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W dniu 23.03.2011r. Burmistrz 

Krasnobrodu złożył wniosek 
aplikacyjny do  Ministerstwa Sportu i 
Turystyki o przyznanie środków finanso-
wych w wysokości 500 tys. zł na dofinan-
sowanie przedsięwzięcia związanego z 
budową kompleksu boisk sportowych, w 
ramach programu „Moje boisko – Orlik 
2012”. Dofinansowanie w wysokości 333 
tys. zł na przedmiotową inwestycję zosta-
ło już przyrzeczone  Gminie Krasnobród 
przez  Urząd Marszałkowski w Lublinie.  

Zespół boisk powstanie na terenie nie-
ruchomości  należącej do Zespołu Szkół 
Podstawowych i Ogólnokształcących w 
Krasnobrodzie  przy uli-
cy Lelewela.  Będzie to 
pierwsze boisko realizo-
wane w ramach programu 
Moje boisko – ORLIK 
2012 na terenie Gminy 
Krasnobród.

Zespół boisk będzie 
realizowany w oparciu o 
typowy projekt budowlany 
stanowiący własność Mi-
nisterstwa Sportu i Tury-
styki. Adaptację projektu 
do warunków terenowych 
nieruchomości szkolnej 
przy ulicy Lelewela do-
kona Biuro projektów ARTUBA – Ja-
kub OSINA z Lublina. Biuro projektów 
ARTUBA jest firmą specjalizującą się 
w projektowaniu obiektów sportowych. 
Kontrakt wykonawczy na wykonanie ada-
ptacji projektu zespołu boisk dla Gminy 
Krasnobród został przydzielony firmie 
ARTUBA na podstawie zaproszenia do 
składania ofert opublikowanego na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Krasnobrodzie. Koszt prac projektowych 
zgodnie z umową zawartą przez Burmi-
strza Krasnobrodu z firmą ARTUBA w  
dniu 23.03.2011r. wynosi 27 060,00 zł. 
Koszt ten jest kosztem kwalifikowalnym 

Moje boisko – Orlik 2012
będzie w części refundowany przez Urząd 
Marszałkowski w Lublinie oraz Minister-
stwo Sportu i Turystyki. 

Biuro ARTUBA dostosuje projekt ty-
powy do warunków lokalnych nierucho-
mości przy ulicy Lelewela poprzez zapro-
jektowanie ciągów komunikacyjnych do 
boisk i zaplecza dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich oraz  zapro-
jektowanie przyłączy wodociągowego,  
kanalizacyjnego i energetycznego do ist-
niejących sieci. 

Termin opracowania projektu ustalo-
no na dzień 31.05.2011r. Przetarg na wy-
konanie boisk będzie  przeprowadzony do 

końca czerwca bieżącego roku. Budowa 
boisk będzie realizowana w okresie waka-
cyjnym bieżącego roku. 

Założenia programowo – użytkowe 
projektowanego zespołu boisk przy ulicy 
Lelewela zgodnie z wytycznymi progra-
mu „Moje Boisko – Orlik 2012” obejmują 
budowę kompleksu sportowo-rekreacyj-
nego, w skład którego wejdą:

a) dwa boiska sportowe:
* boisko piłkarskie, ogrodzone ogrodze-
niem o wysokości  4 m. Nawierzchnia 
boiska wykonana będzie na podbudowie 
dynamicznej i będzie posiadała trawę syn-
tetyczną o wysokości minimum 40 mm. 
* boisko wielofunkcyjne do koszykówki 
i piłki siatkowej ogrodzone ogrodzeniem 
o wysokości min. 4 m. Nawierzchnia bo-
iska będzie poliuretanowa, przeznaczona 
do boisk wielofunkcyjnych, wykonana na 
podbudowie dynamicznej. 
b) budynek sanitarno - szatniowy o po-
wierzchni użytkowej ok. 60 m2. Budynek 
będzie mieścił: magazyn sprzętu gospo-
darczo-sportowego, szatnie oddzielnie dla 
każdej płci lub drużyny, toalety, pomiesz-
czenie gospodarza obiektu i trenera środo-
wiskowego. 

c) oświetlanie kompleksu będzie wykona-
ne z 8 słupów oświetleniowych dla boiska 
piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego.

Oprac.Sylwester Lizut

Roboty w remizie 

w Majdanie Wielkim

W sali zajęć głównej mieszczącej się 
w budynku remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Majdanie Wielkim w styczniu 
bieżącego roku na zlecenie Burmistrza 
Krasnobrodu zainstalowane zostały lam-
py oświetlenia awaryjnego.  Lampy nowej 
generacji zamontowane przy wyjściach 
awaryjnych sali posiadają zainstalowany 
modem awaryjny podtrzymujący oświe-
tlenie w pomieszcze-
niu głównym przez 
okres dwóch godzin 
po zaniku zasilania 

w sieci elektrycznej. 
Prace instalacyjne 
wykonane zostały 
przez firmę ELTOP Panasiewicz i Ciupera 
spółka cywilna z  Tomaszowa Lubelskie-
go.

W sali głównej wykonano również 
obłożenia belek sufitowych dwuteowych 
podwójną warstwą płyt gipsowo – karto-
nowych odpornych na działanie płomieni 
zamocowanych na konstrukcji z kształ-
towników stalowych. Roboty te zostały 
firmowane przez Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Krasnobrodzie, który roboty 
te zlecił podwykonawcy. 

Zarówno obudowę belek dwuteowych 
jak i montaż oświetlenia awaryjnego zre-
alizowano  jako wypełnienie zaleceń  kon-
trolnych Komendanta Miejskiej Straży 
Pożarnej w Zamościu.

Koszt wykonanych robót budowla-
nych wyniósł około 6.400 zł. Prace wyko-
nano z wykorzystaniem środków finanso-
wych Gminy Krasnobród.  
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W dniu 10 marca 2011 roku w Kra-
snobrodzie przebywała sześcio-

osobowa delegacja z partnerskiej miejsco-
wości Krásny Brod na Słowacji. Wraz ze 
starostą Krásnego Brodu Vladimirem Ba-
jajem przyjechali przedstawiciele samo-
rządu, kultury i przedsiębiorców.

Wizyta rozpoczęła się od 
spotkania w Urzędzie Miejskim 
w Krasnobrodzie, w którym z 
naszej strony uczestniczyli: bur-
mistrz Krasnobrodu Wiesław 
Chmielowiec, zastępca burmi-
strza Stanisław Jędrusina, prze-
wodniczący Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie Kazimierz Misz-
tal, przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Tadeusz Roczkow-
ski, radny Powiatu Zamojskiego 
Zbigniew Piotr Michalski oraz 
Krzysztof Nowak – mieszka-
niec Krasnobrodu, którego od wielu lat z 
Krásnym Brodem łączą zawodowe i part-
nerskie kontakty.

Wizyta miała związek ze zmianami 
władz samorządowych naszego miasta, a 

jej celem było zapoznanie się reprezentan-
tów słowackiego Krásnego Brodu z nowy-
mi gospodarzami Krasnobrodu oraz roz-
mowy na temat kontynuowania trwającej 
od 2004 roku współpracy pomiędzy tymi 
miejscowościami.

Podczas prowadzonych podczas wi-
zyty rozmów obie strony wyraziły wolę 
dalszej współpracy. Mówiono o potrzebie 
doprecyzowania form tej współpracy oraz 
o propozycjach współpracy i wymiany do-

świadczeń np. w zakresie szkolnictwa, go-
spodarki odpadami, a także pomiędzy np. 
strażakami czy przedsiębiorcami. 

Po spotkaniu w Urzędzie Miejskim 
słowaccy goście wraz z burmistrzami uda-
li się do Sanatorium Rehabilitacyjnego dla 

Dzieci im. Janusza Korczaka, 
gdzie zostali oprowadzeni po 

obiekcie, zapoznani z zasada-
mi funkcjonowania sanatorium 
oraz ofertą świadczonych usług. 
W sanatorium był też obiad dla 
uczestników spotkania.

Już wkrótce nowe władze na-
szego miasta będą miały okazję 
poznać słowacki Krásny Brod, co 
zapewne ułatwi podjęcie decyzji 
dotyczących form współpracy. 
Starosta Vladimir Bajaj, bowiem 
wraz z reprezentantami Krásnego 
Brodu przywieźli ze sobą zapro-

szenie dla władz samorządowych naszego 
miasta do przyjazdu na Słowację. Wizytę 
w Krásnym Brodzie zaplanowano na drugi 
weekend czerwca bieżącego roku.

M. Czapla

Wizyta Gości ze Słowacji

17 lutego 2011 roku nastąpiło długo 
oczekiwane otwarcie wystawy plastyczno 
– fotograficznej. Termin ten kilkakrotnie 
przesuwany nie był jednak przypadkowy. 
To dobry czas aby powspominać lato, jesz-
cze lepsza pora aby przypomnieć sobie 
wydarzenia historyczne jakie rozgrywały 
się na terenie Krasnobrodu. Tak, to wła-
śnie zimą ludność zagrzewała się do walki 
w czasach wymagających poświęceń. Po-
zwolę sobie wspomnieć te najważniejsze.

„Wydarzeniem, które odcisnęło się w 
pamięci i sercach rodaków było powstanie 
styczniowe. 24 marca 1863 r. oddział po-
wstańczy Marcina Lelewela-Borelowskie-
go, w okolicy istniejącej obecnie kaplicy 
Św. Rocha, stoczył krwawą bitwę z Mo-
skalami. Zginęło wówczas 42 powstańców 
oraz kilkakrotnie większa liczba żołnierzy 
carskich. Po upadku powstania, w ramach 
restrykcji za patriotyczną postawę krasno-
brodzian, car odebrał prawa miejskie i do-
konał kasaty zakonu Dominikanów...

…Tragiczna w skutkach była jak na 
całej Zamojszczyźnie okupacja hitlerow-
ska. Wymordowano wielu mieszkańców. 
W ramach akcji wysiedleńczej Niemcy 
pacyfikowali Krasnobród w lutym i mar-
cu 1943r., a 5 lipca wysiedlili większość 
mieszkańców. Najaktywniej przeciwko 
akcji wysiedleńczej wystąpiły oddziały 

Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. 
Największe bitwy partyzanckie stoczono 
pod Zaborecznem, Różą, Wojdą i Lasow-
cami.”

