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Certyfikat  na odnowę 
Majdanu Wielkiego

Wraz z rozpoczynającym się sezonem 
budowlanym bieżącego roku rozpoczęły 
się prace związane z realizacją projektu 
dofinansowywanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej, a dotyczącego Odnowy cen-
trum wsi w Majdanie Wielkim w Gminie 
Krasnobród. 

Zważywszy, że instytucja wdrażająca 
projekt unijny dla Majdanu Wielkiego, 
którą jest Urząd Marszałkowski w Lubli-
nie wydała certyfikat Gminie Krasnobród 
potwierdzający poprawność przeprowa-
dzenia przetargu na roboty budowlane w 
Majdanie Wielkim dopiero teraz zauwa-
żalny będzie widoczny postęp w prowa-
dzeniu zakontraktowanych robót. Obej-
mą one remontowe roboty budowlane w 
obiekcie świetlicy wiejskiej oraz roboty 
związane z budową chodnika z kostki 
brukowej i nowoczesnego oświetlenia 
ulicznego.

Od początku kwietnia prace związa-
ne z remontem świetlicy prowadzi firma 
Usługi Budowlane Małgorzata NAKA-
PAŁA. Firma ta już zamówiła komplet 
atestowanego wyposażenia placu zabaw 
oraz altanę ogrodową, które zainstalo-
wane zostaną w centrum wsi w bezpo-
średnim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej. 
Prace brukarskie związane z wykonaniem 
chodnika wykona  Zakład Remontowo – 
Budowlany – TRAMES Spółka jawna z 
Zamościa. Oświetlenie uliczne zamontuje 
firma ELTOP z Tomaszowa Lubelskiego. 
Zainstalowane lampy uliczne w Majdanie 
będą należały do najnowocześniejszych, 

gdyż wyposażone zostaną w reduktory 
mocy – przy niewielkim zmniejszeniu na-
tężenia światła oświetlenie uliczne zuży-
wało będzie mniej energii niż tradycyjne 
lampy nie posiadające tego układu.  
     

Ładowarko-koparka dla ZGK

Widząc potrzebę wymiany podsta-
wowego sprzętu komunalnego, od któ-
rego uwarunkowane jest prawidłowe 
funkcjonowanie Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Krasnobrodzie Burmistrz 

Krasnobrodu zdecydował się zakupić dla 
potrzeb podległego Gminie Krasnobród 
ZGK ładowarko – koparkę marki JCB – 
3D. Zakupiony sprzęt zastąpi dotychcza-
sową wysłużoną koparko-ładowarkę JCB 
stanowiącą dotychczasowe wyposażenie 
zakładu. Pomimo, że zakupiona maszyna 
nie jest fabrycznie nowa to znajduje się w 
bardzo dobrym stanie technicznym. Nowa 
koparka zabezpieczy potrzeby ZGK na 
tego rodzaju sprzęt na najbliższe 10 lat. 

Kontrakty na budowę kanalizacji

W pierwszej dekadzie kwietnia bie-
żącego roku Gmina Krasnobród rozstrzy-
gnęła przetarg nieograniczony na pełnienie 
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
nad budową kanalizacji sanitarnej w Kra-
snobrodzie. W skład powyższej inwestycji 
wchodzi cztery etapy budowy przewidzia-
ne na najbliższe 3 lata. Najkorzystniejszą 

ofertę na  usługę nadzoru złożyła firma 
Doradztwo i Wykonawstwo Robót Budo-
walnych AKTEX – Antoni KOPYTKO. 
Tej firmie Burmistrz Krasnobrodu przy-
znał kontrakt na pełnienie usługi nadzoru 
inwestorskiego.  

Równolegle z przydzieleniem tego 
kontraktu Burmistrz Krasnobrodu za-
warł kontrakt wykonawczy na budowę 
czterech etapów kanalizacji sanitarnej w 
Krasnobrodzie z Zakładem Remontowo-
Budowlanym w Zamościu  reprezento-
wanym przez Adama KUSTRĘ. Z uwagi, 
że inwestycja dofinansowywana jest  ze 
środków Unii Europejskiej dokumenty z 
przeprowadzonego przetargu na roboty 
budowlane i usługę nadzoru inwestorskie-
go nad tą budową zostaną przekazane do 
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w 
celu sprawdzenia prawidłowości przepro-
wadzenia procedury przetargowej. 

W związku z nadchodzącym sezonem 
wakacyjnym, aby nie wprowadzać ograni-
czeń w ruchu turystycznym Gmina Kra-
snobród zamierza przystąpić do realizacji 
inwestycji dopiero z początkiem września 
bieżącego roku. Po tym terminie na ulicy 
Zamojskiej i ul. Wczasowej w Krasnobro-
dzie prace budowlane związane z budową 
kanalizacji rozpocznie jednocześnie kilka 
brygad ZRB w Zamościu. Wartość reali-
zowanego projektu rozbudowy kanaliza-
cji sanitarnej w Krasnobrodzie wynosi 4,5 
miliona. zł. Do końca 2012r. kanalizacja 
sanitarna zrealizowana będzie w ulicach 
Zamojskiej, Wczasowej, Tomaszowskiej 
(I etap), Al.N.M.P. (I etap), Łąkowej, Ko-
nopnickiej, Sobieskiego, Królowej Mary-
sieńki, Lelewela, Modrzewiowej, Świer-
kowej, Łastowieckiego i Powstańców 
Styczniowych. 

II etap budowy trybun
na stadionie miejskim 

w Krasnobrodzie

Trwają prace związane z budą II sek-
tora trybun na miejskim stadionie sporto-
wym w Krasnobrodzie. Zostanie zamon-
towanych kolejnych 175 krzesełek. Prace 
wykonuje Zakład Gospodarki Komunal-
nej w Krasnobrodzie. Zakończenie prac 
planowane jest na połowę maja. III etap 
budowy trybun zaplanowany jest do re-
alizacji w 2011 roku. W sumie, po trzech 
etapach na stadionie będzie 500 miejsc 
siedzących.

opracowali:

S. Lizut i M. Czapla
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Zgoda buduje…(cz. 3)

Rozmowa z Burmistrzem Krasnobrodu Januszem Osiem

Mariola Czapla – Tradycje uzdrowi-

skowe w Krasnobrodzie sięgają wieku 
XIX, ale od niedawna mamy status miej-

scowości uzdrowiskowej. Osiem lat temu, 
kiedy staraliśmy się o uznanie Krasno-

brodu za uzdrowisko, przyjęto założenia 
o utworzeniu uzdrowiska dla 500 kura-

cjuszy. Czy mamy szansę stać się prężnym 
uzdrowiskiem przy obecnym potencjale 

gospodarczym i jak długo może potrwać 
jego tworzenie?

Janusz Oś: W latach 70., kiedy poja-
wiły się pierwsze koncepcje stworzenia z 
Krasnobrodu miejscowości letniskowej, 
zdecydowano, że na terenie gminy nie bę-
dzie lokalizowany żaden przemysł i zakła-
dy uciążliwe dla środowiska. Te działania 
spowodowały, że Krasnobród z miejsco-
wości o charakterze typowo rolniczym 
stopniowo zmieniał się w miejscowość 
wypoczynkową. Walory w postaci borowi-
ny i klimatu, czyli naturalnych surowców 
leczniczych, a do tego bogata przyroda 
sprawiły, że po ponad 30 latach funkcjo-
nowania Krasnobrodu jako miejscowości 
turystycznej miasto uzyskało status uzdro-
wiska. Aby Krasnobród stał się prężnym 
uzdrowiskiem potrzeba jeszcze wielu lat, 
konsekwentnych działań oraz stopniowe-
go zagospodarowywania poszczególnych 
części naszego miasta.

Do realizacji planów związanych z 
utworzeniem uzdrowiska dla 500 kura-
cjuszy niezbędnym jest zagospodarowa-
nie strefy uzdrowiskowej położonej w 
sąsiedztwie sanatorium na Podzamku. 
Główny wysiłek będzie kierowany na po-
szukiwanie inwestorów zainteresowanych 
budowaniem sanatoriów i obiektów o cha-
rakterze uzdrowiskowym.

Krasnobród jest miejscowością, która 
w ostatnich latach bardzo dynamicznie się 
rozwija, ale proces tworzenia uznanego 
uzdrowiska może potrwać nawet kolejne 
kilkadziesiąt lat.

M. Cz. – Jaką rolę na tym etapie two-

rzenia uzdrowiska pełni istniejące sana-

torium?
J. Oś: Sanatorium Rehabilitacyjne dla 

Dzieci jest jednostką podległą pod Powiat 
Zamojski i dysponuje 140 miejscami dla 
dzieci i dorosłych. Systematycznie moder-
nizuje swoją bazę, aby dostosować ją do 
stawianych wymogów. Samorząd gminy, 
widząc te wysiłki, rokrocznie wspiera sa-
natorium przekazując w miarę możliwości 
– w formie dotacji – środki finansowe na 
zakup różnego rodzaju sprzętów rehabili-
tacyjnych i budowę niezbędnej infrastruk-
tury. Mamy świadomość, że nie są to duże 

pieniądze, ale gmina ma do nadrobienia 
również ogromne zapóźnienia infrastruk-
turalne.

M. Cz. – Jakie plany i działania są 
czynione, aby poprawić rozwój turystyki 
i rekreacji w naszym mieście?

J. Oś: Pierwsze kroki zostały już 
uczynione, tym pierwszym elementem 
jest wybudowanie budynku – siedziby 
Centrum Informacji Turystycznej, które z 
założenia jest kompleksowo przygotowa-
ne do obsługi turystów. Tego typu obiektu 
od dawna brakowało w naszym mieście. 
Ważnym dla Krasnobrodu tematem bę-
dzie w najbliższym czasie zagospodaro-
wanie stref rekreacyjnych, które – oprócz 
swojej funkcji – będą pełniły swoistą rolę 
wizytówki naszego miasta. Jeszcze w tym 
roku planujemy rozpocząć prace przy za-
gospodarowaniu strefy rekreacji, która 
zlokalizowana jest 100 m od centrum Kra-
snobrodu i położona wzdłuż rzeki Wieprz. 
Korzystać z niej będą zarówno mieszkań-
cy, jak i wczasowicze. Zakończenie prac 
planowane jest na maj przyszłego roku. W 
ramach tego zadania zostanie dokończone 
zagospodarowanie strefy wypoczynku na 
Placu Siekluckiego.

Kolejnym etapem będzie zagospoda-
rowanie terenu rekreacyjnego przed zale-
wem z przeznaczeniem na miejsce imprez 
masowych. Na ten cel Krasnobród ma za-
rezerwowane środki finansowe.

W dalszym ciągu występuje potrzeba 
zagospodarowania terenów w centrum 
Krasnobrodu pomiędzy ulicami Lelewela 
i Kościuszki z przeznaczeniem na 7 hek-
tarowy park miejski. Czeka nas żmudny 
proces pozyskiwania gruntów na ten cel.

M. Cz. – A co z naszym zalewem Pa-

nie Burmistrzu? Czy już coś wiadomo?
J. Oś: Wniosek na rozbudowę za-

lewu jest już po ocenach i uzyskał mak-
symalną ilość punktów, czyli 100 na 100 
możliwych, plasując się na pierwszym 
miejscu listy rankingowej. Oznacza to, że 
otrzymamy dofinansowanie w wysokości 
ok. 3 mln zł z przeznaczeniem na roz-
budowę zalewu oraz zagospodarowanie 
terenów wokół niego. Jest to inwestycja 
długo oczekiwana i wręcz niezbędna dla 
rozwoju Krasnobrodu. W chwili obecnej 
opracowujemy poszczególne dokumenta-
cje projektowe, aby prace przy rozbudo-
wie i zagospodarowaniu mogły rozpocząć 
się późną jesienią bieżącego roku, chcemy 
kolejne etapy realizować pomiędzy sezo-
nami turystycznymi.

