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Budowy dróg gminnych w Potoku 

Senderkach oraz Hutkowie

Burmistrz Krasnobrodu ogłosił prze-
targ nieograniczony na budowę trzeciego 
etapu budowy drogi gminnej nr 110 856L 
w miejscowości Potok Senderki. 
Jezdnia nowej drogi na całym odcinku po-
siadała będzie nawierzchnię asfaltową o 
szerokości 3,5m z lokalnymi poszerzenia-
mi jezdni do 5m tzw. mijankami. Długość 
wybudowanego odcinka drogi w roku 
2010 wyniesie 200m.

Również dokończenie przebudowy 
drogi gminnej nr 11 0861L realizowane 
będzie w 2010r. w miejscowości  Hutków. 
Na istniejącej podbudowie betonowej zo-
stanie wykonana nawierzchnia asfaltowa 
o długości 350 metrów i szerokości 4 me-
trów.  

Prace drogowe związane z przebudo-
wą w/w dróg w obu miejscowościach  zo-
staną przeprowadzone do końca miesiąca 
września bieżącego roku. 
              

Prace projektowe infrastruktury 

turystycznej

Z uwagi na przyznane dofinansowanie 
Gminie  Krasnobród na rozbudowę zbior-
ników wodnych  Burmistrz Krasnobrodu 
ogłosił przetarg nieograniczony na prace 
projektowe związane z rozbudową infra-
struktury turystycznej w Krasnobrodzie 
w obrębie zbiorników wodnych. Szero-
ko zakrojone prace projektowe wkrótce 
rozpoczną projektanci branży drogowej, 
w zakresie budowy dwóch utwardzo-
nych parkingów: przy ul. Młyńskiej oraz 
Sikorskiego (przebudowa parkingu o na-
wierzchni żużlowej) oraz budowy ścieżek 
spacerowych i rowerowych wokół zbior-

zbiorników wodnych.
Projektanci branży elektrycznej za-

projektują nowe oświetlenie w techno-
logii LED przy ścieżkach spacerowych 
oraz  rowerowych, a projektanci branży 
ogólnobudowlanej przeprojektują pawi-
lon sanitarny zlokalizowany nad zale-
wem dostosowując jego funkcjonalność 
i estetykę do współczesnych trendów 
architektonicznych oraz przeprojektują 
wieżę widokową potocznie zwaną  basztą 
zlokalizowaną w krasnobrodzkim kamie-
niołomie. Baszta zostanie podwyższona, 
zmodernizowana  oraz otrzyma stylowe 
drewniane zadaszenie. 
 

Poprawa przejezdności dróg
Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Krasnobrodzie na zlecenie Burmistrza 
Krasnobrodu wkrótce przystąpi do wy-
konania poprawy przejezdności dróg go-
spodarczych w Zielonym, Hutkowie oraz 
Krasnobrodzie na osiedlu domów jedno-
rodzinnych przy ulicy Lelewela. Poprzez 
ułożenie tymczasowej nawierzchni dróg z 
płyt wielootworowych typu YOMB. 

W oparciu o umowę dostawy z 2009 
roku płyty drogowe (290 sztuk) dostar-
czyło dla Gminy Krasnobród Przedsię-
biorstwo Produkcyjno – Usługowo han-
dlowe „PRIMA BUD” z Sandomierza. 
Firma ta zaoferowała najniższą cenę za 
dostawę płyt YOMB na potrzeby Gminy 
Krasnobród. 

Remonty dróg gminnych

W miesiącu czerwcu bieżącego roku 
rozpoczną się remonty pozimowe dróg 
gminnych w Zielonem, Krasnobrodzie, 
Majdanie Małym i Hutkowie z użyciem 
masy mineralno-asfaltowej. Roboty re-
montowe (uzupełnienie ubytków w jezd-
ni) na zlecenie Gminy Krasnobród w tych 
miejscowościach wykona Przedsiębior-
stwo Robót  Drogowych Spółka z o.o. w 
Zamościu. W/w firma złożyła najkorzyst-
niejszą  ofertę cenową w odpowiedzi na 
zaproszenie do składania ofert na remonty 

pozimowe dróg gminnych na terenie Gmi-
ny Krasnobród.  W przypadku sprzyjają-
cych warunków atmosferycznych planuje 
się, że roboty remontowe zostaną przepro-
wadzone do 10 czerwca 2010r.

Przetarg na realizację 
inwestycji turystycznych

Rozstrzygnięty został przetarg nie-
ograniczony ogłoszony przez Gminę Kra-
snobród na realizację projektu Krasnobród 
– miasto turystyki i rekreacji. Rozbudowa 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
poprzez realizację zadań:

1. Kompleks obiektów sportowo-

relaksacyjnych dla dzieci i młodzieży – 
rozbudowa infrastruktury turystycznej 

i relaksacyjnej ul. Zamojska. 

2. Utwardzenie terenów rekreacyj-

nych przy ul. Zamojskiej w Krasnobro-

dzie.

3. Zagospodarowanie terenu zieleni 

przy Placu Siekluckiego w Krasnobro-

dzie.

4. Zagospodarowanie skarpy przy 

ulicy Zamojskiej, przy wjeździe do 
Krasnobrodu.

5. Oznakowanie turystyczne oraz 

oznakowanie ulic w Krasnobrodzie – 
aluminiowe systemy informacji wizu-

alnej.

6. Wykonanie rzeźby „Marysieńka” 
do fontanny na Placu Siekluckiego w 

Krasnobrodzie.

7. Wykonanie i montaż tablic z in-

formacją turystyczną. 
W odpowiedzi na zaproszenie do składa-
nia ofert do Gminy Krasnobród wpłynęły 
cztery oferty. Zagospodarowanie skarpy 
przy ulicy Zamojskiej (przy drodze po-
wiatowej wzdłuż kamieniołomu)  wykona 
firma Garden Designers Mirosław DER-
KACZ z  Lublina. Oznakowanie tury-
styczne i tablice z informacją turystyczną 
zamontuje firma TRAMES spółka jawna 
z Zamościa. Rzeźbę Marysieńka wykona i 
zamontuje w fontannie miejscowy artysta 
rzeźbiarz – Andrzej GONTARZ.
Wykonawcą największej części zamówie-
nia na który składają się roboty związane 
z budową  Kompleksu obiektów sporto-
wo-relaksacyjnych, utwardzenia terenów 
rekreacyjnych przy ulicy Zamojskiej oraz 
terenu zieleni przy Placu Siekluckiego 
będzie  Spółdzielnia Produkcji Rolnej w 
Majdanie Wielkim. Urządzanie terenów 
zielonych i rekreacyjnych  w ostatnim 
czasie stało się specjalnością SPR w Maj-
danie Wielkim. Na uwagę zasługuje fakt, 
że firma ta zrealizowała w ubiegłym roku 
duży kontrakt wykonawczy tej branży dla 
Roztoczańskiego Parku Narodowego w 
Zwierzyńcu zyskując pochlebne opinie 
dotyczące jakości wykonywanych robót.      

oprac. S. Lizut
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Uchwałą nr CCCXIII/4162/10 z 
dnia 4 maja 2010r. Zarząd Wo-

jewództwa Lubelskiego, dokonał wyboru 
projektów do dofinansowania z Działania 
7.1 Infrastruktury kultury i turystyki. Z 
naszego regionu dofinansowanie  uzyska 
pięć  gmin: Krasnobród (dofinansowanie 
2,8 mln zł), Zwierzyniec (dofinansowa-
nie 2,4 mln. zł), Frampol (dofinansowanie 
721 tys. zł),  Józefów (830 tys. zł), Gmina 
Miejska Hrubieszów (235 tys. zł).  Naj-
większe środki – 2, 8 mln zł  pozyskał Kra-
snobród   (cały projekt ma  wartość prawie 
4 mln zł. i zajął pierwsze miejsce na liście 

rankingowej, uzyskując 100 % możliwych 
punktów). Inwestycja Gminy Krasnobród 
obejmuje swym zakresem:
- połączenie obecnie istniejących 
trzech zbiorników wodnych tj. zbior-
nika kąpieliskowego i dwóch stawów  
w jeden akwen wodny (powstanie 
akwen o pow. 14 a docelowo 17 ha 
lustra wody z urokliwą wyspą w 
środku),
- budowę mostków dla pieszych 
(przez Wieprz i stare koryto Wieprz),
- montaż oświetlenia diodowego LED 
wokół powstałego zbiornika - 120 
słupów z oświetleniem parkowym,
- budowę ścieżek rowerowych i spa-
cerowych wokół powstałego zbiorni-
ka (ponad 3 km),
- modernizację parkingów przy zale-
wie,
- budowę deptaka spacerowego przy 
obecnym kąpielisku o szerokości 3 
m,
- rozbudowę punktu widokowego 
(podniesienie o ok. 6 m do góry),
- modernizację podejścia na punkt 
widokowy (wykonanie barierek),
- zakup i montaż niezbędnego wypo-
sażenia (monitoring, system na wy-
padek zagrożeń, czujniki do zliczania 
pieszych i rowerzystów, infokioski
- modernizację szaletów nad zalewem 

(modernizacja elewacji, pokrycia, we-
wnętrznej instalacji sanitarnej),     
- zakup i montaż tablicy meteorologicznej 
wyświetlającej dane o temperaturze wody, 
powietrza, składnikach powietrza itp.

Obecnie trwa projektowanie poszcze-
gólnych elementów infrastruktury opi-
sanych we wniosku o dofinansowanie. 
Główna część dokumentacji, obejmująca 
roboty ziemne oraz wykonanie nowych 
drewnianych kładek i pomostów, zosta-
ła już dostarczona przez wykonawcę do 
Urzędu Miejskiego. Umowę na jej wyko-
nanie, podpisano jeszcze w zeszłym roku. 

Rozpoczęcie prac plano-
wane jest w  IV kwar-
tale br., zakończenie w 
czerwcu 2012. 