Te i wiele innych informacji o wyda-
rzeniach związanych z historią Krasno-
brodu wysłuchali uczestnicy wernisażu 
na podsumowaniu konkursu  pod tytułem 
„Pamiątki Krasnobrodzkiej Historii”. Jest 
to VI edycja konkursu „WSPOMNIENIE 
LATA”, skierowanego do mieszkańców i 
miłośników Krasnobrodu w czasie waka-
cji.

Przedsięwzięcie to jest organizowane 
we współpracy Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących z Krasnobrodzkim Domem 
Kultury. Organizacją wernisażu zajmują 
się od początku jego istnienia uczniowie  
krasnobrodzkiego licem, są oni również 
w większości autorami prac plastycznych 
i prezentowanych fotografii. Nad całością 
czuwa nauczyciel wiedzy o kulturze – Ha-
lina Gontarz oraz dyrektor KDK pani Ma-
riola Czapla.

W tym roku zaszczycili nas swoją 
obecnością dyrektor ZSO pani Renata Bo-
jarczuk i pani Jolanta Kurantowicz – na-
uczyciel historii 

Zwycięzców konkursu w obu katego-
riach wybierają uczestnicy wernisażu, w 
tym roku nagrody otrzymali:

Kategoria prace plastyczne

 I miejsce Nikola Nowosad 

uczennica klasy II c

II miejsce Sylwia Mieszczańska  
- klasa I LO

III miejsce Maciej Mękal 
z klasy II d

Kategoria fotografia
I miejsce Dominika Zdybel 

z klasy I LO

II miejsce Karolina Trześniowska 
– klasa III

III miejsce Sylwester Szykuła 
uczeń klasy I LO

Wyróżnienie otrzymała Amanda 

Ostapińska, a szczególne podziękowania 
Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim 
za udział w konkursie.

Na wystawie można również obejrzeć 
reprodukcje pamiątek jakie zachowały się 
w archiwach związanych z powstaniem 
styczniowym.

Już dzisiaj zapraszamy do kolejnej 
edycji konkursu, którego tematem będą 
„Krasnobrodzkie ścieżki turystyczne”. To 
wyzwanie dla miłośników fotografowa-
nia i plastyków na wakacje. Zapraszamy 
dzieci, młodzież oraz dorosłych i życzymy 
powodzenia i twórczych sukcesów. 

Halina Gontarz

Fotoreportaż - str.  10

„Wspomnienie lata” – wystawa w KDK
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Już po raz drugi Krasnobród był 
miejscem spotkania miłośników 

imprez ekstremalnych. 
W dniach 18-20 lutego 2011 roku 

nasze miasto było bazą  X Ekstremalnej 
Imprezy na Orientację SKORPION 2011. 
Długodystansowy pieszy Marsz na Orien-
tację przeznaczony jest dla „twardzieli”, 
czyli doświadczonych piechurów, silnych 
fizycznie i psychicznie, obeznanych z za-
sadami posługiwania się mapą i kompa-
sem, mogących dniem i nocą, w każdych 
warunkach, non stop „wędrować” po bez-
drożach. 

Organizatorem Imprezy było Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 
Oddział Miejski w Lublinie oraz Klub 
Imprez na Orientację „INOCHODZIEC”. 
Natomiast współorganizatorzy to: Urząd 
Miejski Krasnobród, Urząd Miasta Lublin, 
Związek Strzelecki „Strzelec” JS0403 Lu-
blin, Grupa Ratownictwa Taktycznego Lu-
blin, serwis www.
szlaki.lublin.pl oraz 
Mapprojekt Lubar-
tów. Sponsorzy -   
Biuro Turystyczne 
QUAND, Bury s.c., 
Ośrodek Szkolenia 
Kierowców Kulka – 
Lublin i Wydawnic-
two Sygnatura.

Bazą organi-
zacyjną, noclego-
wo-konsumpcyjną 
i wypadową były 
sale gimnastyczne 
naszych placówek 
oświatowych. Im-
preza została ro-
zegrana na terenie 

Roztocza Środko-
wego na trasie 50 

km  i 100 km w kilku 

kategoriach.
Każdy uczestnik na 5 min. przed startem 
otrzymał kolorową mapę w skali 1: 50 
000. Na mapie zaznaczone były Punkty 
Kontrolne. Należało odnaleźć je w terenie 
i potwierdzić na Karcie Startowej, poprzez 
wpisanie kodu znajdującego się na lam-
pionie (każdy Punkt Kontrolny oznako-
wany był lampionem). Wpisu dokonywało 
się kredką. Każdy lampion zaopatrzony 
był w inny kolor kredki. Kolejność po-
twierdzenia Punktów Kontrolnych była 
obowiązkowa. Na trasie 50 km było do 
znalezienia 12 Punktów Kontrolnych. Na-
leżało zmieścić się w określonym limicie 

czasu wynoszącym 16 godzin.  Na „setkę” 
było 18 Punktów Kontrolnych i  30 godz. 
Za przekroczenie limitu czasu Komisja 
Sędziowska doliczała karne minuty.

Kolejna  ciekawostka dotyczy map. Na 
trasie można było używać tylko  dostarczo-
nych przez organizatorów. A były to mapy 
z lat 70-tych poprzedniego stulecia, czyli 
takie o których „aktualizacja zapomniała”.  
W sprawach dotyczących trasy nie wolno 
było korzystać z telefonów komórkowych 
oraz przyrządów do nawigacji satelitarnej 
(GPS). Za złamanie powyższych i jeszcze 
innych zasad fair- play groziła dyskwalifi-
kacja. Były także punkty karne za przekro-
czenie regulaminu imprezy. 

„Setka” wystartowała  w piątek o 
godz. 20.00. Nocą na ulice naszego miasta 
wyruszyły  „świetliki rodzaju męskiego i 
żeńskiego, każdy z odmienną metryką ”, 
które szybko pojawiały się i jeszcze szyb-
ciej znikały w ciemnościach. Wszyscy kie-

rowali się w stronę Zielonego, na pierwszy 
Punk Kontrolny. Kolejny był na Wapielni. 
Jeszcze tylko 16 lampionów i … pierwszy 
zawodnik po 15 godz. zameldował się na 
mecie. Była godzina 11.10 na drugi dzień. 
W trakcie „setki”, w sobotę rano o godz. 
8.00 rusza „pięćdziesiątka”. Różnymi dro-
gami kilkudziesięciu zawodników skiero-
wało się w stronę Hutkowa na pierwszy 
Punkt Kontrolny. Kolejne usytuowane 
były w kierunku zachodnim, następne po-
łudniowym, a ostatnie kierowały uczest-
ników już w stronę Krasnobrodu. Były 
to miejsca trudno dostępne, położone 
najczęściej na końcu wąwozów.  Najlep-

si osiągnęli metę nocą. Aby zmieścić się 
w określonym limicie czasowym, w bazie 
należało zameldować się przed północą. 
Ze wszystkich startujących tylko połowa 
odnalazła komplet lampionów i zmieściła 
się w czasie.

Startowało około 190 zawodników z 
całej Polski. 

Oto zwycięzcy:
•TS kobiety, 100 km: wystartowało 9 za-

wodniczek, zwyciężyła Anna Trykosko z 
Warszawy ( 18 PK zaliczonych w czasie 
24 godz. 49 min)
•TS kobiety, 50 km: wystartowało 18 za-

wodniczek, zwyciężyła Iwona Jurkowska 
z Jeruzal (12 PK zaliczonych w czasie 11 
godz. 39 min)
•TJ juniorzy, 50 km: wystartowało 8 za-

wodników, zwyciężyła Agata Świetlicka 
z Lublina (7 PK zaliczonych w czasie 13 
godz. 35 min)
•Mix, 50 km: wystartowało 8 par, zwy-

ciężyła Agata Witaszka 
i Jacek Wieszaczewski 
z Gniewoszowa i Wro-

cławia (12 PK zaliczo-

nych w czasie 12 godz. 
44 min)
• TS męska, 50 km: wy-

startowało 92 zawodni-
ków, zwyciężył Wojtek 
Wanat z Milanówka 

(12 PK zaliczonych w 
czasie 8 godz. 33 min)
• TS męska, 100 km: 
wystartowało 39 za-

wodników, zwyciężył 
Marcin Krasucki z 

Warszawy (18 PK za-

liczonych w czasie 15 
godz. 10 min)

Na zakończenie 
najlepsi „twardziele” 

otrzymali nagrody i wy-
różnienia. Były także podziękowania dla 
dyrekcji szkoły i Urzędu Miejskiego w 
Krasnobrodzie za pomoc w organizacji 
imprezy.

Szczegółowe informacje na temat za-
sad, regulaminu, sędziowania oraz relacje 
uczestników ze zdjęciami można znaleźć 
na stronach internetowych.

Autorem artykułu jest niżej podpisa-
ny uczestnik X Ekstremalnej Imprezy na 
Orientację.

                               Roland Wyrostkiewicz

Fotoreportaż – str. 20

SKORPION 2011
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W dniu 24 lutego 2011r. w Krasno-
brodzkim Domu Kultury odby-

ła się IV sesja VI kadencji Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie. W sesji uczestniczyło 
15 radnych, Burmistrz, Przewodniczący 
Rady Powiatu Zamojskiego, Z-ca Burmi-
strza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, 
kierownicy jednostek podległych, pracow-
nicy Urzędu Miejskiego, sołtysi, przewod-
niczący zarządów osiedli oraz mieszkańcy 
miejscowości Zielone.
Podczas sesji podjęto 8 następujących 
uchwał: 

1.Uchwała ws. udzielenia pomocy 
finansowej Miastu Zamość. 

Tak jak w latach poprzednich Rada po-
stanowiła udzielić Miastu Zamość pomocy 
finansowej w kwocie 2.500.00zł na 2011 
rok na dofinansowanie działalności Izby 
Wytrzeźwień w Zamościu. Nie podjęcie 
przedmiotowej uchwały skutkowałoby nie 
przyjmowaniem osób nietrzeźwych z tere-
nu naszej gminy do Izby Wytrzeźwień. 