M. Cz. – Powoli zmierzamy do koń-

ca naszej rozmowy, która jest w pewnym 
sensie podsumowaniem pańskiej pracy. 
Zwykle przy podsumowaniach padają 
pytania o niepowodzenia i sukcesy? Czy 
zdarzyły się jakieś sytuacje, które uznałby 
Pan jako niepowodzenia?

J. Oś: Na szczęście w mojej pracy 
zdarzały się tylko małe niepowodzenia, 
o których nie warto nawet wspominać, 
ponieważ nie mają większego znaczenia 
i są typowe dla ludzi, którzy podejmują 
podobne wyzwania. Trudno mi je oceniać 
z uwagi na moje osobiste zaangażowanie. 
Ocenę tę pozostawiam innym.

M. Cz. – A co uznałby Pan za naj-
większe osiągnięcie w swojej pracy?

J. Oś: U podstaw rozwoju Krasnobro-
du jako miejscowości turystycznej była 
budowa zalewu.

Od przeszło 15 lat, tj. od 1995 roku, 
kiedy pojawiły się pierwsze koncepcje 
rozbudowy zbiorników, rozpoczęto stara-
nia związane z ich rozbudową; w końcu, w 
ubiegłym roku udało się rozpocząć prace 
polegające na modernizacji, a w zasadzie 
przebudowie – to znaczy powiększeniu do 
17 ha lustra wody z odpowiednim zago-
spodarowaniem otoczenia. Pewne prace w 
tym zakresie zostały po części wykonane, 
np. pogłębiono zalew, wybudowano nowe 
molo spacerowe, ale najważniejsze prace 
zostaną rozpoczęte po tym sezonie. Od 
podstaw zostanie wybudowana nowa część 
zbiornika w istniejącym stawie „Podkapli-
ca”, kolejne molo z platformą widokową 
oraz most nad połączonymi zbiornikami. 
Wybudowane zostaną ścieżki spacerowe 
wyłożone kostką brukową. Na groblach 
wokół zbiornika zostanie wybudowana 
ścieżka rowerowa i cały teren zostanie 
oświetlony. Na punkcie widokowym zo-
stanie dobudowany jeszcze jeden poziom 
wieży widokowej z zadaszeniem.

Dopełnieniem sukcesu będzie możli-
wość dojazdu do Krasnobrodu zmoderni-
zowaną drogą wojewódzką, której niestety 
i turyści i mieszkańcy nie mogą się docze-
kać.

M.Cz. – Kończąc naszą rozmowę ży-

czę abyśmy wszyscy mogli jak najszybciej, 
bezpiecznie podróżować w kierunku Za-

mościa nowo wybudowaną drogą. 
Dziękuję za rozmowę.
J. Oś: Dziękuję.
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Zestawienie ważniejszych inwestycji i przedsięwzięć
 realizowanych na terenie Miasta i Gminy Krasnobród 

w latach 2006-2010

W
ychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w 
zaspakajaniu ich niezbędnych potrzeb, biorąc również 

pod uwagę  możliwości budżetowe w minionym okresie wybu-
dowano kilkanaście odcinków dróg i ulic, zmodernizowano i 
wybudowano  chodniki przy drogach powiatowych i gminnych 
na ogólną kwotę ponad 2,5 mln. Zmodernizowano i wybudowa-
no obiekty gminne za kwotę 1,3 mln. Wykonano też inwestycje 
wodno – kanalizacyjne, meliorację i oczyszczanie rzeki Wieprz 
i zalewu kąpieliskowego na kwotę 1,7 mln. Dokonano zakupów 
sprzętów na potrzeby komunalne i wykonano inwestycje energe-
tyczne na kwotę 450 tys.

Podsumowując te liczby wynika jednoznacznie, że wydatko-
wano kwotę ponad 6 mln zł. oraz udzielono różnych dotacji w 
kwocie ponad 0,5 mln. zł. W tym samym czasie gmina pozyskała 
dofinansowanie do różnego rodzaju projektów w kwocie 7,7 mln 
zł.

Zadania drogowe i infrastruktury drogowej.
1. Wybudowano drogi w poszczególnych miejscowościach:
- asfaltową do Zielonego na odcinku ok. 500 m.  za ok. 300 tys.
- asfaltową w Potoku i Starej Hucie na odcinku 800 m  za ok. 
500 tys.
- podbudowę cementową drogi w Hutkowie na odcinku 370 m. 
za 56 tys.
- w tym roku wykonany zostanie dywanik asfaltowy na całym 
odcinku ok. 90 tys.
- z trylinki w Majdanie Małym ok. 330 m. za 220 tys.
- z trylinki w Grabniku na odcinku 110 m i podbudowę cemento-
wą drogi w Grabniku na odcinku 270 m. za 200 tys.
- z płyt Yomb  na odcinku 500 m w Hutkach-Zadworze za 150 tys. 
w tym udział Wspólnoty 30 tys.
- z płyt Yomb w Hutkowie w kierunku Przymiarek na odcinku 
108 m 15 tys.
- w tym roku planowane jest wykonanie kolejnych 50 m oraz w 
kierunku kaplicy ok. 100 m. 20 tys.
2. Wybudowano przystanki autobusowe:
- z bali drewnianych krytych blachą w miejscowości Zielone, Sta-
ra Huta, Hucisko. 27 tys.
3. Wykonano projekty budowlane dróg:
- do Zielonego, w Grabniku i z Grabnika do Hutkowa za 65 tys.
4. Wykonano projekty budowlane chodników przy drogach po-
wiatowych w Majdanie Wielkim i w Wólce Husińskiej za 40 tys. 
w Krasnobrodzie:
1. Wybudowano drogi z kostki brukowej:
 - ul. Rynek, ul. Różana, ul. Kwiatowa, ul. Handlowa, za ok. 500 
tys.
- dojazdową do Sanatorium Rehabilitacyjnego w Krasnobrodzie. 
25 tys.
- odcinek drogi z kostki brukowej na ul. Targowej. 20 tys.
- zjazd z ulicy Lelewela na ulicę Szkolną 20 m oraz zjazd z ulicy 
Lelewela z płyt Yomb na odcinku 50 m 30 tys.
2. Wybudowano chodniki przy drogach powiatowych w Krasno-
brodzie ul. 3 Maja, Zamojska, Tomaszowska i w Hutkach w su-
mie 1200 m. 75 tys. 
3. Wykonano barierę stalową ochronną przy drodze powiatowej 
naprzeciw Sanatorium. 13 tys.
4. Zakupiono i zamontowano przystanek przy ulicy 3 Maja za 4 
tys.
5. Wykonano projekty budowlane:
-  ulicy Wczasowej wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową (bran-
ży: drogowej, kanalizacyjnej sanitarnej, wodociągowej i oświe-

tlenia ulicznego) 70 tys. 
- ulicy Sosnowej wraz z chodnikiem (branży drogowej, kanaliza-
cji burzowej) 40 tys.
- ulicy Leśnej. 38 tys.
- ulicy Wiśniowej i Kalinowej na osiedlu Podzamek wraz z kana-
lizacją sanitarną i burzową 56 tys.
- na zagospodarowanie placu Siekluckiego w centrum Krasno-
brodu 10 tys.
- na zagospodarowanie terenu turystyczno-rekreacyjnego nad rze-
ką w Krasnobrodzie 20 tys.
6. Dokonano wykupu gruntów pod poszerzenie ulicy Wczasowej 
i Sosnowej 85 tys.

Inwestycje wodno – kanalizacyjne, melioracja i oczyszczanie 
rzeki Wieprz i Zalewu Kąpieliskowego

1. Budowa ujęcia wody z wodociągiem dla miejscowości Hutków 
za ok. 700 tys.
2. Budowa koryta rzeki Wieprz w Majdanie Wielkim na długości 
2,5 km w sumie 100 tys.
3. Pogłębienie koryta rzeki Wieprz w Krasnobrodzie na długości 
600 m . 
4. Pogłębienie rowów melioracyjnych w Krasnobrodzie i Domi-
nikanówce. 10 tys.
5. Oczyszczenie i pogłębienie Zalewu Kąpieliskowego 200 tys.
6. Budowa mola spacerowego nad zalewem 150 tys.
7. Remont mola dla ratowników 6 tys.
8. Wykonanie mostka metalowego na rzece Wieprz w Kaczórkach 
13 tys.
9. Wykonanie dokumentacji projektowych kanalizacji sanitarnej 
dla ulic: Zamojska, Tomaszowska, osiedle Namule z ul. Modrze-
wiową 80 tys.
10. Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej 
dla osiedla Podklasztor kolejny etap 40 tys.
11. Wykonanie części kanalizacji burzowej na osiedlu Podklasz-
tor 300 tys.
12. Wykonanie 100 m wodociągu do działki w kamieniołomach 
22 tys.

Inwestycje w obiektach gminnych
1. Budowa Centrum Informacji Turystycznej na osiedlu Pod-
klasztor za 512 tys.
2. Remont sali widowiskowej wraz z wymianą foteli w Krasno-
brodzkim Domu Kultury za kwotę 220 tys.
3. Malowanie dachu oraz wykonanie docieplenia i nowej elewacji 
budynku Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 140 tys.
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną trawą w Krasno-
brodzie 160 tys.
5. Budowa dwóch sektorów trybun na stadionie w Krasnobrodzie 
za kwotę 55 tys.
6. Wymiana okien w budynkach szkolnych w Krasnobrodzie i 
Kaczórkach za ponad 80 tys.
7. Montaż okien i drzwi oraz rynien w budynku świetlicy wiej-
skiej w Wólce Husińskiej. 38 tys.
8. Budowa dachu na budynku socjalnym na stadionie. 24 tys.
9. Remont przepompowni do piętrzenia wody w zalewie ok. 5 
tys.

Inwestycje energetyczne i komunalne
1. Budowa oświetlenia ulicznego:
-  na ulicy Sosnowej, Zamojskiej, przy Kaplicy na Wodzie za 
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kwotę 100 tys.
- w Majdanie Wielkim ul. Borki 10 tys.
- w Majdanie Wielkim 20 tys.
- w Podklasztorze – Turzyńcu 20 tys.
2. Budowa oświetlenia mola spacerowego nad zalewem 25 tys.
3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wólka Husińska, 
Zielone, Hutki, Hutków 10 tys.
4. Wykonano projekt budowlany na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. 
Tomaszowskiej. 
5. Zakupiono agregat prądotwórczy dużej mocy do obsługi hydroforni i 
oczyszczalni w przypadku braku dostaw prądu 30 tys.
6. Zakupiono i przekazano ciągnik, koparkę oraz samochód z HDS do wy-
wozu odpadów segregowanych dla  Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Majdanie Wielkim za kwotę 210 tys.

Inwestycje polegające na poprawie życia mieszkańców gminy z dofi-
nansowaniem środków unijnych i innych.

