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Rok XXIV nr 3/198 Marzec 2013

Z okazji Świąt Wielkanocnych, naszym Czytelnikom i Współpracownikom 
składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości i pokoju. 

Niech Zmartwychwstały Chrystus zagości w Waszych rodzinach 
obdarzając Was wszelkimi łaskami i błogosławieństwem.

Wesołego Alleluja!
                                                                      życzy 
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Otwarcie „Orlika”

W dniu 8 kwietnia 2013r. o godz. 
10.30 w Krasnobrodzie odbędzie się 
uroczyste otwarcie kompleksu sporto-
wego „Moje Boisko Orlik 2012”. 

W programie uroczystości: powita-
nie gości, uroczyste otwarcie i poświę-
cenie boisk, wystąpienia okoliczno-
ściowe, część artystyczna w wykonaniu 
uczniów Zespołu Szkół Podstawowych 
w Krasnobrodzie oraz finał Turnieju Pił-
karskiego o Puchar Totalizatora Sporto-
wego. 

Inwestycja została sfinansowana w 
ramach programu „Moje boisko Orlik 
2012” ze środków: budżetu państwa 
– 622.000 zł., budżetu Województwa 
Lubelskiego – 200.000 zł. oraz budżetu 
Gminy Krasnobród – 214.742 zł.

Rozstrzygnięcie przetargu na 
pogłębienie zalewu

Rozstrzygnięty został przetarg ogło-
szony przez Burmistrza Krasnobrodu na 
realizację zadania pod nazwą: „Zwięk-
szenie pojemności zbiornika małej re-
tencji wodnej w Krasnobrodzie poprzez 
pogłębienie i odmulenie”.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła fir-

ma ANTEX II Michał Hudaszek z Lu-
byczy Królewskiej. Cena oferty wynosi 
476.828,44 zł. Wkrótce zostanie podpi-
sana umowa na realizację tego zadnia.

Dokończenie budowy 
ulicy Wczasowej

W dniu 21 marca 2013r. podpisano 
umowę z Przedsiębiorstwem Usługo-
wo- Handlowo - Produkcyjnym ATOS z 
Biłgoraja na dokończenie budowy ulicy 
Wczasowej, której budowa realizowana 
jest w ramach projektu pn. „Podniesie-
nie atrakcyjności otoczenia turystyki  
na terenie Krasnobrodu poprzez roz-
budowę i modernizację infrastruktury 
technicznej” współfinansowanego ze 
środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego. 
Termin realizacji zadania określono na 
dzień 31 maja 2013r. 

X  MAJÓWKA 
ROZTOCZAŃSKA

Trwają przygotowania do „X Majówki Roztoczańskiej”, która odbę-
dzie się w tzw. długi weekend majowy w Krasnobrodzie. Program będzie 
zróżnicowany i mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. 

Na 2 maja (czwartek) planowane jest otwarcie wystawy prac Jolanty 
Górnik z Wrocławia pt. „Nitką wyczarowane” . 

W dniu 3 maja (piątek), przed południem odbędą się uroczystości reli-
gijno-patriotyczne związane ze Świętem Konstytucji 3 Maja, a po południu 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury będą miały miejsce obchody Jubileuszu 
XX-lecia Zespołu Folklorystycznego „Wójtowianie”.

Natomiast w sobotę 4 maja odbędzie się festyn, w ramach którego 
zaplanowano m.in. program dla dzieci, turniej miejscowości, rajd nordic 
walking oraz dużo muzyki w wykonaniu zespołu „Quantes”. Gwiazdą 
wieczoru będzie „NORBI”. 

Szczegółowy program Majówki będzie podany w nieco późniejszym 
terminie, na plakatach i stronie www.krasnobrod.pl, ale już teraz w imieniu 
organizatorów, którymi są Burmistrz Krasnobrodu i Krasnobrodzki Domu 
Kultury, serdecznie zapraszamy do udziału w tych wydarzeniach.

Zespół Doradztwa Rolniczego
w Zamościu z/s w Sitnie

WYPEŁNIANIE 
WNIOSKÓW 
O DOPŁATY 

OBSZAROWE

w Krasnobrodzkim Domu Kultury
we wtorki, w dniach:

26 marca 2013

9, 16, 23, 30 kwietnia 2013

7 i 14 maja 2013

w godz. 8.00 – 14.00

Anna Brodaczewska, 
tel. 605 833 163

Doradca do spraw Przedsiębior-
czości, Wiejskiego Gospodarstwa 

Domowego
i Agroturystyki

Informacje zebrała: M. Czapla
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Szanowni Państwo!
Niech nadchodzące Święta Wielkanocne

będą pełne nadziei i wiary,
niechaj Chrystus Zmartwychwstały przyniesie 

pokój, szczęście oraz wzajemną życzliwość.
Pogodnych, pełnych radości i nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

rodzinnego ciepła podczas spotkań przy wielkanocnym stole
i prawdziwej radości wypływającej z serca.

życzą

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

w Krasnobrodzie
Kazimierz Misztal

Zastępca Burmistrza
Stanisław Jędrusina

Burmistrz Krasnobrodu
Wiesław Chmielowiec

 

                                            

  

W imieniu własnym, 
księży i sióstr zakonnych 

Parafii i Sanktuarium Nawiedzenia NMP
                                                 Ks. Eugeniusz Derdziuk 

- proboszcz

Ks. Roman Sawic i Ks. Tomasz Leńczuk

Duszpasterze Parafii Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie

„Redakcji i wszystkim Czytelnikom Gazety Krasnobrodzkiej, 
a za jej pośrednictwem także wszystkim członkom naszej 

wspólnoty parafialnej i gościom na radosne Święta Paschalne 
składam serdeczne życzenia „spotkania” Zmartwychwstałego 
w taki sposób, by ożywił w nas wiarę.Św. Jan, mimo tego iż  
przez trzy lata przebywał z Panem Jezusem, uwierzył, gdy 
ujrzał pusty grób. Św. Tomasz uwierzył, gdy mógł dotknąć 
ran Chrystusowych. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a 

uwierzyli. Oby nam w tym pomogła wiara i pokorna służba 
Ojca Świętego Franciszka.

Alleluja! 

Oto Chrystus; który, jest wczoraj i dziś – ten sam; także i na wieki, na 

nowo staje przed nami, jako Zmartwychwstały i woła: „Pokój Wam!” Puka do 

naszych serc a nawet przychodzi mimo drzwi zamkniętych szepcząc:

„Nie lękajcie się …..”  On się nie nuży podnosząc człowieka z jego upadków…. 

– jak przypomina Ojciec św. Franciszek. 

Na świętowanie tajemnicy przejścia Chrystusa przez mękę i śmierć ku 

Zmartwychwstaniu, składamy najserdeczniejsze życzenia potrzebnych 

łask Bożych. Niech ten czas szczególnej bliskości Boga upływa w zdrowiu, 

cieple rodzinnych spotkań i niech owocuje osobistym spotkaniem ze Zmar-

twychwstałym, który zna nas po imieniu.

Alleluja! 

Niech świeżość tego zawołania oczyszcza nas z wszelkiego zniechęce-

nia, niech przywraca siły byśmy jak uczniowie z sercem radością bijącym 

biegli na spotkanie Zmartwychwstałego. 

Każdy dzień niech się rozpoczyna porankiem zmartwychwstania.
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Coraz więcej młodych ludzi zna 
międzynarodowy projekt Co-

menius i potrafi wymienić jego zalety. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. 
Jana Pawła II w Krasnobrodzie przyna-
leży do programu Comenius Euroface 
wraz z sześcioma krajami partnerskimi: 
Hiszpanią, Estonią, Francją, Norwegią, 
Turcją i Niemcami.

Comenius daje uczniom możliwość 
praktycznego stosowania języka angiel-
skiego i pogłębiania znajomości języ-
kowych, poznania nowych kultur i oby-
czajów, nawiązania nowych przyjaźni i 
zdobycia umiejętności pracy w między-
narodowej grupie.

Pierwsza wizyta uczniów z krajów 
partnerskich, której celem było zapre-
zentowanie znaczącej postaci naukowej 
ze swojego kraju, odbyła się do uroczej 
Cordoby, na południu Hiszpanii. 
Uczniów z ZSO w Krasnobrodzie 
prezentowali: Angelika Sołtys, Ka-
tarzyna Cybulska, Karolina Dziura, 
Maciej Misztal oraz Karol Górnik. 
Uczniowie biorący udział w projek-
cie Comenius przygotowali prezenta-
cję multimedialną, gazetkę oraz film 
prezentujący słynnego polskiego ma-
tematyka Stefana Banacha. Postać ta 
została wybrana przez uczniów oraz 
nauczycieli. Po około 3 miesiącach 
pracy nadszedł czas na upragniony 
wyjazd do Hiszpanii. Opiekunami 
uczniów reprezentujących społeczność 
uczniowską były: p. Marzena Kałuża 
– koordynatorka programu Comenius 
w naszej szkole, nauczycielka j. angiel-
skiego oraz p. Marzena Gęśla – nauczy-
cielka j. polskiego.

Tak oto relacjonują swoją przygodę 
w Hiszpanii uczestnicy projektu.

Kasia: 4 lutego 2013 roku, przed 
godziną 7:00 spotkałam się z uczniami 
wyjeżdżającymi do Hiszpanii oraz z 
opiekunami w Zamościu, skąd udaliśmy 
się busem do Krakowa. Z tego uroczego 
miasta dotarliśmy pociągiem na lotnisko 
w Balicach. Mogliśmy pożegnać się z 
zimą i tego samego dnia powitać ciepły 
klimat Hiszpanii. Do Madrytu wylecie-
liśmy około godziny 19:00, a w stolicy 
Hiszpanii znaleźliśmy się po 23:00. Noc 
spędziliśmy w Hostal Areopuerto. Odpo-
czynek był jednak potrzebny, ponieważ 
następnego dnia musieliśmy mieć siłę 
na dalszą podróż. Rankiem wyruszyli-
śmy autobusem do Cordoby. Uśmiechy 

nie schodziły z naszych twarzy nawet na 
chwilę, bo kiedy światło dzienne odkry-
ło przed nami piękno Hiszpanii, poczu-
liśmy nieopisaną radość. Niedługo po 
opuszczeniu Madrytu, Hiszpania otwo-
rzyła przed nami swoją skarbnicę nie-
zwykłego, malowniczego krajobrazu. 
Naprawdę trudno jest opisać słowami 
całe to piękno, które mogliśmy ujrzeć. 
To, co chciałabym powiedzieć oddają 
jedynie łzy radości, które wypływają z 
oczu same, kiedy widzi się hiszpańskie 
wzgórza pokryte gajami oliwnymi, sta-
da owiec prowadzone przez pasterzy po 
rozległych dolinach, jaśniejące na turku-
sowym niebie słońce i wysokie kaktusy 
spoczywające w cieniu palm. Te widoki 
wprawiły wszystkich podróżników w 
zachwyt.

