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Nakład: 300 egz. 

OGŁOSZENIE
Burmistrz Krasnobrodu 

ogłasza ustny przetarg nieograni-
czony na sprzedaż autobusu marki 
MERCEDES – BENZ.
Marka samochodu: 
MERCEDES – BENZ

Typ/model: SPRINTER 413 CDI
Numer identyfikascyjny:
WDB9046631R768096
Rodzaj pojazdu: AUTOBUS
Nr rejestracyjny: LZA 8M33
Rok produkcji: 2005
Pojemność skokowa: 2148,00cm3  
Cena wywoławcza: 
49 000,00zł. (brutto)
Wysokość postąpienia: 500,00zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 
23 maja 2014r. o godz.10:00  

w Urzędzie Miejskim  
w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36

Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłacenie wa-

dium w wysokości 5000,00zł. 
Wadium należy wpłacić gotówką 
lub przelewem na  konto  depo-

zytowe Urzędu Miejskiego nr 38 
9639 0009 2002 0057 6879 0003 
Bank Spółdzielczy w Tomaszowie 
Lubelskim Oddział w Krasnobro-

dzie. Za prawidłowe wniesione 
uznaje się wadium, które znajdzie 
się na rachunku bankowym Urzę-

du Miejskiego w Krasnobrodzie 
do dnia 20.05.2014r.

Przed przystąpieniem do 
przetargu osoby zainteresowane 
nabyciem samochodu mają możli-
wość obejrzenia przedmiotu prze-

targu od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10.00 – 13.00 w 
Warsztatach Terapii Zajęciowej w 
Dominikanówce.

Osoby fizyczne biorące udział 
w przetargu zobowiązane są posia-

dać: dowód osobisty oraz dowód 
wpłaty wadium, a osoby reprezen-

tujące osoby prawne dodatkowo 
stosowne pełnomocnictwa i aktu-

alny wypis z rejestru sądowego. 
W przypadku kopii wypisu kopia 
winna być potwierdzona za zgod-

ność z oryginałem. 
Ostateczny termin wpłaty ceny 

nabycia samochodu pomniejszo-

nej o wpłacone wadium wpływa 
najpóźniej w dniu zawarcia umo-

wy. Umowa zostanie zawarta w 
terminie do 27.05. 2014r.

Burmistrz Krasnobrodu za-

strzega sobie prawo unieważnie-

nia lub odwołania przetargu z uza-

sadnionej przyczyny.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Krasnobrodu ogłasza 

przetargi ustne nieograniczone na dzierża-

wę - operatora zarządzającego niżej wy-

mienionymi nieruchomości stanowiącymi 
własność  Gminy Krasnobród położonymi  
w Krasnobrodzie nad zalewem:

1. Działka oznaczona nr 1283/6 o 
pow.0.4551ha wraz z szaletem publicznym 
zlokalizowanym na działce oznaczonej nr 
1267/5 - wywoławczy czynsz dzierżawny  
5000,00zł. /brutto/. 

2. Część działki oznaczonej nr 1220/3 
o pow.0.30ha i część działki nr 1267/5 o 
pow. ogólnej 0,50ha – wywoławczy czynsz 
dzierżawny 5000,00zł./brutto/. Ustalona 
wysokość czynszu w wyniku licytacji płat-
na jednorazowo  w terminie do 15 sierpnia 
2014r.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzę-

du Miejskiego w Krasnobrodzie przy ul. 
3-go Maja 36 w dniu  6  czerwca 2014r. od 
godz.10.00  w kolejności jak wyżej.

Wadium w wysokości 10% czynszu 
wywoławczego należy wpłacić nie później 
niż trzy dni przed przetargiem na konto 
Urzędu Miejskiego nr 38 9639 0009 2002 
0057 6879 0004 w Bank Spółdzielczy To-

maszów Lubelski.
Dodatkowe informacje można uzyskać 

w tut. Urzędzie Miejskim pokój nr 9 tel. 84 
660 7691. Przed otwarciem przetargu oso-

by, które wpłaciły wadium winne zapoznać 
się z projektem umowy dzierżawy. 

Osoba, która przetarg wygra i uchyli się 
od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone 
wadium ulegnie przepadkowi.

Zastrzega się możliwość unieważnienia 
przetargu.

Krasnobród, 5 maj 2014r.

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie
Wydawca:     Krasnobrodzki Dom Kultury
Redakcja:     Mariola Czapla (red. nacz.), Radosław Cios-Mairot (red. graf.)
                     Mariola Kawecka, Marzena Mazurek

OGŁOSZENIE
Burmistrz  Krasnobrodu ogłasza  ustny 

przetarg nieograniczony na wynajem  przy-

stani dla jednostek pływających (rowerów 
wodnych, kajaków oraz łodzi wiosłowych) w 
sezonie turystycznym 2014r. zlokalizowanych 
przy zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie:  
1. Stanowisko przystani nr II o długości  po-

mostu 30mb. -  wywoławczy czynsz za wy-

najem - 1300,00zł.(netto) za cały sezon tury-

styczny,
2. Stanowisko przystani nr III o  długości  po-

mostu 30mb. -  wywoławczy czynsz za wy-

najem - 1300,00zł(netto). za cały sezon tury-

styczny,
3. Stanowisko przystani nr IV o długości  po-

mostu 30mb. -  wywoławczy czynsz za wy-

najem - 1000,00zł.(netto) za cały sezon tury-

styczny,
4. Stanowisko przystani nr V o długości  po-

mostu 30mb. -  wywoławczy czynsz za wy-

najem - 1000,00zł.(netto) za cały sezon tury-

styczny,
5. Stanowisko przystani nr VI o długości  po-

mostu 30mb. -  wywoławczy czynsz za wy-

najem - 1000,00zł.(netto) za cały sezon tury-

styczny,
6. Stanowisko przystani nr VII o długości po-

mostu 30mb. -  wywoławczy czynsz za wy-

najem - 1000,00zł.(netto). za cały sezon tury-

styczny,
Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 

2014r. o godz.10.00  w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Krasnobrodzie. Wadium w wysoko-