Nie jest to jedyny 
projekt z dziedziny tury-
styki, który będzie reali-
zowany w najbliższym 
czasie w Krasnobrodzie. 
Gmina uzyskała też środ-
ki z PROW-u na projekt: 
Krasnobród miastem 

turystyki i rekreacji 

oraz wspólny z innymi 
partnerami - gminami 
Józefów i Susiec, Nad-
leśnictwem Zwierzyniec 
i Józefów oraz  Rozto-

czańskim Parkiem Narodowym, projekt 
dofinansowany z RPO WL 2007-2013, na 
wykonanie szlaku Geoturystycznego Roz-

tocza Środkowego. W ramach pierwszego 
projektu  wykonane będzie: 

1. dokończenie modernizacji Placu 
Siekluckiego (zagospodarowanie zielenią, 
małą architekturą)

2. wykonanie placu do rekreacji przy 
rzece Wieprz i ul. Młyńskiej (obok zale-
wu), na którym znajdą się dwa place za-
baw dla dzieci, boisko do piłki plażowej, 
mini koszykówki, ścieżka do jazdy na rol-
kach.  Całość będzie ogrodzona  i znajdą 
się tam też  ławeczki i dużo zieleni;

3. zagospodarowanie skarpy przy ka-
mieniołomie (obsadzenie roślinami 
i krzewami a także wykonanie z ko-
lorowych roślin napisu KRASNO-
BRÓD i herbu miasta: 

4. wykonanie oznakowania tury-
stycznego i oznakowania ulic w Kra-
snobrodzie  

Kwota projektu to ok.  730 tys. 
zł., dofinansowanie wyniesie prawie 
330 tys. zł.) oraz z RPO WL 2007-
2013. W ramach drugiego projektu 
wykonany będzie odcinek ścieżki 
rowerowej o długości 1,5 km  (Potok 
Senderki - Stara Huta) (doziarnianie 
gruntu, wyrównanie wraz z profilo-
waniem i zagęszczaniem podłoża, 
wyrównanie lokalnych zaniżeń mate-
riałem kamiennym), ustawienie desz-
czochronu  przy ulicy  Kościuszki, 
zakup lornety obserwacyjnej, wyko-
nanie stołów i ławek przed punktem 
widokowym oraz postawienie tablicy 
informacyjnej i stojaka na rowery. 
Liderem zadania jest Gmina Józefów. 
Krasnobród wykona swoją cześć za-
dania ok. 75 tys. zł. 

Zbigniew Michalski 

Inwestycje  turystyczne w Krasnobrodzie

Oznakowanie turystyczne

Oznakowanie ulic

Infomat

Projekt rozbudowy zalewu
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VIII Majówka Roztoczańska

Już po raz ósmy w Krasnobrodzie 
odbyła się Majówka Roztoczańska, 

której organizatorami byli: Burmistrz Kra-
snobrodu i Krasnobrodzki Dom Kultury, a 
współorganizatorem Stowarzyszenie Kul-
turalno - Nukowe „Do ródeł”. 
Ta plenerowa impreza, która stała się nie-
mal wizytówką Krasnobrodu, przyciąga 
rokrocznie wielu sympatyków, którzy 
pierwszy weekend maja postanawiają spę-
dzić w naszym miasteczku.

W tym roku było podobnie, i mimo ka-
pryśnej pogody, która nie szczędziła nam 
deszczu, uczestników Majówki nie bra-
kowało. Tegoroczny trzydniowy program 
majowego świętowania zaplanowano tak, 
by każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Były koncerty, pokazy tańca, prezen-
tacje wokalne, gotowanie w plenerze oraz 
konkursy i zabawy dla dzieci. Ponadto im-
prezie towarzyszył Jarmark Krasnobrodz-
ki, na którym swoje stoiska prezentowali 
twórcy ludowi. Niewątpliwą atrakcją Ma-
jówki była obecność gości ze Słowacji - 
naszego partnerskiego miasteczka Krásny 
Brod, którzy czynnie włączyli się w pro-
gram imprezy.

Ale może zacznijmy od początku.

Dzień pierwszy 
Trzydniowy program VIII Majówki 

Roztoczańskiej rozpoczął się w sobotę 1 
maja od obchodów jubileuszu XX-lecia 
„Gazety Krasnobrodzkiej”, które odbyło 
się na sali widowiskowej Krasnobrodz-
kiego Domu Kultury. Oprócz władz sa-
morządowych, „twórców” gazety, osób, 
które z tym czasopismem współpracowały 
i współpracują, w uroczystościach wzięli 
udział goście ze Słowacji oraz Pani Ewa 

Piwko - Witkowska - Prezes Lokalnej Gru-
py Działania „Roztocze Tomaszowskie” i  
Pan Janusz Sokół wiceprezes Europejskie-
go Centrum Aktywacji w Brukseli – prele-
genci późniejszego panelu dyskusyjnego.

W pierwszej części tego spotkania 
odbyła się prezentacja multimedialna do-
tycząca historii pisma przygotowana i 
prowadzona przez panią Mariolę Czaplę 

– redaktora naczelnego „Gazety Krasno-
brodzkiej”. Potem Pani Redaktor wspólnie 
z Burmistrzem Krasnobrodu Januszem 
Osiem wręczyli podziękowania tym, któ-
rzy mają największy wkład w tworzenie 
gazety w ostatnim okresie. 

A jeśli jubileusz, to nie mogło zabrak-
nąć  okolicznościowego tortu, na który po 
oficjalnej części uroczystości wszyscy zo-
stali zaproszeni. Można też było obejrzeć 
okolicznościową wystawę.

W drugiej części sobotniego spotkania 
odbył się panel dyskusyjny pod tytułem 
„Europejski rok kreatywności 
i innowacji”, w którym udział 
wzięli również nasi goście ze 
Słowacji.

W czasie, gdy w sali wido-
wiskowej KDK trwały dysku-
sje, na Placu Siekluckiego roz-
począł się program artystyczny, 
podczas którego tańce, muzyka 
i śpiew przeplatały się z kon-
kursami dla najmłodszych. 
Odbyła się także inscenizacja 
bajki pt. „Nie ma tego złego 
co by na dobre nie wyszło”. 
Na scenie zaprezentowali się 
członkowie Zespołu Tańca Nowoczesne-
go „FART”, którzy trenują pod czujnym 
okiem pani Anny Antoszczak, soliści z 
zespołu wokalnego działającego w KDK i 
prowadzonego przez instruktora Jarosława 
Derkacza oraz zespół wokalny z Gminne-
go Ośrodka Kultury w Łaszczowie. 

Pierwszy dzień Majówki zakończył 
koncert słowackiego zespołu HIC MUSIC, 
który bawił zgromadzoną publiczność do 
godziny 23.00. 

Dzień drugi
Niedziela – drugi dzień 

Majówki rozpoczęła się sporto-
wo, bo o godzinie 13.00 na sta-
dionie rozegrany został mecz 
piłki nożnej Polska – Słowacja. 
W tym miejscu należy jednak 
dodać, że dzień dla naszych 
słowackich przyjaciół rozpo-
czął się już wczesnym rankiem 
ponieważ zorganizowano dla 
nich  wycieczkę do Zamościa, 
podczas której o historii mia-
sta i Polski opowiadał im pan 

Adam Kałuża –przewodniczący 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, historyk 
z zamiłowania i wykształcenia.

Wracając jednak do zmagań sporto-
wych na boisku, miło mi poinformować 
czytelników „Gazety Krasnobrodzkiej”, 
ze partnerski mecz Krasnobrodu z Kra-
snym Brodem zakończył się remisem.
Po nim, impreza przeniosła się na Plac 
Siekluckiego, gdzie od godziny 16.00 roz-

począł się program artystyczny połączony 
z pokazami kulinarnymi.

Dla zgromadzonej publiczności na 
scenie prezentowały się kolejno zespoły 
folklorystyczne: „Kapela Krasnobrodzka”, 
„Krasnobrodčanka” ze Słowacji i „Wójto-
wianie”. 

W przerwie występu słowackiego ze-
społu na scenę zaproszono Państwa Hannę 
i Stefana Adamików z Warszawy oraz Zo-
fię i Zbigniewa Molendów z Krasnobrodu, 
którzy opowiedzieli o okolicznościach, 
które sprawiły, że dowiedzieli się o ist-

nieniu dwóch miejscowości o tej samej 
nazwie, co dało początek współpracy i 
przyjaźni polsko-słowackiej Krasnobrodu 
i Krásnego Brodu. Naszym gościom za 
zainicjowanie kontaktów podziękowali 
gospodarze partnerskich miejscowości 
Burmistrz Janusz Oś i Starosta Vladimir 
Bajaj. 

Kiedy na scenie trwały prezentacje 
muzyczne, na placu można było odwie-
dzić cztery stoiska kulinarne, w których 
serwowano potrawy kuchni polskiej i sło-
wackiej.

Panie z Hutkowa częstowały pysznymi 
pierogami, gospodynie z Zielonego zapra-
szały na słodkie obwarzanki, nasi goście 
z Krásnego Brodu przygotowali słowackie 
pierożki, a panie z Wólki Husińskiej sma-
żyły znakomite placki ziemniaczane. Tak 
więc było coś dla duszy i ciała. 

Po występach zespołów ludowych na 
scenie zaprezentował się zespół „MOR-
TON” z Zamościa, zaś o godzinie 20.00 
rozpoczął się koncert, na który wszyscy z 
niecierpliwością czekali, bowiem na kra-
snobrodzkiej scenie publiczność powitała 
Alicję Majewską i Włodzimierza Korcza 
- gwiazdy tegorocznej Majówki.

Mimo obfitego deszczu Plac Siekluc-
kiego wypełniony był po brzegi i publicz-
ność bawiła się znakomicie. Były bisy, 
słowa podziękowania i gromkie brawa. Po 
występie można było otrzymać autograf i 
zrobić sobie zdjęcie z panią Alicją Majew-
ską i Włodzimierzem Korczem.

Ostatnim punktem niedzielnego pro-



Gazeta     rasnobrodzka 5Maj 2010

gramu była zabawa plenerowa z zespołem 
„MORTON”, który nie tylko rozbawił, ale 
i porwał do tańca zgromadzoną publicz-
ność.

Dzień trzeci
W poniedziałek 3 maja, ostatniego 

dnia majowego świętowania tradycyjnie 
przed południem odbyły się coroczne uro-
czystości związane z rocznicą  uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja. O godzinie 9.00 
w Sanktuarium Maryjnym, przed mszą 
świętą rozpoczęła się część artystyczna 
przygotowana przez uczniów Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Krasnobro-
dzie. Tuż po niej ksiądz Prałat Roman 
Marszalec odprawił mszę św. w intencji 
Ojczyzny, homilię wygłosił ks. Leon Ro-
galski.