Do malowniczej Cordoby pamięta-

jącej starożytne czasy i walki byków do-
jechaliśmy około godziny 15:00. Rodzi-
ny goszczące czekały już na nas razem 
z panią Almudeną Bellido  - panią  dy-
rektor IES Fidiana, szkoły partnerskiej. 
Ja oraz pozostali uczniowie zostaliśmy 
naprawdę bardzo miło przyjęci przez ro-
dziny, a nauczyciele z partnerskich kra-
jów razem spędzali miło czas.

Karolina: Po przywitaniu, a w Hisz-
panii jest to dwa całusy, odjechaliśmy do 
nowych domów. Atmosfera była miła, 
mimo to trudno było zacząć po prostu 
rozmawiać. Obawialiśmy się jak nas 
przyjmą, jak poradzimy sobie z języ-
kiem angielskim. Do tych wątpliwości 
przyznaliśmy się tak naprawdę dopiero 
po kilku dniach.

Angelika: Zjedliśmy pierwszy obiad 
z nową rodziną i po odpoczynku, poszli-
śmy spotkać się z innymi uczestnikami 
projektu. W tamtym momencie byłam 
lekko podenerwowana. Dręczyło mnie 
pytanie: „Co będzie, jeśli nie przypad-

niemy sobie do gustu?”. Mimo obaw 
wszystko potoczyło się świetnie. Od 
momentu spotkania między nami za-
częły nawiązywać się nowe znajomości, 
nowe przyjaźnie. Poznawaliśmy się le-
piej i okazało się, że mamy ze sobą na-
prawdę dużo wspólnego. Tego jeszcze 
dnia wyszliśmy wspólnie do centrum i 
wtedy też smakowałam mojej pierwszej 
pomarańczy prosto z drzewa.

Szkoła w Cordobie przygotowała 
specjalny program na sześć dni nasze-
go pobytu w Hiszpanii. We środę dzień 
rozpoczął sie od uroczystego powitania, 
któremu towarzyszyło sadzenie Euro-
pejskiego Drzewa. Następnie zostaliśmy 
oprowadzeni po szkole. Bardzo nam się 
spodobała, a szczególnie różnego rodza-
ju klasy – laboratoria. Środa była dniem, 
w którym zaczęliśmy pracować w gru-

pach. Przyjazna atmosfera panowała 
od samego przyjazdu do Cordoby, ale  
była podsycana przez zabawy inte-
gracyjne. Zajęcia te poprzedziły pre-
zentacje trzech pierwszych krajów. 
Jako pierwsi wystąpili uczniowie z 
kraju goszczącego i zaprezentowali 
osiągnięcia Margarity Salas. Po Hisz-
panach wystąpili Norwegowie, któ-
rzy przedstawili Vilhelma Bjerknesa 
i Knuta Jurgena, a finałowo Turcy 
zaprezentowali Oktay’a Sinanoğlu. 
Tego samego dnia wszyscy uczniowie 

mieli okazję poznać się lepiej na zaję-
ciach sportowych prowadzonych przez 
hiszpańskich nauczycieli wychowania 
fizycznego. Późnym popołudniem grali 
w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę 
a także inne gry sportowe. Kasia zaob-
serwowała, że Norwegowie zasłynęli 
niezwykłą umiejętnością władania piłką 
przy nodze, zaś uczniowie z Polski oka-
zali się wzorowymi graczami siatkówki. 
Hiszpanie byli niedoścignionym wzorem 
graczy piłki koszykowej. Po zajęciach w 
zintegrowanej międzynarodowej grupie 
udali się do serca Cordoby, aby lepiej 
poznać to niesamowite miasto.

Trzeciego dnia w szkole odbyły się 
prezentacje Estonii, Francji, Niemiec 
oraz Polski. Po gromkich brawach mogę 
stwierdzić, że nasza praca, a także za-
tańczony na koniec walc bardzo się po-
dobały. 

Nasi uczniowie przedstawili osią-
gnięcia Stefana Banacha – wybitnego 
polskiego matematyka. 

Ciąg dalszy na str. 5

ZSO Krasnobród i Projekt Comenius ,,Euroface”
Uczniowie  i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II

na międzynarodowym spotkaniu  szkół partnerskich w Cordobie - Hiszpania w dniach 04 -11.02.2013r.

Sadzenie europejskiego drzewa
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ZSO Krasnobród 
i Projekt Comenius

 ,,Euroface”
Ciąg dalszy ze str. 4

Przygotowali film biograficzny, 
gazetkę historyczną oraz prezentacje 
o osiągnięciach Banacha. Kasia jako 
koordynatorka grupy z wielką klasą 
poprowadziła prezentację. Obserwu-
jąc inne grupy i naszych uczniów jako 
nauczycielki z dumą i ze wzruszeniem  
patrzyłyśmy na pełne podziwu reakcje 
publiczności.

Tego samego dnia zostaliśmy miło 
przyjęci w Alkazar de los Reyes Cristia-
nos przez reprezentację władz miasta. 
Każdy uczeń zza granicy otrzymał drob-
ny podarunek, a zwieńczeniem wizyty 
w pałacu była wspólna fotografia. Po 
uroczystości udaliśmy się na spacer po 
mieście.  

W Cordobie – sercu Andaluzji do-
tykaliśmy śladów starożytności, podzi-
wialiśmy arabskie i żydowskie elementy 
architektury miasta i wreszcie chodzili-
śmy śladami pierwszych chrześcijan. 
Szczególne wrażenia wywarła na nas 
świątynia Mezquita-Catedral (Meczet 
– Katedra). Najwspanialszy na świecie 
przykład sakralnej architektury islam-
skiej, mieści w sobie chrześcijańską 
czynną katedrę .W tej unikatowej świą-
tyni, znajdują się  ślady bł. Jana Paw-
ła II, którego słowa widnieją na jednej 
ze ścian: ,,Obchody XII stulecia dają 
nam szczególną okazję do okazywania 
braterstwa wśród ludzi, którzy wyznają 
wiarę w jedynego Boga.” (Jan Paweł II, 
21.06.1986)  

Zabytki Cordoby zrobiły na wszyst-
kich uczniach ogromne wrażenie, a mu-
zyka dobiegająca z uliczek, ukwiecone 
patia i hiszpańskie, świeże zapachy 
sprawiły, że poczułam się jakbym spa-
cerowała po mieście setki lat temu, kie-

dy było ono ośrodkiem rozkwitu kultury 
islamskiej w Europie. Tak zwiedzanie 
miasta wspomina Kasia

Wiele wrażeń pozostawiła nam  
wycieczka za miasto do uroczych gór 
w Ermitas, w Sierra. Widoki były na-
prawdę zachwycające. Zapomnieliśmy 
całkowicie, że obecnie mamy zimę i jest 
miesiąc luty. W południowej Hiszpanii 
oczy napotykają mnóstwo zieleni, gaje 
oliwne, wysokie palmy i suche kaktu-
sy sprawiają wrażenie, że panuje lato. 
Zwieńczeniem wycieczki było zwiedze-
nie małego kościółka karmelickiego, do 
którego prowadziła dróżka przez piękny 
ogród. Kościół znajduje się na wzgórzu, 
skąd roztaczają się cudowne, nieopisane 
widoki na Cordobę  i szczyty wysokich 
gór.

W piątkowy wieczór odbyło się w 
szkole pożegnalne spotkanie,  na które 
przybyli uczniowie  z goszczącymi ich 
rodzinami. Wspólnie obejrzeliśmy pre-
zentację podsumowującą tydzień poby-
tu w Cordobie. Hiszpańscy nauczyciele 
i uczniowie sympatycznie wspominali 
i dziękowali za wspólną pracę w pro-
jekcie. Goście również podziękowali 
za serdeczne przyjęcie. Bardzo miłym 
akcentem był występ rodziny hiszpań-
skiej.  Dźwięczny śpiew, ekspresywna 
gra na gitarze i taniec flamenco w wy-
konaniu dwunastoletniej dziewczynki 
(wyglądała dużo poważniej) pozostawił 
w naszej pamięci hiszpańskie, andalu-
zyjskie klimaty. Spotkanie zakończyło 
się  poczęstunkiem przygotowanym 
przez rodziców. Tortille, gazpacha, pa-
elle i inne tradycyjne potrawy bardzo 
nam smakowały. Oczywiście nie obyło 
się  bez mnóstwa wspólnych fotografii 
i dzielenia się wrażeniami, bo dla  Hisz-
panów równie ważne jak biesiadowanie 
jest rozmowa.

Uczniowie wspominają wieczorne 
wyprawy na zwiedzanie Cordoby. Co-
dziennie prowadzili nas innymi ulicz-
kami, byśmy mogli ujrzeć jak najwięcej 
zabytkowych zakątków. Będąc blisko 
centrum, zabrali nas na lody oraz tra-

dycyjne desery. 
Oczywiście nie 
obyło się bez 
tańca wokół fon-
tann. Pamiętam – 
wspomina Karo-
lina - zrobiliśmy 
ogromne koło 
wokół głównego 
placu w centrum 
i tańczyliśmy Ma-
carenę i inne ryt-
miczne piosenki. 
Nauczyliśmy no-

wych znajomych także śpiewać po pol-
sku piosenkę  zespołu Weekend „Ona 
tańczy dla mnie”. Ku naszemu zdziwie-
niu utwór przypadł im do gustu, a my 
oczywiście śpiewaliśmy też hiszpańskie 
piosenki. Każdego dnia wymienialiśmy 
się nowymi doświadczeniami.

Ostatni dzień uczniowie spędzali z 
rodzinami. Hiszpańscy koledzy wraz ro-
dzicami organizowali krótkie wycieczki, 
wspólne zakupy pamiątek  a wieczorem 
pożegnalne  przyjęcie z poczęstunkiem 
w przyjaznej restauracji. 

I przyszedł czas na rozstanie. Taki 
obraz tego momentu pozostał uczniom: 
Nadeszła niedziela, a razem z nią radość, 
że wciąż jesteśmy razem, ale też smutek, 
bo to ostatni dzień. Liczną grupą udali-
śmy się do kościoła Iglesias de San Ni-
colas. Po mszy wyruszyliśmy na ostatni 
spacer po Cordobie. Zbliżał sie czas od-
jazdu. Uśmiechy znikały i pojawiły się 
łzy. Tak to był koniec. Byliśmy bezrad-
ni. Mówiliśmy sobie, że jesteśmy wielką 
rodziną. Pokochaliśmy się jak siostry i 
bracia. Uściskom nie było końca. Wy-
korzystywaliśmy czas do ostatniej se-
kundy. Tuż przed odjazdem tańczyliśmy 
jeszcze na dworcu staraliśmy się nie 
myśleć o rozstaniu. Przywiązaliśmy się 
do każdego. Płakaliśmy jak małe dzieci. 
Nie zapomnimy tych ludzi nigdy. Dali 
nam nieopisaną radość .To był najlepszy 
tydzień w naszym życiu. Nie żałujemy 
ani chwili. Mocno wierzymy, że w przy-
szłości spotkamy się jeszcze i znowu 
zatańczymy Macarenę na środku ulicy. 
Teraz żyjemy tylko nadzieją na kolejne 
spotkanie. Kochamy ludzi, których spo-
tkaliśmy i Cordobę. Zostaną na zawsze 
w naszych sercach.