ści 10% ceny wywoławczej z określeniem 
numeru stanowiska  przystani należy wpłacić 
najpóźniej do dnia 9 czerwca 2014r.  na kon-

to Urzędu Miejskiego nr 38 9639 0009 2002 
0057 6879 0003  w Bank Spółdzielczy w To-

maszowie Lubelskim Oddział w Krasnobro-

dzie. Osobie, która przetarg wygrała nie stawi 
się do zawarcia umowy najmu, wpłacone wa-

dium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje można uzyskać 

w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, pokój 
nr 9, tel. 84 6607691

Zastrzega się możliwość unieważnienia 
przetargu. 

Krasnobród, 9 maj  2014r.



Gazeta     rasnobrodzka 3Maj 2014

Pierwsze cztery dni maja w Kra-

snobrodzie to czas, w którym 
odbywały się różnego rodzaju wydarze-

nia artystyczne w ramach „XI Majówki 
Roztoczańskiej”, której organizatorami 
byli Burmistrz Krasnobrodu i Krasno-

brodzki Dom Kultury. Choć pogoda nie 
rozpieszczała - było bardzo zimno, a w 
sobotę również i deszczowo, to cały, 
wcześniej zaplanowany program został 
zrealizowany.

1 maja 2014

Wernisaż wystawy pt. „3XR” 
Majówka rozpoczęła się w czwar-

tek 1 maja, w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury wernisażem rodzinnej wysta-

wy pt. „3XR”, prezentującej malarstwo 
Agnieszki, Marka i Ryszarda Rzeźniak.

Na spotkanie przybyło wiele osób, 
a wśród nich m.in. władze samorządo-

we Krasnobrodu w osobach zastępcy 
burmistrza Stanisława Jędrusiny oraz 
przewodniczącego Rady Miejskiej Ka-

zimierza Misztala i radnego Wiesława 
Nizio, ks. prałat dr Adam Firosz – pro-

boszcz parafii katedralnej w Zamościu 
p.w. Zmartwychwstania Pańskiego i 
Świętego Tomasza Apostoła, przedsta-

wiciele społeczeństwa Krasnobrodu, 
mieszkańcy miejscowości Szur, turyści 
wypoczywający podczas weekendu ma-

jowego w Krasnobrodzie oraz rodzina i 
przyjaciele Autorów prac prezentowa-

nych na wystawie.
Po powitaniu o swojej twórczości 

opowiedzieli Marek Rzeźniak i córka 
artysty Agnieszka. Potem głos zabrał 
zastępca burmistrza Stanisław Jędru-

sina, który podziękował Artystom za 
możliwość zorganizowania tej wystawy, 
a Państwu Marii i Markowi Rzeźnia-

kom za prowadzenie autorskiej „Galerii 
Szur” w miejscowości Szur pod Krasno-

brodem i promowanie naszego miasta i 
okolic poprzez sztukę. Do podziękowań 
dołączone były też kwiaty.  

Miłą niespodzianką dla gości przy-

byłych na wernisaż był piękny koncert 
w wykonaniu „rodzinnego” zespołu, 
który tworzyły dzieci państwa Rzeź-

niaków - Wawrzyniec (wiolonczela) i  
Natalia (wokal), jej małżonek – Łukasz 
Pospieszalski (instrument klawiszowy) 
oraz przyjaciel rodziny Andrzej Gon-

dek (gitara). Koncert został nagrodzony 
gromkimi brawami, oczywiście nie oby-

ło się bez bisu.
Po koncercie był jeszcze poczęstu-

nek i czas na oglądanie prac oraz roz-

mowy z Artystami. Ale to nie wszystko.
Po spotkaniu ze sztuką w wykonaniu 

rodziny Rzeźniaków w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury, Pani Maria Rzeźniak za-

prosiła wszystkich do Szuru, gdzie od-

była się druga cześć tego spotkania.
Rozpoczęła się ona „Majówką” od-

prawioną pod figurą usytuowaną w cen-

trum Szuru. Przewodniczyły jej miesz-

kanki Szuru, a wspólnie z nimi modlili 
się goście Państwa Rzeźniaków, wśród 
nich również ks. prałat Adam Firosz, 
który na zakończenie modlitwy udzielił 
wszystkim błogosławieństwa.

Potem wszyscy udali się do „Galerii 
Szur”, gdzie można było podziwiać pra-

ce plastyczne gospodarzy, zdjęcia z pro-

jektów realizowanych przez Agnieszkę 
Rzeźniak, posłuchać opowieści o pracy 
artystycznej. Nie zabrakło muzyki – 
koncertował wcześniej już wspomniany 
zespół.

Była to nie tylko uczta duchowa. 
Państwo Rzeźniakowie  przygotowa-

li dla gości różne smakołyki, których 
można było popróbować. Spotkanie to 
zainaugurowało sezon artystyczny w 
„Galerii Szur”, do której w imieniu Go-

spodarzy serdecznie zapraszamy.

2 maja 2014

Promocja Albumu Fotograficznego 
W piątkowe popołudnie w Krasno-

brodzkim Domu Kultury odbyła się 
promocja albumu fotograficznego pt. 
„GMINA KRASNOBRÓD” wydane-

go w ramach projektu pn. „Współpraca 
gminy Krasnobród, Solec-Zdrój i Ry-

manów w zakresie rozwoju kompetencji 
uzdrowiskowych i turystycznych” re-

alizowanego z Programu Operacyjnego 
„Rozwój Polski Wschodniej”.