Po zakończonej modlitwie, tradycyj-

nie odbył się przemarsz pod pomnik Kon-
stytucji 3 Maja, gdzie okolicznościowe 
przemówienie wygłosił Burmistrza Kra-
snobrodu Janusz Oś.

W uroczystościach oprócz władz sa-
morządowych Krasnobrodu, pocztów 
sztandarowych szkół i związków komba-
tanckich, strażaków, delegacji instytucji i 
zakładów pracy wzięli udział nasi goście 
ze Słowacji oraz poseł na Sejm RP Woj-
ciech Żukowski, którzy po przemówieniu 
złożyli wiązanki pod pomnikiem z 1931. 
Wartę honorową pełnili harcerze i człon-
kowie Stowarzyszenia Rekonstrukcyjno 
- Historycznego 9 Pułku Piechoty Legio-
nów.

Tak oto VIII Majówka Roztoczańska 
dobiegła końca. 

W tym miejscu dodam jeszcze, że na 
mieszkańcach Krásnego Brodu na Słowa-
cji cały pobyt, a szczególnie ta patriotycz-
na uroczystość wywarły ogromne wraże-
nie. Byli oni pełni uznania dla wszystkich, 
którzy brali w niej udział i dla naszej pol-
skiej tradycji, którą pielęgnujemy.

M. K.

Fotoreportaż – str. 10-11.
Fot. ze zbiorów KDK

Jubileusz 20-lecia
 „Gazety Krasnobrodzkiej”

W bieżącym roku mija 20 lat od 
ukazania się pierwszego nume-

ru „Gazety Krasnobrodzkiej”. Z okazji tej 
rocznicy 1 maja, podczas VIII Majówki 
Roztoczańskiej w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury odbyło się spotkanie jubileuszo-
we.

W spotkaniu uczestniczyli twórcy pi-
sma oraz osoby, które współpracowały i 
współpracują z Redakcją tworząc kolejne 
jego wydania. Wśród zaproszonych gości 
byli również: władze samorządowe Kra-
snobrodu, liczna delegacja z zaprzyjaź-
nionej słowackiej miejscowości Krásny 
Brod, a także Ewa Witkowska Piwko – 
kierownik oddziału Fundacji Rozwoju Lu-
belszczyzny  w Tomaszowie Lubelskim i 
Janusz Sokół – v-ce prezes Europejskiego 
Centrum Akredytacji w Brukseli, Hanna 
i Stefan Adamikowie z Warszawy, Zofia 
i Zbigniew Molendowie z Krasnobrodu i 
członkowie Stowarzyszenia Rekonstruk-

cyjno-Historycznego 9 Pułku Piechoty 
Legionów. 

Spotkanie rozpoczęło się od powita-
nia gości, a następnie przedstawienia w 
postaci prezentacji multimedialnej historii 
pisma, którego dokonała Mariola Czapla – 
redaktor naczelna „Gazety Krasnobrodz-
kiej”. 

Po zapoznaniu zebranych z 20-letnią 
historią GK przyszedł czas na podzięko-
wania dla osób, które na  przestrzeni lat 
aktywnie współpracowały przy jej two-
rzeniu. Słowa podziękowania wyrazili 
Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś i Ma-
riola Czapla. Wręczono również okolicz-
nościowe podziękowania i upominki dla 
najaktywniejszych współtwórców pisma 
z ostatniego okresu. Otrzymali je: Marcin 
Molenda, Mariola Kawecka, Sylwester 
Lizut, ks. Krzysztof Maj, ks. Sławomir 
Skowroński, Józefa Kusz, Alina Słota, Ma-
ria Domańska, Radosław Cios-Mairot oraz 

Mariola Czapla. Przygotowano 
też podziękowania dla osób zaj-
mujących się sprzedażą GK, tj. 
dlaPaństwa Jolanty, Kazimierza 
i Wacława  Adamczuków - wła-
ścicieli Marketu Spożywczego, 
Krystyny i Stanisława Borków 
– właścicieli Sklepu Spożyw-
czo-Przemysłowego oraz Pani 
Marioli Czubat – właścicielki 
Kiosku w centrum Krasnobro-
du.

Po oficjalnej części spo-
tkania jego uczestnicy zostali 
zaproszeni na poczęstunek i 
degustację urodzinowego tortu. 
Wówczas był czas na rozmowy, 
wspomnienia oraz możliwość 
obejrzenia wystawy prezentują-
cej archiwalne wydania „Gaze-
ty Krasnobrodzkiej”. 

M. K. 

Foto - str. 10-11

PRALNIA  MAGIEL
ul. Tomaszowska 72, 22-440 Krasnobród

tel. (84) 660 72 90, kom. 885 579 067

DOBRZE, SZYBKO, TANIO

Zapraszamy
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W dniach 29 kwietnia – 3 maja br., 
w Krasnobrodzie, gościła 46-cio 

osobowa delegacja  Krasnego Brodu na 
Słowacji – naszego miasta partnerskiego. 
Na czele delegacji stał nieoceniony Staro-
sta Vladimir Bajaj. Od kilku lat, z powo-
dzeniem realizowane są wzajemne wizyty. 
Nowością tegorocznej było to, że pobyt 
gości ze Słowacji, został wsparty ze środ-
ków zewnętrznych. Gmina Krasnobród w 
2009r. złożyła wniosek bezpośrednio do 
Brukseli i został on zakwalifikowany do 
realizacji. Krasnobród otrzymał 3,1 tys. 
Euro z programu Współpracy Miast Part-
nerskich Komisji Europejskiej. Program 
wizyty obejmował szereg różnorodnych 
zagadnień. Odbyły się dyskusje w Urzę-
dzie Miejskim, na tematy nurtujące nasze 
miejscowości  w zakresie bezrobocia, to-
lerancji, migracji młodzieży do dużych 
miast a także za granicę. Okazuje się, że 
Słowacy obserwują podobne zjawiska jak 
w Polsce i martwi ich powolny, ale stały 
odpływ ludzi młodych, szczególnie za 
granicę. Kierunki migracji są podobne do 
naszych: Wielka Brytania, Irlandia, Skan-
dynawia. 

Goście ze Słowacji już na samym 
początku wizyty złożyli nam szczere 
kondolencje w związku z tragicznym wy-
padkiem i śmiercią Prezydenta RP, jego 
małżonki oraz wielu innych znakomitych 
Polaków.  Tak jak dla nas, katastrofa pod 
Smoleńskiem była dla nich szokiem i zo-
stała przyjęta z dużym smutkiem. Śmierć 
tylu wspaniałych ludzi wywar-
ła ogromne i przygnębiające 
wrażenie na całej Słowacji. 

Rozmowy w Urzędzie 
Miejskim dotyczyły także 
spraw codziennych – możli-
wości rozwoju przedsiębiorstw 
i wspierania tego rozwoju ze 
środków UE, kłopotów firm 
z prawem, szczególnie z pra-
wem podatkowym. Przy tej 
okazji poruszono zagadnienia 
dotyczące wspierania samo-
rządów przez pieniądze z UE, 
szczególnie w zakresie projek-
tów inwestycyjnych. Pomimo 
podobieństw, system ten jest 
odmienny.  W Polsce programy 
zarówno krajowe jak i regionalne oferują 
wsparcie na poziomie 75-85 % kosztów 
kwalifikowanych inwestycji. Do tego do-
chodzą problemy z podatkiem VAT, który 
dla programów wiejskich z zasady jest 
niekwalifikowany, dla pozostałych progra-
mów np. regionalnych, trudny lub niemoż-
liwy do odzyskania. Wszystko to powo-
duje, że faktyczne wsparcie sięga 55-65% 
kosztów projektu. Na Słowacji pomoc 
unijna jest wspomagana dużymi środkami 

krajowymi, co powoduje, że inwestycje 
dofinansowane są na poziomie 90 – 95, a 
czasami nawet 100%!  No cóż, pomarzyć 
dobra rzecz… 

Goście ze Słowacji uczestniczyli też 
w panelach dyskusyjnych w Krasnobrodz-
kim Domu Kultury. Eksperci w zakresie 
spraw młodzieży, nowoczesnych metod 
edukacji, dialogu międzykulturowego, 
NGO oraz możliwości wymiany młodzie-
ży i pozyskiwania środków na te działania 
– Pani Ewa Witkowska Piwko – Kierow-
nik oddziału Fundacji Rozwoju Lubelsz-
czyzny  w Tomaszowie Lubelskim i Pan 
Janusz Sokół – v-ce Prezes Europejskiego 
Centrum Akredytacji w Brukseli w cie-
kawych wystąpieniach, okraszonych pre-
zentacjami multimedialnymi zreferowali 
w/w zagadnienia. Po prezentacjach nastą-
piła dyskusja. Wcześniej jednak, wszyscy 
obecni wzięli udział w uroczystym podsu-
mowaniu 20 - lecia istnienia lokalnej gaze-
ty – Gazety Krasnobrodzkiej. Historię ga-
zety zaprezentowała Pani Dyrektor KDK 
– Mariola Czapla. Po przerwie, goście i 
mieszkańcy Krasnobrodu mogli zapoznać 
się z aktualnym poziomem pozyskanych 
środków z UE przez Gminę Krasnobród, 
na projekty współfinansowane ze środków 
UE. Temat ten, w postaci prezentacji mul-
timedialnej, zaprezentował z-ca Burmi-
strza Krasnobrodu – Zbigniew Michalski. 
Trzeba przyznać, że skala inwestycji oraz 
ilość programów już realizowanych i tych 
które będą realizowane zrobiła duże wra-

żenie na naszych gościach. Szczególnie 
spodobał się projekt rozbudowy zbiorni-
ków wodnych i całej infrastruktury towa-
rzyszącej. Spore wrażenie wywarł też film 
o Stowarzyszeniu Rekonstrukcyjno-Hi-
storycznym 9 Pułku Piechoty Legionów, 
które ma siedzibę w Krasnobrodzie. Sło-
wo wstępne przed filmem wygłosił Prezes 
Stowarzyszenia Pan Paweł Sachajko. Na 
sali był obecny cały 5 – osobowy zarząd 
stowarzyszenia – wszyscy w mundurach i 

z wyposażeniem żołnierza września 1939r. 
Szczególnie płeć piękna -  oblegała na-
szych wojskowych, fotografiom nie było 
końca… Ten temat był omawiany jako 
przykład dbałości o dziedzictwo kulturo-
we, historię i nowoczesną edukację.   