2. Uchwała ws. powołania Komisji 
Uzdrowiskowej  Rady Miejskiej w Kra-

snobrodzie.

W skład komisji uzdrowiskowej powo-
łano radnych: Bernadetę Borek, Wojciecha 
Żurakowskiego, Zdzisława Gałkę, Jana 
Droździela i Tadeusza Roczkowskiego.
Zadaniem komisji będzie opiniowanie 
spraw dotyczących uzdrowiska oraz ob-
szaru ochrony uzdrowiskowej.

3.Uchwała ws. wyboru Przewodni-
czącego i Zastępcy Przewodniczącego 

Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej 

w Krasnobrodzie.

Na Przewodniczącego Komisji Uzdro-
wiskowej wybrano Bernadetę Borek, a na 
Zastępcę Przewodniczącego Wojciecha 
Żurakowskiego.

4. Uchwała ws. rozwiązania Straży 
Miejskiej w Krasnobrodzie.

Podczas sesji radni zadecydowali rów-
nież o rozwiązaniu z dniem 31 marca br. 
Straży Miejskiej w Krasnobrodzie. Głów-
nym powodem tej decyzji są względy 
oszczędnościowe i mała skuteczność pra-
cy strażników. Lubelski Komendant Woje-
wódzki Policji wydał pozytywną opinię w 
sprawie rozwiązania Straży.

5. Uchwała ws. zamiaru likwidacji 
Szkoły Filialnej w Zielonem przy Ze-

spole Szkół Podstawowych im. 25 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich w Krasnobro-

dzie.

Podobnie jak w przypadku straży, 
powodem likwidacji szkoły są względy 
oszczędnościowe. Utrzymanie szkoły 
kosztuje gminę około 200 tysięcy złotych 
rocznie. Obecnie do szkoły w Zielonem 
uczęszcza 18 dzieci, które uczą się w kla-
sach I – III. 

Podjęta uchwała trafi do kuratora 
oświaty, który ma wydać opinię w tej spra-
wie. Po jej otrzymaniu Rada Miejska bę-
dzie mogła podjąć kolejną uchwałę, ale już 
w sprawie likwidacji. Radni podejmowali 
tę decyzję w obecności rodziców uczniów 
tej placówki, którzy byli przeciwni likwi-

dacji szkoły. 
6. Uchwała ws. wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości gruntowej stano-

wiącej własność gminy Krasnobród w 
drodze bezprzetargowej.

Rada wyraziła zgodę na zbycie w 
drodze bezprzetargowej na rzecz osoby 
fizycznej nieruchomości gruntowej o pow. 
0.1637 ha poł. w Majdanie Małym. 

7. Uchwała budżetowa gminy na rok 
2011. 

Dochody gminy mają wynieść około 
21 milionów złotych, a wydatki ponad 24 
miliony. Kwotę deficytu określono na oko-
ło 3 miliony zł. Jest to związane z inwe-
stycjami, które planowane są do realizacji, 
a przede wszystkim rozbudowa miejsco-
wego zalewu oraz budowa kanalizacji. 
Pierwsza część budżetu opublikowana jest 
na str. 16-18 bieżącego wydania GK, dru-
ga ukaże się w majowym wydaniu pisma.

8. Uchwała ws. wieloletniej progno-

zy finansowej. Rada przyjęła wieloletnią 
prognozę finansową na lata 2008 – 2023, 
która obejmuje prognozę kwoty długu, 
dane o prognozowanych wydatkach 

oraz planowany wykaz przedsięwzięć. 
Z treścią podjętych uchwał można za-

poznać się na stronie internetowej pod ad-
resem http://www.krasnobrod.bip.mbnet.
pl (w zakładce Uchwały Rady Miejskiej).

E. Borek

IV sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

W odpowiedzi na zaproszenie 

Stowarzyszenia Lokalnej Gru-
py Działania „Nasze Roztocze” Krasno-
brodzki Dom Kultury w dniu 25 lutego 
2011r. złożył dwa wnioski o przyznanie 
pomocy na realizację projektów współ-
finansowanych ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
- Osi IV LEADER, działanie 4.1/413 – 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, 
które odpowiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania „Małe pro-
jekty”.

Pierwszy wniosek pod nazwą „IX 

Majówka Roztoczańska” i „Dni Kra-

snobrodu” – organizacja imprez pro-

mujących Roztocze będzie realizowany 
zgodnie z kalendarzem imprez 2 maja i 
22-24 lipca. Planowana wartość projektu 
to kwota 42.567,72 zł.

Drugi wniosek dotyczy również or-
ganizacji imprez plenerowych i nazwany 
został Wakacyjne spotkania z kultury 
w Krasnobrodzie – organizacja imprez 

plenerowych „Powitanie lata” i „Poże-

gnanie wakacji”. Jego wartość to kwota 
41.614,52 zł. Imprezy odbędą się 3 lipca 
i 20 sierpnia.

Krasnobrodzki Dom Kultury ubiega 
się o dofinansowanie każdego z tych pro-
jektów w kwocie 25.000 zł. 

W ramach kosztów związanych z re-
alizacją projektów ujęte są m.in. koszty 
techniki estradowej, ochrony, zaplecza 
sanitarnego, honorariów dla artystów, 
druku plakatów i ulotek informacyjnych, 
zakupu nagród za udział w konkursach i 
zawodach. 

Obecnie wnioski są już pozytywnie 
ocenione według lokalnych kryteriów 
wyboru przez Radę Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Nasze Roztocze” w Zamościu. 
Kolejnym etapem oceny wniosku będzie 
ocena formalna zgodności wniosku z Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013, której dokona Urząd Mar-
szałkowski Województwa Lubelskiego.

M. Czapla

Wnioski  na dofinansowanie imprez Nowe władze 
w Krasnobrodzkim 

Stowarzyszeniu Korczakowskim

W dniu 14 marca 2011r. w Sanatorium 
Rehabilitacyjnym dla Dzieci im. 

Janusza Korczaka w Krasnobrodzie odbyło 
się Walne Zebranie Członków Krasnobrodz-
kiego Stowarzyszenia Korczakowskiego, w 
czasie którego został wybrany nowy Zarząd 
i Komisja Rewizyjna. 

W skład Zarządu weszły następujące oso-
by: Zbigniew Piotr Michalski (prezes), Hali-
na Kostrubiec (wiceprezes),  Wojciech Żura-
kowski (wiceprezes), Wiesława Roczkowska 
(sekretarz), Jadwiga Gałka (skarbnik), Ro-
land Wyrostkiewicz.

Członkami Komisji Rewizyjnej zosta-
li: Maria Kawka (przewodnicząca), Lucyna 
Gielmuda (wiceprzewodnicząca),  Elżbieta 
Wyszyńska – Oleksak.

Stowarzyszenie zarejestrowane zostało 
w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2007r. 
W poprzedniej kadencji Prezesem Stowa-
rzyszenia była p. Elżbieta Kończewska (już 
nieżyjąca).
                                                     M. Lizut 
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20 lutego 2011 r. odbyło się Walne 
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Członków MGKS „Igros” Krasnobród. 
Podczas zebrania wybrany został nowy 
skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W Krasnobrodzkim Domu Kultury 
spotkali się Sympatycy MGKS „Igros” 
Krasnobród wraz z Zarządem, Komisją 
Rewizyjną, zawodnikami oraz Burmi-
strzem Krasnobrodu, Wiesławem Chmie-
lowcem. Podczas zebrania przedstawiono 
sprawozdanie z działalności „Igrosu” za 
okres 01.01.2010 – 31.12.2010 oraz spra-
wozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 
01.01.2008 – 31.01.2011.

Po dyskusji członków klubu, która 
dotyczyła m.in. treningów zawodników, 
wynajmu klubowego boiska przez inne 
drużyny w okresie letnim i niewielkego 
podniesienia kosztów biletów wstępu na 
mecze, głos zabrał Burmistrz Krasnobro-
du:

„Jestem sympatykiem piłki nożnej, 

grałem w piłkę. Chciałbym serdecznie 
Wam pogratulować tej drużyny i wyników. 
Drużyna ma charakter, ale jeszcze większy 
mają działacze. „Igros” jest klubem, któ-
ry jest wizytówką. Jak będą dobre wyniki, 
jak obecnie, to będzie łatwiej o pozyskanie 
środków” – powiedział Wiesław Chmielo-
wiec.

Burmistrz wspomniał także o wybudo-
waniu boiska w Krasnobrodzie w ramach 
programu rządowo-samorządowego „Moje 
Boisko – Orlik 2012”. 

Byłem w Warszawie, podpisałem do-
kumenty, jak będzie wszystko się układa-
ło, powinniśmy zrealizować budowę kom-
pleksu „Orlik” – dodał Chmielowiec.

Po wystąpieniu Burmistrza przystąpio-
no do wyboru nowych władz. Do zarządu 
zostały zgłoszone przez członków klubu 
m.in. osoby, które w minionym sezonie 
sprawowały ważne funkcje. Władze w 
krasnobrodzkim klubie nie zmieniły się 
diametralnie, poza liczebnością nowego 

zarządu. Wszyscy kandydaci zostali prze-
głosowani. Niespodzianki nie było – pre-
zesem ponownie został Sylwester Kłyż, 
zastępcą – Jacek Szpyra, sekretarzem – 
Marcin Tabała, skarbnikiem – Stanisław 
Podolak. Członkami zarządu zostali także 
Tomasz Roczkowski, Zbigniew Pióro, Jan 
Ziemiański i Marcin Nowosad.

Ukonstytuowała się również Komisja 
Rewizyjna, którą będą tworzyli: Marcin 
Skiba (przewodniczący, podobnie jak w 
poprzedniej kadencji), Waldemar Maru-
szak (zastępca) i Radosław Cios-Mairot 
(członek).

Następnie rozmawiano o planach na 
zbliżającą się rundę wiosenną.