Wszystkich przybyłych na promocję 
powitał zastępca burmistrza Krasnobro-

du Stanisław Jędrusina. Przedstawił też 
ogólne informacje o projekcie, w ramach 
którego została wydana publikacja oraz 
o samym albumie.

Potem rozpoczęła się prezenta-

cja multimedialna albumu, podzielona 
na trzy części zgodnie z jego układem 
(Przyroda, Kultura, Walory uzdrowisko-

we), którą słownie uzupełniał Zastępca 
Burmistrza oraz pisząca tę relację. 

Ponadto podczas promocji na sce-

nie pojawili się także: Alicja Parkitny 
– kierownik zespołu folklorystycznego 
„Wójtowianie”, która odczytała tekst 
wstępu do albumu autorstwa Beaty Bo-

dys oraz recytujący wiersze - Marianna 

Olszewska i ks. Paweł Słonopas – auto-

rzy wierszy, których fragmenty otwiera-

ją poszczególne części albumu.
Muzyczną oprawę spotkania pro-

mocyjnego zapewnił zespół „Wójtowia-

nie”. Udział zespołu w tym wydarzeniu 
nie jest przypadkowy. Został zaproszo-

ny do wystepu podczas promocji albu-

mu, gdyż zdjęcia zespołu znajdują się w 
prezentowanym wydawnictwie.

Po krótkim koncercie przyszedł  
czas na wręczenie albumu uczestni-
kom spotkania. Jako pierwsi albumy z 
rąk zastępcy burmistrza Krasnobrodu 
Stanisława Jędrusiny otrzymały oso-

by, które brały udział w pracy nad jego 
tworzeniem. Potem, otrzymali je ci, któ-

rych wizerunki zostały w nim utrwalo-

ne. Przyszedł też czas, aby otrzymali je 
pozostali uczestnicy spotkania, wśród 
których byli zarówno mieszkańcy Kra-

snobrodu jak i goście, którzy przyjechali 
do naszego miasta na weekend majowy. 
Wszyscy z wielką radością przyjmowali 
jakże cenną pamiątkę tego spotkania.

„Gmina Krasnobród” - album fo-

tograficzny – format 35,5 x 25,5 cm, 
objętość 120 str., zawartość: około 200 
zdjęć, wstęp i podpisy do zdjęć w czte-

rech wersjach językowych (polski, an-

gielski, niemiecki i rosyjski), fragmenty 
wierszy. Nakład 1000 egz.

3 maja 2014

Święto  Konstytucji 3 Maja 
W dniu 3 maja obchodziliśmy Świę-

to Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ta 
uroczystość w Krasnobrodzie ma już 
swoją wieloletnią tradycję i zgodnie z 
nią rozpoczęła się Mszą św. w intencji 
Ojczyzny odprawioną w Sanktuarium 
Maryjnym. Przewodniczył jej pro-

boszcz Parafii NNMP ks. prałat dr Eu-

geniusz Derdziuk, a homilię wygłosił 
ks. Krzysztof Kwiatkowski - kanclerz 
Kurii Diecezjalnej w Lublinie. Msza św. 
poprzedzona była programem patrio-

tycznym w wykonaniu uczniów Zespo-

łu Szkół Ogólnokształcących im. Jana 
Pawła II w Krasnobrodzie.

Po zakończonej Eucharystii jej 
uczestnicy udali się pod Pomnik Kon-

stytucji 3 Maja. Na czele przemarszu 
była Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury, po-

tem poczty sztandarowe szkół,  strażacy 
z  jednostek  OSP  z terenu Gminy Kra-

snobród,    z   komendantem   gminnym   
Ciąg dalszy na str. 4

XI Majówka Roztoczańska
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XI Majówka 
Roztoczańska

Ciąg dalszy ze str. 3
OSP Zbigniewem Wiatrzykiem i sztan-

darami OSP Krasnobród i OSP Wólka 
Husińska, na czele. Za strażakami ma-

szerowały władze samorządowe Kra-

snobrodu w osobach z-cy burmistrza 
Stanisława Jędrusiny i przewodniczące-

go Rady Miejskiej w Krasnobrodzie Ka-

zimierza Misztala wraz z ks. prałatem 
Eugeniuszem Derdziukiem, delegacje 
zakładów i instytucji samorządowych 
oraz związków i stowarzyszeń z terenu 
gminy Krasnobród, młodzież z sześciu 
krajów - uczestnicy międzynarodowe-

go projektu „Comenius-Euroface” oraz 
mieszkańcy Krasnobrodu.

Pod pomnikiem, po odegraniu przez 
orkiestrę „Mazurka Dąbrowskiego” 
okolicznościowe przemówienie wygło-

sił zastępca burmistrza Krasnobrodu 
Stanisław Jędrusina. W związku z tym, 
że uroczystości Święta Konstytucji 3 
Maja połączone były w tym roku ze 
Świętem Patrona Strażaków Św. Flo-

riana, głos zabrał także prezes Oddziału 
Zarządu Powiatowego ZOSP RP Ka-

zimierz Mielnicki, który podziękował 
strażakom za ich działalności mającą na 
celu ochronę życia i mienia ludzkiego, 
za trud, zaangażowanie i gotowość do 
niesienia pomocy. Odczytał też list pre-

zesa Zarządu Głównego ZOSP RP Wal-
demara Pawlaka skierowany do druhów 
strażaków z okazji święta ich patrona.

Wygłoszone zostało jeszcze jedno 
przemówienie. Jego odbiorcami byli 
uczestnicy międzynarodowego projektu 
„Comenius-Euroface”, stąd też zostało 
odczytane w języku angielskim przez 
Kacpra Osucha - ucznia klasy I Gimna-

zjum ZSO w Krasnobrodzie
Na zakończenie uroczystości religij-

no-patriotycznych zgromadzone delega-

cje złożyły wieńce i wiązanki pod po-

mnikiem Konstytucji 3 Maja, a orkiestra 
zagrała marsza.