A na koniec jeszcze jedno wspo-
mnienie uczennicy naszego liceum, ko-
ordynatorki Kasi - Samolot do Krakowa 
wyniósł nas w niebieskie przestworza. 
Widoki były zachwycające i cieszę się, 
że mogliśmy wracać za dnia, dzięki cze-
mu ujrzałam ogrom Ziemi. Podróż nie 
była męcząca i podobnie jak pobyt w 
Cordobie była dla nas wielką przygodą. 
Tydzień w Hiszpanii był dla mnie niesa-
mowitym czasem, kiedy to nie przesta-
wałam się uśmiechać. Spełniło się wiele 
moich marzeń. Do dziś zachwycam się 
faktem, że człowiek może porozumie-
wać się w wielu językach, a jeżeli za-
wodzi mowa, to pozostaje jeszcze język 
duszy i umysłu. Zachwyciły mnie hisz-
pańskie krajobrazy, malownicze wzgó-
rza pokryte gajami oliwnymi, wysokie 
kaktusy i drzewa obwieszone gęsto 
soczystymi pomarańczami. Cordoba to 
magiczne miejsce. 

Ciąg dalszy na str. 6
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Ciąg dalszy ze str. 5
Nie tylko ja, ale też pozostali ucznio-

wie zakochali się w wąskich, kamien-
nych uliczkach, świeżych hiszpańskich 

zapachach, głośnych śpiewach i ostrych 
dźwiękach gitary. Program Comenius 
ma same zalety, cieszę się, że mogłam je 
odkryć. Wyjazd do Hiszpanii był pierw-

szym wyjazdem dla uczniów z ZSO 
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie. 
Jestem dumna z tego, że mogłam 
reprezentować za granicą szkołę, do 
której uczęszczam. Warto odkrywać 
własne możliwości i korzystać z nich, 
skoro mogą tak bardzo upiększyć ży-
cie.

Koordynator projektu Marzena 
Kałuża, podsumowując pierwszy 
wspólny wyjazd stwierdziła, że celem 
wielostronnych projektów partner-
skich jest współpraca między ucznia-
mi i nauczycielami różnych narodów 
Europy, wymiana doświadczeń, opi-
nii oraz zacieśnianie więzi. Nieco-
dziennie zdarza nam się spędzać czas 
wspólnie z Niemcami, Hiszpanami, 
Turkami, Estończykami, Norwegami 
i Francuzami. Kiedy między ludźmi 
zawiązują się więzy przyjaźni, stają 

się wszyscy silniejsi i bardziej optymi-
stycznie patrzą  na świat. Dlatego też 
wszyscy wróciliśmy z tego spotkania 
bogatsi o nowe doświadczenia. 

Jako opiekunki naszych uczniów 
byłyśmy pod wrażeniem ich wysokiej 
kultury osobistej. Otwartością, rado-
snym sposobem bycia, wieloma umie-
jętnościami m.in.: komunikatywną 
znajomością angielskiego, tańcem, śpie-
wem zaskarbili sobie uznanie i przyjaźń 
wielu młodocianych Europejczyków. 
Hiszpańskie rodziny, które gościły na-
szych uczniów dziękowały nam za nich, 
nie ukrywając wzruszenia. Na pewno 
wszyscy miło będziemy wspominać ten 
wyjątkowy wyjazd. 

W maju, w ramach tego samego pro-
jektu, nasi uczniowie jadą do Norwegii 
i na pewno przywiozą równie ciekawe 
wspomnienia.

Swoimi wrażeniami z wyjazdu 
podzieliły się uczennice:                  

Katarzyna Cybulska, Karolina 
Dziura, Angelika Sołtys 

oraz opiekunowie Marzena Kałuża
 i Marzena Gęśla

CLICKONMANIAC to Woje-
wódzki Konkurs Języka An-

gielskiego dla szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjal-
nych organizowany przez Gimnazjum 
Nr 5 im. Sybiraków w Za-
mościu pod Honorowym Pa-
tronatem Prezydenta Miasta 
Zamość oraz Wydawnictwa 
Express Publishing. 

Konkurs organizowany 
jest od 2004 roku. Ta edycja 
jest dla naszej szkoły wyjąt-
kowa, gdyż dzięki staraniom 
pani Beaty Pliżga udało się 
zorganizować u nas etap po-
wiatowy/okręgowy. 

W tym celu zaprosiliśmy 
do współpracy sąsiadujące 
szkoły: Zespół Szkół Pod-
stawowych im. 25 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich w 
Krasnobrodzie, Szkołę Pod-
stawową im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Majdanie Wielkim, Ze-
spół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w 
Suchowoli oraz Zespół Szkół w Szewni 
Górnej.

Etap powiatowy odbył się pierw-
szego marca. Uczestniczyło w nim 16 
uczniów, którzy przyjechali do nas wraz 
ze swoimi opiekunami. Po napisaniu 
testów, uczniowie skorzystali z poczę-

stunku, natomiast komisja w składzie: 
Beata Pliżga - przewodnicząca, Marze-
na Teterycz, Karolina Piotrowska, Joan-
na Kwiatkowska, Edyta Sobczyk oraz 
Agata Pióro, zabrała się do pracy.

Po sprawdzeniu i weryfikacji testów, 
miło nam było ogłosić, że w sumie sied-
mioro uczniów zakwalifikowało się do 
etapu wojewódzkiego. Oto oni:

• ZSO Krasnobród:
Aleksandra Kawecka 
(nauczyciel – Magdalena 
Flis)
Karol Górnik, Karolina Bu-
ryło, Katarzyna Cybulska 
(nauczyciel – Karolina Pio-
trowska).

• ZS w Suchowoli:
Wiktoria Wnuk 
(nauczyciel – Agata Pióro)

• SP w Majdanie Wiel-
kim:
Weronika Bojar, Klaudia 
Szozda 
(nauczyciel – Joanna Kwiat-
kowska)

Życzymy dużo zapału do 
nauki w przygotowaniach do 

etapu wojewódzkiego!

Karolina Piotrowska

CLICKONMANIAC  w ZSO!

ZSO Krasnobród 
i Projekt Comenius ,,Euroface”
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W 
sobotę 23 lutego 2013r. w 
Krasnobrodzkie odbył się I 

Ogólnopolski Zdrojowy Bieg Narciar-
ski.  Ta nowa,  impreza sportowa ma-
jąca na celu popularyzację narciarstwa 
biegowego oraz promocję Krasnobrodu, 
a szczególnie jego zimowych uroków 
zorganizowana została przez Burmistrza 
Krasnobrodu i Krasnobrodzki Dom Kul-
tury przy współpracy z Lubelskim Okrę-
gowym Związkiem Narciarskim. 

Był to już drugi termin imprezy, w 
pierwszym (12.01.2013r) zawody nie 
odbyły się ze względu na brak śniegu. 
Teraz również niemalże do połowy ty-
godnia przed nowym terminem impreza 
była pod znakiem zapytania – organiza-
torzy czekali na opady śniegu. Na szczę-
ście popadało trochę we środę, a potem 
w piątek, co poprawiło znacznie warun-
ki i zawody mogły się odbyć.

Trasy biegowe prowadziły wokół 
krasnobrodzkiego zalewu. Zawodnicy 
startowali na kilku dystansach z podzia-
łem na kategorie wiekowe. W sumie w 
zawodach wzięło udział 41 zawodni-
ków, głównie z Tomaszowa Lubelskie-
go, ale także z Zamościa, Suśca, Koma-
rowa oraz z miejscowości Dębów (woj. 

podkarpackie). Jedynym zawodnikiem 
reprezentującym Krasnobród był Kazi-
mierz Misztal – przewodniczący Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie. Najmłodszy 
uczestnik zawodów miał 7 lat, a najstar-
szy 62 lata.

W ramach I Ogólnopolskiego Zdro-
jowego Biegu Narciarskiego odbyły się 
I Zdrojowe Samorządowe Mistrzostwa 
Polski. Co prawda nie były one zbyt 
licznie obsadzone, ale pierwsze kroki 
zostały postawione i mamy nadzieję, 
że w kolejnej edycji weźmie już udział 
więcej uczestników.

Zwieńczeniem biegów było ogłosze-
nie wyników i wręczenie pamiątkowych 
dyplomów pucharów oraz medali w po-
szczególnych kategoriach. Aktu deko-
racji dokonali: Burmistrz Krasnobrodu 
Wiesław Chmielowiec oraz Prezes Lu-
belskiego Okręgowego Związku Nar-
ciarskiego Ryszard Koprowski. Oprócz 
pucharów i medali ufundowanych przez 
Burmistrza Krasnobrodu były również 
nagrody specjalne ufundowane przez 
sponsorów – podmioty z branży tu-
rystycznej:  Ośrodek Wypoczynkowy 
„Natura” , Zespół Domków Wypoczyn-
kowych „Jeżyk” oraz Karczmę „Dębo-

wa”, wszystkie 
w Krasnobro-
dzie.

Z a w o d y 
potwierdziły, 
że krasno-
brodzki zalew 
i jego otocze-
nie może być 
atrakcyjnym miejscem do aktywnego 
wypoczynku nie tylko latem, ale o każ-
dej porze roku. Organizatorzy I Ogólno-
polskiego Zdrojowego Biegu Narciar-
skiego planują, aby w przyszłym sezonie 
zimowym przygotować trasy biegowe, 
które służyłyby zarówno mieszkańcom 
jak i turystom nie tylko podczas zawo-
dów. Chodzi o to, aby jeszcze bardziej 
popularyzować tę formę aktywnego 
wypoczynku i promować zimowy Kra-
snobród. Zapraszamy więc już teraz do 
trenowania na „biegówkach” i udziału 
w kolejnej edycji naszej nowej imprezy 
sportowej w przyszłym roku.

Wyniki zawodów oraz fotoreportaż 
z biegu – www.krasnobrod.pl.