Oczywiście, oprócz tych bardzo me-
rytorycznych elementów wizyty, były też 
elementy o mniejszym ciężarze gatunko-
wym. W sobotni wieczór nasi goście oraz 
mieszkańcy Krasnobrodu i turyści  bawili 
się wspólnie ze słowackim zespołem „Hic 
Music”. W niedzielę rozegrano mecz pił-
karski Krasnobród-Krásny Brod, który 
zakończył się tak jak ostatni remisem, 
tym razem 2-2. Goście wzięli też udział 
w programie Majówki Roztoczańskiej:  
prezentowali swój program kulturalny – 
wystąpiły zespół „Krasnobrodčanka” na 
placu Siekluckiego przygotowywano i 
udostępniano do degustacji potrawy regio-
nalne – polskie i słowackie. Wieczorem w 
niedzielę wszyscy bawili się na koncercie 
Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. 
W dniu 3 maja, cała delegacja ze Słowacji 
wzięła udział w uroczystościach religij-
no-patriotycznych z okazji Święta Kon-
stytucji 3 Maja, składając na zakończenie 
tych uroczystości wieniec pod pomni-
kiem Konstytucji. Nasi słowaccy goście 
zwiedzali nasze miasteczko i byli także 
na wycieczce w Zamościu. Zarówno po 
Krasnobrodzie jak po Zamościu - mieście 
wpisanym na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO oprowadzał oraz opowiadał 

o ich historii i teraźniejszości 
Adam Kałuża  przewodniczący 
Rady Miejskiej w Krasnobro-
dzie, historyk z wykształcenia i 
zamiłowania.

Czas biegł szybko i niestety 
przyszedł czas na pożegnanie. 
Goście z Krásnego Brodu od-
jechali do domu po południu 3 
maja. Żegnając się, życzyliśmy 
sobie szybkiego powtórnego 
spotkania. Te kilka dni pokaza-
ło, że wzajemne wizyty zbliżają 
narody. Wiele osób z obu mia-
steczek przyjaźni się ze sobą 
od kilku lat, nowe znajomości 
i sympatie zostały nawiązane. 
Bardzo wiele nas łączy, dlatego 

mamy nadzieję, że znowu niebawem znów 
się spotkamy. Do zobaczenia nasi przyja-
ciele.                 
     

       

  Zbigniew Michalski

Fotoreportaż – str. 20
(fot. ze zbiorów KDK)

Krásny Brod w Krasnobrodzie
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Patronalne święto 
Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Krasnobrodzie

Dzień 4 maja, to dzień w którym 
w liturgii Kościoła wspominamy 

św. Floriana – patrona strażaków. Według 
żywotu z VIII w., Florian był dowódcą 
wojsk rzymskich, stacjonujących w Man-
tem, w pobliżu Krems. Podczas prześla-
dowania chrześcijan przez Dioklecjana 
został aresztowany wraz z 40 żołnierzami 
i przymuszony do złożenia ofiary bogom. 
Wobec stanowczej odmowy wychłostano 
go i poddano torturom. Przywiedziono 
go do obozu rzymskiego w Lorch koło 
Wiednia. Namiestnik prowincji, Akwilin, 
starał się oficera rzymskiego 
wszelkimi środkami zmu-
sić do odstępstwa od wiary: 
groźbami i obietnicami. Kie-
dy jednak te zawiodły, kazał 
go biczować, potem szarpać 
jego ciało żelaznymi hakami, 
wreszcie uwiązano kamień 
u jego szyi i zatopiono go 
w rzece Enns. Miało się to 
stać 4 maja 304 roku. Ciało 
żołnierza odnalazła Waleria 
i ze czcią je pochowała. Nad 
jego grobem wystawiono z 
czasem klasztor i kościół be-
nedyktynów, a potem kanoników laterań-
skich. Do dnia dzisiejszego St. Florian jest 
ośrodkiem życia religijnego w Górnej Au-
strii. Św. Florian jest patronem archidiece-
zji wiedeńskiej.

W roku 1184 na prośbę księcia Kazi-
mierza Sprawiedliwego, syna Bolesława 
Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną 
część relikwii św. Floriana. Ku ich czci 
wystawiono w dzielnicy miasta, zwa-
nej Kleparz, okazałą świątynię. Kiedy w 
1528 r. pożar strawił tę część Krakowa, 
ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd zaczę-
to św. Floriana czcić w całej Polsce jako 
patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i 
sztormów. Florian jest patronem Austrii 
i Bolonii; ponadto hutników, strażaków i 
kominiarzy.

W Sanktuarium Maryjnym w Krasno-
brodzie oddano cześć św. Florianowi, 2 
maja 2010 roku. Tego dnia licznie zgroma-
dzeni Strażacy z całej parafii, jak i Gminy 
Krasnobród, przeżywali bowiem swoje 
święto patronalne, w którym dziękowali 
za otrzymane łaski, jak i prosili za wsta-
wiennictwem swojego patrona o pomoc i 
opiekę w trudnej służbie drugiemu czło-
wiekowi. Uroczystej Mszy świętej, przed 
Tronem Matki Bożej Krasnobrodzkiej, 
przewodniczył Ks. Prałat Roman Mar-
szalec. Na początku Eucharystii oddano 
również hołd tym, którzy służyli w naszej 

społeczności swoją odwagą i posługą w 
Ochotniczej Straży Pożarnej, a już od nas 
odeszli do Pana na wieczną służbę. 

Podczas uroczystej Eucharystii, zosta-
ło wygłoszone okolicznościowe kazanie, 
skierowane w głównej mierze do zgroma-
dzonych strażaków, a którego tekst publi-
kujemy poniżej: 

„Drodzy strażacy! Czciciele św. Flo-
riana - patrona ludzi trudnej posługi i 
wielkiej odwagi, czyli tych którzy ratują 
mienie i życie ludzkie. Również patrona 
tych, którzy często stawali na straży wiary 

przodków, narażając własne życie podob-
nie jak wasz święty patron, który zgroma-
dził nas dzisiaj w tej świątyni, a którego 
będziemy wspominać w liturgii kościoła 
we wtorek 4 maja. 

To właśnie on – św. Florian - żołnierz 
z czasów panowania okrutnego tyrana 
– cesarza –Dioklecjana bardzo nienawi-
dzącego chrześcijan, odmówił prawa do 

decydowania o własnym sumieniu swemu 
prześladowcy namiestnikowi noryckiemu 
Akvilinusowi. Szczególnym okrucień-
stwem miał wykazać się ten urzędnik, 
który w ogrodzie Laureakum uwięził 40 
chrześcijan. To właśnie im z pomocą po-
spieszył Św. Florian. Postanowił dodać 
otuchy chrześcijanom i udowodnić, że za 
wiarę należy poświęcić wszystko, nawet 

własne życie. Wówczas nie do pomyślenia 
było, aby dowódca oddziału, wysoko ce-
niony żołnierz mógł być wyznawcą religii 
chrześcijańskiej i stawiać opór rozkazom 
cesarskim. Początkowo Akvilinus sta-
rał się odwieść Floriana od wyznawania 
chrześcijaństwa i zmusić go do złożenia 
ofiary bogom pogańskim. Kiedy Florian 
odmówił został skatowany do nieprzytom-
ności, a kiedy i to nie pomogło kazano go 
biczować, a potem ostrymi, zakrzywiony-
mi żelaznymi kolcami szarpano jego ciało. 
Florian znosił te katusze mężnie, pozostał 
wierny swojej wierze, cały czas modląc 
się. Następnie przywiązano mu młyński 
kamień do szyi i zrzucono z mostu do rze-
ki Enns. Działo się to 4 maja 230 roku.

Drodzy Strażacy! Choć od śmierci 
św. Floriana minęło już tyle lat, to jednak 
wierzący na całym świecie z szacunkiem 
wymawiają jego imię. Bo wierność swe-
mu sumieniu, klarowność przekonań i 
męstwo w ich wyznawaniu nie straciły 
na wartości, pomimo zmian ustrojów po-
litycznych, warunków życia społecznego. 
Ci, którzy zadeklarowali służbę w straży 
pożarnej, także stają w obliczu narażenia 
własnego życia i zdrowia. Ale być straża-
kiem, to nie tylko oznacza być sprawnym 
fizycznie i nosić mundur. Bowiem już w 
samym słowie strażak kryje się głęboka 
treść, oznacza to słowo człowieka, który 
nieustannie stoi na straży, nieustannie czu-
wa. Dlatego wciąż potrzeba ludzi, którzy 
staliby na straży prawdziwych wartości 
człowieka, a sami charakteryzowaliby się 
wysokim poziomem życia religijno-mo-
ralnego. Staliby na straży dobra własnej 
Ojczyzny, budowaliby nowy ład, oparty 
na trzeźwości, sprawiedliwości, prawdzie, 
uczciwości i pokoju. Dlatego dzisiaj dro-
dzy bracia, stajecie w nowej roli, jesteście 
nadzieją Kościoła. Dziś bowiem też nie 
jest łatwo być do końca chrześcijaninem, 

a stanie na straży wierności 
Bogu na co dzień bywa nie-
kiedy równie trudne jak mę-
czeństwo, czy jak ratowanie 
płonącego domu. 

Moi drodzy! Były w 
dziejach narodu różne orga-
nizacje, mające różne cele. 
Wiele z nich odnotowuje 
tylko historia, ale ochotnicza 
straż pożarna przetrwała róż-
ne ponure czasy i władze.

1 maja 1960 r. w Tarno-
brzegu do defilady ściągano 

zaproszone różne instytucje, między in-
nymi członków straży pożarnej. Na rynku 
ustawiono trybunę, na której stali dostoj-
nicy. W pochodzie szło wiele instytucji. 
Wśród nich strażacy ze swoim sztanda-
rem, na którym był orzeł w koronie, a na 
drugiej stronie św. Florian. 

Ciąg dalszy na str. 13
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Początki „Gazety Krasnobrodzkiej” 
sięgają przełomu lat 1989/1990. Po-

wstała ona w oparciu o wydawany wówczas  
„Informator Komitetu Obywatelskiego 
Solidarność”. Informatory przestawiające 
działalność Komitetu rozwieszane były na 
tablicach ogłoszeniowych  na terenie Mia-
sta i Gminy Krasnobród. Ukazało się pięć 
takich informatorów, ale niestety nie zacho-
wał się żaden jego egzemplarz. 