Spotkanie uczestników projektu 
„Comenius-Euroface” 

Bezpośrednio po zakończonych uro-

czystościach religijno-patriotycznych 
z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyło 
się spotkanie uczestników projektu „Co-

menius-Euroface” z władzami samo-

rządowymi Krasnobrodu. W spotkaniu 
uczestniczyła młodzież wraz z nauczy-

cielami z takich krajów jak: Hiszpania, 
Francja, Niemcy, Norwegia, Estonia, 
Turcja i Polska, którą reprezentowali 

dyrekcja, nauczyciele u uczniowie Ze-

społu Szkół Ogólnokształcących im. 
Jana Pawła II w Krasnobrodzie – szkoły 
uczestnika tego projektu.  

Spotkanie prowadziła koordynator 
projektu p. Beata Pliżga. W imieniu 
władz samorządowych wszystkich ze-

branych powitał zastępca burmistrza 
Krasnobrodu Stanisław Jędrusina, który 
krótko opowiedział o naszym mieście. 
Następnie zgromadzeni na sali widowi-
skowej obejrzeli film o Krasnobrodzie. 
Po prezentacji filmu przyszedł czas na 
podziękowania i wręczenie upomin-

ków dla nauczycieli reprezentujących 
poszczególne kraje. Wszyscy, z rąk Za-

stępcy Burmistrza Krasnobrodu, otrzy-

mali albumy fotograficzne pt. „Gmina 
Krasnobród”. 

Natomiast delegacja Turcji przeka-

zała na ręce Zastępcy Burmistrza Kra-

snobrodu upominek od Burmistrza mia-

sta Kayseri w postaci ręcznie tkanego 
dywanu.

Po zakończeniu oficjalnego spotka-

nia odbył się wspólny obiad.

Festyn 
W sobotnie popołudnie na stadio-

nie sportowym w Krasnobrodzie odbył 
się festyn, który rozpoczął się program 
dla dzieci pt. „Waldemar Wywrocki 
Dzieciom”. Pomimo bardzo chłodnej i 
deszczowej pogody zebrała się grupka 
dzieci, która wspólnie z Panem Walde-

marem i rodzicami dobrze bawiła się 
biorąc udział w różnego rodzaju zaba-

wach i konkursach z nagrodami. 
Po programie dla dzieci przyszedł 

czas na koncerty. Jako pierwszy na sce-

nie pojawił się „AKCENT” – bardzo 
popularny zespół disco polo z obda-

rzonym charakterystyczną barwą głosu 
wokalistą Zenonem Martyniukiem. Ich 
koncert z popularnymi przebojami, któ-

re śpiewała również i publiczność został 
przyjęty z radością.

Na scenie było też tanecznie, wystą-

piły dziewczyny z „Roksana Łasocha i 
Team” z pokazem zumby. 

Podobnie, jak przy koncercie „AK-

CENTU”, było również przy koncertach 
kolejnych zespołów: „BAFLO”, „TEX” 
„D BOMB”, które prezentowały się na 
majówkowej scenie w Krasnobrodzie. 
Tutaj bawiła się głównie młodzież. 
Zespoły wraz ze swoimi liderami do-

kładały wszelkich starań, aby rozgrzać 
publiczność i trzeba przyznać, że to im 
się udało, atmosfera była bardzo gorąca. 
Gdyby nie to, trudno byłoby przebywać 
na „Majówce” przez tyle godzin, w bar-
dzo chłodny, jak na tę porę roku i desz-

czowy wieczór.

4 maja 2013

II Turniej Miejscowości 
Gminy Krasnobród
Festyn Europejski 

Ostatni, czwarty dzień „XI Majówki 
Roztoczańskiej” rozpoczął się II Turnie-

jem Miejscowości Gminy Krasnobród. 
W turnieju wzięły udział tylko dwie 
drużyny:  Dominikanówka i Wólka Hu-

sińska. Szkoda, bo turniej jest nie tylko 
bardzo dobrą formą zabawy i integracji 
społeczności poszczególnych miejsco-

wości, ale również sposobem pozyska-

nia środków finansowych na potrzeby 
społeczne, bowiem dla wszystkich bio-

rących udział w turnieju oprócz dyplo-

mów i statuetek przewidziane były także 
nagrody finansowe.

Mimo, że w rozgrywkach brały 
udział tylko dwie drużyny rywalizacja 
była bardzo zacięta i do ostatniej, z 10 
konkurencji, nie było wiadomo, która 
drużyna zwycięży. 

O zwycięstwie zdecydowała konku-

rencja – przeciąganie liny. Lepszą oka-

zała się tutaj drużyna Dominikanówki i 
to ona zdobyła I miejsce w II Turnieju 
Miejscowości Gminy Krasnobród. Gra-

tulujemy. Tym bardziej, że Dominika-

nówka zajęła pierwsze miejsce również 
rok temu. Gratulacje należą się również 
drużynie Wólki Husińskiej, która zajęła 
II miejsce.

Nad całością prawidłowego przebie-

gu turnieju czuwali sędziowie Joanna i 
Krzysztof Górnikowie, którym serdecz-

nie dziękujemy.
Ogłoszenie wyników i wręczenie 

dyplomów oraz statuetek odbyło się na 
scenie. Wręczali je zastępca burmistrza 
Krasnobrodu Stanisław Jędrusina oraz 
Joanna i Krzysztof Górnikowie.

Już teraz serdecznie zapraszamy do 
udziału w turnieju w przyszłym roku. 
Mamy nadzieję, że będzie więcej od-

ważnych i rywalizacja będzie się odby-

wała między większą liczbą drużyn.