M. Czapla
Fotoreportaż – str. 11

I Ogólnopolski Zdrojowy Bieg Narciarski

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację I Ogól-

nopolskiego Zdrojowego Biegu Narciarskiego. Dziękujemy:
• Lubelskiemu Okręgowemu Związkowi Narciarskiemu w Tomaszowie Lubelskim 
z Panem Prezesem Ryszardem Koprowskim na czele za współorganizację zawodów, 
pomoc w jej przygotowaniu i przebiegu,
• Panu Waldemarowi Kołcunowi – wiceprezesowi LOZN za pełnienie funkcji kierowni-
ka zawodów i komentatora 
• Panu Mirosławowi Drzewoszowi za obsługę sędziowską biegu
• Pani Krystynie Kołcun za pomoc w prowadzeniu biura zawodów
• Panu Andrzejowi Czapla za obsługę informatyczną
• Panu Markowi Margolowi za wykonanie projektu logo zawodów,
• Panom Mateuszowi i Łukaszowi Derkacz za obsługę nagłośnieniową,
• Wolontariuszowm – Latarnikom z  Roztoczańskiego Centrum Polski Cyfrowej
• Panu Kazimierzowi Kurantowiczowi - właścicielowi BARU U PUSZKA za udostęp-
nienie lokalu na potrzeby organiza cyjne biegu.
• Dyrektorowi Jackowi Gmyz i pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kra-
snobrodzie za wyznaczenie torów biegu i pomoc techniczną, 
• Paniom Marcie Mielniczek i Joannie Górnik oraz Panu Marcinowi Nowosadowi - na-
uczycielom wychowania fizycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła 
II w Krasnobrodzie
• Pracownikom Urzędu Miejskiego i Domu Kultury w Krasnobrodzie

Serdeczne podziękowania składamy również sponsorom - fundatorom nagród spe-
cjalnych, tj. Właścicielom:
• Ośrodka Wypoczynkowego „Natura” w Krasnobrodzie
• Zespołu Domków Wypoczynkowych „Jeżyk” w Krasnobrodzie
• Karczmy „Dębowa” w Krasnobrodzie.

Organizatorzy biegu:
Wiesław Chmielowiec - Burmistrz Krasnobrodu

Mariola Czapla – dyrektor KDK

Konkurs 
Wielkanocny

 

W dniu 26 marca 2013r. w 
Krasnobrodzkim Domu Kultu-
ry odbędzie się podsumowanie 
Konkursu Wielkanocnego na 
najładniejszą palmę, pisankę, 
kartkę i stroik świąteczny.

Wyniki konkursu zostaną 
podane na stronie internetowej 
www.krasnobrod.pl oraz opu-
blikowane w następnym wyda-
niu „Gazety Krasnobrodzkiej”. 

Prace zgłoszone do konkur-
su można oglądać na wystawie 
pokonkursowej w KDK, która 
potrwa do 8 kwietnia 2013r.

M. Czapla
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Tak jak w latach ubiegłych Kra-
snobrodzki Dom Kultury zaprosił 

dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy 
na wspólne spędzanie czasu podczas ferii 
zimowych. Tegoroczna propozycja dla 
uczniów była przygotowana pod hasłem 
„Feryjny rozkład jazdy” i oferowała róż-
ne formy zajęć, tak by każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie.

Zajęcia prowadzone były od ponie-
działku do piątku w godz. od 11.00 do 
14.00. Zazwyczaj były to dwa różniące 
się tematycznie spotkania, które umożli-
wiały dzieciom wybór zgodny z indywi-
dualnymi zainteresowaniami. Było coś 

dla miłośników zajęć plastycznych, mu-
zycznych i kulinarnych. Dzieci uczestni-
czyły również w zajęciach szachowych, 
których uwieńczeniem był Turniej Sza-
chowy o Puchar Dyrektora Krasnobrodz-
kiego Domu Kultury oraz różnego rodza-
ju grach i zabawach integracyjnych. 

Ponadto oprócz wspomnianych wyżej 
atrakcji wszyscy korzystający z feryjnej 
oferty mogli wziąć udział w przedstawie-
niu sekcji teatralnej „TRUPA” działającej 
przy Zamojskim Stowarzyszeniu Kultu-
ralnym „Czerwony Smok”, która zapre-
zentowała na krasnobrodzkiej scenie baśń 
pt. „Ostatnia z tysiąca i jednej nocy”. Nie 

zapomniano również o młodych kinoma-
nach, dla których przygotowano ciekawe 
projekcje. Dzięki sprzyjającej pogodzie 
możliwe było także zorganizowanie zajęć 
na świeżym powietrzu.

Ferie już za nami, mam nadzieję, że 
po dwutygodniowym odpoczynku dzieci 
powróciły na lekcje pełne zapału i sił do 
dalszej nauki. W tym momencie nie pozo-
staje nic innego jak tylko życzyć wszyst-
kim uczniom powodzenia w drugim pół-
roczu. Aby do wakacji…
     

   M.K.

Fotoreportaż – str. 10
Fot. M. Mazurek i M. Kawecka

FERIE W KDK

Pożarniczy Konkurs Plastyczny 
„Twoja wiedza i czujka czadu w domu – tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”

W 
dniu 19 marca 2013r. w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury 

odbyło się uroczyste podsumowanie po-
wiatowych eliminacji XV edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego dla 
dzieci i młodzieży pod hasłem  „Twoja 
wiedza i czujka czadu w domu – tlenek 
węgla nic złego nie zrobi nikomu”.

Organizatorami konkursu na szcze-
blu powiatowym byli: Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu 
i Starostwo Powiatowe w Zamościu, któ-
re było jednocześnie fundatorem nagród, 
oraz Krasnobrodzki Dom Kultury.

Zanim  jednak nastąpiło otwarcie wy-
stawy pokonkursowej, w dniu 12 marca 
2013r. Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodnicząca - Elżbieta Gnyp 
artystka malarz, Wydział Infrastruktury 
Społecznej Starostwa Powiatowego w 
Zamościu,

Członkowie:
1. st. kpt. Andrzej Szozda - Komenda 

Miejska PSP Zamość
2. Mariola Czapla – Dyrektor Krasno-

brodzkiego Domu Kultury
3. Marzena Mazurek – instruktor ds. 

plastyki w  Krasnobrodzkim Domu Kul-
tury, po obejrzeniu 92  prac  zgłoszonych 
z terenu Powiatu Zamojskiego dokonała 
ich oceny i przyznała następujące nagro-
dy i wyróżnienia.

Laureatami konkursu w poszczegól-
nych kategoriach zostali:

I grupa młodsza szkoły podstawowej 
- 5-8 lat

1. Mateusz Pryciuk 
- ZSP w Krasnobrodzie
2.Weronika Sołoducha 

- SP w Barchaczowie
3. Marek Dwojakowski 
- SP w Barchaczowie
4. Milena Kowalczyk
 - SP w Michalowie
5. Marcel Szpyra 
- SP w Kaczórkach

II grupa średnia szkoły podstawowej
 - 9 -12 lat

1. Karolina Piróg 
- SP w Wierzbie
2. Katarzyna Trąba 
- ZSP w Krasnobrodzie
3. Mateusz Maliszewski 
- SP w Barchaczowie
4. Agnieszka Wołowiec 
- ZSP w Krasnobrodzie
5. Rafał Maziarczuk
- Szkoła Filialna w Ruszowie 

III grupa starsza gimnazjum 
- 13-16 lat

  1. Natalia Kuniec 
- ZSO w Krasnobrodzie
 2. Magdalena Gomułka 
- ZSO w Krasnobrodzie
 3. Kinga Szymala 
- Gimnazjum w Starym Zamościu
 4. Monika Tytuła
 - ZSO w Krasnobrodzie
 5. Damian Ożga
 - Gimnazjum w Starym Zamościu

IV grupa:
1. Magdalena Kozłowska 
- ZSO w Krasnobrodzie
2. Amanda Ostapińska 
- ZSO w Krasnobrodzie
Ponadto Komisja Konkursowa po-

stanowiła wyróżnić prace następujących 
osób:

GRUPA I
1. Bartłomiej Pióro 
- SP Barchaczów
2. Miłosz Pańczyk - SP Michalów
3. Natalia Dec - SP Miączyn

GRUPA II
1. Klaudia Mazur 

- SP w Szczebrzeszynie

Wszyscy laureaci i wyróżnieni wraz 
z opiekunami zostali zaproszeni do Kra-
snobrodzkiego Domu Kultury, by 19 mar-
ca oficjalnie przyjąć nagrody z rąk Wice-
starosty Zamojskiego Jerzego Sobczuka i 
kpt. Marcina Żulewskiego.

Spotkanie to rozpoczęła Mariola 
Czapla - dyrektor Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury, która powitała wszystkich 
zgromadzonych dziękując za przybycie i 
udział w konkursie. Następnie głos zabra-
ła Elżbieta Gnyp i zwracając się do auto-
rów prac doceniła ich pomysły artystycz-
ne i odwagę zmierzenia się z trudnym 
tematem. Potem nastąpiło wspomniane 
wyżej wręczenie nagród i dyplomów.

Na koniec słowa uznania skierował do 
młodych artystów Wicestarosta Zamoj-
ski Jerzy Sobczuk i kpt. Marcin Żulew-
ski, który oprócz gratulacji podziękował 
wszystkim za zainteresowanie tematem i 
liczny udział w konkursie.

Spotkanie zakończyło się wspólnym 
pamiątkowym zdjęciem i obietnicą kon-
kursowych zmagań za rok.
   M.K.

Fotoreportaż - str. 9
Fot. M. Kawecka
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Podsumowanie Pożarniczego Konkursu Plastycznego 

19.03.2013r.



FERIE w KDK

11-23.02.2013r.



I Ogólnopolski 

Zdrojowy Bieg Narciarski

23.02.2013r.
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Zbliżają się Święta Zmartwych-
wstania Pańskiego. Tak bardzo 

chciałabym napisać dla moich Kocha-
nych Czytelników, artykuł pełen opty-
mizmu i radości. Zastanawiam się jed-
nak czy to jest możliwe,  gdyż prawdę 
mówiąc, dzisiaj cieszy się szczerze tylko 
małe dziecko, które nie poznało jeszcze 
trudów codziennego życia.

Człowiek żyjący w obecnych cza-
sach ma mało powodów do radości. Nie-
kiedy bieda, a nawet nędza wciska się 
drzwiami i oknami. Brakuje pieniędzy 
na żywność, ubrania, lekarstwa, opłaty 
i inne sprawy socjalne. Smucą nas głod-
ne polskie dzieci, chora służba zdrowia, 
upadek oświaty i rolnictwa, ciężki stan 
naszej gospodarki narodowej. Słyszę, 
jak ludzie pytają: Czy Polska jeszcze 
istnieje, a może wchłonęła ją Unia Eu-
ropejska? Bardzo bolą mnie takie py-
tania. Uważam, że Polska jest i zawsze 
będzie, dopóki w kraju nad Wisłą będą 
żyć Polacy. Trzeba tylko zadbać o ten 

kraj, uporządkować go i wzmocnić. To 
jest zadanie dla wszystkich, a w szcze-
gólności dla młodych, którzy nie powin-
ni opuszczać „tonącego okrętu” i szukać 
szczęścia za granicą. Tutaj w Ojczyźnie 
jest dużo bogatych złóż, tylko trzeba je 
wydobyć i zagospodarować.