„Plan jest taki, by utrzymać miejsce, 
na którym jesteśmy po rundzie jesiennej. 
Nikt nie przewidywał, że jako beniaminek 
zajmiemy dobre, trzecie miejsce. Trzeba 
„ogrywać” swoich wychowanków. Mamy 
w klubie prawie stu zawodników. Nie 
chcę, byśmy gubili swoich ludzi, dlatego 
zgłosiliśmy nową grupę do rozgrywek 
– trampkarzy młodszych, by za kilka lat 
mieć w składzie wychowanków. W run-
dzie wiosennej prawdopodobnie zagramy 
składem z rundy jesiennej, nikt od nas nie 
odszedł i nikt nie przybył. W wyższej li-
dze są większe koszty utrzymania i myślę, 
że nasz zespół nie jest jeszcze gotowy na 
awans. Przed nami kilka sparingów, bez 
zaangażowania zawodników będzie cięż-
ko utrzymać bieżące miejsce. Nie można 
mówić, że nie chcielibyśmy awansu; po 
to się gra, by awansować, ale nie możemy 
mówić, że awans jest nasz; nie jest powie-
dziane, że nie awansujemy. Chętnie byśmy 
awansowali i tego nie ukrywamy, ale nie 
ma wielkiej presji. Gramy o podium” – 
przedstawił plany Kłyż.

Frekwencja na treningach jest różna. 
Wykorzystujemy możliwości, jakie mamy 
– podsumował trener seniorów Marcin No-
wosad.

Na zakończenie przemówił jeszcze 
nowo wybrany Prezes MGKS „Igros” Kra-
snobród – Sylwester Kłyż:

„Dziękuję za zaufanie. Myślę, że utrzy-
mamy się minimum na trzecim miejscu w 
tabeli końcowej sezonu 2010/11. Będzie-
my starać się mieszkańcom Krasnobrodu 
dostarczać dużo wrażeń”.

Krasnobrodzcy kibice mogą zatem 
spać spokojnie. „Nowe-stare” władze w 
klubie zostały wybrane, więc wszystkie 
działania dotyczące przygotowań do nad-
chodzącej rundy wiosennej będą teraz kon-
tynuowane. Nie pozostaje nic innego, jak 
życzyć zarządowi powodzenia w rozgryw-
kach w kolejnych latach.

Tomasz Pakuła

Nowe „stare” władze „Igrosu”
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W dniu 23.02.2011 r. Zespół Szkół 
Podstawowych im. 25 Pułku Uła-

nów Wielkopolskich był gospodarzem I Tur-
nieju w Tenisie Stołowym Drużynowym o 
Puchar Dyrektora Szkoły. Na liczne zapro-
szenia, odpowiedziały reprezentacje czterech 
szkół: Zespół Szkół z Michalowa, Szkoła 
Podstawowa z  Majdanu Wielkiego, Zespół 
Szkół z Suchowoli oraz Szkoła Podstawowa 
z  Grodysławic. Uroczystego otwarcia doko-
nała pani mgr Joanna Szykuła dyrektor ZSP 
w  Krasnobrodzie. Zawody rozegrano ,, syste-
mem radzieckim” do dwóch przegranych. W 
turnieju brały udział dwuosobowe reprezen-
tacje szkoły spośród dziewcząt i chłopców w 
kategoriach: kl. IV i młodsi oraz kl. V – VI. 

Oto wyniki w poszczególnych katego-
riach:

Dziewczęta kl. IV i młodsze:
I miejsce : Drążek Wiktoria i Żuk Magdalena 
- SP Grodysławice
II miejsce: Chudyga Kamila i Gozdek Justyna 
- SP Michalów
III miejsce: Szykuła Kinga i Umińska Anna - 
ZSP Krasnobród

Dziewczęta kl. V-VI:
I miejsce : Żuk Sandra i Klimczuk Katarzyna 
- SP Grodysławice
II miejsce: Kawecka Aleksandra i Antoniak 
Marta - ZSP Krasnobród
III miejsce: Teterycz Diana i Margol Katarzy-
na -ZS Suchowola

Chłopcy kl. IV i młodsze:
I miejsce : Kowalik Mateusz i Kawka Jakub - 
ZSP Krasnobród
II miejsce: Żuk Michał i Szwed Kamil- SP 
Grodysławice
III miejsce: Łyczko Konrad i Dziedzic Prze-
mysław - SP Michalów

Chłopcy kl. V-VI:
I miejsce: Szykuła Mateusz i Truszkowski 
Kacper - ZSP Krasnobród
II miejsce: Klimczuk Patryk i Wysocki Daniel 
- SP Grodysławice
III miejsce: Szwedo Szymon i Pakuła Przemy-
sław - ZS Suchowola

W trakcie turnieju wszyscy uczestnicy 
zostali poczęstowani gorącą herbatą ,a pod 
koniec zawodów goście zostali zaproszeni na  
smaczną zupę do szkolnej stołówki.

Po zakończeniu turnieju wszyscy zawod-
nicy otrzymali pamiątkowe dyplomy a zwy-
cięskie pary z miejsc I-III otrzymały puchary i 
medale, które wręczały: pani mgr Joanna Szy-
kuła dyrektor ZSP w  Krasnobrodzie oraz pani 
mgr Barbara Bielecka z-ca dyrektora.

Po zaproszeniu uczestników do przyjaz-
du za rok pani dyrektor wręczyła pamiątko-
we dyplomy na ręce opiekunów reprezentacji  
za zajęte miejsca w klasyfikacji szkół, która 
przedstawiła się następująco:

I miejsce : SP Grodysławice
II miejsce: ZSP Krasnobród
III miejsce: ZS Suchowola

IV miejsce: ZS Michalów
V miejsce: SP Majdan Wielki

Sędzią głównym  zawodów był pan mgr 
Marek Tkaczyk nauczyciel wych.fizycznego 
ZSP w Krasnobrodzie. Organizatorzy ser-
decznie dziękują  wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do sprawnego przebiegu w/w  
imprezy sportowej, a  uczestnikom  życzą  
dalszych sukcesów.

Turniej zrelacjonował 
pan mgr Sławomir Radliński 

nauczyciel  wych. fiz. 
w ZSP w Krasnobrodzie.

Fotoreportaż – str. 11

I Turniej w Tenisie 
Stołowym Drużynowym 

w Krasnobrodzie

Nagroda im. Marii Weryho 
- Radziwiłłowicz  została 

ustanowiona i przyznawana jest 
przez miesięcznik „Bliżej Przed-
szkola” dla promocji działań na 
rzecz wszechstronnego rozwoju 
małego dziecka w wieku przed-
szkolnym. Konkurs ten ma na 
celu uhonorowanie i promowanie 
osiągnięć mających duży wpływ 
na rozwój edukacji przedszkolnej 
oraz szeroko rozumiany rozwój 
dziecka w wieku przedszkolnym 
zarówno w wymiarze duchowym, 
kulturowym, społecznym, jak i fi-
zycznym.

W roku 2011 do grona laure-
atów, którzy w swej działalności 
kładą nacisk na proces edukacyj-
no – wychowawczy dziecka w 
wieku przedszkolnym, dołączyła 
nauczycielka Zespołu Szkół Pod-
stawowych im. 25 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich w Krasnobrodzie 
Pani Maria Domańska.

Uroczystość uhonorowania 
Nagrodą im. Marii Weryho – Ra-
dziwiłowicz odbędzie się pod-
czas VI Ogólnopolskiego Forum 
Edukacyjnego w dniu 6 kwietnia 
br. w Auli Auditorium Maximum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie.

Pani Marii składamy serdecz-
ne gratulacje i życzymy dalszych 
sukcesów w pracy z dziećmi. 

Obszerna relacja z tego wyda-
rzenia znajdzie się w kolejnym nu-
merze Gazety Krasnobrodzkiej. 

Joanna Szykuła
dyrektor ZSP w Krasnobrodzie

Nagroda 
im. Marii 

Weryho-Radzwiłłowicz
dla 

Marii Domańskiej

Krasnobrodzki Dom Kultury

zaprasza do udziału w 

KONKURSIE WIELKANOCNYM
na palmę, pisankę, kartkę lub stroik świąteczny

Zasady konkursu:
1. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich, bez względu na wiek, wykształcenie czy 
zawód.
2. Prace – wykonane dowolną techniką, indywidualnie lub grupowo – należy dostarczyć do 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury w terminie do 11 kwietnia 2011r. 

3. Prace należy podpisać: imię i nazwisko wykonawcy, wiek, w przypadku uczniów należy też 
podać klasę i nazwę szkoły.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 kwietnia 2011r. 

5. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
6. O wynikach konkursu poinformujemy poprzez ogłoszenia oraz w majowym wydaniu „Ga-
zety Krasnobrodzkiej”.
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W walentynkowe święto miłości 
14 lutego br. w ZSO im. Jana 

Pawła II odbyło się podsumowanie pracy 
wolontariuszy w I semestrze. Otwierając 
uroczystość Pani Dyrektor Renata Bo-
jarczuk podziękowała uczniom, którzy 
bezinteresownie pomagają innym. Wolon-
tariusze stanowią sporą cześć naszej spo-
łeczności szkolnej, ponieważ jest ich około 
pięćdziesięciu i wszyscy zostali przedsta-
wieni imiennie przez Panią Dyrektor. Po 
części oficjalnej odbyło się  spotkanie 
„przy ciastku” wolontariuszy z Dyrekcją i 
szkolnymi koordynatorami ich pracy.