 „Dni otwarte”  - 10. Rocznica Polski 
w Unii Europejskiej

Druga część niedzielnego progra-

mu była nawiązaniem do obchodów 10. 
Rocznicy wejścia Polski do Unii Eu-

ropejskiej. Na początku na scenie pre-

zentowały się poszczególne delegacje 
krajów - uczestników programu Come-

nius – Euroface 2014: Hiszpania, Fran-

cja, Niemcy, Norwegia, Estonia, Turcja 
i Polska. Potem był konkurs, w ramach 
którego nasi goście odpowiadali na py-

tania dotyczące wiedzy o Polsce. Jak się 
okazało byli bardzo dobrze przygotowa-

ni do konkursu i bezbłędnie  odpowiada-

li na zadane pytania. 
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Potem była jeszcze piosenka pt. „We are 
the world” zaśpiewna przez uczennice ZSO 
w Krasnobrodzie wspólnie z delegacjami. Na 
zakończenie prezentacji „COMENIUSA” nasi 
goście otrzymali upominki, które wręczali za-

stępca burmistrza Krasnobrodu Stanisław Ję-

drusina i dyrektor ZSO w Krasnobrodzie Re-

nata Bojarczuk.
Następnie przyszedł czas na prezentację 

projektów unijnych realizowanych w gminie 
Krasnobród. Informacje o poszczególnych 
projektach przedstawiał Zastępca Burmistrza 
Krasnobrodu oraz pisząca tę relację. Pomiędzy 
poszczególnymi informacjami były konkursy z 
nagrodami dotyczące tych projektów. Oprócz 
informacji słownej prezentowano też efekty 
rzeczowe projektów, np. samochód-śmieciar-
kę i strażacki samochód bojowy. Odbył się też 
pokaz ćwiczeń w wykonaniu Młodzieżowej 
Drużyny Dziewczęcej  z Majdanu Wielkiego, 
która za swoją działalność i zaangażowanie 
otrzymała  koszulki ufundowane przez Stani-
sława Jędrusinę. Natomiast dzieci miały swój 
kącik, gdzie kolorowały wykonane z projektów 
unijnych kolorowani o tematyce ekologicznej. 
Muzyczną formą prezentacji projektów był 
koncert zespołu folklorystycznego „Wójtowia-

nie”, który wystąpił w strojach zakupionych w 
ramach projektu unijnego. Po zakończeniu kon-

certu członkowie zespołu rozdawali swoją pły-

tę pt. „Gdy zaświeci słońce” wydaną z okazji 
jubileuszu XX-lecia działalności zespołu, która 
została sfinansowana ze środków unijnych.

Nie wszystkie nagrody przeznaczone na ten 
cel zostały przekazane w ramach konkursów, 
stąd też po zakończeniu prezentacji projektów 
zostały rozdane wśród uczestników festynu eu-

ropejskiego. 
Podczas trwania festynu funkcjonowało 

również stoisko „Latarników Polski Cyfrowej” 
z dostępem do Internetu, w którym m.in. moż-

na było zobaczyć multimedialne prezentacje 
Gminy Krasnobród i zapoznać się z zasadami 
działania programu „Latarnik”

Po dużej dawce emocji związanych z rywa-

lizacją w ramach Turnieju Miejscowości oraz 
wielu informacjach o projektach przekazanych 
podczas ich prezentacji przyszedł czas na mu-

zyczną część festynu. Koncertowały takie ze-

społy jak: „ACTIV”, „NO NAME”, „SOLA-

RIS”. Dość liczna publiczności świetnie się 
bawiła, tańcząc i śpiewając z zespołami znane 
i lubiane przeboje. Zabawa była o tyle przy-

jemniejsza, iż nie padało i było nieco cieplej 
niż poprzedniego dnia. Niedzielna impreza, a 
jednocześnie „XI Majówka Roztoczańska” za-

kończyła się na godzinę przed północą.
Składamy serdeczne podziękowania 

wszystkim, którzy mieli swój udział w jej przy-

gotowaniach i realizacji.

Mariola Czapla

Fotoreportaż - str. 10-11 i 20

40-lecie 
Domu Kultury 

w Krasnobrodzie
W roku 2014 mija 40 lat działalności Domu Kultury w Krasnobrodzie. 

Choć oficjalne otwarcie Domu Kultury odbyło się w grudniu 1974 roku, to 
uroczyste obchody jubileuszu zaplanowano na ostatnie dni maja br.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tych uroczystościach wszystkich, 
którym bliska jest kultura, a więc byłych i obecnych pracowników, twór-
ców i animatorów kultury, członków zespołów, a także mieszkańców mia-

sta i gminy Krasnobród oraz innych miejscowości.
Program obchodów przedstawia się następująco:

30.05.2014r. (piątek) godz. 18.00 
Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie

Msza św. w intencji byłych i obecnych dyrektorów, pracowników, 
twórców i animatorów kultury 

31.05.2014r. (sobota) – KONCERT JUBILEUSZOWY
scena plenerowa na Placu Siekluckiego w Krasnobrodzie

Godz. 16.00 – Prezentacja dorobku kulturalnego Krasnobrodzkiego 
                        Domu Kultury - występy uczestników kół zainteresowań 
                        oraz zespołów działających w KDK
Godz. 18.00 – Koncert pt. „RÓŻNIMY SIĘ PIĘKNIE”, 
                        w którym wystąpią:

* Polonijny Zespół Tańca LASOWIACY ze Szwajcarii
* Polski  Zespół Folklorystyczny PIASTOWIE 
   ze Sztokholmu (Szwecja) 
* Grupa Folklorystyczna POKOLENIA 
   z Biłgorajskiego Centrum Kultury

Godz. 20.00 – Koncert pt. „ŻYJ KOLOROWO” w wykonaniu zespołu
                        „Gdzie diabeł nie może” z Zamościa.