Kiedy jest mi smutno i źle, myślę 
że mogłoby być jeszcze gorzej i zawsze 
jest za co dziękować Panu Bogu. Mam 
na myśli lata okupacji niemieckiej i ra-
dzieckiej. Przeżyliśmy je jakoś, a gdy, 
ku naszej radości nadeszła wolność, 
okazało się, że to tylko pozory. Musimy 
bardzo się starać, by przyszła ta upra-
gniona, prawdziwa wolność. Nikt za nas  
tego nie zrobi. Powinniśmy obudzić się 
wreszcie i działać razem, gdyż tylko w 
jedności jest siła.

Zbliżają się piękne Święta Wiel-
kanocne. Mimo wszelkich strapień i 
uciążliwości, będziemy się radować 
tym, co mamy. W czasie wielkopostnej 
pokuty oczyściliśmy nasze sumienia 

i serca. Zamieszkał w nich Pan Jezus, 
który umocnił nas swoją miłością. Przez 
swoje Zmartwychwstanie dał nam życie 
wieczne. Triduum Paschalne wprowadzi 
nas w Poranek Zmartwychwstania. Zgro-
madzeni w rodzinach będziemy pięk-
nie świętować. Połączy nas wzajemna 
życzliwość, dobroć i miłość, której nie 
może zabraknąć, gdyż jest najważniej-
sza. Nikt nie może nam odebrać radości 
przy wspólnych świątecznych posiłkach 
i spędzania czasu na rozmowach, wspo-
mnieniach, spacerach. Najważniejsze 
jest byśmy byli w jedności, bo tak two-
rzy się i umacnia więź rodzinna. 

Moje zamyślenie nie tryska opty-
mizmem ze względów obiektywnych. 
Starałam się ukazać prawdziwą rzeczy-
wistość. Jednak nie traćmy ducha. Jest 
jeszcze dużo dobra w naszej Umiłowa-
nej Ojczyźnie.

 Józefa Kusz

Wielkanocne zamyślenie

M
iejska Biblioteka Publiczna w 
Józefowie w 2012 roku przy-

gotowała nowe wydawnictwo – „W 
krainie żurawiny i utopców”. Zebrano 
legendy z obszaru Lokalnej Grupy 
Działania „Nasze Roztocze” to zna-
czy z gmin Adamów, Zwierzyniec, 
Krasnobród, Zamość, Józefów. Chcia-
no zachować to lokalne dziedzictwo, 
jakim jest przyroda, pamiątki kultu-
ry materialnej, ale też opowiadania, 
legendy, przypowieści, które były 
nieodłącznym elementem ubarwiają-
cym życie naszych przodków. Swoje 
propozycje do książki składały sto-
warzyszenia, szkoły, ośrodki kultury 
i osoby indywidualne. 

Z Krasnobrodu w tym przedsię-
wzięciu wzięła udział Alina Słota 
z Krasnobrodzkiego Towarzystwa 
Regionalnego. W promocji publi-
kacji, która odbyła się 29.01.2013 
roku w budynku MBP w Józefowie 
uczestniczyli zaproszeni goście, 
m.in. współautorzy wydania: ks. Ta-
deusz Sochan, Edward Słoniewski, 
Antonina Podolak, Rudolf Tadeusz 
Czerniak, Stanisława Tyrka, Elżbieta 
Kolaszyńska, Alicja Kamieńska, Mie-
czysław Baszczyński, Zofia Kowalczuk, 

Katarzyna Karwan, Julia Korytko, Ali-
na Słota, przedstawiciele władz samo-
rządowych, pracownicy bibliotek oraz 
czytelnicy. 

Książka ma twardą oprawę i 72 stro-
ny. Czytelnicy znajdą w niej 41 legend 

i opowieści. Wyboru i opracowania do-
konał Andrzej Wasilewski. Opowieści 
uzupełniają na 20 stronach ilustracje 
wykonane przez Konrada Drzewińskie-

go. Nakład wydania wynosi 1 tysiąc 
bezpłatnych egzemplarzy. 

Za pośrednictwem LGD „Nasze 
Roztocze” na wydanie tej książki 
udało się pozyskać 12 tys. zł. z unij-
nego Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Koordynatorem projektu 
była Elżbieta Jamroz – kierownik 
MBP w Józefowie. Albumy trafią 
do czytelników za pośrednictwem 
bibliotek, szkół i placówek kultural-
nych na terenie wspomnianych gmin 
Zamojszczyzny.

Najnowsze wydanie ma przede 
wszystkim promować niezwykłe wa-
lory Roztocza. Tworząc to opracowa-
nie chciano ocalić od zapomnienia 
lokalne czasem zabawne, czasem 
mroczne opowieści. A turystów skie-
rować na szlak zebranych w albumie 
legend i zachęcić do odwiedzenia 
magicznego Roztocza.

Alina Słota

Album o legendach Roztocza
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Urodziny, śluby, zgony
Statystyczne podsumowanie

Po rocznej przerwie powracamy do 
przedstawienia na łamach „Gazety 

Krasnobrodzkiej” informacji związanych 
z liczbą urodzeń, zawartych związków 
małżeńskich i liczby zgonów odnotowa-
nych w dokumentach Referatu Ewidencji 
Ludności Urzędu Miejskiego oraz Urzędu 
Stanu Cywilnego w Krasnobrodzie.

W artykule dokonano podsumowania 
i porównania dwóch ostatnich lat: 2011 i 
2012. W tabelach zaś przedstawiane zosta-
ły dane z ostatnich 10 lat. 

URODZENIA

Liczba urodzeń
W roku 2011 w gminie Krasnobród 

urodziło sie 66 dzieci (w tym zameldowa-
ne: Krasnobród 25, pozostałe miejscowo-
ści 41), natomiast w 2012 roku tylko 68 (w 
tym zameldowane: 29 w Krasnobrodzie, 
39 w pozostałych miejscowościach gmi-
ny) .  

W dwóch ostatnich latach urodziło się 
więcej dziewczynek: w 2011 – 34 dziew-
czynek i 32 chłopców, w 2012 – 39 dziew-
czynek i 29 chłopców. Odwrotnie było w 
latach 2009-2010, wówczas urodziło się 
więcej chłopców.

Miejsce urodzenia
W 2011 roku zdecydowana większość 

dzieci urodziła się w Zamościu (38 uro-
dzeń), na drugim miejscu był Tomaszów 
Lubelski (17 urodzeń). Wśród miejsc uro-
dzenia dzieci zameldowanych w Krasno-
brodzie są też takie miasta jak: Warszawa, 
Biłgoraj, Krasnystaw, Lublin, Piaseczno. 
Spośród dzieci urodzonych w 2011 roku  4 
urodziło się poza granicami naszego kra-
ju, a takich miastach jak: Madryt (Hisz-
pania), Kingston, Aylesbury i Broomfield 
- wszystkie w Wielkiej Brytanii. W przy-
padku dzieci urodzonych poza granicami 
dokonano transkrypcji, tj. wpisania do 
polskich ksiąg aktów urodzenia sporzą-

dzonych poza naszym krajem. 
W 2012 roku, podobnie jak rok wcze-

śniej, spośród 68 narodzonych dzieci naj-
więcej urodziło się w Zamościu (47) i w 
Tomaszowie Lubelskim (14). Miejscem 
urodzenia był też Lublin i Świdnik, ale 
także miasta poza naszymi granicami: Du-
blin (Irlandia) i Svedela (Szwecja). 

Najpopularniejsze imiona 
Najpopularniejsze imię męskie w 2011 

roku to Adam, na drugim miejscu są takie 
imiona jak: Jakub, Kacper i Łukasz.  

Natomiast w 2012 roku najpopular-
niejsze imiona męskie to Dawid i Patryk, 
otrzymało je 3 chłopców, na drugim miej-
scu popularności były: Kamil, Michał i 
Filip.

Jeśli chodzi o najpopularniejsze imię 
żeńskie, to w 2011 roku jest nim Julia, 
otrzymało je aż 6 dziewczynek, na dru-
gim miejscu była Amelia – imię to nadano  
4-krotnie. Po trzy dziewczynki otrzymały 
imiona: Zuzanna i Nikola. 

W 2012 roku zaś najpopularniejsze 
imiona to Weronika i Lena – tak mają na 
imię 4 dziewczynki urodzone w minionym 
roku. Na drugim miejscu popularności w 
2012 roku są: Emilia i Ewa – imiona te 
wybrano po 3 razy. 

ZGONY
W 2011 roku na terenie miasta i gminy 

Krasnobród liczba zgonów wyniosła 93 i 
była aż o 19 niższa niż w roku 2010. 

Spośród 93 osób, które odeszły z na-
szej społeczności lokalnej w 2011 roku: 
42 to mieszkańcy Krasnobrodu (w tym 19 
DPS Krasnobród), 51 mieszkańców pozo-
stałych miejscowości naszej gminy (w tym 
7 DPS Majdan Wielki).

Uwzględniając podział ze względu na 
płeć osób, które odeszły z naszej społecz-
ności, to zmarło więcej mężczyzn – 48 niż 
kobiet - 45. Najmłodsza osoba, którą po-
żegnaliśmy w 2011 roku miała 40 lat, zaś 
najstarsza 97.

Natomiast w 2012 roku liczba zgonów 
na terenie miasta i gminy Krasnobród była 
mniejsza od roku poprzedniego i wyniosła 
91. Spośród nich 44 to mieszkańcy Kra-
snobrodu (w tym 20 DPS Krasnobród), a 
47 - mieszkańcy pozostałych miejscowo-
ści naszej gminy (w tym 2 - DPS Majdan 
Wielki).  

W przeciwieństwie do roku 2011 w 
roku 2012 zmarło więcej kobiet – 48 niż 
mężczyzn – 43.

Ciąg dalszy na str. 14

Lata 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

URODZENIA 
ogółem

64 95 80 59 71 74 85 72 66 68

w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:

Miasto 

Krasnobród
20 33 29 23 32 29 45 35 25 29

Wsie Gminy 
Krasnobród

44 62 51 36 39 45 40 37 41 39

Tabela Nr 1: Dane liczbowe dotyczące urodzeń w latach 2011-2012 z podziałem uwzględniającym 
miejsce zameldowania (miasto Krasnobród, miejscowości gminy Krasnobród) oraz płeć dzieci.

