. w Zespole Szkół Ogólno-

kształcących w Krasnobrodzie odbyły się 
eliminacje gminne XXXIII edycji Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. 
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. 
Celem Turnieju jest popularyzacja znajo-
mości przepisów przeciwpożarowych oraz 
zasad postępowania na wypadek powstania 
pożaru oraz roli straży pożarnej w różnych 
zagrożeniach. Z tą myślą turniej został 
poprzedzony pokazem, który przedstawili 
strażacy z OSP Krasnobród – Adam  Żuk 
i Paweł Sachajko. Uczestnicy mieli możli-
wość zapoznania się ze specjalistycznym 
sprzętem pożarniczym i podręcznym wy-
posażeniem strażaka ratownika. 

W pierwszym etapie uczestnicy wy-
pełniali test, który pozwolił wyłonić pięciu 
finalistów w każdej grupie wiekowej. Naj-
lepsi musieli wykazać się wiedzą, odpo-
wiadając przed komisją w formie ustnej. 
W wyniku rozgrywek finałowych kolej-
ność zajętych miejsc przedstawia się na-
stępująco:

I grupa wiekowa (szkoła podstawowe) 
Edyta Roczkowska - ZSP Krasnobród
Karolina Dziura - SP Majdan Wielki      
Joanna Kudełka - ZSP Krasnobród        
Agata Piwko - SP Majdan Wielki        
Piotr Ścirka - SP Kaczórki 

II grupa wiekowa (gimnazja) 
Wojciech Piechnik, Katarzyna Lis, Ma-
rek Nawój, Krzysztof Cieplak, Albert Lis 

- ZSO Krasnobród   
III grupa wiekowa 

(szkoły ponadgimnazjalne)        
Tomasz Podolak, Honorata Dudek, Ka-

tarzyna Lewandowska, Szymon Litwin, 
Dominika Grela - ZSO Krasnobród

W pokazie uczestniczyli również lau-
reaci Ogólnopolskiego Konkursu Plastycz-
nego o tematyce pożarniczej na szczeblu 
gminnym pod tytułem „Wiatr, wypadek, 
ogień, woda – strażak zawsze rękę poda” 

Wyłoniono po pięć najlepszych prac w 
każdej grupie wiekowej:

I grupa – młodsza, szkoła podstawowa:
Kamila Mękal - SP w Kaczórkach, opie-
kun - Anna Adamowicz
Maciej Górnik - ZSP w Krasnobrodzie, 
opiekun -  Jolanta Borek
Martyna Przytuła - SP w Kaczórkach, 
opiekun – Anna Szkałuba
Szymon Kawka - SF w Zielonem, opiekun 
– Barbara Dziura
Wiktoria Koniec - ZSP w Krasnobrodzie, 
opiekun – Alina Piela

II grupa – średnia, szkoła podstawowa:
Marta Śmiałek - SP w Kaczorkach, opie-
kun – Katarzyna Buczak 

Izabela Monastyrska - SP w Majdanie 
Wielkim, opiekun – Alicja Głąb
Monika Tytuła - SP w Majdanie Wielkim, 
opiekun – Alicja Głąb 

Sylwia Gajewska - SP w Kaczorkach, 
opiekun – Katarzyna Buczak
Wiktoria Czapla - ZSP w Krasnobrodzie, 
opiekun – Marzena Kuniec

III  grupa – starsza, gimnazjum przy
ZSO w Krasnobrodzie:
Karolina Roczkowska, Sylwia Mieszczań-
ska, Milena Przytuła, Manuela Przytu-

ła,  Arkadiusz Kawka (opiekun – Halina 
Gontarz)

Wyróżnienia otrzymali:
I grupa – młodsza, szkoła podstawowa:
SP w Kaczórkach: Maksymilian Rambon, 
Klaudia Szponar  

Filia w Zielonem: Natalia Budzyńska, 
Bartosz Skóra 
SP w Majdanie Wielkim: Aleksandra Mu-
rzacz 
ZSP w Krasnobrodzie: Anna Umińska, 
Wiktoria Gęśla, Jakub Leśniak, Jakub 
Mulawa,Marcin Michoński, Kinga Bo-
dys, Konrad Buczak, Maksymilian Szeli-
ga, Marta Szykuła, Marcin Skiba, Mate-
usz Bukała 

II grupa – średnia, szkoła podstawowa:
ZSP w Krasnobrodzie:
Oliwa Wojtowicz, Magdalena Bodys, 
Edyta Korga, Jakub Wyszyński, Monika 
Kawka
SP w Kaczórkach:
Patrycja Kościńska, Przemysław Szymań-
ski, Paweł Dudziński, Łukasz Borek

Prace plastyczne można oglądać na 
wystawie pokonkursowej w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w „Naszej Galerii” na 
dolnym korytarzu, prace finalistów zostały 
przesłane na etap powiatowy i czekamy na 
wyniki. 

Laureaci turnieju wiedzy pożarniczej 
będą reprezentować krasnobrodzką gminę 
na szczeblu powiatowym 30 marca.

Halina Gontarz
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