1. Pozyskano dofinansowanie z funduszy unijnych  na budowe kanalizacji w 
Krasnobrodzie ul. Zamojska, Osiedle Namule, Modrzewiowa, osiedle Pod-
klasztor ul. Tomaszowska i bloki - blisko 3 mln
2. Pozyskano fundusze unijne na rozbudowę świetlicy w Majdanie Wielkim 
wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego oraz budową placu zabaw 
530 tys.
3. Utworzono Centrum Kształcenia na Odległość w Dominikanówce, sala 
komputerowa na 10 stanowisk za ok. 70 tys.
4. Zakupiono busa na 20 miejsc do przewozu dzieci do szkoły za ponad 
200 tys.
5. Zakupiono samochód osobowy na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 
14 tys.
6. Pozyskano busa na potrzeby Krasnobrodzkiego Domu Kultury – daro-
wizna.
7. Zakupiono samochód osobowy na potrzeby Urzędu za ok. 70 tys. 
8. Pozyskano fundusze unijne na dodatkowe zajęcia szkolne dla dzieci ze 
wszystkich szkół z terenu gminy na kwotę 300 tys.
9. Pozyskano fundusze unijne na utworzenie przedszkoli wiejskich w Zielo-
nym i Hutkowie w kwocie ponad 200 tys.
10. Wspólnie z pięcioma gminami pow. zamojskiego pozyskano środki fi-
nansowe z funduszy unijnych na wsparcie lokalnej  grupy  działania. Gminie 
Krasnobród proporcjonalnie  do wykorzystania przypada kwota ok. 1 mln
11. Pozyskano fundusze na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w 
kwocie 330 tys.
12. Pozyskano fundusze na rozbudowę zbiorników 2.8 mln
13. Pozyskano środki na informatyzację Urzędu Miejskiego 260 tys.

Regulowanie własności – prace planistyczne i porządkowe, dotacje:
1. Pozyskano nieodpłatnie  ponad 2,5 ha gruntów od Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych w Lublinie na poszerzenie zalewu oraz na utworzenie parku 
uzdrowiskowego w strefie A uzdrowiska o wartości ponad 100 tys.
2. Zakupiono działkę pod remizą strażacką w Dominikanówce ok. 10 tys.
3. Zakupiono działkę przy ul. Partyzantów w celu dokonania zamiany za 
działkę w centrum Krasnobrodu 20 tys.
4. Dofinansowano nową zabudowę wozu strażackiego dla OSP w Majdanie 
Wielkim ponad 30 tys.
5. Odbudowano pomnik Powstańców Styczniowych na cmentarzu parafial-
nym ponad 50 tys. w tym 20 dotacji.
6. Udzielono dotacji dla Powiatu Zamojskiego na budowę drogi relacji Ka-
czórki-Zwierzyniec w wysokości 188 tys.
7. W formie dotacji dla Sanatorium Rehabilitacyjnego w Krasnobrodzie, 
każdego roku gmina dofinansowuje remonty, zakupy sprzętu i urządzeń re-
habilitacyjnych, które w sumie wyniosły ponad 90 tys.  
8. Udzielono dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu 
pożarniczego w kwocie 10  tys., kolejnej w kwocie 5 tys.
9. Udzielono dofinansowania dla mieszkańców na usuwanie azbestu na te-
renie gminy na kwotę 75 tys.. Kolejne 60 tys. planowane jest do dofinanso-
wania w roku bieżącym, w tym dofinansowanie WFOŚiGW w Lublinie to 
kwota 28,5 tys.

W hołdzie ofiarom 
katastrofy 

pod Smoleńskiem
10 kwietnia 2010 roku – najtragiczniejszy dzień w 

historii narodu Polskiego. Przed godz. 9.00 czasu pol-
skiego pod Smoleńskiem rozbił się polski samolot pre-
zydencki Tu-154. W katastrofie zginęli wszyscy pasaże-
rowie – delegacja udająca się na uroczystości z okazji 70 
rocznicy zbrodni katyńskiej oraz załoga samolotu. 

Wśród 96 ofiar były najważniejsze osoby w pań-
stwie - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Ka-
czyński i jego żona Maria, Ryszard Kaczorowski  - były 
Prezydent RP na uchodźstwie, posłowie, senatorowie, 
szefowie ważnych urzędów, dostojnicy kościelni, woj-
skowi, kombatanci, członkowie rodzin katyńskich. 

Dla uczczenia pamięci ofiar katastrofy marszałek 

Sejmu Bronisław Komorowski ogłosił żałobę, która 
trwała w Polsce od 10 do 17 kwietnia. To były bardzo 
trudne dni. Tragedia ta spowodowała, że naród się zjed-
noczył. Tysiące osób gromadziły się w kościołach, aby 
modlić się w intencji ofiar, tysiące osób przybywały pod 
Pałac Prezydencki, aby oddać hołd Parze Prezydenc-
kiej i innym osobom, które zginęły pod Smoleńskiem. 
Ogromne rzesze Polaków uczestniczyły  w uroczysto-
ściach powitania ofiar katastrofy na polskiej ziemi oraz 
ich pogrzebach. 

W tak trudnym dla nas czasie z narodem Polskim 
jednoczyły się niemalże wszystkie kraje świata. Do 
Polski spływały kondolencje od najważniejszych głów 
państw oraz zwykłych obywateli, którzy przekazywali 
wyrazy współczucia. Wydarzenia, które miały wówczas 
miejsce relacjonowały wszystkie media w kraju i za gra-
nicą. 

Chcąc oddać hołd ofiarom katastrofy pod Smoleń-
skiem Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej” przygoto-
wuje specjalne wydanie naszego pisma. W wydaniu tym 
chcielibyśmy zamieścić refleksje mieszkańców miasta i 
gminy Krasnobród związane z tymi tragicznymi wyda-
rzeniami, relacje z przebiegu żałoby narodowej oraz z 
udziału w uroczystościach pogrzebowych ofiar. 

Zapewne są wśród nas tacy, którzy znali osobiście 
ofiary katastrofy lub miały z nimi bezpośredni kontakt, 
dlatego też chcielibyśmy, aby w tym specjalnym wyda-
niu GK znalazły się także wspomnienia Czytelników 
związane z osobami, które zginęły w katastrofie z okre-
su przed tymi tragicznymi wydarzeniami.  

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do 
naszych Czytelników o dostarczenie do Redakcji GK 
materiałów (teksty, foto), które złożą się na specjalne 
wydanie naszego pisma. Materiały prosimy składać w 
terminie do 20 maja br.  Zapewniamy zwrot dostarczo-
nych materiałów.

Mariola Czapla
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Wizytacja kanoniczna 
parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie

II Niedziela Wielkanocy zwana Nie-
dzielą Miłosierdzia Bożego, to dzień, w 
którym Pasterz Diecezji Zamojsko-Luba-
czowskiej Ks. Bp Wacław Depo odwiedził 
Parafię Nawiedzenia NMP w Krasnobro-
dzie przeprowadzając wizytację kanonicz-
ną. Dzień ten dla nas wszystkich był dniem 
radości, z powodu długo oczekiwanego 
przez wszystkich spotkania  z Księdzem 
Biskupem, ale i dniem smutku i żałoby z 
powodu katastrofy samolotu rządowego 
pod Smoleńskiem, w którym zginął Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Ka-
czyński wraz z osobami towarzyszącymi. 

Pierwszym punktem uroczystości była 
wizyta Księdza Biskupa w kościele filial-
nym p.w. św. Krzyża w Łuszczaczu, gdzie 
wierni gorąco przywitali długo oczekiwa-
nego gościa. Słowa powitania wyraziły 
delegacje dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Następnie ks. Prałat Roman Marszalec 
przywitał Księdza Biskupa oraz przed-
stawił historię kaplicy w Łuszczaczu, po 
czym odprawiona została Msza św. pod-
czas, której Pasterz Diecezji skierował do 
wiernych swoje Pasterskie Słowo i udzie-
lił błogosławieństwa. Kolejnym punktem 
wizytacji był kościół filialny p.w. św. Jana 
Chrzciciela w Wólce Husińskiej, gdzie 
KsiądzBiskup spotkał się z mieszkańca-
mi na modlitewnym spotkaniu, wygłosił 

homilię i umocnił wszystkich pasterskim 
błogosławieństwem. Punktem central-
nym wizytacji biskupiej była uroczysta 
Eucharystia w Sanktuarium Maryjnym 
w Krasnobrodzie, której przewodniczył 
i homilię wygłosił Ks. Bp Wacław Depo. 
Ta Msza św. zgromadziła w naszej świą-
tyni wielu parafian. Przybyło również 
wielu kapłanów z dekanatu Krasnobród. 
Po mszy świętej odbyło się nawiedzenie 
cmentarza grzebalnego, gdzie Pasterz 
Diecezji ogarnął modlitwą wszystkich 
zmarłych spoczywających na tym cmen-
tarzu. W dalszym ciągu pielgrzymowania 
księdza Biskupa po naszej parafii Pasterz 
Diecezji odwiedził społeczność Domi-
nikanówki, gdzie spotkał się z wiernymi 
w kościele filialnym p.w. św. Dominika, 
następnie przybył do kościoła p.w. św. 
Brata Alberta  w Majdanie Wielkim, po 
czym udał się do kościoła filialnego p.w. 
św. Izydora – Patrona rolników w Majda-
nie Małym. W każdej wspólnocie Ksiądz 
Biskup zasiewał z mocą ziarno Słowa Bo-
żego, oraz wypraszał u Boga obfite błogo-
sławieństwo dla wszystkich wiernych. W 
swoich przemówieniach Pasterz nawiązy-
wał za każdym razem do tych smutnych 
wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku, który-
mi został dotknięty Naród Polski.

Drugim etapem wizytacji były spo-

tkania duszpasterskie Księdza Biskupa 
ze społecznością naszych szkół, które 
miały miejsce w środę 14 kwietnia 2010 
roku. Ksiądz Biskup odwiedził najpierw 
Szkołę Podstawową, następnie przybył 
do Zespołu Szkół Ogolnokształcących 
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie, gdzie 
skierował swoje pasterskie słowo do zgro-
madzonej młodzieży. Na koniec Biskup 
udzielił młodzieży swojego błogosławień-
stwa, a następnie udał się na spotkanie z 
gronem pedagogicznym, w którym wzięli 
udział nauczyciele ze wszystkich szkół z 
terenu naszej parafii. Ksiądz Biskup ży-
czył wszystkim nauczycielom, by pomimo 
trudności, z jakimi boryka się szkoła, po-
dejmowali nadal trud w kształceniu i wy-
chowywaniu młodego pokolenia. Uwień-
czeniem wizyty było wspólne zdjęcie z 
dostojnym gościem. Zarówno grono peda-
gogiczne jak i uczniowie bardzo przeżyli 
to wzruszające spotkanie. Mądre słowa 
dostojnego gościa zapadły głęboko w pa-
mięć słuchaczy, dodały otuchy i stanowiły 
zachętę do dalszej owocnej pracy. Ufamy, 
że obecność i posługa Księdza Biskupa 
wśród nas przyczyni się do umocnienia 
wszystkich na drodze budowania żywego 
Kościoła. 

Ks. Sławomir Skowroński
Fotoreportaż – str. 10-11

SPOTKANIE Z KSIĘDZEM 
BISKUPEM W ZSO

W 
dniu 14 kwietnia 2010 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych im. Jana Pawła II odbyło się spotkanie uczniów i na-

uczycieli z Biskupem Ordynariuszem Diecezji Zamojsko – Lubaczow-
skiej Wacławem Depo. Spotkanie było elementem wizytacji Biskupa w 
naszej parafii. 

Uczniowie w imieniu całej społeczności szkolnej przywitali Jego 
Ekscelencję bukietem kwiatów. 

Uczucie radości związane z wizytą Duszpasterza Diecezji łączyło 
się ze wspomnieniem ofiar lasu katyńskiego oraz tragedii, jaka miała 
miejsce 10 kwietnia 2010 r. Przytoczono słowa wiersza Zbigniewa Her-
berta pt.„ Przesłanie Pana Cogito”.