Miejscowość
Urodzenia

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dominikanówka 3 6 4 2 2 7 3 5 4 1

Grabnik 1 1 2 0 0 1 3 0 2 2

Hucisko 2 2 3 0 2 0 4 0 2 4

Hutki 2 3 3 2 5 3 4 2 3 2

Hutków 5 9 5 4 2 5 4 7 4 3

Kaczórki 2 6 0 0 1 4 2 3 2 0

Krasnobród 20 33 29 23 32 29 38 30 25 29

Majdan Mały 1 3 3 2 5 0 2 0 0 5

Majdan Wielki 11 7 12 9 5 8 3 9 8 8

Majdan Wielki 
ul. Borki

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Malewszczyzna 1 2 1 0 2 1 4 0 0 2

Nowa Wieś 2 1 1 3 2 1 1 3 1 3

Podklasztor - 1 0 0 0 1 0 1 1 1

Potok Senderki 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1

Stara Huta 5 2 1 1 2 0 3 2 1 0

Szur - 1 1 0 0 1 1 0 0 0

Wólka Husińska 2 7 9 6 4 5 6 4 6 4

Zielone 4 6 5 5 5 7 6 5 6 3

Razem: 64 95 80 59 71 74 85 72 66 68

Tabela Nr 2: Informacje o liczbie urodzeń z podziałem na poszczególne miejscowości, w których 
nowo narodzone dzieci są zameldowane.



Gazeta     rasnobrodzka14 Marzec 2013

Urodziny, śluby, zgony
Statystyczne podsumowanie

Ciąg dalszy ze str. 13
Najmłodsza osoba, którą pożegnali-

śmy w minionym roku miała 15 lat, zaś 
najstarsza przeżyła 99. Do obchodów 100 
rocznicy urodzin zbrakło niespełna 1,5 
miesiąca.

LATA 2011 – 2012 
W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

ŚLUBY
Rok 2011

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Kra-
snobrodzie sporządzono 72 akty małżeń-
stwa. Podobnie jak w latach poprzednich 
zdecydowaną większość stanowiły śluby 
konkordatowe – było ich 65, 4 - to śluby 
cywilne i 3 transkrypcje aktów zagranicz-
nych. Ponownie zawierało związki mał-
żeńskie 5 osób.

Miejsce zamieszkania osób 
zawierających związki małżeńskie
Wśród zawartych związków mał-

żeńskich: 8 to związki, w których oboje 
małżonkowie są zameldowani w naszej 
gminie, 30 – to związki mieszane, w któ-
rych jeden z małżonków pochodzi z gmi-
ny Krasnobród, a drugi z innej gminy (w 
tym: 26 mężczyzn i 4 kobiety spoza gminy 
Krasnobród), 35 to pary, w których oboje 
małżonkowie są spoza terenu gminy Kra-
snobród. 

Obcokrajowiec zawierający małżeń-
stwo w Krasnobrodzie, to obywatel Wiel-
kiej Brytanii. Polki zawierały małżeństwa: 
we Włoszech z Włochem, w Irlandii z 
obywatelem Republiki Mauritius, Repu-
blice Południowej Afryki – obywatel RPA, 
a także w Niemczech – obydwoje Polacy.

Wiek małżonków
Biorąc pod uwagę wiek osób stających 

na ślubnym kobiercu, to najmłodszy męż-
czyzna zawierający związek małżeński 
miał 21 lat, a najstarszy 55 lat. Najmłod-
sza kobieta to 18-latka, a najstarsza miała 
47 lat. 

Wybór nazwiska
Spośród 72 aktów małżeństwa sporzą-

dzonych w USC w Krasnobrodzie w 2011 
roku 8 pań zdecydowało się na nazwisko 
dwuczłonowe, tj. do swojego nazwiska 
dołączyły nazwisko męża, 4 panie pozo-

stawiły swoje nazwisko, pozostałe – 60 
przybrały nazwisko męża.

Rok 2012

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Kra-
snobrodzie sporządzonych zostało 67 ak-
tów małżeństwa, a więc o 5 mniej niż w 
roku 2011. Spośród tych ślubów 59 to ślu-
by konkordatowe, 4- cywilne oraz 4 trans-
krypcje aktów zagranicznych (wpisanie do 
ksiąg USC aktów małżeństwa zawartych 
za granicą). 6 osób zawierało ponowne 
związki małżeńskie.

Miejsce zamieszkania osób 
zawierających związki małżeńskie.
Wśród zawartych związków małżeń-

skich: 8 to związki, w których małżon-
kowie są z naszej gminy, 27 – związki 
mieszane,  w których jeden z małżonków 
pochodzi z gminy Krasnobród, a drugi 
z innej gminy (20 mężczyzn i 7 kobiet), 
aż 32 śluby zawarły pary, w których mał-
żonkowie pochodzą spoza terenu gminy 
Krasnobród.  Obcokrajowcy zawierający 
małżeństwo w Krasnobrodzie, to obywa-
tel Wielkiej Brytanii i obywatel Ukrainy. 

Polki zawierały małżeństwa: we Włoszech 
- 2 i w Niemczech 1.

Wiek małżonków
Najmłodszy mężczyzna zawierający 

związek małżeński miał 20 lat, najstarszy 
61 lat. Najmłodsza kobieta to 18-latka, a 
najstarsza miała 52 lat.  

Wybór nazwiska
Spośród 69 aktów małżeństwa sporzą-

dzonych w USC w Krasnobrodzie w 2012 
roku 45 pań przyjęło nazwisko męża, 9 pań 
zdecydowało się na nazwisko dwuczłono-
we, tj. do swojego nazwiska dołączyły na-
zwisko męża, 6 pań pozostały przy swoim 
nazwisku. W jednym przypadku mężczy-
zna przyjął nazwisko żony.

Najpopularniejsze miesiące
Najpopularniejsze miesiące na zawie-

ranie związków małżeńskich w 2011 roku 
to sierpień i wrzesień - po 12, czerwiec – 
10 oraz maj – 8. Podobnie w roku 2012, 
najwięcej małżeństw zawarto we wrześniu 
– 16 i sierpniu – 12, a także w paździer-
niku – 9.

Akty urodzenia sporządzone w USC
W 2011 roku  sporządzono 3 akty uro-

dzenia – wszystkie to transkrypcje, tzn. 
wpisanie zagranicznego aktu urodzenia 
dziecka do ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego. 
Dzieci urodzone w roku: 2010 – 1 dziecko, 
2011 – 2 dzieci (1 chłopiec i 2 dziewczyn-
ki), kraj urodzenia Wielka Brytania – 2 i 
Irlandia 1.

Ciąg dalszy na str. 15

Miejscowość
Zgony

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dominikanówka 4 2 1 2 4 4 1 3 3 5

Grabnik 0 1 1 0 2 1 3 0 1 0

Hucisko 3 7 0 1 3 1 4 4 2 2

Hutki 2 3 4 5 3 3 6 5 5 1

Hutków 12 4 4 8 4 6 6 7 5 8

Kaczórki 6 3 4 4 1 4 1 5 2 2

Krasnobród
(bez DPS)

20 31 21 19 20 28 30 25 24 24

Majdan Mały 4 4 5 1 8 6 4 5 3 2

Majdan Wielki
(bez DPS)

21 6 9 15 9 6 8 10 11 9

Malewszczyzna 0 3 2 1 3 3 1 4 1 2

Nowa Wieś 1 1 2 0 2 0 1 0 0 2

Podklasztor
ul. Turzyniec

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Potok Senderki 0 1 2 1 3 0 1 6 1 0

Stara Huta 3 3 2 2 3 3 1 4 1 3

Szur 1 2 1 2 0 1 1 2 0 1

Wólka Husińska 4 5 4 9 5 3 2 7 4 3

Zielone 6 3 5 4 3 5 7 4 4 4

Domy Pomocy 
Społecznej  

26 26 20 26 31 31 24 21 26 22

Razem: 113 105 87 101 104 105 101 112 93 91

Tabela Nr 4: Dane dotyczące liczby zgonów w latach 2011-2012 
z podziałem na poszczególne miejscowości naszej gminy.

Lata 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Śluby 
ogółem

67 53 71 55 67 82 74 69 72 67

w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:

Konkordatowe 59 49 63 48 56 69 69 60 65 59

Cywilne 7 3 4 2 9 6 5 3 4 4

Transkrypcje 1 1 4 5 2 7 0 6 3 4

Tabela Nr 3 przedstawia zestawienie ogólnej liczby sporządzonych aktów małżeństwa w latach 
2011-2012 w USC Krasnobród, z podziałem na śluby konkordatowe cywilne i transkrypcje.
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W 
dniu 17 lutego br. w Krasno-
brodzkim Domu Kultury odby-

ło się IX Walne Zgromadzenie Człon-
ków Krasnobrodzkiego Towarzystwa 
Wędkarskiego, na które przybyło blisko 
100 członków oraz kilkanaście osób chęt-
nych do wstąpienia w szeregi Towarzy-
stwa. 

Obradom Walnego Zgromadzenia 
przysłuchiwał się zaproszony przez Za-
rząd Towarzystwa burmistrz Krasnobro-
du Wiesław Chmielowiec i kierownik re-
feratu UM Wojciech Wyszyński, którzy w 
swoich wystąpieniach w ogólnym zarysie 
przedstawiali koncepcję pogłębiania czę-
ści zalewu pod przyszłe kąpielisko. 

Kolejno Zarząd Towarzystwa, Komi-
sja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, Rzecz-
nik Dyscyplinarny oraz Komendant 
Społecznej Straży Wędkarskiej złożyli 
sprawozdania ze swojej działalności, 
po czym odbyła się dość ciekawa i oży-
wiona dyskusja. Na większość zadawa-
nych pytań odpowiadał prezes Zarządu 

KTW Marek Olszewski, który starał się 
na poszczególne pytania i sugestie od-
powiadać dość szczegółowo, przedsta-
wiając informacje o pracy Towarzystwa 

i prowadzonej gospodarce rybacko – 
wędkarskiej. Należy dodać, że do To-
warzystwa należy ponad 150 członków, 
(2012 r. Sąd Koleżeński wykluczył jedne-
go członka Towarzystwa, a dwóch ukarał 
karami porządkowymi). 

Zarybienia jakie dokonano w roku 
2012 wyniosły ogółem ponad 7 ton 725 
kg takich gatunków ryb jak: szczupak, 
karp kroczek i handlowy, karaś złoty i 
srebrny, lin, które zostały w większości 
wpuszczone do zbiornika późną jesienią 
i po zimowej aklimatyzacji, będą nagrodą 
dla cierpliwych podczas wędkarskich za-
siadek w tym roku. 