Godne podziwu jest to, że uczniowie 
gimnazjum i liceum, często dojeżdżający 
do szkoły z innych miejscowości, znajdują 

jeszcze czas na wolontariat. Ich działal-
ność jest różnorodna, bo obowiązuje jed-
na zasada: robimy to, co jest pożyteczne i 
sprawia również nam satysfakcję. Dlatego 
największa grupa wolontariuszy pracuje w 
przedszkolu i klasach „0”, gdzie bawiąc 
i ucząc się z dziećmi, przyjemnie i poży-

tecznie spędzają wolny czas 
nabywając przy tym nowych 
umiejętności. Podobną pracę 
wykonuje grupa wolontariu-
szy działających w świetlicy 
w Hutkowie, są oni cenni dla 
Pani Kasi, która sama pro-
wadzi zajęcia ze sporą grupą 
maluchów. Inni uczniowie 
pomagają w Państwowym 
Domu Opieki Społecznej w 
Podzamku, tutaj szczególne podziękowa-
nia dla grupy uczniów z klasy IIa gimna-
zjum, którzy potrafią nawiązać kontakt z 
seniorami. Efektem przyjaźni wolonta-
riuszy z seniorami i współpracy z PDPS 
w Podzamku  była prezentacja wielopo-

koleniowych jasełek zaprezentowanych 
w kościele św. Ducha. Agnieszka z IIId 
znalazła wspólny język z młodymi pensjo-
nariuszami Sanatorium Rehabilitacyjnego 
w Podzamku, gdzie często bywa.   Działa 
również Pogotowie Naukowe, które niesie 
pomoc uczniom potrzebującym wsparcia 

w nauce. Inna część wolonta-
riuszy opiekuje się uczniami 
niepełnosprawnymi w szko-
le, jedna dziewczyna pomaga 
rodzinie w swojej miejsco-
wości. Tego typu działania są 
najbardziej cenne, ponieważ 
kolejna ważna zasada w pra-
cy wolontariusza to wierność 
i systematyczność. Wolonta-

riusze brali udział również w 
wielu akcjach charytatywnych: kwesto-
wali podczas Dnia Papieskiego, uczestni-
czyli w Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, 
kwestowali na rzecz Towarzystwa Dzieci 
Autystycznych. Wolontariusze uświetnili 
w listopadzie Jubileusz Złotych Godów 

trzynastu par małżeńskich z terenu Miasta 
i Gminy Krasnobród, zaprezentowali wte-
dy montaż słowno- muzyczny. W styczniu 
przedstawili w PDPS-ie Jasełka, które 
obejrzeli również ich rodzice podczas 
śródsemestralnego zebrania.

6 grudnia 2010r wyróżniający się wo-
lontariusze zostali nagrodzenia cennymi 
książkami podczas Gali Wolontariatu w 
Zamojskim Centrum Wolontariatu, z któ-
rym również współpracujemy.

Nasi wolontariusze w żywy sposób 
urzeczywistniają słowa swojego wielkiego 
Patrona „Człowiek jest wielki nie przez to, 
co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi” (Jan Paweł II).

Życzymy wolontariuszom zadowole-
nia z pracy, dziękujemy tym, którzy ich 
wspierają i przyjmują życzliwie umożli-
wiając realizowanie celów. Następne pod-
sumowanie i nagrody dla wolontariuszy w 
czerwcu 2011 r.

Danuta Korzeniowska

Szkolny Klub Wolontariusza 
w ZSP im. Jana Pawła II
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25 lutego 2011r. odbył się w Biurze 
Wystaw Artystycznych w Zamościu fini-
saż familijny wystawy malarskiej ojca i 
córki, Marka i Agnieszki Rzeźniak.  Na  

spotkanie ze sztuką przybyło wiele osób 
min: przedstawiciele Ratusza, duchowień-
stwa, znajomi, krewni. Ja także miałam 
przyjemność uczestniczyć w tej imprezie. 

Finisaż o godz, 17.00 otworzył dyrek-
tor BWA p. Jerzy Tyburski, który powitał 
zebranych i wspomniał, że w tym roku 
Marek Rzeźniak obchodzi 40 - lecie pracy 
artystycznej. Następnie głos zabrali boha-
terowie wydarzenia artystycznego, którzy 
wspomnieli krótko o swej twórczości. 
Uzupełnieniem ich wypowiedzi były fil-
my autorstwa Adama Kulika prezentujące 
oboje artystów.

Marek Rzeżniak jest związany z trze-
ma miejscami: Zamościem, gdzie się 
urodził, Krakowem, gdzie studiował na 
Akademii Sztuk Pięknych i Szurem k. 
Krasnobrodu, gdzie czerpie natchnienie 
do swoich kompozycji malarskich. Z oko-
licą Krasnobrodu malarz jest związany od 
20 lat. Powstały tu cykle prac: „Strachy 

ekologiczne”, „Strachy Roztocza” i „Ży-
wioły”. W 2007r. postanowił tu otworzyć 
„Galerię Szur”. Jego obrazy zmuszają do 
refleksji. „Sztuka jest dla mnie obszarem, 

na którym mogę realizować swoją inter-
pretację świata”- podkreśla artysta. Jego 

prace były prezentowane na wielu wy-
stawach indywidualnych i zbiorowych w 
całym kraju.

Początkującą artystką jest Agnieszka 

Rzeźniak absolwentka Państwowego Li-
ceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. 
Studiowała na ASP we Wrocławiu i Uni-
wersytecie Pais Vasco w Bilbao. Uzyska-
ła dyplom na wydziale Szkła i Ceramiki 
oraz Malarstwa. Od 2005r. we Wrocławiu 
współtworzy performatywną grupę ŁU-
HUU! Brała udział w wielu plenerach, 
festiwalach i licznych przedsięwzięciach 
artystycznych w kraju i za granicą.

Finisaż zapoczątkował nową tradycję 
artystyczną w BWA Galerii Zamojskiej. 
Należy podkreślić, że rodzina Rzeźniaków 
ma duże zasługi w promocji ziemi kra-
snobrodzkiej, prowadząc „Galerię Szur” 
uważaną przez turystów za perełkę i raj 
dla ducha. Pozostaje mi życzyć państwu 
Rzeźniakom zdrowia i wytrwałości w 
podejmowaniu kolejnych inicjatyw twór-
czych.                                                                                

 A. Słota

Finisaż artystyczny 
Marka i Agnieszki Rzeźniak

W dniach 3 i 4 marca 2011r. w Lu-
blinie odbyły się finałowe etapy 

konkursów przedmiotowych z przyrody 
oraz matematyki organizowane przez Ku-
ratora Oświaty w Lublinie dla szkół pod-
stawowych. W obydwu konkursach Szkołę 
Podstawową w Krasnobrodzie i powiat za-
mojski reprezentował m. in. uczeń kl.VIb 
– Michał Burda. Każdy konkurs miał silną 
obsadę ponad 80 uczniów z całego woje-
wództwa lubelskiego, którzy pomyślnie 
przeszli etap okręgowy. Dobry wynik w fi-
nale pozwalał otrzymać  tytuł laureata da-
nego konkursu. Tak było w przypadku Mi-

chała, który w tym roku zapracował sobie 
na dwa tytuły – z przyrody i matematyki. 
Oprócz satysfakcji, uzyskanie tytułu laure-
ata przynosi również wymierne korzyści tj. 
zwolnienie ze sprawdzianu szóstoklasisty i 
uzyskanie maksymalnej liczby punktów z 
tego egzaminu. Warto wspomnieć, że Mi-
chał zwolnienie ze sprawdzianu zewnętrz-
nego wywalczył sobie już w ubiegłym 
roku – jako piątoklasista został  laureatem 
eliminacji wojewódzkich w konkursie 
przyrodniczym.

Do w/w konkursów Michała przygo-
towywały Panie: mgr Renata Koperwas 

z matematyki 
oraz mgr Jo-
anna Burda z 

przyrody.
Gratu lu -

jemy i życzy-
my dalszych 
sukcesów, bo 
przed Michałem jeszcze jeden finał w tym 
roku szkolnym –  konkurs matematyczny 
„Szpak”.

Joanna Szykuła
dyrektor ZSP Krasnobród

TRZYKROTNY  LAUREAT



WSPOMNIENIE LATA

17.02.20011r.



TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

23.02.20011r.



Gazeta     rasnobrodzka12 Marzec 2011

GOŚCIE  Z UKRAINY 

W dniu 18 lutego 2011r. w Samo-
dzielnym Publicznym Sana-

torium Rehabilitacyjnym dla Dzieci im. 
Janusza Korczaka w Krasnobrodzie gości-
liśmy trzyosobową delegację z Ukrainy. 
Celem spotkania było nawiązanie współ-
pracy pomiędzy naszym Sanatorium a Wo-
łyńskim Wojewódzkim Medycznym Dzie-
cięcym Zakładem z siedzibą w Łucku. 
Profil działalności tej placówki jest bardzo 
podobny do naszego, bowiem  świadczy 
ona  usługi leczniczo rehabilitacyjne dla 
dzieci w wieku od 1 do 18 roku życia, ze 
schorzeniami neurologicznymi, w tym z 
mózgowym porażeniem dziecięcym. Go-
ście z Ukrainy przyjechali z propozycją 
podpisania umowy partnerskiej pomię-
dzy obiema placówkami, oraz wspólnego 
aplikowania o środku unijne w ramach 
Programu Transgranicznej Współpracy 
Polska - Białoruś - Ukraina 2007 – 2013. 
Uwieńczeniem przeprowadzonych roz-
mów było podpisanie umowy partnerskiej, 
w której liderem jest Sanatorium.

Zawarta umowa partnerska otwiera 
drogę do aplikowania o środki zewnętrzne 
z w/w Programu. Obecnie trwają konsul-
tacje w przedmiocie możliwości złożenia 
wniosku na konkretne zadania inwestycyj-
ne. Dofinansowanie UE wynosi do 90% 
całkowitych kosztów kwalifikowanych. 

WNIOSKI  ZŁOŻONE
 DO LIDERA 

Pod koniec lutego 2011r Sanatorium 
wystąpiło z wnioskami o przyznanie po-
mocy na realizację n/w projektów ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 - Osi IV LEADER:

1.Przebudowa placu zabaw dla dzieci 
w miejscowości Krasnobród

2.Utworzenie skwerka rekreacyjno–
sportowego w miejscowości Krasnobród

Przebudowa placu zabaw dla dzieci, 
jak i utworzenie skwerka rekreacyjno–
sportowego, planowane są w parku poło-
żonym na działce nr 1228 w Krasnobro-

dzie przy ul. Sanatoryjnej 1.
W ramach pierwszego projektu planu-

je się zakupić takie urządzenia jak: zjeż-
dżalnia, 2 huśtawki, 3 bujaki, 2 karuzele, 
piaskownicę, 2 stoły betonowe do pong 
- ponga, kosz do koszykówki. Koszt za-
kupu w/w urządzeń oszacowany został na 
43.209,02 zł, z czego 24.000 zł to 
wnioskowana dotacja z UE.