Pierwszy numer „Gazety Krasnobrodz-
kiej” ukazał się prawdopodobnie w lutym 
1990r. i było to wówczas Pismo Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność”. Pierwsze 
wydania przygotowywał zespół redakcyjny 
w składzie: Renata Gałan, Jadwiga Gałka, 
Kazimierz Gęśla (kolportaż), Robert Gmyz 
(red. nacz.), Marianna Olszewska (korekta), 
Janusz Oś (szata graficzna), Marek Pasiecz-
ny (druk), Marek Pawluk, Józef Wryszcz, 
Barbara Zub  (red. tech.).

Zgodnie z założeniami twórców „Gaze-
ta Krasnobrodzka” oprócz informacji o pra-
cy Komitetu Obywatelskiego Solidarność 
miała stać się forum dyskusji i wymiany 
myśli o wszelkich problemach nurtujących 
nasze lokalne środowisko. Na jej łamach 
poruszane miały być również sprawy kultu-
ry, historii, polityki itp.

Warto też podkreślić, że pierwsze nu-
mery „GK” wydawane były z dobrowol-
nych składek członków redakcji i czytelni-
ków, którzy utworzyli „Fundusz Wspierania 
Gazety Krasnobrodzkiej”.

W 1990 roku ukazało się 7 numerów 
pisma (ostatni 28 lipca), ale wydawane one 
nieregularnie. Potem nastąpiła prawie dwu-
letnia przerwa. Kolejny numer GK ukazał 
się bowiem 15.04.1992 r., z tym że nie było 
to już Pismo Gminnego Komitetu  Obywa-
telskiego „Solidarność” lecz Pismo Samo-
rządu Terytorialnego, które miało spełniać 
funkcję informatora i kroniki życia gminy. 
Od tego czasu redakcja „GK” mieści się w 
budynku Domu Kultury, a jej wydawaniem 
zajmują się pracownicy tej palcówki. Nieste-
ty w dalszym ciągu „Gazeta” ukazywała się 
nieregularnie (w 1992 r. - 1 numer, w 1993r. 
- 3 numery). Począwszy  od „GK” wydanej 
20.XII.1993r. do 30.09.1994r. ukazało się, 
systematycznie co miesiąc 10 wydań. 

Po tym okresie nastąpiła kolejna pra-
wie dwuletnia przerwa, gdyż kolejny numer 
ukazał się dopiero 30 sierpnia 1996r., z tym 
że już nie jako miesięcznik, lecz kwartalnik. 
W cyklu kwartalnym ukazało się 11 wydań 
„GK”, ostatni z datą 12.03.1999r.

Od 02.04.1999r. „Gazeta Krasnobrodz-
ka” ponownie zaczęła się ukazywać co mie-
siąc i w takim cyklu ukazuje się do chwili 
obecnej.

Oglądając kolejne wydania naszego 
pisma można z satysfakcją stwierdzić, że  
ciągle się rozwija. Zmienia się nie tylko 
sposób jej wydawania, ale również i szata 

graficzna. 
Pierwsze numery „GK” powstawały bez 

większego zaplecza technicznego, teksty 
były przepisywane na walizkowej maszynie 
do pisania, szata graficzna była przygotowy-
wana ręcznie. Potem wszystko razem „skle-
jane” i powielane na kserokopiarce.  Tak  
było do 20 numeru, tj. do 30.09.1994r.  Od 
21 numeru (30.08.1996) „GK” składana jest 
komputerowo, choć wtedy jeszcze redakcja 
nie miała swojego komputera, a korzystała 
jedynie z życzliwości osób, które wspoma-
gały nasze pismo. Dopiero od 1999r. redak-
cja została wyposażona w komputer i dru-
karkę, co znacznie ułatwiło pracę.  
Począwszy od numeru 35 (30.09.1999r.) 
do 71 (29.07.2002) „GK” wydawana była 
z kolorową okładką drukowaną na drukarce 
komputerowej.

Kolejna dosyć istotna zmiana w wyda-
waniu „GK” miała miejsce w sierpniu 2002 
roku. Wówczas bowiem rozpoczęliśmy pro-
fesjonalne wydawanie pisma i jego druk w 
drukarni. Od tego czasu „GK” ma kolorową 
okładkę i dwie kolorowe strony wewnątrz 
gazety, ma nadal tą samą winietę (tytuł), ale 
jest drukowana na lepszym papierze przez 
co staje się ładniejsza, bardziej kolorowa. 

Takie pismo mieliśmy dzięki współpra-
cy z Agencją Informacyjno-Wydawniczą 
p. Janusza Dziurawca z Zamościa. Od tego 
czasu do chwili obecnej drukiem „GK” zaj-
muje się zakład Poligraficzny p. Dariusza 
Górskiego w Zamościu.

Od 86 numeru wydanego 29.09.2003r. 
„GK” ma nową winietę (układ graficzny 
tytułu). Pomysł autorstwa p. Marcina Mo-
lendy. Z taką winietą „GK” ukazuje się do 
chwili obecnej. Marcin Molenda już od 
maja 2003r. zajmował się składem kom-
puterowym kolorowych stron „GK”, a od 
czerwca 2003r. przygotowywał do druku 
całą gazetę.

Współpraca Agencją Informacyjno-Wy-
dawniczą p. Janusza Dziurawca trwała do 
sierpnia 2004r., a od września całość „GK” 
była składana w siedzibie redakcji, wów-
czas w Centrum Kultury i Sportu, a gotowe 
materiały drogą elektroniczną przesyłane 
były do firmy dokonującej naświetleń i do 
drukarni.

W taki sam sposób „GK” przygotowy-
wania  jest dotychczas, z tym że od kwietnia 
2009r. realizacją tych zadań zajmuje się Ra-
dosław Cios-Mairot, który zastąpił mające-
go duże zasługi dla naszego pisma, wielolet-
niego członka redakcji Marcina Molendę.     
W ciągu 20 lat ukazywania się „GK” zmie-
niała się nie tylko szata graficzna, sposób 
jej wydawania, ale również skład redakcji i 
osoby współpracujące z redakcją. Redakto-
rami naczelnymi byli: Robert Gmyz, Sabina 
Zdonek, Janusz Oś, a od 1999 roku  funkcję 
tą pełni pisząca te słowa Mariola Czapla. 
Na przestrzeni lat przy tworzeniu „GK” 

zaangażowanych  było wiele osób, wiele 
współpracuje nadal. Trudno ich wymienić z 
imienia nazwiska, ale wszystkim należą się 
podziękowania za współpracę. 

Zmieniał się także nakład „GK”. Był 
bardzo różny, począwszy od 50 egzempla-
rzy, poprzez 80, 100, 150, 170, 350, 400 i 
500 egzemplarzy. Pojawiły się też publika-
cje o znacznie większych nakładach – 1000 
czy 2000. 

Istotne znaczenie dla naszej Gazety miał 
fakt nadania jej numeru ISSN i zarejestro-
wania w międzynarodowym systemie infor-
macji o wydawnictwach ciągłych. Pierwsza 
„Gazeta Krasnobrodzka” z numerem ISSN 
1506-4263 ukazała się 7 grudnia 1998 r. Od 
tego też czasu, po dwa kolejno wydawa-
ne egzemplarze „G.K.”, są wysyłane jako 
„egzemplarze obowiązkowe” do Biblioteki 
Narodowej w Warszawie i Biblioteki Jagiel-
lońskiej w Krakowie.     

Wydania specjalne

W swojej historii „GK” ukazywała się 
nieregularnie, była miesięcznikiem, kwar-
talnikiem, a od ponad 10 lat ukazuje się w 
cyklu miesięcznym. Oprócz tradycyjnych 
wydań  zawierających informacje bieżące z 
życia gminy, „GK” ma także kilka numerów 
specjalnych, okolicznościowych. Gazety te 
poświęcone są konkretnemu tematowi, oso-
bie lub ważnemu wydarzeniu. Często wy-
dawane były w innej niż tradycyjna formie, 
objętości i w większym nakładzie.  
- Nr 10 (lipiec 1993) - pierwsze wydanie 
specjalne – wydanie turystyczne. 
- Nr 32 (kwiecień 1999) – Raport o stanie 
gminy 
- Nr 34 (lipiec 1999) - wydanie, opraco-
wane w formie przewodnika, z myślą o od-
wiedzających Krasnobród turystach i wcza-
sowiczach. Po raz pierwszy „GK” została 
wydana w profesjonalny sposób - z koloro-
wą okładką wykonaną z papieru kredowego 
oraz kolorową wkładką, wydrukowana w 
drukarni. 
- Nr 54 (marzec 2001) - wydanie związa-
ne z sympozjum nt. „Powstanie uzdrowiska 
Krasnobród”. 
- Nr 74 (październik 2002) - wydanie do-
tyczące uzyskania przez Krasnobród statusu 
miejscowości uzdrowiskowej wydawnictwo 
poświęcone konferencji pt. „Uzdrowisko 
Krasnobród – szansa i wyzwanie”.
- Nr 104 (kwiecień 2005) – wydanie po-
święcone Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi 
II. 
- Nr 106 (czerwiec 2005) – wydanie z oka-
zji 40-lecia koronacji obrazu Matki Boskiej 
Krasnobrodzkiej. 
- Nr 113 (styczeń 2006) – wydanie poświę-
cone ks. Kazimierzowi Wójtowiczowi, wie-
loletniemu proboszczowi parafii NNMP w 
Krasnobrodzie.
Redakcja oprócz wydań „GK” przygotowy-
wała i wydawała różnego rodzaju opraco-
wania, które dołączane były niektórych nu-
merów pisma. Najczęściej były to dodatki 
do świątecznych wydań „GK”, 
 Ciąg dalszy na str. 13    

Z kart historii 
„Gazety Krasnobrodzkiej”
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W dniach 20-23 maja 2010r.w hali 
sportowej „Parkowa” w Łodzi 

odbyły się  Mistrzostwa Świata w Tańcu 
Sportowym. 

Organizatorem imprezy były: Interna-
tional Federation of Modern Dance Sports 

i Związek Nowoczesnego Tańca Sporto-
wego.