Słowa piosenki pt.„Kwiaty polskie” przypomniały o Patronie szko-
ły Janie Pawle II, który od 5 lat przebywa w Domu Ojca. 

W dalszej części Ksiądz Biskup spotkał się z młodzieżą tutejszego 
liceum. Była to rozmowa Biskupa z naszymi uczniami, w której mogli 
usłyszeć wiele cennych rad dotyczących swojej przyszłości i otaczają-
cych ich rzeczywistości.

Padały pytania ze strony młodzieży, na które Ksiądz Biskup chętnie 
i wyczerpująco udzielał odpowiedzi. Młodzież pytała o wskazówki na 
dorosłe życie w świecie ogarniętym przez wszechobecne media.

Nawiązywano do tragedii związanej z wydarzeniami z 10 IV i wsłu-
chiwano się w refleksje Księdza Biskupa na wieść o tych wydarzeniach 
oraz o tamtych sprzed 70 lat.

Było to bardzo inspirujące i pouczające spotkanie.
Nauczyciele ZSO

Ksiądz Biskup 
u przedszkolaków
W 

dniu 14.04.2010r. w Zespole Szkół Podstawo-
wych w Krasnobrodzie gościł Jego Ekscelen-

cja Ksiądz Biskup Wacław Depo, wraz z osobistym sekre-
tarzem Księdzem dr Mariuszem Trojanowskim, naszym 
parafianinem. Został powitany przez Dyrekcję Szkoły, 
następnie spotkał się z dziećmi z oddziałów przedszkol-
nych. Dzieci powitały Gościa ciepłym słowem i kwiata-
mi. Jego Ekscelencja podczas spotkania skierował swe 
słowa do maluchów, podkreślając ważność istnienia 
każdej istoty ludzkiej na Ziemi oraz jej wyjątkowość i 
piękno. Zwrócił także uwagę dzieci na czynione na Zie-
mi przez każdego człowieka dobro. Nawiązując do ostat-
nich wydarzeń w naszej Ojczyźnie, podkreślił wartość 
życia ludzkiego, jego kruchość i ulotność. Dla uczczenia 
pamięci ofiar poległym w katastrofie pod Smoleńskiem 
wspólnie odmówiliśmy modlitwę. 

Ksiądz Biskup swoją otwartością i szczerością łatwo 
nawiązał ciepły kontakt z dziećmi i pozyskał ich serca. 
Dzień ten na długo pozostanie w naszej pamięci jako wy-
jątkowy. Na zakończenie swojej wizyty Ksiądz Biskup 
udzielił wszystkim zebranym Pasterskiego Błogosła-
wieństwa i ofiarował pamiątkowe obrazki.  

Nauczyciele Przedszkola 
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DUSZPASTERSKA WIZYTACJA 
KAPLICY PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W WÓLCE HUSIŃSKIEJ

W 
dniu 11 kwietnia 2010 r. o godz. 
9.30 Duszpasterz Diecezji Za-

mojsko – Lubaczowskiej Jego Ekscelencja 
ks. biskup Wacław Depo wizytował kapli-
cę pw. św. Jana Chrzciciela w Wólce Hu-
sińskiej. Była to już druga wizyta Księdza 
Biskupa w naszej miejscowości. Kierowa-
ny duszpasterską troską i miłością o nas 
mimo tragedii narodowej Ksiądz Biskup  
wizytował naszą kaplicę w niedzielę Bo-
żego Miłosierdzia. Ks. Biskupowi towa-
rzyszył ksiądz prałat Roman Marszalec, 
ks. Mariusz Trojanowski oraz ks. Maciej 
Lewandowski, który celebrował mszę 
świętą. Na progu świątyni Duszpasterza 
powitali kwiatami, chlebem i solą Teresa 
Łach i Bogusław Górnik, dzieci Dorotka 
Czapla i Maciek Górnik wyrecytowały 
piękne wierszyki, a Agnieszka Kozłowska 
i Andrzej Działa powitali Księdza Bisku-
pa w imieniu młodzieży.  Idąc w kierunku 
ołtarza Pasterz wszystkim błogosławił a w 
szczególności małe dzieci. Słowa powita-
nia przy ołtarzu wygłosił ks. prałat Roman 
Marszalec oraz przypomniał historię po-
wstania Kaplicy pw. św. Jana Chrzciciela 
w Wólce Husińskiej. 

Ksiądz Biskup dziękując Księdzu 
Prałatowi za te słowa oraz mieszkańcom 
miejscowości za życzliwe i serdeczne 
przyjęcie wspomniał, że ubiegłego dnia 
w sobotę wieczorem tj. 10 kwietnia br. 
o godz 18.00 w Katedrze modlił się za 
ofiary katastrofy prezydenckiego samo-
lotu, który rozbił się pod Smoleńskiem, a 
zwłaszcza za parę prezydencką. „Cóż nam 
pozostaje czynić w obliczu tak olbrzymiej 
tragedii?”- pytał Ksiądz Biskup i zaraz od-
powiedział, że tej tragedii możemy prze-
ciwstawić jedynie naszą wiarę i modlitwę. 
W tym też tonie było wygłoszone do nas 
przez Jego Ekscelencję słowo boże:„ Od 
zarania dziejów człowiek nie godził się 
na dwie rzeczy, pierwszą było zło, a dru-
gą śmierć, a odpowiedzią na to był Jezus 
Chrystus. Odpowiedzią na „grzech Ada-
mowy” była bezgraniczna miłość Boga 
do człowieka, którą jest Jezus Chrystus”. 
W obecnym świecie jak podkreślił papież 
Benedykt XVI  Żydzi wciąż oczekują 
znaków od Boga, a Grecy wciąż szukają 
świadków Zmartwychwstania Pana Jezu-
sa. Gdyby Pan Jezus nie zmartwychwstał 
jak mówi św. Paweł „nasza wiara nie mia-
łaby sensu”, a Żydzi patrzyliby na nas jak 
na osoby godne politowania. Dlatego św. 
Jan w swej ewangelii opisując cud Zmar-
twychwstania Pańskiego, gdy Maria Mag-
dalena przybiegła do św. Piotra z nowiną, 
że Pan Zmartwychwstał bo rozmawiała z 
jakimiś osobami w bieli, które jej to oznaj-

miły, uważali, że było to tylko takie sobie 
„babskie gadanie”.  Uwierzył gdy wraz ze 
św. Piotrem przybiegł do grobu Pańskiego 
i ujrzał leżące osobno chusty i przeście-
radła, w które było owinięte ciało Jezusa. 
Albo gdy Apostołowie siedzieli w Wie-
czerniku w zamknięciu z obawy przed Ży-
dami, Zmartwychwstały Pan Jezus ukazał 
się im w cielesnej postaci na dowód Zmar-
twychwstania. Ale św. Tomasz  nie uwie-
rzył, gdy Apostołowie opowiadali mu, że 
widzieli Pana Jezusa Zmartwychwstałe-
go – on domagał się dowodów. Gdy Pan 
Jezus ukazał się Apostołom po raz wtóry 
w cielesnej postaci zwrócił się do Toma-
sza aby dotknął ran Jego i włożył rękę do 
przebitego włócznią boku i by uwierzył. 
Święty Tomasz Apostoł, gdy tylko ujrzał 
Pana Jezusa i dotknął Jego ran, upadł na 
kolana i uwierzył – „Pan Mój i Bóg Mój”, 
a Pan Jezus odpowiedział „Oto uwierzyłeś 
– Jam zwyciężył świat”. 

Dzisiaj przypada Niedziela Miłosier-
dzia Bożego mówił dalej Ksiądz Biskup, 
tajemnica Miłosierdzia Bożego została ob-
jawiona św. Faustynie Kowalskiej poprzez 
wizję Zmartwychwstałego Pana Jezusa 
idącego z ręką uniesioną jakby błogosła-
wiącą, a z przebitego boku wychodzą dwa 
promienie, biały i czerwony. Kolor biały 
oznaczający wodę jest symbolem chrztu, 
który każdy z nas przyjął. Przez chrzest 
przynależymy do Boga i Chrystusa. Pod-
czas chrztu składamy wyznanie naszej 
wiary oraz wyrzekamy się zła i szatana, 
które odnowiliśmy w Wielką Sobotę. Kolor 
czerwony oznaczający krew, jest symbo-
lem życia i odkupienia. Każdy z nas, który 
godnie przyjmuje Ciało i Krew Chrystusa 
ma życie wieczne, cokolwiek by się dzia-
ło, jeśli jesteśmy uświęceni eucharystią 
już mamy życie wieczne. Obecnie upo-
wszechniła się postawa: Bóg  Tak! – Ko-
ściół Nie!, Chrystus Tak! – Kościół Nie! 
Pamiętajmy, że Kościół to my wszyscy, je-
śli wyrzekamy się Kościoła to wyrzekamy 
się Chrystusa i nas samych. Pragnę pod-
kreślić, że Kościół  jest dzisiaj atakowany 
i oskarżany razem z jego widzialną głową 
papieżem Benedyktem XVI. Musimy cały 
czas pamiętać, że Kościół to my wszyscy 
, gdyż przynależymy do Chrystusa, a ataki 
i oskarżenia na Kościół i jego pasterzy to 
ataki i oskarżenia na nas samych Amen.

Po wygłoszonym słowie bożym Jego 
Ekscelencja ks. biskup Wacław Depo 
udzielił nam pasterskiego błogosławień-
stwa po czym odjechał do kościoła para-
fialnego Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny w Krasnobrodzie, a ksiądz Maciej 
Lewandowski celebrował dalszą część 

mszy  św. Na zakończenie ksiądz Maciej 
podziękował mieszkańcom miejscowości 
za godne przyjęcie Duszpasterza Diecezji, 
za piękny wystrój kaplicy i jej otoczenia .

Podziękowania należą się osobom, 
które witały Księdza Biskupa, młodzieży 
za piękną oprawę muzyczną (Zespół w 
składzie: Klaudia Górnik, Paulina Górnik, 
Magdalena Grela, Natalia Kawka, Ewa 
Kostrubiec oraz Fabian Górnik akompa-
niament na gitarze), a przede wszystkim 
należy podziękować osobom, które za-
troszczyły się o udekorowanie kaplicy i jej 
otoczenia. 

Księdzu Biskupowi Wacławowi Depo 
życzymy dużo zdrowia, opieki Matki Bo-
skiej Krasnobrodzkiej i Jezusa Miłosierne-
go oraz błogosławieństwa bożego na dłu-
gie lata oraz dziękujemy za wygłoszone 
do nas słowo boże. Szczęść Boże Księże 
Biskupie.

Wizytowanie naszej parafii wypadło w 
czasie żałoby narodowej gdzie w wyniku 
katastrofy samolotu prezydenckiego, któ-
ry rozbił się pod Smoleńskiem zginęło 96 
osób a wśród nich Pan Prezydent Najja-
śniejszej Rzeczypospolitej Lech Kaczyń-
ski i Jego małżonka Maria oraz duchowni, 
elity partii politycznych i wojskowi, przed-
stawiciele rodzin katyńskich i inne znane 
osoby. Ta tragedia poruszyła do głębi cały 
naród. To empatia przyprowadziła ludzi 
różniących się poglądami i obcych sobie 
pod Pałac Prezydencki i miejsce katastro-
fy, gdzie powstał „kobierzec” ze zniczy i 
kwiatów bo przecież ból był wspólny. To 
empatia wypełniła całkowicie kościoły 
w których duszpasterze odprawiali msze 
żałobne za ofiary katastrofy lotniczej. Po-
dobne tłumy były pięć lat temu podczas 
żałoby narodowej po śmierci naszego pa-
pieża Jana Pawła II. Ktoś na blogu inter-
netowym jednej ze stacji telewizyjnej na-
pisał – „Pola katyńskie co w was takiego 
jest , że wciąż czujecie polskiej krwi zew”. 
Niech odpowiedzią na nasz ból, który od-
czuwamy będą słowa Księdza Biskupa, że 
tej tragedii możemy przeciwstawić jedynie 
naszą wiarę i modlitwę.
     