Mariola Czapla - dyrektor KDK

„Odkrywamy Nasze Roztocze”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” zaprasza do 

udziału w IV edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy Nasze Rozto-
cze”. Celem konkursu jest ukazanie piękna i różnorodności przyrody, kra-

jobrazu, architektury obszaru LGD „Nasze Roztocze”, promocja projektów 
zrealizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie 
LGD oraz rozwijanie wśród dzieci zainteresowań przyrodą i historią ich naj-
bliższego otoczenia.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych zamiesz-

kałych na obszarze gmin Adamów, Józefów, Krasnobród, Zamość i Zwierzy-

niec.
Dla zwycięzców konkursu oraz jego uczestników przewidziane są nagrody 

rzeczowe m.in. cyfrowy aparat fotograficzny, odtwarzacz MP4, mikrowie-
ża z cyfrowym radiem, pilotem oraz odtwarzaczem płyt CD oraz nagrody 
upominkowe.

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie pracy konkur-
sowej na płycie CD lub DVD wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenio-

wym w Biurze Stowarzyszenia w terminie od 19 maja 2014r. do 13 czerwca 
2014r. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 
17.06.2014r.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajduje 
się na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgdnaszeroztocze.pl w zakład-

ce „Konkurs fotograficzny” oraz w Biurze Stowarzyszenia w Zamościu 
przy ul. Peowiaków 92, pok. nr 32, tel. 84 639-29-66
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„Z Nieba do Nieba” to tytuł filmu 
Zbigniewa Wacława Kowalewskiego, 
którego projekcja odbyła się 5 kwietnia 
2014 roku o godz. 16.00  w Krasno-

brodzkim Domu Kultury.
Film opowiada o życiu niezwykłej 

Polki - Janiny Lewandowskiej, pilota 
szybowcowego i samolotowego, pierw-

szej w Europie kobiety, która w latach 
30. XX wieku, wykonała skok spado-

chronowy z niesamowitej w owych cza-

sach wysokości pięciu kilometrów. 
Janina pochodziła ze starej szlachec-

kiej rodziny o pięciowiekowej, nieska-

zitelnej przeszłości, była córką generała 
Józefa Dowbor-Muśnickiego, twórcy 1. 
Korpusu Polskiego w Rosji, legendarne-

go Naczelnego Dowódcy zwycięskiego 
Powstania Wielkopolskiego i Agnieszki 
Dowbor-Muśnickiej z domu Korsoń-

skiej, osoby niezwykłej dobroci, kruchej 
i delikatnej, obdarzonej piękną duszą.

Wychowywana na wartościach zie-

miańskich, w atmosferze patriotyczne-

go uniesienia, kochała śpiew, muzykę i 
wszystko, co piękne. Latem pływała z 
ojcem i siostrą łódką po jeziorze w ro-

dzinnym Batorowie. A gdy ojcu udało 
się odkupić stary majątek w Lusowie 
przemierzała konno pałacowy park, za-

chwycając się rodzimą przyrodą.
Już w gimnazjum pod wrażeniem 

pokazów na Ławicy zainteresowała 
się szybownictwem. Była członkinią 
Aeroklubu Poznańskiego. Ukończyła 
Wyższą Szkołę Pilotażu oraz kursy we 
Lwowie i w Dęblinie w zakresie radio-

telegrafii. Podczas pokazów szybowco-

wych w Tęgoborzu koło Nowego Sącza 
poznała Mieczysława Lewandowskie-

go, instruktora szybowcowego. Pobrali 
się 10 czerwca 1939. Jakże krótko dane 
im było cieszyć się swoją miłością. Byli 
małżeństwem zaledwie 50 dni. 

1 września 1939 r. wybuchła wojna. 
Film niezwykle sugestywnie ukazuje 

ostatnie dni kampanii wrześniowej oraz 
gehennę życia w sowieckich łagrach w 
Ostaszkowie i Kozielsku, gdzie jedynie 
udział w konspiracyjnej mszy świętej 
pozwalał na zachowywanie nadziei.

Janina Lewandowska nocą wypieka 
komunikanty dla wiernych żołnierzy, 
którzy uczestniczą w nabożeństwie i 
przystępują do komunii świętej. Ale 
pewnej nocy rozlega się echo głośnego, 

śmiertelnego strzału – trafiony w głowę 
kapłan pada martwy, komunikanty roz-

sypują się, rozlane wino wsiąka w zie-

mię… 
Janina w filmowym raptularzu pisze: 

Urodziłam się w pobliżu miejsca, gdzie 
z pewnością umrę. Teraz to już wiem i 
zastanawiam się, co też po mnie zosta-

nie…
Ginie 22 kwietnia 1940 roku, od 

strzału w tył głowy - w katyńskim le-

sie – ze skrępowanymi w tyle rękami, z 
okrzykiem: „Niech żyje Polska”, w dniu 
swoich 32 urodzin. 

Była jedyną kobietą, która podzieliła 
los polskich oficerów zamordowanych 
przez sowietów w katyńskim lesie.

Jej szczątki spoczęły w rodzinnym 

grobowcu dopiero w 2005 roku, na 
cmentarzu w Lusowie.

Z reżyserem tego pięknego filmu, 
uczącego patriotyzmu - Zbigniewem 
Wacławem Kowalewskim, mogliśmy 
spotkać się osobiście i porozmawiać za-

raz po jego projekcji w naszym KDK. Z 
ogromnym zaangażowaniem opowiadał 
o filmie jego producent - Sławomir M. 
Kozak. Film wyprodukowało Studio Fil-
mowe Kronika. Na spotkaniu był obec-

ny również Bogdan Kozyra odtwórca 
roli ojca Janiny, gen. Dowbora-Muśnic-

kiego, (w rolę Janiny Lewandowskiej 
wcieliła się Anna Sandowicz).

Jesteśmy niezwykle wdzięczni twór-
com tego poetyckiego filmu, jak i dyrek-

cji oraz pracownikom KDK, za możli-
wość obejrzenia go oraz organizację 
spotkania z jego twórcami. 