W zawodach wzięło udział ponad 
1500 zawodników z 12 krajów, którzy ry-
walizowali w 13  kategoriach tanecznych, 
w 4 grupach wiekowych, których ocenia-

ło 19 profesjonalnych sędziów 
międzynarodowych. 

Wszyscy tancerze biorący 
udział w tanecznych rywaliza-
cjach, to finaliści mistrzostw po-
szczególnych krajów.

Wśród tej „tanecznej śmie-
tanki” znalazł się także PA-

TRYK KAWKA krasnobro-
dzianin, przedstawiciel Zespołu 
Tańca Nowoczesnego „FART” 
działającego przy Krasnobrodz-
kim Domu Kultury,  który w 
styczniu tego roku zdobył tytuł 
MISTRZA POLSKI w kategorii 
ELECTRIC BOOGIE.

Podczas wyjazdu i pobytu 
na Mistrzostwach Świata Pa-
trykowi towarzyszyły i mocno 
trzymały kciuki koleżanki z 
„Fartu”: Aleksandra Maruszak, 
Anika Grela, Katarzyna Tarłow-
ska i Aleksandra Kawecka oraz 
instruktorzy-opiekunowie Anna 
Antoszczak i Mariola Kawecka.

W Łodzi Patryk reprezen-

tował Polskę z ramienia Związku Nowo-
czesnego Tańca Sportowego i zdobył tytuł 
MISTRZA ŚWIATA ELECTRIC BO-

OGIE w swojej kategorii wiekowej.
Ten wspaniały sukces to wynik wy-

trwałej i rzetelnej pracy Patryka oraz pani 
Anny Antoszczak - instruktorki tańca, pod 
której czujnym okiem pracuje „NASZ 
MISTRZ”.

Serdecznie gratulujemy.
     

M.K.

Mistrz Świata z Krasnobrodu!!!
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O „Wyprawie otwartych oczu” 
Co mi mówisz górski strumieniu?

w którym miejscu ze mną się spotykasz?
ze mną, który także przemijam – 

podobnie jak ty...

«zatrzymaj się, to przemijanie ma sens»
«ma sens... ma sens... ma sens!»
(Jan Paweł II, Tryptyk rzymski)

Dnia 15 maja 2010 roku odbyła się 
X edycja „Wyprawy otwartych 

oczu”, organizowanej corocznie przez 
Ruch Światło-Życie w naszej diecezji. 
Młodzież podzielona na kilka grup wy-
ruszyła z wyznaczonych punktów, m.in. z 

Kaplicy na Wodzie, Doliny św. Rocha 
czy Ciotuszy Starej, aby – wędrując 
pięknymi roztoczańskimi szlakami – 
dotrzeć do kościoła pw. Zesłania Ducha 
Świętego w Krasnobrodzie.

Program tegorocznej wyprawy był 
następujący:
830 – rozpoczęcie wędrówki
1200 – Eucharystia
1330 – wystawna AGAPA
1430 – koncert zespołu „Anielsi” z Lu-
baczowa.

Początek „Wypraw otwartych oczu” 
w oazie rekolekcyjnej wiąże się z harcer-
stwem. To ono kształtowało młodość ks. 
Franciszka Blachnickiego (założyciela Ru-
chu Światło-Życie), a także stało na straży 
jego życia moralnego. Uczyło spotkań z 
przyrodą, pracy nad sobą, wrażliwości na 
potrzeby drugiego człowieka, uczyło służ-
by. Takie zasady znajdowały się w prawie 
harcerskim.

Potoczna nazwa wyprawy, czyli „Wy-
trzeszcz”, jest jednym z punktów oaz reko-
lekcyjnych, które młodzież odbywa pod-
czas wakacji. Rekolekcje te trwają 15 dni 
i w każdym dniu uczestnicy wyruszają na 
„Wyprawę otwartych oczu” z innym tema-
tem, by na nowo każdego dnia odkrywać 
Stwórcę w całkiem innym otoczeniu. Spo-
tkanie młodych z przyrodą owocuje za-
chwytem i podziwem. Z duszy człowieka, 
który odkrywa w taki sposób Bożą miłość 
o stworzeniu, wyrywają się słowa pełne 
wdzięczności i miłości. Oazowicz, który 
w przyrodzie odkrywa ślady niszczyciel-

skiej działalności człowieka jako 
odrzucenie Bożej miłości, 
uczy się modlitwy skruchy i 
modlitwy przebłagania. Jest 
sztuką i nie lada wyzwaniem, 
by oczy mieć szeroko otwarte 
we współczesnym zgiełku pę-
dzącego świata, by zobaczyć 
Boga zarówno w przyrodzie, 
jak i w drugim człowieku. 
Człowiek, który nauczy się 
dostrzegać Boga w swoim 
bliźnim, w jego cierpieniu czy 

samotności, szybko doświadczy, że bez 
Bożej pomocy niewiele może sam zdzia-
łać. Wtedy może zawołać: „Boże, przyjdź 
mi z pomocą”. A to oznacza, że będzie 
szukał rady i rozwiązania u Tego, który 
wszystko może, jak mówi Ewangelia.

Warto również przypomnieć cele „Wy-
prawy otwartych oczu”, która wychowuje 
nas do tego, byśmy:
• ufnie spoglądali w niebo i z ciekawością 

rozglądali się w otaczającym 
nas świecie, podziwiając mą-
drość i dobroć Boga, naszego 
Ojca;
• dostrzegając każdego czło-
wieka i jego potrzeby rozwi-
jali w sobie nową wyobraźnię 
miłosierdzia;
• patrząc pod nogi, mieli świa-
domość, że musimy twardo 
chodzić po ziemi, zmagać się 
z przeszkodami, całą ufność 

pokładając w Bogu, naszym Zbawicielu;
• byli pewni, że Pan jest naszym Pasterzem 
i niczego nam nie braknie, pozwala nam 
leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi 
nas nad wody, gdzie możemy odpocząć.
Wielu wędrujących – podobnie jak i ja 
– idąc po przepięknych ścieżkach Rozto-
czańskiego Parku Narodowego, czuło się 
z pewnością jak pierwsze tłumy z biblijnej 
przypowieści, które były nauczane przez 
Chrystusa na górze. Bo chyba i my mamy 
także coś z tych pierwszych słuchaczy 
Mistrza, którzy zostawiają swoje przy-
słowiowe domy i obowiązki, by podążać 

za czymś lub raczej za Kimś, kto daje 
spełnienie i niezaspokojone pragnienie 
rozwoju.

Moja grupa, licząca ok. 50 osób, 
wyruszyła pod okiem harcerza-prze-
wodnika z Kaplicy na Wodzie i trasą 
m.in. przez Majdan Wielki, lasy obok 
Grabnika, wzgórze „Kamieniołom” 
i osiedle Podzamek dotarliśmy, jak 
wspominałam powyżej, na plac przed 
kościołem na Podzamku. Tu, wraz z 
innymi grupami, które z różnych miejsc 

wędrowały do ustalonego celu, uczestni-
czyliśmy w uroczystej Eucharystii, której 
przewodniczył ks. Proboszcz Roman Sa-
wic w koncelebrze księży wędrujących z 
młodzieżą. Do Mszy Świętej włączyli się 
także młodzi ludzie: lektorzy, ministranci 
oraz śpiewający i grający na różnych in-
strumentach, by swoim talentem przyczy-
niać się do objawiania większej chwały 
Bożej. Następnie przyszedł czas na wiel-
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ką agapę, czyli ucztę miłości po wspólnej mszy świętej, służącą 
umocnieniu więzi pomiędzy członkami wspólnoty wiernych. Odby-
ła się ona na placu przed kościołem; tuż po niej rozpoczął się kon-
cert zespołu „Anielsi”, przy muzyce którego wszyscy doskonale się 
bawiliśmy: śpiewaliśmy i tańczyliśmy z radością, uzewnętrzniając 
w ten sposób nasze 
emocje i uczucia.

Cały dzień pełen 
był radości, uśmie-
chu i wzajemnych 
spotkań między 
ludźmi. Dla nas 
wszystkich było to 
bardzo budujące wy-
darzenie, które poka-
zało, jaka siła tkwi w 
młodych ludziach, 
potrafiących wy-
chwalać Boga, nie wstydząc się przy tym swoich uczuć religijnych, 
a także zawierzyć Bogu swoje życie i dziękować mu za wszelkie 
doświadczenia oraz łaski. Kolejna wędrówka już za rok… oby było 
nas jeszcze więcej niż w tamtą sobotę, by wspólnie odkrywać ślady 
Boga w Jego stworzeniu, jak śpiewamy w znanej pieśni:

Gdy szukasz Boga, popatrz na kwiaty, 
popatrz na góry i ciemny las.

Z każdej wędrówki wrócisz bogaty
 i nową treścią wypełnisz swój czas.

Bo cały świat jest 
pełen śladów Boga i 
każda rzecz zawiera 

Jego myśl,
wspaniały szczyt, 
błotnista, wiejska 

droga, to Jego znak, 
który zostawił ci.

(tekst pieśni)

Patrycja Oś

Ciąg dalszy ze str. 7
Na przyszły rok już nie poproszono strażaków, powiedziano im, 

że mogą uczestniczyć w uroczystości, ale bez sztandaru. Odpowiedź 
strażaków była jedna: bez sztandaru nie pójdziemy.

Św. Florian za swoje poglądy, za swoją wiarę oddał w męczeń-
stwie życie. Takie bohaterstwo jest możliwe tylko wtedy, gdy czło-
wiek jest na co dzień zdolny do Chrystusowej odwagi. Wasz mundur 
też do czegoś zobowiązuje. To nie tylko honory, ale przede wszyst-
kim służba Bogu, Ojczyźnie, człowiekowi. Chyba nikt lepiej niż 
Wy nie rozumie słów tej pieśni, którą Jan Kochanowski napisał dla 
potomnych rodaków: „Kto się w opiekę odda Panu swemu, a całym 
sercem szczerze ufa Jemu, śmiele rzec może: Mam obrońcę Boga, 
nie przyjdzie na mnie żadna straszna 
trwoga, żadna straszna trwoga.”