W ramach drugiego projektu 
chcemy zakupić urządzenia do 
utworzenia siłowni na wolnym 
powietrzu, takie jak: steper, przy-
rząd na mięśnie brzucha, ławka na 
mięśnie nóg, sztanga, przyrząd na 
mięśnie klatki piersiowej, motyl, 
ławka uniwersalna. Urządzenia 
te chcemy ustawić w parku w są-
siedztwie placu zabaw i ogrodzić 
je panelami ogrodzeniowymi z 
furtką. Oszacowany koszt zaku-
pu urządzeń i ogrodzenia wynosi 
42.018,04 zł. Na realizację tego 
projektu wnioskowaliśmy o dota-
cję z UE w wysokości 23.000 zł.

Wnioski zostały pozytywnie 
ocenione przez Radę Lokalnej 
Grupy Działania „Nasze Rozto-
cze” w Zamościu. Teraz czeka ich 
kolejna ocena – tym razem przez 
Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Realizacja w/w przedsięwzięć 
planowana jest jeszcze w tym 
roku.

UROCZYSTE OTWARCIE 
ZAKŁADU 

PRZYRODOLECZNICZEGO
W dniu 11 marca 2011r. dokonano uro-

czystego otwarcia Zakładu Przyrodolecz-
niczego Sanatorium, w którym znajdują 
się gabinety borowinowe i hydroterapii.

Otwarcia dokonano w obecności 
Starosty Zamojskiego Henryka Mate-
ja, Przewodniczącego Rady Powiatu i 
Rady Społecznej Sanatorium Kazimierza 
Mielnickiego, Burmistrza Krasnobrodu 
Wiesława Chmielowca, Członków Rady 
Społecznej Sanatorium w osobach: Joanny 
Walewander, Adama Rychliczka, Pawła 
Pikuły, Zdzisława Strupieniuka,  Kazimie-
rza Kuli. 

W uroczystości udział również wzięli: 
Kierownik Wydziału Zdrowia Starostwa 
Powiatowego w Zamościu p. Anna Za-
krocka, p.o. Dyrektora Sanatorium p. Ja-
nusz Karski oraz pracownicy Sanatorium. 
Poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii 
pod wezwaniem Świętego Ducha w Kra-
snobrodzie ks. Roman Sawic.

Począwszy od lutego br. w nowo wy-

budowanym obiekcie wykonywane są już 
zabiegi borowinowe, funkcjonuje również 
natrysk szkocki. Pacjenci przebywający u 
nas na turnusach sanatoryjnych, korzysta-
ją z tych zabiegów w ramach podpisane-
go kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Dla pozostałych osób istnieje 

możliwość skorzystania z tych zabiegów 
prywatnie.

ZABIEGI BOROWINOWE 
W PROMOCJI

Samodzielne Publiczne Sanatorium 
Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza 
Korczaka w Krasnobrodzie informuje, 
iż w miesiącu kwietniu br. oferuje zabie-
gi rehabilitacyjne z zakresu OKŁADÓW 
BOROWINOWYCH w promocyjnych ce-
nach ( z 20% upustem).

Cena zabiegu po zastosowaniu upu-
stu:
- cały kręgosłup + pas barkowy lub pas 
biodrowy – 28 zł.
- odcinek kręgosłupa LS + obręcz biodro-
wa – 20 zł.
- odcinek kręgosłupa C + TH + obręcz bar-
kowa – 20 zł.
- duże stawy (kolano lub pas barkowy lub 
pas biodrowy) – 16 zł.
- małe stawy (dłonie lub stopy) – 8 zł.
Kontakt pod nr tel. 84/ 660 71 02 wewn. 
23  (w dniach od poniedziałku do piątku w 
godz. 8.00 – 17.30).

                                                      M. Lizut 

Wieści z Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci 
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
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Trzeba przyznać, że doczekaliśmy 
bardzo trudnych czasów. Chwila-

mi myślę, że jest jeszcze gorzej jak było 
po II wojnie światowej. Wtedy Polacy 
rozumieli, że kraj jest zniszczony i trzeba 
go odbudować. Wpłacali więc pieniądze,  
choć sami cierpieli głód i ubóstwo. Dzieci 
w szkołach piły tran, chodziły boso, często  
,,kiszki im marsza grały”. W menu  kró-
lowała dzika łoboda, żur, prażucha. Nikt 
jednak nie narzekał, bo tak trzeba było.

Dzisiaj, 66 lat po wojnie, Polacy znowu 
muszą zaciskać pasa. Z powodu drożyzny 
nie mogą związać końca z końcem. Naj-
bardziej boli mnie trudna sytuacja dzieci 
z biednych rodzin. Wprawdzie nie chodzą 
boso, nie piją obowiązkowo tranu, choć 
niektórym bardzo by się to przydało, ale 
,,orkiestra w brzuszkach gra dalej”. Rodzi-
ce, jeśli nawet pracują, muszą ograniczać 
zakupy, nie wystarcza dla wszystkich do 
syta. Często dziadkowie, którzy choć mają 
głodowe emerytury, dzielą się i pomagają 
dzieciom i wnukom. Widzę to wszystko, 
ponieważ nadal pracuję z dziećmi. 

Smutne sceny mają miejsce w aptece – 
tam widać wielki niedostatek. Leki są tak 
drogie, że  nie wszyscy chorzy realizują 
całe recepty. Kiedyś usłyszałam: „Proszę z 
tej recepty sprzedać mi tylko leki ratujące 
życie, gdyż nie mam pieniędzy na pozosta-
łe”. Pani magister pokazała mi kilkadzie-
siąt recept, z dłuższymi terminami, jednak 
nie wszystkie są potem wykupione. Star-
sza pani, choć miała receptę, kupiła tylko 
spirytus kamforowy i tabletki od gorączki. 
Mówiła: „Postawią mi bańki, natrą kam-
forą i to musi wystarczyć, gdyż nie mam 
pieniędzy nawet na chleb, a jeść trzeba 
aby żyć”. Niekiedy trafiają się  sponsorzy 
- mówiła  farmaceutka, którzy z litości po-
magają biednym zrealizować receptę, ale 
zdarza się to sporadyczne. 

Wzrastają gwałtownie opłaty za ener-
gię elektryczną, gaz, wodę, rośnie czynsz 
i podatek. Tylko pensje, renty, emerytury 
wzrastają minimalnie lub są zamrożone. 
Jak na ironię losu słyszymy  coraz częściej, 
że kasa państwowa jest pusta. Obecny rząd 
pilnie poszukuje pieniędzy gdzie się da, 

także w kieszeniach Polaków. Sen z oczu 
spędza nam myśl, że nasz kraj może być 
dotknięty jeszcze większym kryzysem. A 
miało być tak  pięknie. Obietnica zielonej 
wyspy przyćmiła umysły łatwowiernych 
mieszkańców kraju nad Wisłą. Cisną się 
na usta słowa: „Kończ waść, biedy i wsty-
du oszczędź”. 

Można to wszystko spuentować tak: 
obecnie mieszkańcy Ziemi pragną żyć 
w przepychu i wygodzie. Szybki postęp 
techniki, wynalazki, napawają dumą czło-
wieka, który gdzieś po drodze zapomniał 
o Panu Bogu. Wydaje mu się, że swoją 
mądrością dorówna Stwórcy, a nawet Go 
przewyższy. Pragnie coraz więcej  wła-
dzy, depcząc i uciskając po drodze swo-
ich biednych braci. Obawiam się, że jeśli 
będzie tak dalej postępował, powróci jak 
staruszka z bajki „O rybaku i złotej rybce” 
do starego, zniszczonego koryta. 

                                      

 Józefa Kusz   

Refleksje na trudne czasy

13 stycznia 2011 roku w Powiatowej 
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w 
Zamościu odbyło się szkolenie dla koor-

dynatorów przedszkolnych programu 
„Czyste powietrze wokół nas”. W szko-
leniu uczestniczyli koordynatorzy przed-
szkolni z powiatu zamojskiego.  

Zaproszonych gości powitała pani mgr 
Jadwiga Poświatowska – Powiatowy Ko-
ordynator Programu, która podsumowała 
II edycję programu, przekazała przedszko-
lom rezlizujacym program podziękowania 
i przedstawiła plan szkolenia. W dalszej 
części spotkania odbyła się prezentacja 
multimedialna projektu realizowanego w 
trzech wybranych placówkach. 

Prezentacja rozpoczęła się od naszej 
placówki – Przedszkola Samorządowego 
w Krasnobrodzie, w której jestem koordy-
natorem programu.  Organizatorzy bardzo 
pozytywnie ocenili działania przeprowa-
dzone w naszej placówce, które były ujęte 
w sprawozdaniu i udokumentowane zdję-
ciami.  Byłam zaszczycona tym wyróż-
nieniem i okazją zaprezentowania naszej 
placówki na forum innych przedszkoli. W 
podziękowaniu za prezentację dostałam 
maskotkę programu - pluszowego „Dinu-
sia”, który będzie nam towarzyszył w re-
alizacji III edycji programu, oraz dyplom 
dla przedszkola i koordynatora.  

Następnie prezentację przeprowadzi-
ła pani mgr Joanna Hutnik z Przedszkola 
Miejskiego nr 10 w Zamościu oraz pani 
mgr Maria Magdziak z Przedszkola Miej-
skiego nr 12 w Zamościu.  W kolejnym 
punkcie pani Anna Markiewicz przedsta-
wiła „Diagnozę problemu palenia tytoniu 
w Polsce”.  Następnie pani mgr Jadwiga 
Poświatowska zapoznała obecnych z III 
edycją programu i przekazała materiały 
edukacyjne. Podsumowanie szkolenia od-
było się w miłej i ciepłej atmosferze.

14 stycznia 2011 roku w Katedrze 
Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL 
w Lublinie odbyło się seminarium nt. 
„Wychowanie ku wartościom poznaw-

czym. Metody i formy, sytuacje wycho-

wawcze, wykorzystanie techniki multi-
medialnej. Autorskie Programy”.  Było 
to kolejne z czterech spotkań - Cykliczne-
go Seminarium wymiany doswiadczeń dla 
nauczycieli wychowania przedszkolnego i 
edukacji wczesnoszkolnej. 