Ukazanie chwały i wielkości pol-
skiego lotnictwa w tak artystycznie uj-
mujący sposób było dla nas niezwykle 
budujące.

Takie spotkania nie tylko uczą, 
uskrzydlają, ale też przywracając wia-

rę w człowieka, pokazują jak pięknie i 
godnie można przeżywać życie w każ-

dym czasie i w każdej rzeczywistości.

Zofia Konczewska-Murdzek

Z nieba do Nieba

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowa-

nie Pani Barbarze Szczepanek za 
zaangażowanie i współpracę przy 
organizacji projekcji filmu „Z nieba 
do Nieba” w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury.

Mariola Czapla 
dyrektor KDK
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Pod tym hasłem odbywały się 
tegoroczne obchody Dnia Zie-

mi w Zespole Szkół Podstawowych 
im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 
w Krasnobrodzie. Były one bogate w 
różnorodne wydarzenia. Od początku 
kwietnia uczniowie zbierali makulaturę 
i zużyte baterie. Dzieci z klas młodszych 
i starszych zebrały ponad tonę makula-

tury i trzy pojemniki baterii. Zostaną 
one przekazane do właściwych punktów 
skupu surowców. Klasy IV, V, i VI w ze-

społach wykonywały plakaty zachęcają-

ce do segregowania odpadów. Najlepszy 
plakat wykonała klasa VI a.

W dniu 15 kwietnia podczas uro-

czystego apelu  odbył się finał kolejnej 
- IX edycji Międzyszkolnego Turnieju 
Ekologicznego. Tematem Turnieju była 
gospodarka odpadami. Podobnie jak w 
poprzednich latach, składał się on z kon-

kurencji sprawnościowych i zadań teo-

retycznych. Uczniowie mieli za zadanie 
odpowiedzieć na pytania dotyczące se-

gregacji opadów, unieszkodliwiania ich, 
szkodliwego wpływu dzikich wysypisk 
śmieci na środowisko, odpadów niebez-

piecznych. Ścigali się na torze przeszkód 
oraz rzucali do celu surowcem wtórnym. 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna Szko-

ły Podstawowej w Kaczórkach, dru-

gie – Szkoła Podstawowa w Majdanie 
Wielkim, trzecie ex aequo Zespół Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie oraz 
Zespół Szkół w Suchowoli, natomiast 
czwarte miejsce komisja przyznała 
Szkole Podstawowej w Kalinowicach. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody 
rzeczowe ufundowane przez dyrekcję 
ZSP w Krasnobrodzie.  

Obchody Dnia Ziemi uświetnił chór 
szkolny oraz uczniowie klasy V b, któ-

rzy przedstawili teatrzyk satyryczno-
ekologiczny „W królestwie surowca 
wtórnego”. Uczniowie przypomnieli w 
nim o konieczności segregacji odpadów. 
Na zakończenie odbył się pokaz mody 
ekologicznej. Dzieci przygotowały stro-

je wykonane wyłącznie z surowców 
wtórnych. 

Dziękujemy za przybycie na uro-

czyste obchody Dnia Ziemi Zastępcy 
Burmistrza Krasnobrodu panu Stani-
sławowi Jędrusinie, panu Wojciechowi 
Wyszyńskiemu oraz nauczycielom ze 
szkół z terenu gminy Krasnobród i gmin 
sąsiednich. Mamy nadzieję, że podjęte 
przez naszą szkołę działania poszerzą 
świadomość ekologiczną uczniów oraz 
skłonią do podejmowania działań na 
rzecz ochrony najbliższego środowiska.
     

   JB

Wszystkie dzieci segregują śmieci
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Jak ptaki powracają do gniazda...
Wiadomość o śmierci 

księdza Romana była dla nas 
dużym zaskoczeniem. Gdy 
zebraliśmy się we wtorek po 
Wielkanocy na doroczny kurs 
duszpasterski, Ksiądz Biskup 
poinformował, że ks. Roman 
nie obudził się. Lekarz stwier-
dził zgon. Szybko okazało się, 
że jego pragnieniem było spo-

cząć na cmentarzu w rodzinnym Kra-

snobrodzie. Jak ptaki, i ludzie powracają 
do gniazda. 

Ksiądz Roman Jaworski urodził się i 

wychował w Krasnobrodzie pod opieką 
Pani Roztocza. Święcenia ka-

płańskie przyjął w 1972r. Zapi-
sał się w pamięci jako dobry sa-

marytanin. Współorganizował 
pierwsze wczaso-rekolekcje dla 
niepełnosprawnych. Każdemu 
starał się pomóc. Sam doświad-

czony chorobą znał lekarzy róż-

nych specjalności w różnych 
miastach. Chętnie dzielił się 

tymi znajomościami, aby ulżyć drugie-

mu człowiekowi. Pracował w Lipsku 
k. Zamościa, Suścu, Skierbieszowie, a 
ostatnio posługiwał siostrom w klasz-

torze w Zamościu. Gdy żegnaliśmy go 
w czwartek 24 kwietnia, w Sanktuarium 
Matki Bożej w Krasnobrodzie, wszy-

scy wspominali, iż od Księdza Romana 
doświadczyli pomocy i wsparcia. Każ-

dy coś mu zawdzięczał. Odszedł dobry 
ksiądz. 

Każde dobro, które czynisz, powra-

ca do ciebie. I to smutne pożegnanie w 
oktawie Wielkanocy było potwierdze-

niem tego powiedzenia. 
Jak ptaki powracają do gniazda… 

Ks. Jacek Rak

Odszedł dobry ksiądz
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Zakończyła się zbiórka darów rze-

czowych dla Polaków mieszka-

jących na Ukrainie organizowana przez 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie i Kra-

snobrodzki Dom Kultury przy współ-
pracy ze Stowarzyszeniem 
„Wspólnota Polska” Odział w 
Zamościu.