     

 Mieczysław Dziura

 Zdjęcia z wizytacji w Wólce Husińskiej  
na str. 10 - dzięki uprzejmości
 Sebastiana Trześniowskiego 

i ks. Macieja Lewandowskiego
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KONKURS WIELKANOCNY 
W 

dniu 29 marca 
2010r. w Kra-

snobrodzkim Domu Kul-
tury Komisja Konkursowa 
w składzie: Marzena Ma-
zurek , Mariola Kawecka i 
Anna Kałuża oceniła pra-
ce, które zgłoszone zostały 
do „Konkursu Wielkanoc-
nego na najładniejszą pal-
mę i pisankę lub stroik”. 

Oceniając prace Ko-
misja wzięła pod uwagę 
przede wszystkim: samo-
dzielność, oryginalność i 
estetykę wykonania. Po 
ich obejrzeniu wyłoniła 
następujących laureatów 
oraz przyznała wyróżnie-
nia: 

W kategorii 
„PALMA” 

I miejsce - Kostrubiec 

Kacper - kl. I gimnazjum 
Zespół Szkół przy Sanato-
rium w Krasnobrodzie
II miejsce - Monika Tytuła - kl. V Szkoła 
Podstawowa w Majdanie Wielkim
III miejsce - Hubert Przytuła - kl. II „b” 
Zespół Szkół Podstawowych w Krasno-

brodzie

W kategorii „PISAN-
KA” 

I miejsce - Czapla Patry-

cja - kl. VI Zespół Szkół 
Podstawowych w Krasno-
brodzie

II miejsce - Dominika 

Szymczuk - kl. V Szkoła 
Podstawowa w Majdanie 
Wielkim
III miejsce - Skrzypczyń-

ska Daria - kl. II gimna-
zjum Zespół Szkół przy 
Sanatorium w Krasnobro-
dzie

W kategorii „STROIK” 
I miejsce - Aleksandra 
Przytuła - kl. I gimna-
zjum Zespół Szkół Ogól-
nokształcących 
II miejsce - Gabrysia 

Skóra - kl. I Szkoła Filial-
na w Zielonem
III miejsce - Katarzyna 

Konopka - kl. V Zespół 
Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie
Wyróżnienia: 
Ania Bełz - kl. V Zespół Szkół Podstawo-
wych w Krasnobrodzie

Grzegorz Kuszpa - kl. III gimnazjum Ze-
spół Szkół przy Sanatorium w Krasnobro-
dzie

Dla zwycięzców konkursu Krasno-
brodzki Dom Kultury przygotował pa-
miątkowe dyplomy i skromne upominki.

Wszystkie prace zgłoszone do konkur-
su można obejrzeć na wystawie pokonkur-
sowej zorganizowanej w KDK.

M.K.

DROGI GIMNAZJALISTO !!!
Rozpoczynasz nowy etap swojego 

życia, który będzie miał duży wpływ na 
Twoją przyszłą karierę. Wybór szkoły, 
która pomoże Ci zdobyć rzetelną wie-
dzę, rozwinąć zainteresowania i osiągnąć 
sukces to poważna decyzja.

Miej pewność, że jest ona 
trafna !!!

NASZA SZKOŁA

Liceum Ogólnokształcące w Krasno-
brodzie jest szkołą noszącą imię Wiel-
kiego Polaka Jana Pawła II. Jest szkołą 
bezpieczną i dbającą o poziom naucza-
nia. Nasi Uczniowie zdają maturę uzy-
skując bardzo dobre wyniki. Natomiast 

absolwenci studiują na renomowanych 
uczelniach w całym kraju.

NASZA OFERTA
Planowane klasy pierwsze w roku 

szkolnym 2010/2011
Liceum Ogólnokształcące im. Jana 

Pawła II w Krasnobrodzie

1.Językowa
Przedmioty rozszerzone: 
język angielski, geografia, wos. 
Nauczane języki: angielski 
Drugi język do wyboru: 
niemiecki, francuski lub rosyjski.

2. Humanistyczna 
Przedmioty rozszerzone: 
język polski, historia, wos. 
Nauczane języki: angielski 
Drugi język do wyboru: niemiecki, 

francuski lub rosyjski.

3. Sportowa 
Przedmioty rozszerzone: 
język angielski, biologia, WF. 
Nauczane języki: angielski 
Drugi język do wyboru: niemiecki, 

francuski lub rosyjski.

Szczegółowe informacje na stronie 
www.zsokrasnobrod.pl
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Indie - Portrety z innego świata
„Indie - Portrety z innego świata” 

- pod takim właśnie tytułem 26 marca 
2010r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury 
odbył się wernisaż autorskiej wystawy fo-
tografii Piotra Puzonia - człowieka z pasją, 
zapalonego podróżnika pochodzącego z 
Lublina. Jego zainteresowanie fotografią 
ma swój początek w latach osiemdziesią-
tych, kiedy to Pan Piotr eksperymentował 
ze zdjęciami czarno-białymi, które w tym 
czasie były jego fascynacją. 

„Indie - Portrety z innego świata” to 

fotografie nasycone kolorem - wynik po-
dróży autora do północnych Indii w 2008r. 
To zdjęcia kontrastów, nędzy i bogactwa, 
radości i smutku, zwyczajnego życia i 
orientalizmu. Indie widziane oczami Pio-
tra Puzonia to fascynujący, egzotyczny 
kraj, który mimo tego, że momentami in-
trygujący i niezrozumiały potrafi zachwy-
cić swoją wieloaspektywnością.

Podczas wernisażu  w Krasnobrodz-
kim Domu Kultury odbyła się także pre-
zentacja multimedialna zdjęć o tej samej 
tematyce połączona z prelekcją autora.

Wystawę można oglądać do 31 maja 
2010 roku w godzinach pracy Krasno-
brodzkiego Domu Kultury, tj. od po-
niedziałku do piątku w godzinach 8.00- 
18.00; w soboty od 9.00-17.00. Serdecznie 
zapraszam.

M.K.

Klub 50 Plus
W 

dniu 29.04.2010r. Krasnobrodz-
kim Domu Kultury odbyło się 

kolejne spotkanie członków klubu dzia-
łającego od niedawna pod roboczą nazwą 
„Klub Emeryta”. Zgodnie z wcześniej-
szymi ustaleniami podczas tego spotkania 
dokonano wyboru nazwy własnej klubu. 
Spośród wielu propozycji w wyniku gło-
sowania ustalono, że Klub będzie się na-
zywał: KLUB 50 PLUS. 

Spotkanie, w którym uczestniczyło 20 
osób zostało zorganizowane na dużej sali 
KDK przy odświętnie nakrytych stołach. 
Szefowe Klubu: Pani Zofia Kleniewska 
– przewodnicząca i Pani Marta Radom-
ska – z-ca przewodniczącej, przygotowa-
ły smaczny poczęstunek dla uczestników 
spotkania. Dzięki Panu Januszowi Szpyra 
na stole były też pyszne ciastka.

Oprócz członków Klubu w spotkaniu, 
na zaproszenie władz Klubu, uczestniczy-
li goście: Marta Mielniczek – nauczyciel 
wychowania fizycznego i Roland Wyrost-
kiewicz – emerytowany nauczyciel wy-
chowani fizycznego, obecnie przedstawi-

ciel tomaszowskiego Biura Turystycznego 
Quand.

Pani Marta Mielniczek omówiła pro-
pozycje współpracy z członkami Klubu 
dotyczące form aktywnego wypoczynku: 
aerobic, nordic walking (spacer z kijka-
mi). Ustalono pierwszy termin spotkania z 
osobami, które chcą skorzystać z tej ofer-
ty. Natomiast p. Roland Wyrostkiewicz 
przedstawił ofertę turystyczną Quand-u 
i propozycje wyjazdów na wycieczki po 
Roztoczu i do Lwowa.

W dalszej części spotkania był czas 
na rozmowy, degustację przygotowanych 
smakołyków, wspólne śpiewanie i tańce.

Spotkanie przebiegło w milej i ser-
decznej atmosferze.

Kolejne spotkania KLUBU 50 PLUS 
będą się odbywały, jak już wcześniej usta-
lono w każdy ostatni czwartek miesiąca w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury. Wszyst-
kich chętnych serdecznie zapraszamy.

M. Czapla

20 lat
 „Gazety 

Krasnobrodzkiej”

Na początku 2010 roku minęło 20 
lat od ukazania się pierwszego 

wydania „Gazety Krasnobrodzkiej”. W 
związku z tą rocznicą w sobotę 1 maja br. 
o godz. 15.00 w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury odbędzie się spotkanie jubile-
uszowe. 

Jubileusz obchodzony będzie w ra-
mach „VIII Majówki Roztoczańskiej” 
z udziałem gości z Krásnego Brodu na 
Słowacji. Relację z tego spotkania wraz 
z historią GK opublikujemy w kolejnym 
wydaniu naszego pisma.

M. Czapla
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Ole w Słowenii! 
Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich Planica 2010
K

ibice polskiej reprezentacji po-
wiadają, że atmosfery tryskającej 

podczas Pucharu Świata w Zakopanem 
nie da się odzwierciedlić na żadnej innej 
skoczni na świecie. Zwyciężyłem w pro-
jekcie „Każdy ma swoje Vancouver” i 
dzięki Firmie 4F (oficjalny sponsor pol-
skiej reprezentacji olimpijskiej) mogłem 
wybrać się na MŚ w lotach narciarskich w 
słoweńskiej Planicy. Sprawdziłem jak pol-
scy kibice spisują się na „wyjazdach”. Na 
pewno nie zawiedli!   