Po dość owocnej dyskusji, przyszedł 
czas na podejmowanie uchwał i wnio-
sków. Walne Zgromadzenie Członków 
w pierwszej kolejności podjęło uchwałę 
o udzieleniu absolutorium dla Zarządu 

za okres sprawozdawczy. 
W formie uchwał przy-
jęto Budżet na rok 2013 
Krasnobrodzkiego Towa-
rzystwa Wędkarskiego 
w wysokości ponad 20 
tys. zł z upoważnieniem 
Zarządu do dokonywania koniecznych 
zmian w trakcie roku, przyjęto Kalendarz 
Imprez Sportowych na 2013 rok i wpro-
wadzono zakaz połowu ryb drapieżnych 
do końca 2013 roku oraz podwyższono 
opłatę za wpisowe do 50 zł. 

Po zakończeniu Walnego Zgroma-
dzenia odbyło się posiedzenie Zarządu, 
na którym chętni do przystąpienia do 
Towarzystwa mogli się zarekomendować 
osobiście lub przez członka wprowadza-
jącego. W ten sposób Zarząd przyjął 11 
niezwykle szczęśliwych nowych człon-
ków, którym już dziś możemy pogratu-
lować.

J. Oś

Walne Zgromadzenie Członków KTW

Urodziny, 
śluby, zgony

Statystyczne podsumowanie

Ciąg dalszy ze str. 14
Natomiast w 2012 roku sporządzo-

nych zostało 9 aktów urodzenia, były 
to również transkrypcje. Do ksiąg USC 
wpisane zostały dzieci urodzone w la-
tach 2006-2012 (1 z 2006r., 1 z 2010r., 
2 z 2011r. i 5 z 2012r.) – 7 chłopców i 2 
dziewczynki.

Kraj urodzenia to: Wielka Brytania 
– 5 dzieci, oraz Hiszpania, Szwecja, Ir-
landia i Włochy – po jednym dziecku.

Zarówno w przypadku aktów spo-
rządzonych w 2011 i 2012 roku w 
większości rodzicami dzieci byli Polacy 
przebywający za granicą, tylko w jed-
nym przypadku ojciec był obcokrajow-
cem.

Powyższy artykuł został przygo-
towany w oparciu o dane otrzymane z 
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie. 
Serdecznie dziękuję p. Alicji Parkitny – 
kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego 
w Krasnobrodzie oraz p. Kazimierze 
Kurantowicz - z-cy kierownika USC, 
prowadzącej sprawy z zakresu ewiden-
cji ludności,  za współpracę przy jego 
opracowaniu.

M. Czapla

Od lutego br. Krasnobrodzki Dom 
Kultury wzbogacił swoją ofertę o 

dodatkową formę zajęć jaką jest zumba.  
Zumba zawiera w sobie elementy tań-

ca i aerobiku. To taniec łączący elementy 
tańców latynoamerykańskich (merengue, 
salsy, cumbii, reggaetonu, flamenco, sam-
by, tańca brzucha, cha-chy, rumby, twista) 
oraz fitness. Został opracowany przez tan-
cerza i choreografa Alberto „Beto” Pereza 
w Kolumbii. Choć początki zumby sięga-
ją lat 90-tych XX wieku, to u nas stała się 
popularna od niedawna.

Zajęcia w KDK, w których uczest-
niczą osoby dorosłe, odbywają się we 
wtorki, w dwóch grupach. Pierwsza z 
nich rozpoczyna zajęcia o godz. 16.00 
i jest to „ZUMBA GOLD” tj. specjalnie 
opracowany program zajęć taneczno-ru-

chowych o mniejszej intensywności (dla 
osób o słabszej kondycji, osób w starszym 
wieku). Natomiast druga grupa, która ma 
zajęcia z tradycyjnej ZUMBY FITNESS 
rozpoczyna je o godz. 19.15. 

Zajęcia są odpłatne i prowadzone przy 
współpracy ze Szkołą Tańca Magdalena i 
Janusz Myka z Zamościa.

Już po kilku pierwszych spotkaniach 
Zumba zyskała uznanie uczestników za-
jęć. Jest bowiem bardzo ciekawą formą 
aktywnego wypoczynku i dobrej zaba-
wy, która poprawia kondycję i kształtuje 
sylwetkę, a także wprowadza w dobry 
nastrój.

Są jeszcze wolne miejsca w grupie 
pierwszej. Zapraszamy więc wszystkich 
chętnych do uczestnictwa w zajęciach 
ZUMBY GOLD. Szczegółowe informa-
cje, kontakt: 84 660 71 17. 

M. Czapla

ZUMBA W KDK

Z okazji Świąt Wielkanocnych
najlepsze życzenia dla obecnych 

i przyszłych  Klientów 
składa

UNIQA 
Towarzystwo Ubezpieczeń

Zapraszamy do naszych BIUR:
Tomaszów Lubelski ul. Orzeszkowej 2

Krasnobród ul. 3 Maja 42
tel. 881-462-385

Serdecznie zapraszamy !!!
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Małe projekty 
i Jubileusz 20-lecia „Wójtowian”

W 
związku z przypadającym 
w tym roku Jubileuszem 20-

lecia działalności zespołu folklorystycz-
nego „Wójtowianie” z  Krasnobrodu, w 
2012 roku zostały opracowane i złożone 
do Lokalnej Grupy Działania „Nasze 
Roztocze” dwa wnioski na realizację 
następujących projektów: „Wydanie 
broszury reklamującej Roztocze z płytą 
kompaktową Zespołu Folklorystyczne-
go „WÓJTOWIANIE” oraz „Zakup 
strojów ludowych dla Zespołu Folk-
lorystycznego „WÓJTOWIANIE” z 
Krasnobrodu”. Oba te projekty są reali-
zowane w roku 2013 przy   współfinan-
sowaniu ze środków Unii Europejskiej 
w ramach osi IV LEADER działanie 
4.1/413 – „Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju” Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pierwszy projekt realizowany jest 
przez Gminę Krasnobród. Jego celem 
jest powiązanie jubileuszu krasno-

brodzkiego Zespołu Folklorystycznego 
„Wójtowianie” z promocją walorów tu-
rystycznych, przyrodniczych i kulturo-
wych gmin zrzeszonych w LGD „Nasze 
Roztocze”.  W ramach projektu wydany 
zostanie album składający się z płyty 
kompaktowej CD z muzyką zespołu 
„Wójtowianie” wraz z  broszurą infor-
macyjną promującą walory turystyczne, 
przyrodnicze i kulturowe gmin zrzeszo-
nych w LGD „Nasze Roztocze”. Bro-
szura zamieszczona w albumie zawie-
rała będzie teksty wybranych piosenek, 
które będą nagrane na płycie, dedykację  
zespołu dla odbiorców płyty, biografię 
zespołu oraz profesjonalne zdjęcia wy-
konane w obiektach i plenerach na tere-
nie gmin Zwierzyniec, Józefów, Zamość 
i Krasnobród. Nakład wynosi 5000 egz. 
Wartość całkowita projektu to kwota 
18.660,00 zł., a dofinansowanie z Unii 
Europejskiej wyniesie 70%. 

Wnioskodawcą i realizatorem dru-

giego projektu jest Krasnobrodzki Dom 
Kultury. Projekt ma na celu    ożywienie 
kulturowe oraz aktywizację społeczno-
ści lokalnej poprzez zakup strojów lu-
dowych dla zespołu folklorystycznego 
„Wójtowianie” z Krasnobrodu, kulty-
wującego miejscowe tradycje, obrzędy 
i zwyczaje. W ramach operacji plano-
wany jest zakup: 7 kompletów strojów 
damskich, na który składają się: spód-
nica wykończona szczotką, koszula ha-
ftowana ręcznie, gorset, zapaska hafto-
wana, korale oraz 6 kompletów strojów 
męskich, na który składają się: spodnie 
wełniane (z sukna), koszula haftowana 
ręcznie, pas skórzany, kamizelka weł-
niana, kapelusz słomiany oraz  6 par bu-
tów skórzanych czarnych z cholewkami. 
Wartość całkowita projektu - 17.661,60 
zł., w tym dofinansowanie z Unii Euro-
pejskiej - 9.335,00 zł.

Efekty realizowanych projektów 
będą zaprezentowane 3 maja 2013r. w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury podczas 
obchodów Jubileuszu 20-lecia Zespołu 
Folklorystycznego „Wójtowianie”, na 
które już teraz serdecznie zapraszamy.

M. Czapla

Śpiewający 
Słowik

Już po raz drugi Krasnobrodz-
ki Dom Kultury będzie orga-

nizatorem Eliminacji Powiatowych 
Wojewódzkiego Konkursu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”. Odbę-
dą się one 26 kwietnia 2013r. i będą organizowane we 
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Zamościu. 

Uczestnikami konkursu są soliści, którzy startują w 
trzech kategoriach: wiekowych: 6-10 lat, 11-13 lat, 14-
16 lat.

Do eliminacji powiatowych w Krasnobrodzie zapro-
szeni zostaną reprezentanci wszystkich gmin naszego 
powiatu. Laureaci wyłonieni podczas przesłuchań w dniu 
26 kwietnia br. wraz z laureatami z innych powiatów we-
zmą udział w etapie wojewódzkim konkursu, który odbę-
dzie się w dniach 5-6 czerwca w Rykach.

Aby wybrać najlepszych solistów z terenu gminy 
Krasnobród, którzy będą nas reprezentować w konkursie 
powiatowym, w dniu 16 kwietnia br. w KDK odbędą się 

eliminacje gminne. 

M. Czapla

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Ra-
dość i Nadzieja” w Dominikanówce informuje, że wnio-

sek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach 
działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego 
PROW na lata 2007-2013 dotyczący operacji ,,Spotkanie z ce-
ramiką” został pozytywnie rozpatrzony. W ramach tego projektu 
został zakupiony piec służący do wypalania ceramiki. Całkowity 
koszt projektu to 9.560,00 zł., z czego dofinansowanie wynosi 
6.960,66 zł.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Radość i 
Nadzieja” w swoich działaniach stara się wspierać m.in. Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Dominikanówce. Poprzez realizację opera-
cji zostanie doposażona pracownia ceramiczno-garncarska, dzię-
ki czemu będzie można prowadzić w niej kompleksowe warsztaty 
ceramiki dla mieszkańców z obszaru LGD w tym również uczest-
ników WTZ. 

Urszula Czapla
Wiceprezes Stowarzyszenia „Radość i Nadzieja”

„Spotkanie 
z ceramiką”



Pani Marioli Czapla 

– Redaktor Naczelnej „Gazety Krasnobrodzkiej”

Całemu Zespołowi Redakcyjnemu,
Panom Burmistrzom – Wiesławowi Chmielowcowi

i Stanisławowi Jędrusinie, Samorządowi z Przewodniczącym 
Panem Kazimierzem Misztalem oraz całej społeczności 

Miasta i Gminy Krasnobród

Wysławiając Chrystusa w Tajemnicy  Jego śmierci i zmartwych-

wstania, stajemy przed Nim – pełnym blasku i chwały, aby na nowo 
zaczerpnąć ożywczego Źródła. 