W seminarium uczestniczyli nauczy-
ciele szkół podstawowych i przedszkoli z 
województwa lubelskiego, przedstawiciel-
ka lubelskiego kuratorium oraz studenci 
KUL. Przybyłych na seminarium powi-
tała pani prof. dr hab. Krystyna Chałas, 
kierownik Katedry Dydaktyki i Eduka-
cji Szkolnej KUL w Lublinie. Następnie 

przystąpiono do prezentacji multimedial-
nych wybranych tematów. Jako pierwsza 
zaprezentowałam program autorski „Życie 
z agresją” – program profilaktyki i prze-
ciwdziałania agresji u dzieci w wieku 
przedszkolnym. Wśród uczestników se-
minarium nawiązała się szeroka dyskusja i 
wymiana doświadczeń zawodowych. 

Następnie przeprowadziłam z udzia-
łem uczestniczek seminarium kilka przy-
kładowych zabaw przeciwko agresji.  W 
dalszej części pani mgr Marta Buk-Ce-
giełka – doktorantka Instytutu Pedagogiki 
KUL, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 7 
w Świdniku omówiła temat „Rozumienie 
pojęć „wolnosć” i „godność” przez dzieci 
w wieku wczesnoszkolnym”. Następnie 
przeprowadziła moduł warsztatowy – 
„Projektowanie sytuacji wychowawczych 
wspomagających rozumienie przez dzieci 
pojęć „wolnosć” i „godność”. Prezentowa-
ne matriały po weryfikacji komisji zostaną 
zamieszczone w zbiorowej publikacji pod-
sumowującej seminarium. 

  mgr Maria Domańska
 – nauczyciel wychowania przedszkolnego 

ZSP w Krasnobrodzie    

Promowanie edukacji przedszkolnej
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Nadrzędnym celem wszystkich na-
uczycieli wych. fizycz. jest wdra-

żanie młodzieży do aktywnego spędzania 
wolnego czasu oraz rozwijania ich uzdol-
nień sportowych. Dlatego w ramach zajęć 
profilaktycznych oraz tzw. godzin karcia-
nych prowadzone są trzy razy w tygodniu 
w godzinach popołudniowych zajęcia pro-
filaktyczno – sportowe. 

Do dyspozycji mamy obiekty sporto-
we naszej szkoły m.in.: salę gimnastyczną 
do gier zespołowych, małą salę do zajęć  
gimnastycznych i tanecznych, siłownię, 
salkę ćwiczeń aerobowych (rowerki sta-
cjonarne, bieżnie), stoły do tenisa stołowe-
go, a w ciepłe dni boisko wielofunkcyjne 
ze sztuczną trawą.

Na zajęciach można rozwijać swoje 
umiejętności sportowe pod okiem wyspe-
cjalizowanych instruktorów: 
- na siłowni pod kierownictwem pana Ka-
zimierza Mielniczka, 

- umiejętności z gier sportowych można 
doskonalić pod okiem pana Andrzeja Ga-
łana - instruktora tenisa stołowego,
- zajęcia z siatkówki prowadzone są przez  
Martę Mielniczek i  Joannę Górnik in-
struktorów piłki siatkowej.

Dzięki tym zajęciom uczniowie mogą 
lepiej przygotować się do zawodów spor-
towych i promować naszą szkołę w powie-
cie i rejonie.

Sukcesy dziewcząt z gimnazjum:
II m-ce w Turnieju Piłki Nożnej o Pu-

char Donalda Tuska w Łabuniach
IV m-ce i awans do rejonu w Powia-

towej Gimnazjadzie Tenisa Stołowego w 

Szczebrzeszynie – Karolina Truszkowska
Udział w Powiatowej Gimnazjadze 

Tenisa Stołowego Drużynowego w Szcze-
brzeszynie

II m-ce w Indywidualnych Mistrzo-
stwach Powiatu i Miasta Zamość LZS w 
szachach – Aleksandra Sawiak

III m-ce w Turnieju Piłki Siatkowej o 
Puchar Dyrektora Gimnazjum w Miączy-
nie

I m-ce w Turnieju Piłki Nożnej Ha-
lowej o Puchar Starosty Zamojskiego w 
Zwierzyńcu.

Sukcesy chłopców z gimnazjum:
I m-ce w Turnieju Piłki Nożnej o Pu-

char Donalda Tuska
I m-ce w półfinale Powiatowej Gimna-

zjadzie Piłki Nożnej
Udział w Powiatowej Gimnazjadzie 

Tenisa Stołowego Indywidualnego i Dru-
żynowego w Szczebrzeszynie

I m-ce w Indywidualnych Mistrzo-
stwach Powiatu i Miasta Zamość LZS w 
szachach – Krzysztof Umiński

II m-ce w Turnieju Piłki Nożnej Ha-
lowej o Puchar Dyrektora Gimnazjum w 
Starym Zamościu

I m-ce w Turnieju Piłki Nożnej Ha-
lowej o Puchar Starosty Zamojskiego w 
Zwierzyńcu

I m-ce w Turnieju Piłki Nożnej Halo-
wej o Puchar Wójta Gminy Skierbieszów
II m –ce w Powiatowej Gimnazjadzie Piłki 
Nożnej Halowej w Łabuńkach.

Nasi uczniowie systematyczne jeżdżą 
na sparingi z piłki siatkowej i piłki nożnej 
do szkoły w Suchowoli.

Uczniowie Liceum zajęli II m – ce w 
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora 
ZSDiOŚ w Zwierzyńcu

Nauczyciele wych. fizycz. zawsze za-
bezpieczają stronę techniczną wszystkich 
uroczystości szkolnych (noszenie ławek, 
krzeseł). Dbamy także o to, żeby osoby 
dorosłe zamieszkałe na terenie gminy mo-
gły aktywnie spędzać wolny czas, dlatego 
dwa razy w tygodniu są zajęcia z piłki siat-
kowej, można też skorzystać z rowerków 
i siłowni. Nauczyciele naszej szkoły grają 
też w Zamojskiej Lidze Piłki Siatkowej 
Nauczycieli.

Rola sporu i wychowania fizycznego w 
wychowaniu młodzieży jest bardzo duża, 
a wielokrotnie niedoceniana przez innych. 
W sporcie wielu młodych ludzi zaspokaja 
swoje ukryte pragnienia m.in. chęć akcep-
tacji oraz rozładowuje wewnętrzne napię-
cie. Udział w rywalizacji nakłada obo-
wiązek podporządkowania się ustalonym 
regułom i zasadom postępowania.

Nasi uczniowie czują niedosyt zreali-
zowania się sportowego spowodowany 
słabo rozbudowaną bazą sportową naszej 
szkoły. Trudno jest nam zorganizować – 
być gospodarzem - jakiejkolwiek imprezy 
sportowej, gdyż nasze obiekty nie spełnia-
ją wymogów organizacyjnych(brak dużej 
hali oraz boiska typu „Orlik”). 

Mamy nadzieję, że planowana budowa 
boiska „Orlik” dojdzie do skutku i zloka-
lizowane będzie przy szkole, gdzie będzie 
maksymalnie wykorzystywane. 
                                    

Joanna Górnik

Sportowe echa Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie

W dniu  30 marca 2011 roku, o 

godz.  14.00 w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury odbędzie się V sesja VI ka-
dencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

W proponowanym porządku obrad 
planowane jest podjęcie następujących 
uchwał:

1) wyrażenia zgody na zawarcie kolej-
nej umowy dzierżawy po umowie zawartej 
na czas oznaczony do 3 lat (dot. dzierżawy 
z dotychczasowym dzierżawcą p. Wojcie-
chem Radzickim),

2) ws. wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat (dot. 
Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkar-
skiego),

3) ws. wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat (dot. 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 
p. Anną Mamczur),

4) ws. wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat (dot. 
dzierżawy Rejonowego Wodnego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego w Za-
mościu), 

5) ws. przyjęcia zaktualizowanego 
„Programu usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest dla Gminy Krasnobród”,

6) ws. likwidacji Szkoły Filialnej w 
Zielonem przy Zespole Szkół Podstawo-
wych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopol-
skich w Krasnobrodzie, 

7) ws. wysokości stawek opłat za za-

jęcie pasa drogowego dróg gminnych na 
terenie gminy Krasnobród,

8) ws. nie wyrażenia zgody na wyod-
rębnienie w budżecie gminy środków sta-
nowiących fundusz sołecki, 

9) ws. zmiany uchwały budżetowej 
gminy na rok 2011,

10) ws. zmiany uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej.

    Ponadto podczas sesji przedstawiona 
zostanie informacja Burmistrza o pracy w 
okresie międzysesyjnym, ostatnim punk-
tem będą interpelacje i wolne wnioski.

Zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych.

Kazimierz Misztal
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Krasnobrodzie

Zaproszenie na V sesję Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
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Historia... to wspomnienia, któ-
re tworzą sami ludzie, kobiety i 

mężczyźni. A ci z dobrą historią pisani są 
przez duże K i duże M. Prawie jak karty 
zapisane w popularnym serialu „M jak Mi-
łość...” kibica.

Kobiety... Fanki piłki nożnej. Raczej 
ich niewiele; ale jak już są – jakie miłe, 
sympatyczne i urocze. Czy mogą być praw-
dziwym kibicem? Nie chcę wywoływać 
bulwersujących wypowiedzi i skojarzeń, 
ale zaśpiewać dzisiaj pod prysznicem mi 
nie zabronicie: „Być kobietą, być kobietą”. 
A tak na poważnie: każdy człowiek jest 
inny, tak samo jak każdy kibic ma swoje 
przesądy i swój ukochany klub piłkarski.