Dziś właśnie możemy mówić o 
dwóch problemach z jakimi spotyka-
cie się w swojej służbie: o trwodze 
i Bożej opiece. Któż bowiem nie 
odczuwa lęku, gdy zbliża się trudna 
sytuacja życiowa? Kto z nas nie spo-
gląda z trwogą w przyszłość, na to 
wszystko, co nas czeka, co jest przed 
nami? To takie ludzkie. Ale sięgnij-
my do Pisma Świętego: kilkakrotnie 
są tam wypowiedziane słowa „Nie 
bój się!” W Księdze Izajasza czy-

tamy: „Nie bój się, gdy będziesz przechodził 
przez wody - będę z Tobą, gdy pójdziesz przez 
ogień nie spłoniesz. Nie bój się bo Ja jestem z 

tobą.”
Na pewno nie raz doświadczyliście tego w swojej trudnej służ-

bie. Ale dobrze, że tak jak razem stajecie do różnych akcji, aby słu-
żyć drugiemu człowiekowi, tak tu w tej świątyni dzisiaj zgroma-
dziliście się razem, aby Bogu dziękować we wspólnej modlitwie za 
Jego cudowną Opatrzność, która Was w wielu niebezpieczeństwach 
chroni.

Jest wielką radością, że przybywacie tu do stóp Matki Bożej 
Krasnobrodzkiej w Wasze patronalne święto, by Ją też prosić o jej 
matczyną opiekę. Ale należy się również wdzięczność za Waszą od-
wagę w wyznawaniu wiary i czynne angażowanie się w życie naszej 

wspólnoty parafialnej.
Niech Pan Bóg umacnia was i 

umacnia waszą wiarę i niech Jezus 
Chrystus będzie dla was oparciem, 
gdy będziecie przechodzić przez 
wody i przez ogień jak również w każ-
dej chwili waszego życia. Niech Bóg 
przez wstawiennictwo św. Floriana 
wyposaża Was i Wasze rodziny w cią-
gle nową ufność w Jego Opatrzność”.

Ks. Sławomir Skowroński

Patronalne święto OSP

Z kart historii 
„Gazety Krasnobrodzkiej”

Ciąg dalszy ze str. 8
które zawierały przepisy na ciasta i sałatki zebrane od czytelni-
czek. W formie dodatku ukazał się też śpiewnik z kolędami. Były 
także dodatki ekologiczne, wyborcze i turystyczny. Ten ostatni 
wydany w 2000 roku funkcjonował potem przez kilka lat samo-
dzielnie jako „Informator Turystyczny”. 

Obecnie „GK” ukazuje się w nakładzie 400 egz. Część nakładu 
przeznaczona jest do sprzedaży w cenie 2 zł. Można ją nabyć w: 
Kiosku Ruchu, Markecie Spożywczym, Sklepie Spożywczo-Prze-
mysłowym p. Stanisława Borka, Informacji Turystycznej i w sie-
dzibie redakcji – Krasnobrodzkim Domu Kultury. 

Część nakładu to egzemplarze bezpłatne, które otrzymują rad-
ni i rady sołeckie oraz egzemplarze promocyjne, które wysyłane i 
przekazywane są do różnych instytucji i osób. 

Szczególnie cenią sobie nasze pismo osoby, które pochodzą 
z Krasnobrodu, które mają tu swoje korzenie, a mieszkają daleko 
stąd. Poprzez lekturę naszej Gazety pozostają w stałym związku z 
rodzinną miejscowością i są niemalże na bieżąco z informacjami 
dotyczącymi życia naszej społeczności.

Zgodnie z założeniami swoich twórców „G.K.” jest kroniką ży-
cia gminy, a więc źródłem różnych informacji, które coraz częściej 
wykorzystywane są do pisania prac dyplomowych, licencjackich, 
magisterskich, a nawet doktoranckich.

Jak wynika z przedstawionej informacji „Gazeta Krasnobrodz-
ka” ma bogatą historię. Cieszy fakt, że pomimo różnych, czasami 
trudnych kolei losu przetrwała, ciągle się rozwija i w dalszym ciągu 
dociera do swoich Czytelników. 

Wszystkim  mającym udział  działaniach związanych z naszą 
Gazetą - twórcom, autorom tekstów, kolporterom - serdecznie dzię-
kuję za dotychczasową współpracę i zapraszam do jej kontynuowa-
nia.

Mam nadzieję, że dzięki naszym dzialaniom kolejne wydania 
„Gazety Krasnobrodzkiej” będą w dalszym ciągu ukazywały się 
systematycznie, z ciekawymi artykułami i w coraz większym na-
kładzie, czego życzę zarówno Czytelnikom „Gazety Krasnobrodz-
kiej” jak i jej twórcom.

M. Czapla 
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Marsz „PRO MEMORIA”
To nie jest tak, że historia ma swój 

bieg i odchodzi w niepamięć. Na-
rodowa pamięć jest dobrem najwyższym. 
Wplata się w historię cieniami poległych 
i wyrasta z jeszcze żyjących uczestników 
walki, spotykanych wśród nas, na co dzień. 
Historia i dzieje narodu mają być źródłem 
nauki, aby to, co było złe, naprawić, a to co 
było dobre, uszlachetniać. Dzisiaj mamy 
obowiązek pielęgnowania tego wszystkie-
go, co się zdarzyło, z czego wyrastamy, co 
było krwią bliznami i cierpieniem, co było 
radością i triumfem. To wszystko musimy 
włączyć w teraźniejszość i w wielkie dzie-

ło dążenia do przyszłości. 
Taką wspaniałą lekcję historii mie-

li okazję przeżywać uczniowie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących im. Jana Paw-
ła II w Krasnobrodzie w dniu 21 kwietnia 
2010 roku – uczestnicząc w Marszu „PRO 
MEMORIA”, w którym to uczciliśmy 
miesiąc kwiecień – jako miesiąc pamięci 
narodowej. 

Uczniowie wraz z gronem pedago-

gicznym, wyruszyli tego dnia najpierw 
pod pomnik Chrystusa Króla i Patrona 
Szkoły Jana Pawła II. Pomniki te usytu-
owane są przed klasztorem przy Sanktu-
arium Maryjnym w Krasnobrodzie. Tam 
właśnie przywitał wszystkich Kustosz 

Sanktuarium Ks. Prałat Roman Marszalec, 
poprowadził wspólną modlitwę w inten-
cji uczniów i nauczycieli naszej szkoły, 
oraz przedstawił interesująca historię tych 
dwóch pomników. Mieliśmy również oka-
zję wysłuchania okolicznościowych tek-
stów w wykonaniu uczniów Gimnazjum i 
Liceum, po których zabrzmiał śpiew Barki 
- ulubionej pieśni Papieża – Polaka. Na za-
kończenie tej stacji delegacje złożyły pod 
każdym pomnikiem wiązanki kwiatów, 
zapalono znicze i ulicami miasta udaliśmy 
się na cmentarz grzebalny, pod Pomnik Po-
wstańców z 1863 roku, gdzie miał miejsce 

kolejny etap naszej wędrówki. To 
tutaj odśpiewany został Hymn Na-
rodowy, po czym wysłuchaliśmy 
wystąpienia naszych uczniów. Na-
stępnie Ks. Prałat, który wraz ze 
społecznością szkoły towarzyszył 
wszystkim w tej pielgrzymce po 
śladach historii przedsta-
wił szczegółowo historię 
tego miejsca pamięci, po 
czym odśpiewano wspól-
nie pieśń Bożę coś Polskę, 
oraz złożono kwiaty i zni-
cze. Warto wspomnieć iż 
tym miejscem opiekuje się 

Gimnazjum i Liceum w Krasno-
brodzie. 

Kolejnym punktem, był po-
mnik żołnierzy września, nad 
którym pieczę sprawuje Szkoła 
Podstawowa w Krasnobrodzie. 
Stanęliśmy tym razem nad mogiła-
mi tych, którzy polegli w obronie naszej 
Ojczyzny podczas II wojny światowej. 
Mieliśmy również okazję wysłuchać kilku 
poetyckich tekstów, w wykonaniu uczniów 
naszej szkoły. Nie mogło zabraknąć rów-

nież w tym 
miejscu wy-
stąpienia Ks. 
Prałata Roma-
na Marszalca, 
który przed-
stawił historię 
tego miejsca. 
Wszyscy wsłu-
chiwali się z 
wielką uwagą 
w przedsta-
wiane fakty 
h is toryczne , 
które zaczerp-
nięte zostały z 
kronik para-

fialnych. Na zakończenie tego etapu od-
śpiewana została Rota, a delegacje złożyły 
przy pomniku wiązanki kwiatów i znicze. 
Należy dodać w tym miejscu, że autorem 
wszystkich wspomnianych pomników, jest 
artysta z Krasnobrodu Pan Andrzej Gon-

tarz, który jak zaznaczył ks. Prałat: „przez 
swoje dzieła utrwala historię i przyczynia 
się do tego, że nie ulega ona zapomnie-
niu”. 

Ostatnim miejscem, na którym zatrzy-
maliśmy się, był plac, przed budynkiem 
szkoły. To tutaj wspomniano i uczczono 
ofiary bolesnego dla naszego Narodu – 10 
kwietnia 2010 roku, kiedy to Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyń-
ski wraz z małżonką i osobami towarzy-
szącymi zginęli w katastrofie lotniczej pod 
Smoleńskiem. To wydarzenie, upamiętnio-
no poetyckim słowem, jak również minutą 
ciszy. A na znak łączności z tymi, którzy 
odeszli z tego świata wskutek tragicznego 
lotu, wypuszczono do nieba dwa balony 
w kształcie serca, w barwach narodowych 
oraz z czarną wstążką, na znak żałoby, któ-
ra wciąż przecież trwa w naszych sercach. 
Ten szczególny dzień, w życiu naszej 

szkoły, zapewne pozostanie długo w na-
szej pamięci, dlatego należą się słowa 
wdzięczności p. Danucie Korzeniowskiej, 
p. Celinie Koisz oraz p. Marzenie Tarłow-
skiej, za trud przygotowania tej pięknej 
lekcji, a Ks. Prałatowi Romanowi Mar-
szalcowi za ubogacające nas wszystkich i 
bogate w treść teksty, których wysłucha-
liśmy w każdym etapie naszego pielgrzy-
mowania. Jesteśmy również wdzięczni 
uczniom naszej szkoły za zaangażowanie 
się w przebieg tej uroczystości. 