W podróż wyruszyłem we środę 17 
marca 2010. Po zwiedzeniu Krakowa i 
Wieliczki przyszedł czas na kupienie wi-
niety (nalepka na szybę samochodu, stano-
wiąca dowód wniesienia opłaty autostrado-
wej) i jazdę po czeskich, austriackich oraz 
słoweńskich asfaltach. Towarzyszył mi 
brat Mateusz i Jacek z Firmy 4F, który był 
opiekunem wyjazdu (wcielił się w napraw-
dę dobrego ojca). Przejeżdżałem z towa-
rzyszami podróży przez kilka ciekawych 
miejsc, m.in.: Cieszyn, Wiedeń, Maribor 
(drugie pod względem wielkości miasto w 
Słowenii; tutaj wielkie wrażenie wywarła 
na mnie wschodnia krawędź masywu Pa-
horje, zwana również płucami Mariboru, 

gdzie znajduje się wiele atrakcji, takich jak 
stoki narciarskie, trasa do zjazdu na rowe-
rach, obiekt do górskiej turystyki pieszej 
– nocą oświetlony tunel obiektów przycią-
ga jeszcze bardziej). Słowenia to bardzo 
piękny kraj. Jadąc można podziwiać kry-
staliczną przejrzystość górskich spływów 
i wysokie Alpy sięgające prawie do nieba. 
„Prawie do nieba wzięłaś mnie, a wtedy 
padał deszcz…” – tutaj na szczęście świe-
ciło słońce i pogoda mnie rozpieszczała. 
Przy skoczni widać było rozgrzewających 
się skoczków ubranych już na wiosennie 

(przebiegł mi przed nosem Stefan Hula 
na którego twarzy można było zauważyć 
uśmiech). Planica to dolina górska położo-
na w północno-zachodniej części Słowenii 
(przy granicy z Włochami i Austrią) nieda-
leko Kranjskiej Gory; znany ośrodek spor-
tów zimowych. W dolinie tej znajduje się 
kompleks skoczni narciarskich, z których 
najbardziej znana jest mamucia skocznia 

narciarska Letalnica – największa skocz-
nia na świecie. Tylko na niej można uzy-
skiwać odległości większe niż 230 m. Jej 
rekord wynosi 239 m i został ustanowiony 
20 marca 2005r. przez norweskiego skocz-
ka Bjoerna Einara Romoerena. W tym 
samym konkursie, fiński skoczek Janne 
Ahonen uzyskał 240 m, ale ze względu na 
upadek rekord nie został zaliczony. Naj-
dłuższy skok na Letalnicy oddany przez 
Polaka wynosi 225 m, odległość ta została 
uzyskana przez Adama Małysza 22 marca 
2003r. (w bieżącym roku Kamil Stoch sko-

czył 222,5 m ustanawiając na tym obiek-
cie własny życiowy rekord). Pierwszego 
dnia (konkurs indywidualny, 19.03.2010) 
obecnych pod mamucią skocznią było 17. 
tys. fanów skoków narciarskich (Zakopa-
ne podczas PŚ przyciąga średnio 28 tys.). 
Niespodziankę po serii próbnej polskim 
kibicom przyniósł Rafał Śliz, który zajął 
3 miejsce. Małysz był w czołówce, więc 

Polacy marzyli o zwycięstwie. Zgroma-
dzonych przywitał hymn Słowenii. Jak 
było potem? Wybił czas na niezapomniane 
emocje MŚ w lotach narciarskich Planica 
2010. Sama skocznia robiła wrażenie – za-
wodnicy przy prędkościach najazdowych 
przekraczali 100 km/h; przy niej dużo 
Norwegów, Austriaków, Polaków, Cze-
chów, miejscami Finowie z Niemcami, 
przewaga Słoweńców. Simon Ammann 
został nowym Mistrzem Świata w lotach, 
Szwajcar nie miał sobie równych na naj-
większej skoczni mamuciej świata uzy-
skując w kolejnych seriach 215,5 - 216,5 
- 227 - 236,5 metra. Srebrny medal zdobył 
Gregor Schlierenzauer, a brąz wywalczył 
Anders Jacobsen, który wygrał z Adamem 
Małyszem zaledwie o 0,4 punktu. Porów-
nywałem PŚ Zakopane z MŚ w Planicy. 
Na alpejskiej skoczni przydałby się jesz-
cze jeden telebim (tylko jeden posiadają – 
po lewej stronie skoczni), natomiast prze-
wagą jest piękny, górski  widok –  Alpy 
Julijskie (słoweń. Julijske Alpe, wł. Alpi 
Giulie) wkoło skoczni. Na ich terenie roz-
winęła się gospodarka leśna, hodowla i 
przede wszystkim turystyka. Najważniej-
sze ośrodki sportów narciarskich znajdują 
się w miejscowościach Planica i Bled (tam 
nocowałem) w Słowenii  oraz  Valbrunea 
we Włoszech. Wysokogórska część Alp 
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Julijskich jest objęta ochroną w ramach 
Parku Narodowego Triglav. W Polsce po-
wiadają, że królową skoków i śnieżnej za-
bawy są skoki narciarskie podczas PŚ Za-
kopane – kibice udowadniają to każdego 
roku: jest hucznie, bardzo skocznie, więcej 
tańców i uśmiechów. Wielki plus dla pol-
skiej stolicy Tatr! Ale nie miałem pisać o 
polskich tradycjach… „Korków” nie da 
się uniknąć przy organizacji wielkich, ma-
sowych imprez. W postoju przekonałem 
się, że Słoweńcy przywiązani są bardzo do 
własnego kraju – z samochodów słychać 
było muzykę regionalną. Pozwolę sobie 
stwierdzić, że Polacy w większości czują 
„inną” więź z Ojczyzną (Polacy przywią-
zani są raczej do Dody <czyt. komercji> 
- ten fakt daje do myślenia). Słoweńcy w 
swoim państwie czują się bezpiecznie (po-
licja zaopatrzona jest w konie i helikopte-
ry). Ja szukałem spokoju w mieście Bled. 
Bled, ze szmaragdowozielonym jeziorem, 
kościółkiem na wyspie, średniowiecznym 
zamkiem uczepionym stromej skały i naj-
wyższymi szczytami Alp Julijskich i Ka-
rawanek w tle jest najbardziej popularną 
miejscowością uzdrowiskową w Słowenii 
i symbolem wystawnego życia. Gościłem 

w 4-ro gwiazdkowym Hotelu Park, gdzie 
czekały na mnie atrakcje typu basen czy 
sauna, nie wspominając o dobrych, trady-
cyjnych posiłkach. Jak to zwykle bywa z 
popularnymi miejscowościami na całym 
świecie, ludzie zjeżdżają tutaj tłumnie i 
będą to robić nadal, ponieważ miejsce jest 
naprawdę przepiękne. W pogodny dzień 
od strony północno-wschodniej można po-
dziwiać zarys góry Stol (2236 m) i Trigla-
vu, najwyższego szczytu Słowenii (2864 
m), słuchając bicia kościelnych dzwonów 
i obserwując tłumy turystów. Mimo tak 
wielu atrakcji, ceny w Bledzie są bardzo 
zawyżone, dlatego wielu podróżnych 
omija to miejsce i udaje się nad większe i 
znacznie słabiej zagospodarowane jezioro 
Bohinj, 26 km na południowy zachód. Na-
zwa „Bled” odnosi się zarówno do jeziora, 
jak i do pobliskich osad, w szczególności 
zaś do zabudowanych terenów po stronie 
północno-wschodniej, gdzie skupiają się 
prawie wszystkie hotele. Od tego miejsca 
odchodzi w kierunku wschodnim Ljubl-
janska cesta, główna ulica Bledu, a wokół 
jeziora (na które miałem widok z pokoi ho-
telowych) biegną deptaki – Cesta Svobode 
(na południe) i Kidričeva cesta (na północ).

Wracając do tego, co było celem wyjazdu 
– Mistrzostwa Świata! Odnośnie konkursu 
drużynowego… Reprezentacja Austrii nie 
dała szans rywalom i pewnie sięgnęła po 
złoty medal Mistrzostw Świata w lotach 
w Planicy. Podopieczni Pointnera skakali 
zdecydowanie najdalej i wyprzedzili Nor-
wegów o prawie 100 punktów. Polacy do 
końca walczyli o medal, ale ostatecznie 
ulegli Finom i zajęli 4 miejsce. 
W Słowenii (szczególnie pod mamutem) 
odczuwałem braterską sympatię; w czasie 
podróży powrotnej także jej nie brakowa-
ło, a to dzięki trenerowi Hannu Lepistö, 
który w Austrii „mrugnął” do Skody Fir-
my F4, którą podróżowałem. Dziękuję ser-
decznie wszystkim, którzy wspierali mój 
cel w projekcie „Każdy ma swoje Vanco-
uver” oraz Firmie F4 (która była organiza-
torem konkursu) – szczególnie prezesowi 
Panu Igorowi Klaja oraz Jackowi Telega 
za wszelką okazaną pomoc. Swoje wywo-
dy zakończę słowami utworu Resort K-ce: 
„Tak skacze jeden człowiek na świecie. 
Kto? Adam Małysz! I wy to wiecie!” 

Tomasz Pakuła
Redaktor Audycji Sportowej Ole

PODZIĘKOWANIA
Składam serdeczne 

podziękowania 
Panom: 

Grzegorzowi 
i Tomaszowi 
Wereskim 

- mieszkańcom 
Krasnobrodu za 

okazaną uczciwość
 i zwrócenie mi 

znalezionego przez 
nich portfela.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Krasnobrodu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od 

20 maja 2010r. do 30 września 2010r. nieruchomości stanowiących własność  Gminy Krasno-
bród oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 1283/6 oraz część działek nr 1220/3 i 
1267/4 o pow. ogólnej 1,10ha położonych w Krasnobrodzie wraz z szaletem publicznym.

Wysokość wywoławcza czynszu wynosi - 10000,00zł. Ustalona wysokość czynszu w wy-
niku licytacji płatna jednorazowo  w terminie do 15 sierpnia 2010r.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie przy ul.3-go Maja 
36 w dniu 18 maja 2010r. o godz.12.00.

Wadium w wysokości 10% czynszu wywoławczego należy wpłacić w gotówce na konto 
Urzędu Miejskiego nr 08 1500 1807 1218 0001 6744 0000 w Kredyt Bank O/Zamość. Za 
prawidłowe wniesione uznaje się wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Urzędu 
najpóźniej do dnia 14 maja 2010r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w tut. Urzędzie Miejskim pokój nr 9 tel.0-84 660 
7691. Przed otwarciem przetargu osoby które wpłaciły wadium winni zapoznać się w projek-
tem umowy dzierżawy.

Osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium 
ulegnie przepadkowi.
 Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.
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CAŁA POLSKA 
CZYTA DZIECIOM

WYRÓŻNIONA PO RAZ DRUGI

W 
Zespole Szkół Podstawowych 
w Krasnobrodzie realizowane 

są działania programu „Czytające szko-
ły” - kampanii społecznej „Cała Polska 
czyta dzieciom”. Liderem programu jest 
pani Maria Domańska – nauczyciel wy-
chowania przedszkolnego. Jej działania 
są różnorodne, systematyczne i zgodne 
z harmonogramem kampanii. Fundacja 
zauważyła i doceniła pracę pani Marii 
wyróżniając ją dwukrotnie Dyplomem 
Uznania w konkursie na najlepiej prze-
prowadzoną kampanię społeczną „Cała 
Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 
2006/2007, 2008/2009. Dyplom Uznania 
otrzymało też ZSP w Krasnobrodzie. Od 
fundacji otrzymaliśmy dodatkowo mate-
riały promocyjne: kalendarzyki, zakładki, 
broszurki, filmy edukacyjne: „Jak kochać 
dziecko” i „Wychowanie przez czytanie” 
oraz książki.   

KILKA SŁÓW O CZYTANIU   
W dzisiejszej dobie telewizji i kompu-

terów trudno znaleźć czas na książkę, któ-
ra dla wielu z nas zwłaszcza młodych jest 
przeżytkiem. Jak ważna jest rola książki 
dla rozwoju umysłowego, intelektualnego i 
kulturalnego dziecka? Powiem, że ogrom-
na i nie zastąpiona. Książka to  największa 
skarbnica wiedzy. Największy przyjaciel i 
nauczyciel. Dlatego też naszym zadaniem 
– rodziców i nauczycieli jest zachęcanie 
dzieci do obcowania z książką. Wdrażanie 
do systematycznego czytania i poszano-
wania jej. 

JAK GŁOSI KAMPANIA: 
„Cała Polska czyta dzieciom”:

Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czy-
telnika trzeba wychować, codziennie czy-
tając dziecku dla przyjemności. Czytanie 
powinno się dziecku zawsze kojarzyć z 
radością, nigdy z przymusem, karą czy 
nudą. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci 
wyrosły na mądrych i szczęśliwych ludzi. 
Jest na to sposób – czytajmy dzieciom!