Kobieta-kibic: Typ kibica najbardziej 
znienawidzony przez facetów. Jeśli jeszcze 
jest to pasja wynikająca z tego, że kobieta 
naprawdę lubi piłkę nożną to „pół biedy”, 
ale jeśli jest to tylko zainteresowanie wyni-
kające z potrzeby przymilenia się swojemu 
facetowi-kibicowi, to jest to „masakra”. 
Kobieta-kibic ma kilka cech charaktery-
stycznych, które jednak w większości są jej 
wadami. Otóż na przykład zamiast patrzeć 
na grę – ocenia, głośno komentując walory 
urody piłkarzy, poczynając od zgrabnych, 
acz owłosionych nóg, a kończąc na detalach 
twarzy. Zazwyczaj nie umie zapamiętać, co 
to jest spalony i z jakiego powodu sędzia 
dyktuje rzut rożny. Poza tym, kiedy jej klub 
zdobywa gola, to głośno piszczy. Ale na-
prawdę stara się być dobrym kibicem; i to 
trzeba docenić!

Na mecze „Igrosu” przychodzą Panie, 
piękne Panie. Młode, urodziwe, chcące 
poznać świat. Zastanowić się tylko trzeba, 
czy wędrują za piłką piłkarza czy faceta? 
W środowisku hoolsów twierdzi się, że ko-
bieta nie powinna być w Młynie, ale muszę 
przyznać, że miło jest słyszeć kobietę pę-
dzącą za swoim „kopaczem”. A co Ty są-
dzisz o kobietach na stadionie?

Drodzy działacze! Proponuję we 
wszystkich klubach darmowe wejścia dla 
kobiet (przykład KS Hetman) i dzieci!

Mężczyźni... Oni ciągle o piłce nożnej. 
Nawet na Naszej Klasie toczą zacięte boje 
na temat swojej klubowej miłości. I to jest 
piękne. Przykładem może być moja rozmo-

wa sprzed kilku dni z p. Jerzym Sz.
Pan Jerzy był zawodnikiem „Igrosu” 

Krasnobród. W wieku dojrzałym osiadł w 
malowniczej wsi w powiecie łęczyńskim. 
Ma żonę, dwoje dzieci, rewelacyjnego 
czteroletniego wnuka Wiktora i malut-
ką wnuczkę Natalię. Zastanawiam się, co 
może robić prawdziwy senior wspominając 
swoją przygodę piłkarską? Na pewno nosi 
w sobie dumę (byłem piękny, zwinny i ja-
kie niesamowite strzelałem gole!). Po latach 
odzewem aktywności fizycznej w młodości 
może być uśmiechnięta twarz z niewieloma 
zmarszczkami (56 lat). Ciekawe, czy fascy-
nuje się dalej piłką nożną i ogląda mecze w 
„telewizorni”? „Jestem już emerytem. Tro-
chę hoduję rybki, uprawiam piękne kwiaty, 
od czasu do czasu napiszę jakiś poetycki, 
liryczny tekst bądź wiersz satyryczny na te-
mat aktualnych wydarzeń w naszym kraju”. 
Marek napisał na NK, że „zawsze wiedział, 
że wujek to równiacha”. A wujek, jak to 
wujek... wstawił na swoim profilu zdjęcie 
drużyny piłkarskiej i podpisał: „12.10.1973 
r. Reprezentacja klasy V M w piłce nożnej 
przed meczem z drużyną profesorów. Mecz 
zakończył się wynikiem 7:3 dla naszych”. 
Zaczęły się pytania: „Kapitanie (majorze 
w stanie spoczynku) – któryś z nich?” oraz 
szepty: „Czy nadal tak dobrze strzelają 
gole...??? Hehe”.

To są piękne wspomnienia, więc pano-
wie grajcie w piłkę i uprawiajcie sport!

A oto fragment otrzymanej korespon-
dencji:

„Panie Tomaszu! Przeczytałem Pana 
debiutancki felieton na stronie „Igrosu” 
Krasnobród i przyznam, że przypadł mi 
do gustu. A powodem, że do Pana piszę 
jest fakt, że w latach 1978-80 byłem za-
wodnikiem tego klubu. W Krasnobrodzie 
miałem dwóch znajomych, którzy nosili 
nazwisko Pakuła – Henryka, który był po-
licjantem i Kazimierza z Nowej Wsi, który 
był instruktorem w Domu Kultury. Klub 
nazwę „Igros” przyjął w 1979 r., a propozy-
cję takiej nazwy podał właśnie Kazimierz 
Pakuła, który został prezesem klubu. Ja 
wówczas proponowałem, aby klub nazywał 
się Zdrój, lecz moja propozycja przegrała. 
Wcześniej drużyna nazywała się LZS Kra-

snobród. Warto, aby w swoich felietonach 
nawiązał Pan czasem do historii Klubu. Po-
zdrawiam i życzę sukcesów na niwie pracy 
dziennikarskiej”.

Ciało i dusza to nierozerwalna jedność. 
Sport dla ciała jest balsamem dla duszy. „W 
zdrowym ciele, zdrowy duch” przybiera na 
aktualności w obliczu korzyści, jakie dla 
wszystkich przynoszą ćwiczenia fizyczne. 
Korzyści z uprawiania sportu dla Twojego 
ciała są niezaprzeczalne. Poza tymi fizycz-
nymi plusami, sport ma także inne dobre 
strony – dla Twojej psychiki, rozwoju i sa-
mopoczucia. Warto, by Kobieta z Mężczy-
zną tworzyła Mecz, a wujek Jurek dalej był 
przystojny.

Tomasz Pakuła

PS. Jeżeli znacie jakieś wydarzenia i cie-
kawostki dotyczące historii Igrosu proszę o 
kontakt: tomekp26@op.pl 

Igros Felieton 2

Kobieta + Mężczyzna = Mecz
O wujku seniorze, który proponował „Igros” nazwać Zdrojem

Zapraszamy
na

 „Krasnobrodzkie 

Spotkanie z Fantastyką”
które odbędzie się 

w Krasnobrodzkim Domu Kultury 
dn. 30.03.2011 o godz. 15.30 

PROGRAM
- Prelekcja: „Podgatunki i definicje fanta-
styki, czyli jak złe wydawnictwa próbują 
wydrzeć z fanów pieniądze” – mgr Jakub 
Koisz
- Rozstrzygnięcie konkursu literackiego 
na opowiadanie fantasy i science fiction, 
rozdanie nagród;
- Konkurs wiedzy o fantastyce – prowa-
dzą: Marzena Tarłowska, Jakub Koisz;
- Seanse fan-filmów (filmów tworzonych 
przez amatorów) i najgorszych dzieł w hi-
storii filmowej fantastyki.

Organizatorzy:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Biblioteka  ZSO w Krasnobrodzie
Krasnobrodzki Dom Kultury

Zespół Humanistów ZSO w Krasnobrodzie
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W dniach 24-28 stycznia 2011 
roku odbył się w Zamościu 

obóz sportowy dla uczniów klasy II spor-
towej naszego gimnazjum. Wzięło w nim 
udział 14 uczniów pod opieką pani Joanny 
Górnik i pana Andrzeja Gałana.

Noclegi, posiłki oraz zajęcia sportowe 
zapewnione były w szkole podstawowej nr 
4 w Zamościu.

Plan zajęć był napięty; zaraz po śnia-
daniu zajęcia na hali sportowej m.in. 
sparingi z zamojskimi gimnazjalistami 
oraz miejscowymi klubami sportowymi, 
następnie obiad i czas wolny najczęściej 
wykorzystywany, aby zagrać w badmin-
tona. Sprzęt użyczył nam dyrektor szkoły, 

w której spaliśmy. Szkoła ta jest znana z 
wysokich osiągnięć w tej dziedzinie spor-
tu. Aby jak najlepiej wykorzystać pobyt w 
Zamościu byliśmy też na lodowisku, base-
nie oraz w kinie. 

W międzyczasie zwiedzaliśmy zabytki 
naszego miasta powiatowego m. in. odno-
wioną Bramę Szczebrzeską. 

Chociaż zajęć było dużo był też czas 
na odpoczynek m.in. na wieczorny seans 
„Awatara” w 3D. W szkolnej świetlicy 
mieliśmy do dyspozycji ogromny telewi-
zor, okulary do oglądania w 3D i wspo-
mniany film. Mogliśmy też korzystać z 
gier planszowych i piłkarzyków.

Tak więc wrażeń dużo i na wszystko 

nie wystarczyło czasu. Ostatniego dnia 
nikt nie chciał wyjeżdżać.

Był to pierwszy tego typu obóz w hi-
storii naszej szkoły, mamy nadzieję, że 
takie wyjazdy na stałe wpiszą się w kalen-
darz imprez naszej placówki.

Na łamach Gazety Krasnobrodzkiej 
pragnę podziękować Dyrekcji Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Krasnobro-
dzie za umożliwienie tego wyjazdu, koszty 
- wiadomo - były spore, ale w większości 
sponsorowane przez szkołę za co serdecz-
nie dziękujemy.

Joanna Górnik

OBÓZ SPORTOWY UCZNIÓW 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie

Dnia 02.03.2011r. w Szczebrze-
szynie odbył się turniej chłop-

ców gimnazjum w piłce siatkowej. Po 
wygranych eliminacjach drużyna Kra-
snobrodu przegrała z gospodarzem 0:2.

Na zdjęciu po lewej drużyna Krasno-
brodu, po prawej - Sczebrzeszyna. 

Nasza drużyna zagrała w składzie:

1. Bodys Rafał
2. Leśniak Damian
3. Olszewski Bartosz

4. Kostrubiec Kacper
5. Płoński Jarosław
6. Górnik Damian
7. Górnik Kacper

Trener: Kazimierz Mielniczek

ZSO GIMNAZJUM KRASNOBRÓD 

– WICEMISTRZEM POWIATU ZAMOJSKIEGO 
W PIŁCE SIATKOWEJ

„ Jesteście tyle warci, 
ile warte jest wasze serce”

                  Jan Paweł II

Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

serdecznie zapraszają 
wszystkich mieszkańców Krasnobrodu 

na 

Akademię z okazji rocznicy 
śmierci Jana Pawła II

pt. „Jesteście tyle warci, ile 
warte jest wasze serce”

Czas i miejsce: 

2 kwietnia 2011r., o godz. 20..00 
przed budynkiem szkoły.



18-20.02.2011r.

SKORPION 2011