Myślę, że ta „żywa” lekcja historii, 
była potrzebna i pożyteczna. Wierzę rów-
nież, że ta specyficzna atmosfera, którą 
doświadczyliśmy, zachęci każdego z nas, 
a w szczególności młode pokolenie zgod-
nie z przesłaniem Ojca Ludwika Turzy-
nieckiego – ostatniego przeora OO. Do-
minikanów w Krasnobrodzie z 1864 roku 
– „do otwarcia Księgi Historyi ówczesnej, 
Krwią polską spisanej, i przekona się ob-
szerniej, ile to ran każdy prawy Polak w 
sercu swoim nosił”. 
         

  Ks. Sławomir Skowroński 

Przed pomnikiem Chrystusa Dobrego Pasterza 

i Jana Pawła II

Przy pomniku żołnierzy września z 1939 roku

Przy pomniku Powstańców Styczniowych
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Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego w Majdanie Wielkim klasy II, III, 
IV i V czyli 45 osób wraz z 4 wychowaw-
cami i panią dyrektor mgr Małgorzatą 
Kawałek w dniach od 10.04-24.04.2010 
r. przebywali na 2-tygodniowej Zielonej 
Szkole w ośrodku „Regle” w Wiśle .
Zajęcia edukacyjne z matematyki, języka 
polskiego, angielskiego, przyrody, historii 
odbywały się od poniedziałku do sobo-
ty w wolnym czasie.

Fundacja ING „Dzieciom” zaspon-
sorowała i uatrakcyjniła wolny czas 
dzieciom tj. wycieczki krajobrazowe 
(Cieszyn, Istebna, Koniaków), rehabili-
tacja w uzdrowisku Ustronie, codzien-
ne korzystanie z groty solnej, zwie-
dzanie ciekawych miejsc (Chlebowa 
Chata, Park Leśnych Niespodzianek, 
skocznia Adama Małysza, warsztaty 
w drukarni), kulig, ognisko, wyjazd na 
tor saneczkowy, do kina 4 D i na film 
edukacyjny w PLANETARIUM oraz 
wiele innych atrakcji.

Niezapomniane wrażenia, prze-
piękne krajobrazy beskidzkie i mnóstwo 

wspomnień, to efekty pobytu w urokliwej 
miejscowości. 

Wszyscy uczestnicy mile wspominają 
pobyt i wyrażają ogromną chęć powrotu 
do Wisły. Być może nasze marzenia speł-
nią się za trzy lata…

A oto refleksje i wspomnienia uczniów 
z 2-tygodniowego pobytu w Wiśle przed-
stawione we własnych utworach:

 „Nad Wisełką”
Nad Wisełkę raz przybyłam,
Dwa tygodnie w niej tu byłam,
Bardzo z tego się cieszyłam,
I wspaniale się bawiłam.
Na wielkie góry się wspinałam, 
I chyba o żadnej nie zapo-
mniałam.
W galerii Małysza też dwa 
razy byłam,
I piękne rzeczy tam zakupiłam.
I mimo tego, że się strasznie 
bałam,
Na tor saneczkowy też poje-
chałam.
W hotelu Gołębiewskim czas 
spędziłam miło,
A w kinie 4 D wrażeń mi 

przybyło.
Chciałabym tu zostać na trochę 
dłuższy czas,
I mimo, że odjeżdżam chętnie przyjadę 
jeszcze raz.

                          Aleksandra Gawron kl. V

„W pięknej Wiśle”
W pięknej Wiśle teraz mieszkamy.
Dużo zwiedzamy i oglądamy.
Każdy się śmieje i chodzi wesoły,
Bo lubimy się uczyć i mamy dobre 
humory.

Wszyscy się bardzo cieszymy
I na pewno tu wrócimy.

Dorota Borek kl. V

„W Wiśle”
W Wiśle są piękne widoki,
Góry, rzeki, wodospady i potoki.
Jest i Hotel Gołębiewski,
Który jest tak piękny jak Warszawski 
Zamek Królewski.

W Wiśle jest pięknie wiecie,
Są tu wysokie góry znane na całym 
świecie.
W Wiśle zwiedzamy i oglądamy,
Codziennie gdzieś jeździmy i chodzimy
I bardzo się z tego cieszymy.
Gdy do Cieszyna się wybraliśmy,
Dużo tam zwiedzaliśmy.
A gdy do domu wrócimy,
Za Wisłą zatęsknimy i może kiedyś tam 
wrócimy.

Ewelina Dudek kl. V

„W pięknym ośrodku”
W pięknym ośrodku „Regle” mieszkamy
I pysznym jedzeniem się codziennie 
objadamy.

Na wycieczkach i spacerach miło płynie 
czas,
Bo pani przewodnik ciągle zaskakuje nas.
W grocie solnej odpoczywamy

I zdrowe powietrze wdychamy.

Na dyskotekach wszyscy bawią się, tań-
czą, szaleją.
Bardzo chętnie przyjechalibyśmy tu 
jeszcze raz.

Agnieszka Nizio kl. V

ZIELONA SZKOŁA PO RAZ DRUGI
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Budżet Gminy Krasnobród
na 2010 rok (cz. 2)
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POLSKA BIEGAła 2010
z Audycją Sportową Ole w Krasnobrodzie i Łabuniach

Za nami kolejna, szósta edycja bie-
gu ogólnopolskiej akcji „Polska 

Biega”, która ma przekonać Polaków do 
biegania oraz propaguje zdrowy i aktywny 
tryb życia. Do tej pory, w kolejnych edy-
cjach akcji, wystartowało łącznie ponad 
sto tysięcy biegaczy. Organizatorami akcji 
„Polska Biega” są: Gazeta Wyborcza, TVP 
SPORT i Radio ZET. Po raz drugi sztabem 
regionalnym (sztab Zamość/Krasnobród) 
została redakcja Audycji Sportowej Ole, 
która zorganizowała biegi w Krasnobro-
dzie i Łabuniach.

Podczas zawodów zorganizowanych 
15 maja 2010 w Krasnobrodzie w ramach 
regionalnej edycji akcji „Polska Biega 
2010” w kategorii senior zwyciężył Zbi-
gniew Olszewski z Krasnobrodu (Puchar 
Wojewody Lubelskiego), drugi był Patryk 
Momot z Łabuń – zawodnik Agrosu Za-
mość, a trzeci Marcin Bukała z Krasnobro-
du. Kategorię junior wygrał Bartek Buczek 
z Zielonego (Puchar Burmistrza Krasno-
brodu), drugi był Rafał Oleszczak, a na 
najniższym stopniu podium stanął Cezary 

Wietrzyk (obaj z Krasnobrodu). W 
kategorii kobiet najlepsza okazała 
się Kamila Szpyra (Krasnobród).  
Wśród wszystkich uczestników bie-
gu wyłoniono w drodze losowania 
po jednym startującym w kategorii 
senior i junior. Tutaj szczęśliwcami 
okazali się senior Tomasz Pakuła 
(Puchar Starosty Zamojskiego) i ju-
nior Patryk Ożga (Puchar Dyrektor 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury). 
Swoje siły sprawdziło 45 zawodni-
ków, głównie amatorów. Wszyscy 
pokonali dystans 2 km i dobiegli do mety. 
Trasa zaczynała się w centrum Krasnobro-
du aby ludzie zauważyli, że istnieje taka 
akcja jak „Polska Biega”. Zwycięzca bie-
gu powiedział: „ Trzeba spróbować; nie 
jest łatwo ale jeśli się młodzież przełamie 
naprawdę zobaczy jaka to przyjemność 
i frajda. Zdrowsi czujemy się, a potem 

przyjdą efekty. Polska Biega – pierwsza 
klasa. Oby więcej było takich akcji.” Takie 
podejście powinna mieć cała społeczność. 
Patryk (stanął na drugim stopniu podium) 

dodał, że wystartuje za rok i zaprasza 
wszystkich do startu.

Wieczorem, również 15 maja, Polska 
Biega zagościła także w grupie rekolekcyj-
nej u Sióstr FMM w Łabuniach. W biegu 
wystartowało 46 zawodników. Na starcie 
pojawiły się Siostry Zakonne i Ojcowie 
Biali – wśród nich biegacze z Ukrainy, 

Hiszpanii, Nigerii, Tanzanii - i młodzi z kil-
ku miast Polski. Trasę wyznaczono w oko-
licach Zespołu Pałacowego w Łabuniach. 
Statuetkę za udział w zawodach otrzymał 
Padre Emilio Cardenas – Espania. Emocje 
wśród startujących były niezwykłe, bieg 
wywoływał uśmiechy, a wszyscy śpieszyli 
się czym prędzej w kierunku mety.

Koordynator akcji - Tomasz Pakuła, 
przyznaje, że jest zadowolony z liczby 
biegaczy. Dodał, że trudno jest zachęcić 
ludzi do biegania ale liczy na to, że za rok 
znów liczba uczestników w jego sztabie 
będzie co najmniej cztery razy większa 
(w 2009 wystartowało 20 zawodników, w 
2010 – 91). „Cieszę się, że wszyscy przy-
chylnie patrzyli na plakaty wywieszone na 
terenie Zamojszczyzny. Jestem zadowolo-
ny z rewelacyjnej pogody i biegaczy - bo 
przecież wszyscy dobiegli do mety. Trzeba 
walczyć, aby młodzież ceniła takie akcje 
jak Polska Biega”. 

Najmłodszy uczestnik miał 3 latka, 
najstarszy 46. Dziękujemy sponsorom, 
patronom medialnym oraz wszystkim, 

którzy mieli wkład w akcję „Polska 
Biega 2010 – sztab zamojsko/kra-
snobrodzki” i okazali pomoc przy 
organizacji imprezy.
 

Redakcja Audycji Sportowej Ole!

P.S. W ramach akcji „Polska 
Biega” działa profesjonalna inter-
netowa platforma poświęcona bie-
ganiu - www.polskabiega.pl, która 
w założeniu ma skupiać wszystkie 
osoby zainteresowane bieganiem. 

Użytkownicy mogą m.in. zakładać na 
niej prywatne blogi i strony, wymieniać 
się doświadczeniami, umawiać na biegi i 
treningi.

Zdjęcia z „Polska Biega 2010” w 
Krasnobrodzie dostępne są na oficjalnej 
stronie Ole:  www.audycjasportowaole.

futbolowo.pl.  
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