DLATEGO – CZYTAJ DZIECKU 20 
MINUT DZIENNIE CODZIENNIE!

Czytanie na głos niemowlęciu stymu-
luje rozwój jego mózgu. Czytanie kilkulat-
kowi rozbudza w nim ciekawość świata i 
pomaga mu zrozumieć siebie i innych.
Wspólne głośne czytanie z nastolatkiem 
pomoże mu pokonać wiele problemów do-
rastania. „Bez względu na to ile masz za-
jęć, najważniejszą rzeczą, jaka możesz zro-
bić dla przyszłości swego dziecka, oprócz 
okazywania mu miłości przez przytulanie, 
jest codzienne głośne czytanie oraz rady-

kalne ograniczenie telewizji”. (Jim Trele-
ase, autor „The Read – Cloud Handbook”  
- podręcznik głośnego czytania).
„Codzienne głośne czytanie dziecku dla 
przyjemności jest najskuteczniejszym 
sposobem wychowania czytelnika – czło-
wieka samodzielnie myślącego, posiadają-
cego wiedze i umiejętność jej poszerzania, 
kulturalnego, estetycznego, z wyobraźnią, 
który umie radzić sobie w życiu przy po-
mocy rozumu, a nie pięści.

Szkoła powinna uzupełnić domowe 
czytanie, a tam, gdzie całkiem go brak, dać 
zaniedbanym dzieciom szanse codzienne-
go kontaktu ze słowem czytanym. 

Głośne czytanie dzieciom jest dziś 
ważniejsze niż było kiedykolwiek w prze-
szłości. Polskie szkoły, które wprowadziły 
codzienne głośne czytanie, zaobserwowa-
ły:
- poprawę poziomu wypowiedzi ustnych 
i pisemnych uczniów, wzrost zrozumienia 
tekstów i poleceń, poprawę koncentracji, 
wydłużenie się przedziału uwagi, wycisze-
nie i większą gotowość do nauki, większą 
skłonność uczniów do refleksji 
- Gi krytycznego myślenia, wzrost poczu-
cia humoru, poprawę wzajemnych rela-
cji pomiędzy uczniami, powstanie więzi 
między nauczycielem a uczniami, spadek 
aspołecznych i chuligańskich zachowań, 
wzrost zaangażowania rodziców do czyta-
nia dzieciom w domu, wzrost czytelnictwa 
- uczniowie wypożyczają więcej książek. 
Głośne czytanie pomaga szkole realizo-
wać jej misję edukacyjną i wychowawczą. 
Współczesne dzieci i nastolatki dorastają 
w ubogim językowo środowisku. Rodzice 
coraz mniej z nimi rozmawiają i mało im 
czytają. Kontakt z żywym słowem wyparła 
telewizja, której narzędziem nie jest język, 
lecz obraz. W efekcie dzieci coraz gorzej 
znają język, w szkole nie rozumieją pro-
stych tekstów i poleceń. Coraz mniej także 
same czytają, ponieważ czytanie niezrozu-
miałych słów i zdań jest trudne i nudne, 
znacznie mniej atrakcyjne od telewizji. 
Dorośli nie stanowią dobrego wzorca – 
sami mało czytają. Pod względem czyta-
nych książek Polska znajduje się w ogonie 
krajów rozwiniętych, przoduje zaś pod 
względem analfabetyzmu funkcjonalnego. 
Sytuacja taka grozi naszemu społeczeń-
stwu pogorszeniem jakości życia i margi-
nalizacja na arenie międzynarodowej. Je-
śli nie przeciwstawimy się temu trendowi, 
będziemy przegrywać z mądrzejszymi – z 
tymi, którzy czytają.  O przyszłości nasze-
go kraju zadecyduje jakość ludzi, których 
wychowujemy dzisiaj”. 

Opracowała; Maria Domańska 
- Lider programu „Czytające szkoły” 

Sukcesy 
uczniów ZSP
Mamy świetnych matematyków…
Uczniowie Zespołu Szkół Podstawo-

wych w Krasnobrodzie bardzo dobrze na-
pisali konkurs matematyczny ,,Szpak”. Po 
etapie szkolnym do powiatowego zakwali-
fikowały się następujące osoby:
• klasa IV a – Aleksandra Buryło 
i Kordian Dziedzic

• klasa V a – Kacper Truszkowski
• klasa V b – Michał Burda
• klasa V c – Bartłomiej Buczak
• klasa VI a – Wojciech Rębisz i Rafał 
Chmura

Po ciężkich zmaganiach w dniu 
06.02.2010r. do etapu finałowego konkursu 
zakwalifikowali się: Kacper Truszkowski, 
Michał Burda i Wojciech Rębisz. Ostatecz-
nie dnia 20 marca po etapie finałowym tytuł 
laureata uzyskali: Michał Burda z klasy V – 
uczeń pani Renaty Koperwas oraz Wojciech 
Rębisz z klasy VI, którego przygotowywała 
pani Bożena Wiatrzyk.

Gratulujemy uczniom tak znaczącego 
sukcesu. Zachęcamy innych do podobnych 
poczynań.

W.B.

… i bardzo dobrych uczniów z innych 
przedmiotów 

Jak każdego roku uczniowie Zespo-
łu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie 
przygotowywali się do  przedmiotowych 
konkursów organizowanych przez Lubel-
skiego Kuratora Oświaty. Konkurs ten obej-
muje w szkole podstawowej język polski, 
historię, matematykę. Składa się z etapu 
szkolnego, organizowanego w macierzystej 
placówce, okręgowego, w naszym przypad-
ku organizowanego w Zamościu oraz woje-
wódzkiego w jednej z lubelskich szkół. Bez 
względu na przedmiot czy etap, uczestnicy 
konkursu zmagają się z testem przez 90 mi-
nut.

Na szczeblu okręgowym naszą szkołę 
reprezentowali:
• w konkursie polonistycznym – Karolina 
Buryło i Olga Tyrpa uczennice klasy VI,
• w konkursie historycznym – Karolina Bu-
ryło klasa VI,
• w konkursie przyrodniczym – Michał Bur-
da i Łukasz Głogowski obaj z klasy V.

Do ostatniego etapu wojewódzkiego 
konkursu kuratoryjnego zakwalifikowali 
się uczniowie, przygotowujący się z języ-
ka polskiego – Karolona Buryło uczennica 
pani Renaty Nowosieleckiej oraz z przyrody 
– Michał Burda syn i zarazem uczeń pani 
Joanny Burdy.
Oboje uczniowie uzyskali bardzo wysoki 
wynik, stając się tym samym laureatami 
konkursu. Oprócz tytułu, w nagrodę za wy-
siłek i trud włożony w przygotowanie do 
konkursu, są zwolnieni z ogólnopolskiego 
zewnętrznego sprawdzianu szóstoklasisty.

K.R.
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DZIEŃ PAPIESKI I DZIEŃ ZDROWIA
W 

dniu 09.04.2010 r. w ZSO w 
Krasnobrodzie obchodzony był 

Dzień Papieski z racji 5 rocznicy śmierci 
Jana Pawła II. 

O godzinie 830 odbyła się msza w in-
tencji naszego patrona Jana Pawła II, na-
stępnie złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem 
patrona, a także pod pomnikiem Powstań-
ców Styczniowych.

Wiemy że Ojciec Święty w młodości 
uprawiał sport, jako kapłan organizował z 
młodzieżą spływy kajakowe i wędrówki 
po szlakach turystycznych. W nawiąza-
niu do idei sportu, którą papież popierał w 
myśl porzekadła „w zdrowym ciele zdro-
wy duch” po uroczystościach w kościele 
odbyły się zawody sportowe w szkole. 
Sport właściwie pojęty kształtuje nie tylko 
tężyznę fizyczną, ale także postawy moral-
ne – o czym dokładnie wiedział papież.

Szkoła na swoich obiektach zorgani-
zowała konkurs ekologiczny i konkursy 
sportowe. Przeprowadzona została promo-
cja aktywności fizycznej i intelektualnej.

Wyniki poszczególnych konkursów:

Konkurs ekologiczny;
1 miejsce – klasa 3a
2 miejsce – klasa 3c

3 miejsce – klasa 3b

Konkursy sportowe;
Piłka nożna chłopców; 

gimnazjum 4 : 3 liceum
Piłka nożna dziewcząt; 

gimnazjum 0 : 3 liceum 
Piłka siatkowa dziewcząt; 

gimnazjum 3 : 2 liceum

Biegi wytrzymałościowe
1 miejsce – Dominik Kania
2 miejsce – Paweł Kawka
3 miejsce – Kordian Dudek

Rzuty do kosza
1 miejsce – Michał Gałka
2 miejsce – Michał Bui Quy
3 miejsce – Katarzyna Cybulska

Sztafeta sprawnościowa 
dziewcząt i chłopców

1 miejsce – Szymon Jabłoński 
i Dominika Lipska

Sztafeta chłopców
1 miejsce – Damian Bukała i Artur Ożga
2 miejsce – Maciej Kalinowski
 i Piotr Gałan
3 miejsce – Damian Leśniak 
i Michał Gałka

Rowery – tor
1 miejsce – Mateusz Antoniak
2 miejsce – Cezary Borkowicz
3 miejsce – Kamil Kostrubiec

Skok w dal
Dziewczyny gimnazjum 

1 miejsce – Anna Borek
2 miejsce – Sylwia Mieszczyńska
3 miejsce – Hanna Pawluk

Dziewczyny liceum 
1 miejsce – Honorata Dudek
2 miejsce – Ewelina Bryła

Chłopcy gimnazjum
1 miejsce – Piotr Gielmuda
2 miejsce – Jakub Łubiarz
3 miejsce – Wojciech Piechnik

Chłopcy liceum
1 miejsce – Bartosz Holko
2 miejsce – Tomasz Tarłowski
3 miejsce – Bartłomiej Wryszcz

W zorganizowaniu w/w dnia zaanga-
żowane były władze lokalne, które ufun-
dowały puchary i dyplomy dla zawodni-
ków. 

Nauczyciele ZSO w Krasnobrodzie

Fotoreportaż - str. 20

LEDNICA 2010
D

rodzy Przyjaciele!
4-6 czerwca 2010 - Ogólnopolskie Spotkanie Młodzie-

ży w Lednicy! Co to jest Lednica? 100 tysięcy młodych ludzi. 
Atmosfera przyjaźni, radości i modlitwy, niesamowite pieśni z 
towarzyszeniem bębnów i zespołu lednickiego. I najważniejsze - 
wybór Chrystusa na Pana naszego życia! To jest LEDNICA!

To Spotkanie jest organizowane właśnie dla Ciebie. Razem 
z Tobą chcemy wybrać Chrystusa i przeżywać entuzjazm Wiary. 
Zapraszamy do uczestnictwa i wyjazdu na Lednicę! 

Będzie organizowany wyjazd dla młodzieży autokarem przez 
załogę Audycji Sportowej Ole. Chętnych zapraszamy do zgłasza-
nia się bezpośrednio u organizatora (tel. 517787627) lub pod ema-
ilem: ole@radiozamosc.pl 

Atrakcje dodatkowe...

W programie także zwiedzania Gniezna (Katedra Gnieźnień-
ska, Stare Miasto), Lichenia (Sanktuarium Maryjne w Licheniu), 
miejsca chrztu Polski (wiadomo, że miał on miejsce w Wielkanoc 
966 r., prawdopodobnie na będącej siedzibą pierwszych Piastów 
wyspie Ostrów Lednicki na Jeziorze Lednickim koło Gniezna; 
Ostrów Lednicki - Muzeum Pierwszych Piastów), Biskupina (Mu-
zeum Archeologiczne).