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Państwu 
pełne chrześcijańskiej miłości życzenia: długich lat życia w dobrym 

zdrowiu, spokoju i radości, obfitości Łask Bożych 
i wszelkiej szczęśliwości. 

Niech Zmartwychwstały Pan 
przybędzie w czasie Poranka Wielkanocne-

go ze swoim światłem i umocni wszystkie 
Państwa wysiłki oraz szlachetne zamiary, 

usunie obawy i lęki.

Krasnobrodzka Rodzina Radia Maryja

wraz z opiekunem

ks. Krzysztofem Augustynkiem
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Zbiórka 
elektrośmieci

Uczniowie  ze Szkoły Podsta-
wowej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim  
organizują zbiórkę elektrośmieci tj. 
stare, zużyte, niesprawne urządzenia 
elektryczne i elektroniczne oraz baterie, 
które wydzielają toksyczne substan-
cje, zanieczyszczają powietrze, glebę i 
wodę, powodują wzrost zachorowalno-
ści na choroby nowotworowe. 

Informujemy wszystkich mieszkań-
ców gminy Krasnobród i gmin sąsied-
nich, że zużyty sprzęt można dostar-
czyć nieodpłatnie do punktów zbiórki 
mieszczących się w Zakładzie Gospo-
darki Komunalnej w Majdanie Wiel-
kim i Szkole Podstawowej  w Majdanie 
Wielkim w godzinach od 7:00 do 15:00. 
Zbiórka prowadzona jest już od 1 lute-
go i będzie trwać do 25 kwietnia 2013 
roku. Gminna zbiórka elektrośmieci od-
będzie się dnia 25 kwietnia 2013 roku, 
tego dnia wszyscy mieszkańcy gminy 
mogą wystawić elektrośmieci przed 
swoje domy.
                                                       

Zespół „Eko-Wschodni”

Tradycją już staje się, iż dzieci i młodzież z naszej 
szkoły nie mogą nudzić się w wolnym czasie. Po 

raz kolejny zostały zorganizowane dla nich „Ferie Zimowe 
w szkole”. 

Tegoroczne ferie dla dzieci minęły w sposób interesujący 
i pełen atrakcji. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli cie-
szyły się dużym zainteresowaniem. Odbywały się w godz. 
8-13. Codziennie na zajęcia przychodziło ok. 30 uczniów. 
Uczestnicy spędzili wolny czas w zorganizowany sposób. 
Pod opieką wychowawców brali udział w zajęciach plastycz-
nych, muzycznych, sportowych, a także w grach, zabawach 
oraz w zajęciach o tematyce - przeciwdziałania uzależnie-
niom. Wstępem do codziennych zajęć był poranek z książką 
w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Współpraca naszej szkoły z Wielką Orkiestrą Świątecz-
nej Pomocy, dzięki której otrzymaliśmy wiele cennych ma-
teriałów, pozwoliła nam przeprowadzić z naszymi uczniami 
ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych 
wypadkach.

Szozda Krystyna
Kończewska Maria

Ferie Zimowe 2013
w Szkole Podstawowej w Majdanie Wielkim
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W 
dniu 19.02.2013r. w Krasno-
brodzkim Domu Kultury od-

były się warsztaty kulinarne w ramach 
projektu współpracy „Gotowanie Atrak-
cją Regionu” realizowanego przez dwie 
lokalne grupy działania: LGD „Nasze 
Roz-tocze” będące liderem projektu 
oraz LGD „Ziemia Zamojska”. 

W warsztatach uczestniczyło 15 
pań, które poznawały przepisy tradycyj-

nej kuchni Zamojszczyzny i Roztocza. 
Gospodynie przygotowały krupnik roz-
toczański z kaszą gryczaną, rejbak roz-
toczański, kaczkę pieczoną w miodzie 
z jabłkami oraz cebularze zamojskie. 
W ramach warsztatów panie uczyły się 
także zasad nakrywania i dekoro-wania 
stołu. 

Zajęcia zakończyła degustacja przy-
gotowanych potraw. Warsztaty pro-

wadził p. Adam Kot, który przybliżył 
uczestniczkom tajniki lokalnej kuchni i 
przekonywał, że tradycje kulinarne Za-
mojszczyzny i Roztocza są ważnym ele-
mentem świadczącym o atrakcyjności 
naszego regionu.
    

    

LGD „Nasze Roztocze”

Warsztaty kulinarne
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Podziękowania
Serdecznie dziękujemy Panu 

Marcinowi Nowosadowi – nauczy-
cielowi wychowania fizycznego w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Krasnobrodzie za trud włożony 
w  organizację „Białej Szkoły” dla 
uczniów ZSO, oraz za opiekę nad 
naszymi dziećmi podczas ich wy-
jazdu i pobytu w Kluszkowcach.

Rodzice uczestników 
„Białej Szkoły”

PODZIĘKOWANIE
Pragnę bardzo serdecznie i gorąco podziękować wszystkim, którzy wzięli udział 

w uroczystościach pogrzebowych mojej mamy

Śp. Agaty Dziura
Słowa podziękowania kieruję do Radnych Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, 

przedstawicieli Stowarzyszenia „Ach Zielone” z Zielonego, Koła Żywego Różańca 
z Wólki Husińskiej. Dziękuję również mieszkańcom Wólki Husińskiej, Husin, Kra-
snobrodu i Zielonego oraz wszystkim życzliwym osobom.

W imieniu swoim i całej rodziny składam również podziękowania za okazane 
wyrazy sympati i życzliwości podczas choroby mojej mamy, oraz za przekazane wy-
razy współczucia i kondolencje z powodu jej śmierci. Wszystkim jeszcze raz bardzo 
gorąco z całego serca  dziękuję  za wsparcie w tych trudnych dla nas chwilach.

     Mieczysław Dziura z Rodziną

7 marca 2013 r. w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, 
odbyły się eliminacje gminne Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”. 

Najwięcej emocji zapewnia rywa-
lizacja uczniów szkół podstawowych, 
gdyż tylko jeden uczeń reprezentuje 
naszą gminę na szczeblu powiatowym. 
W tym roku sukces powtórzyła ubie-
głoroczna finalistka - Klaudia Szozda 

uczennica Szkoły Podstawowej w Maj-
danie Wielkim, pozostali finaliści to 
Kacper Osuch – ZSP w Krasnobrodzie, 
Partycja Kostrubiec – SP w Majdanie 
Wielkim, Filip Kalita – SP w Kaczór-
kach, Grzegorz Macheta – SP Kaczór-
kach.

Krasnobrodzkie Gimnazjum repre-
zentować będzie Bartłomiej Nawój do 

finału doszli również: Katarzyna Wnuk, 
Mateusz Gontarz, Ewelina Handora, 
Paulina Działa. W kategorii Liceum 
najlepsza była Justyna Bukała, fina-
listki to: Beata Nędzyńska, Agnieszka 
Żuk, Karolina Trześniowska, Sylwia 
Mieszczyńska.

Turniejowi wiedzy od lat towarzy-
szy wystawa prac plastycznych Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego. 
W tym roku pod hasłem „Twoja wiedza 
i czujka czadu w domu, tlenek węgla 
nic złego nie zrobi nikomu”. Funda-
torem nagród szczebla gminnego jest 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie, a kon-
kurs organizuje Samorząd Uczniowski 
ZSO wraz z opiekunem panią Haliną 
Gontarz oraz pan Jarosław Jabłoński. 
Gratulacje dla finalistów i życzenia 

dalszych sukcesów na wyższych szcze-
blach. Zapraszamy w przyszłym roku.

A oto informacja o wynikach etapu 
gminnego konkursu plastycznego.

Dnia 04.03.2013 roku w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. Jana 
Pawła II w Krasnobrodzie zebrała się 
Komisja Konkursowa w składzie: Hali-
na Gontarz – przewodnicząca, Marzena 
Kuniec, Bogusława Pawluk, która po 
obejrzeniu 98  prac plastycznych na-
desłanych na konkurs ze szkół z terenu 
gminy Krasnobród, do etapu gminnego 
zakwalifikowała 73 prace i wybrała 
najlepsze prace do etapu powiatowego:

I grupa 
młodsza, szkoła podstawowa:

Mateusz Pryciuk ZSP w Krasnobro-
dzie, opiekun – Alina Piela

Gabriela Wołowiec ZSP w Krasnobro-
dzie, opiekun – Alina Piela

Jakub Oryszczak SP w Kaczórkach, 
opiekun – Marzena Przytuła

Marcel Szpyra SP w Kaczórkach, 
opiekun – Anna Adamowicz

Karol Oryszczak SP w Kaczórkach, 
opiekun – Anna Szkałuba

II grupa 
 średnia, szkoła podstawowa:

Katarzyna Przytuła SP w Kaczórkach, 
opiekun – Katarzyna Buczak 

Jakub Kostrubiec SP w Majdanie 
Wielkim, opiekun –Alicja Głąb

Agnieszka Wołowiec ZSP w Krasno-
brodzie, opiekun – Marzena Kuniec
Maksymilian Rambon SP w Kaczor-
kach, opiekun – Katarzyna Buczak
Katarzyna Trąba ZSP w Krasnobro-

dzie, opiekun – Marzena Kuniec

III  grupa 
starsza, gimnazjum:

Monika Tytuła 
Stanisław Oleksak 

Magdalena Gomułka 
Natalia Kuniec 

Wiktoria Mulawa 
wszyscy z ZSO w Krasnobrodzie, 

opiekun – Halina Gontarz
IV grupa 

nauczanie indywidualne:
Magdalena Kozłowska 
i Amanda Ostapińska 

z ZSO w Krasnobrodzie, 
opiekun – Halina Gontarz

Wyróżnienia otrzymali:
I grupa 

młodsza, szkoła podstawowa:
SP w Kaczórkach: Marta Wróbel, San-
dra Szczerbińska, Oliwia Młynarczyk, 
Szymon Piskor, Dawid Czapla,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zie-
lonem: Wiktoria Burak, Michał Majda-
nik, Magdalena Umińska
ZSP w Krasnobrodzie: Karolina La-
lik, Krystian Piróg, 

II grupa 
średnia, szkoła podstawowa:

ZSP w Krasnobrodzie:  Wiktoria Gę-
śla, Norbert Gęśla, Anastazja Czapla
SP w Kaczórkach: Damian Berdzik, 
Eryk Guziak,
SP W Majdanie Wielkim: Patrycja 
Kostrubiec, Dominika Kostrubiec

III  grupa 
starsza, gimnazjum:

Ewelina Pakuła, Łucja Przytuła

Halina Gontarz

Młodzież zapobiega pożarom 
i czadowi mówi NIE!



Delegacja ZSO Krasnobród 
w Hiszpanii - program Comenius

4-11.02.2013r.