Wyjazd w piątek 4 czerwca wieczorem, powrót w niedzielę 6 
czerwca. Przewidywany koszt wyjazdu ok. 130 zł (dokładna cena 
podana zostanie wkrótce). Przed wyjazdem odbędzie się spotkanie 
informacyjne o którym poinformujemy w późniejszym terminie. 

Wszelkie aktualności będziemy na bieżąco publikować na ofi-
cjalnej stronie Ole www.audycjasportowaole.futbolowo.pl

Organizatorzy 
Redakcja Audycji Sportowej Ole

Tomasz Pakuła
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Budżet Gminy Krasnobród
na 2010 rok
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Chronią zabytkowe pomniki
Już od dziesięciu lat członkowie 

Krasnobrodzkiego Towarzystwa 
Regionalnego podejmują akcję ratowania 
pomników i nagrobków mających ponad 
100 lat na cmentarzu parafialnym w Kra-
snobrodzie. W sobotę 10. 04. 2010r. przed 
wizytacją parafii Krasnobród 
przez bp-a Wacława Depo, KTR 
uprzątnęło teren wokół  pomni-
ka prawosławnego z 1906r. o 
dużych walorach artystycznych 
i historycznych , Jest to zaby-
tek, który świadczy o tym że 
Krasnobród był miejscowością 
wielokulturową. Pod cieniem 
kamiennego krzyża z ukośnym 
ramieniem usytuowanego na 
ozdobnym cokole spoczywa ś p. 
Władimir Jakowlewicz, zmarł 2 
stycznia 1906r, w wieku 53 lat. 
Napisy na tym pomniku są w 
języku rosyjskim. Aby dotrzeć 
do wspomnianego obiektu trze-
ba było najpierw usunąć krzaki 
z kilku grobów zmarłych pen-
sjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w 
Krasnobrodzie – Podzamku. Warto byłoby, 
aby DPS otoczył opieką te mogiły. Obecny 
wyglad zaniedbanych grobów DPS psuje 
wizerunek zachodniej części cmentarza. 
Trzeba dodać, że w okolicy tego miejsca 
znajdują się: groby austriackie i rosyjskie 
oraz Pomnik Żołnierzy Września i zbioro-
we mogiły żołnierzy poległych w 1939r. 

Są to miejsca często odwiedzane przez 
grupy wycieczkowe i turystów. Trzeba  
byłoby zająć się opuszczonymi grobami 
DPS jak najszybciej, bo niedługo będzie 
tu  śmietnisko.

KTR uporządkowało też zabytko-

we pomniki w starej części cmentarza na 
wzniesieniu min. ( Dom śp  Salomei Ro-
maszko, zm. W 1906r, Antoniego Trojana 
zm. w 1906r. Te dwa grobowce znajdują 
się w miejscu, gdzie dwa lata temu zro-
biono tu śmietnisko. Jak widać samowola 
ludzka nie ma granic nawet na cmenta-
rzu. Zajęto się też zabytkowymi obiekta-
mi cmentarnymi po drugiej stronie alejki 

w okolicy pomnika ks. L. Liwerskiego. 
Usunięto przy pomocy siekier i sekatorów 
chwasty, zarośla wokół grobowców i po-
mników, których zmarli odeszli w 1873r. 
1885r. 1889r. 1895r. 1902r. 1906r. Ocalo-
no od zapomnienia niespełna 15 obiektów 

wiecznego spoczynku. Cieszy 
też fakt, że niektóre zaniedbane 
pomniki zostały uporządkowa-
ne przez mieszkańców gminy 
Krasnobród. Są to obiekty ma-
jące walory artystyczne z 1880r. 
1889r. KTR miało się właśnie 
nimi zająć, ale już odzyskały 
one dawny blask. Było dużo 
pracy. Pod koniec odczuwało się 
zmęczenie fizyczne, ale i radość 
z wykonanego przedsięwzięcia.. 
Członkowie KTR cieszą się, że 
swoim wysiłkiem mogli przy-
służyć się małej ojczyźnie, któ-
rej na imię Krasnobród. Podzię-
kowania należą się tu prezesowi 
KTR p. M. Kościńskiemu, który 
wpoił w nas moc wymagania od 

siebie na rzecz małej ojczyzny, choć nikt 
od nas tego nie wymaga.

Kolejna akcja społeczna w październi-
ku.2010r. KTR  teraz nabiera sił, aby znów 
ocalić od zapomnienia zabytkowe pomni-
ki – ślady przeszłości. Na zdjęciu: wygląd 
nagrobka prawosławnego przed akcją i po 
akcji.

 A. Słota

Kto chce żyć, musi płacić
M

arszałkowie Sejmików Samo-
rządowych, którzy w większo-

ści reprezentują Platformę Obywatelską, 
ostatnio wymyślili zdumiewającą propo-
zycję ustawy. Mają zamiar udać się  z nią 
do Sejmu. Propozycja zmierza do tego, 
aby w szpitalach należących do Publicznej 
Opieki Zdrowotnej, w pierwszej kolejno-
ści wykonywane były odpłatne operacje 
i zabiegi. Cena takiej operacji sięgałaby 
nawet kilku tysięcy złotych. Na zabiegi 
bezpłatne trzeba byłoby czekać w długich 
kolejkach. Taka ustawa podzieliłaby pol-
skie społeczeństwo na ludzi biednych i bo-
gatych. Można to też rozumieć w ten spo-
sób - chcesz żyć to płać, a jeśli nie masz 
pieniędzy, to umieraj czekając w długich 
kolejkach. Oczywiście byliby w nich prze-
ważnie emeryci i renciści, z których więk-
szość w marcu otrzymała od obecnego rzą-
du waloryzację w wysokości od 6 zł do 30 
zł. Przez rok musieliby więc odkładać całe 
emerytury na jedną operację. Czy to nie 
jest dyskryminacja? Przecież przez wiele 

lat ciężko pracowali dla swojej Ojczyzny, 
pomnażając jej dobra. Dlatego zasługują 
teraz na godne życie. 

Może mi ktoś zarzucić, że jeszcze nie 
ma tej ustawy, a ja lamentuję. To prawda 
lecz jeśli Marszałkowie Sejmików Samo-
rządowych bardzo się postarają, to ani się 
obejrzymy, jak Sejm zacznie nad nią deba-
tować. Obecnie, koalicyjni parlamentarzy-
ści z PO i PSL tworzą większość i nie mają 
problemów z przeforsowaniem ustaw, bar-
dzo szkodliwych dla społeczeństwa i  kra-
ju. Ostatnio przy poparciu posłów z SLD, 
przegłosowali nowelizację ustawy o Insty-
tucie Pamięci Narodowej. W ten sposób 
dążą do ubezwłasnowolnienia instytucji, 
tak bardzo potrzebnej Polsce. Nowelizacji 
tej wyraźnie sprzeciwiają się w otwartym 
liście przedstawiciele świata nauki. Mar-
twi ona również Prezydenta. Często za-
stanawiam się, co byłoby, gdyby obecnie 
prezydentem w Polsce był przedstawiciel 
Platformy Obywatelskiej. Wówczas rząd, 
parlament i prezydent pogrzebaliby Polskę  

na wiele lat. Aż strach o tym myśleć. Te-
raz jest pilna potrzeba, by Polacy obudzi-
li się z odrętwienia i obojętności, a kiedy 
przyjdzie czas, odpowiednio zareagowali.          
Kiedyś wydawało mi się, że szkodzić Pol-
sce może tylko zły rząd i parlament. Nie-
stety,  mogą to również robić samorządy. 
Musimy więc być czujni i wybierać do 
nich tylko ludzi prawego sumienia.

Człowiek, który kocha Boga i bliźnie-
go, nie mógłby wymyślić ustawy godzącej 
w biednych  i skazywać ich na niebyt. W 
tej sytuacji aż cisną się na usta takie słowa: 
Panie Boże Wszechmogący i Miłosier-
ny - Twoja Miłość skłania się głównie ku 
maluczkim, biednym i pokrzywdzonym. 
Przez Twoje ucho igielne nie przecisną 
się niektórzy do Królestwa Niebieskiego. 
Za żadne pieniądze nie wykupią się też 
od śmierci. To jest największa sprawiedli-
wość.                                                                                               

Józefa Kusz                                           
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TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
ORGANIZOWANY PRZEZ MKS „ROCH”
W 

dniu 13 marca 2010 roku odbył 
się kolejny już turniej tenisa 

stołowego zorganizowany przez Młodzie-
żowy Klub Sportowy „ROCH” działający 

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Krasnobrodzie.

Zawody zgromadziły ok. 40 uczestni-
ków w kategoriach dziewczęta i chłopcy 
- uczniowie gimnazjum oraz dziewczęta i 
chłopcy (mężczyźni) rocznik 1993 i star-
si. 

Jak zwykle atmosfera na turnieju była 
bardzo przyjazna a rywalizacja zacięta i 
na bardzo wysokim poziomie, zwłaszcza 
chłopcy i mężczyźni prezentowali dosko-
nałe umiejętności gry w tenisa stołowego.

Oto zwycięscy poszczególnych 
kategorii:

Dziewczęta – kategoria gimnazjum          
I  miejsce - Karolina Truszkowska

II miejsce - Karolina Trześniowska
III miejsce - Kamila Serafin

Rocz. 1993 i starsi
I miejsce - Justyna Zub
II miejsc - Patrycja Oś
III miejsce - Honorata Dudek

Chłopcy – kategoria gimnazjum 
I miejsce - Artur Ożga
II miejsce - Waldemar Dziuba
III miejsce - Damian Skóra

Rocz. 1993 i starsi
I miejsce - Piotr Skiba 
II miejsce - Bartłomiej Gielmuda
III miejsce - Szymon Litwin

Na zakończenie zwycięzcom wręczo-
no puchary i pamiątkowe dyplomy.

Za pośrednictwem Gazety Krasno-
brodzkiej chcemy serdecznie podzięko-
wać za tak licznie wzięty udział w turnie-
ju, pogratulować najlepszym i zaprosić na 
kolejny turniej za rok.

ZARZĄD  MKS „ROCH”

Akcja „Polska Biega 2010”
Audycja Sportowa Ole zaprasza po raz drugi wszystkich 

chętnych do udziału w biegu „Polska Biega 2010” – 
sztab Krasnobród/Zamość. W bieżącym roku  Bieg poświęcony 
jest ku czci zmarłego Piotra Nurowskiego. Bieg odbędzie się na 
dystansie ok. 4-5 km. Zapraszamy nie tylko mieszkańców Za-
mojszczyzny!
BIEG JEST IMPREZĄ AMATORSKĄ I REKREACYJNĄ; 

MILE WIDZIANE CAŁE RODZINY. 

Bieg odbędzie się w dniu 15.05.2010r. (sobota) o godz. 15:00.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 09.05.2010 r. pod ema-

ilem: ole@radiozamosc.pl
Wiek: od 13 lat! Ilość miejsc: nieograniczona (ale termin 

zgłoszeń obowiązuje). 

WSPÓLNIE MOŻEMY WZIĄĆ UDZIAŁ W NAJWIĘK-
SZEJ OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI BIEGACKIEJ PRO-

MUJĄCEJ ZDROWY TRYB ŻYCIA! OLE!
Więcej informacji na stronie www.audycjasportowaole.fut-

bolowo.pl i www.polskabiega.pl 

Do startu zaprasza załoga Audycji Sportowej Ole!



 
V ROCZNICA ŚMIERCI 

PAPIEŻA JANA PAWŁA II

DZIEŃ ZDROWIA

09.04.2010r.

09.04.2010r.