Zbiórka była odpowiedzią 
na prośbę Pani Haliny Woj-
cickiej - prezesa Towarzy-

stwa Kultury Polskiej  Ziemi 
Lwowskiej Oddział w Sadowej 
Wiszni.

W zbiórkę zaangażowa-

ły się szkoły z terenu gminy 
Krasnobród, były też dary od 
indywidualnych mieszkańców. 
Swoje produkty przekazały 
też zakłady produkcyjne spo-

za Krasnobrodu: Cukrowania 
„Werbkowice”, Zamojskie Zakłady 
Zbożowe, Zakład Mleczarski Sp. z o.o. 
w Łaszczowie oraz BetaSoap Sp. z o.o. 
Zakład Produkcji Mydła w Szewni Dol-
nej.

Dzięki ofiarności darczyńców w su-

mie zebrano około 800 kg darów. Były 
to głównie artykuły spożywcze, sło-

dycze i środki czystości oraz artykuły 
szkolne.

Aby przekazać zebrane dary Pola-

kom mieszkającym w Sadowej Wiszni, 
w sobotę, 12 kwietnia br., do naszych 
wschodnich sąsiadów udała się delega-

cja, w skład której wchodzili: zastęp-

ca Burmistrza Krasnobrodu Stanisław 
Jędrusina oraz Mirosław Brzozowski 
– prezes Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” Odział w Zamościu wraz z  wi-
ceprezesem Ryszardem Szelągiem.

Po przyjeździe na miejsce 
delegację bardzo serdecznie 
powitali przedstawiciele Towa-

rzystwa Kultury Polskiej  Zie-

mi Lwowskiej Oddział w Sado-

wej Wiszni oraz działający tam 
prawie od 20 lat dziecięcy chór 
„LILIA”. Wystąpił on w barw-

nych strojach krakowskich i 
zaśpiewał m.in. „Barkę”. 

Po miłym powitaniu prze-

kazano dary, które później 
potrzebującym rozdali człon-

ków Towarzystwa. Natomiast 
uczestnicy delegacji spotkali 

się z Merem Sadowej Wiszni. 
Odwiedzili też kościół pw. Matki Bożej  
Wspomożycielki Wiernych i spotkali się 
z miejscowym księdzem proboszczem.
     

  Mariola Czapla

Pomoc dla Polonii na Ukrainie
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Uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Zielonem i 

dzieci z Punktu Przedszkolnego przystą-

pili do dwóch konkursów zorganizowa-

nych przez Zespół Lubelskich Parków 
Krajobrazowych Oddział Terenowy 
w Zamościu.

Pierwszy z nich - to konkurs inte-

gracyjny dla dzieci i rodziców. Jego 
celem było zwrócenie uwagi na 
konieczność dokarmiania ptaków 
zimą oraz kształtowanie pośród 
dzieci postaw przyjaznych śro-

dowisku. Zadaniem uczestników 
było wykonanie karmnika dla 
ptaków. Wpłynęło 21 prac. Po-

mysłowość rodziców, a czasami 
i dziadków przeszła nasze naj-
śmielsze oczekiwania. Domino-

wały karmniki tradycyjne, chociaż 
nie zabrakło takich, które kryte 
były strzechą lub mające dach 
utkany z brzozowych gałązek. 
Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 
12 grudnia 2013r., gościliśmy wówczas 
pracowników ZLPK, którzy długo obra-

dowali nad wyłonieniem zwycięzców. 
Komisja oceniająca nie miała lekko, 
gdyż wszystkie karmniki zasługiwały na 
wyróżnienie. Prace oceniano w dwóch 
grupach wiekowych: punkt przedszkol-
ny i szkoła z oddziałem zerowym.

Punkt przedszkolny (4-latki):
I miejsce - Aleksandra Biela

II miejsce - Agnieszka Umińska
III miejsce - Bartłomiej Tulej

Szkoła z oddziałem zerowym:
I miejsce - Aron Piwko „0”

I miejsce - Oliwia Piwko kl. I
II miejsce - Dominik Dziura kl. III

III miejsce - Magdalena Dąbrowska „0”

Nagrodzeni uczniowie  otrzyma-

li cenne nagrody, pozostali uczestnicy 
konkursu odebrali  nie mniej ciekawe 
prezenty. 

Drugi konkurs pod hasłem „Gdzie 
mieszkają dziuplaki?”, którego celem 
było włączenie dzieci w czynną ochronę 
ptaków z grupy dziuplaków  przeprowa-

dzono  w dwóch kategoriach:
a) praca plastyczna 
b) budka lęgowa

Jeśli chodzi o pierwszą kategorię, 
wpłynęło 34 prac, wykonanych  różno-

rodnymi technikami. 
Druga kategoria dotyczyła wyko-

nania budki lęgowej dla ptaków. Rów-

nież i tym razem do pracy zostali 
zaproszeni rodzice. Regulamin 
konkursu  nakładał na uczestni-
ków surowe wymagania, dotyczą-

ce  wymiarów budek. Wszyscy 
uczniowie i ich rodzice, którzy 
wzięli udział w konkursie, udo-

wodnili, że inwencja twórcza oraz 
precyzja w pomiarach mogą ze 
sobą współgrać. Trzeba dodać, iż 
wpłynęło 27 budek. 

Podsumowanie konkursu od-

było się 28 marca 2014 r. Tego 
dnia ponownie gościliśmy za-

przyjaźnione „Parki” na czele z 
kierownikiem p. Krzysztofem 

Kowalczukiem. Goście powtórnie przy-

jechali niczym św. Mikołaj, obładowani 
prezentami. Jednak tym razem komi-
sja konkursowa postanowiła przyznać 
wszystkim uczestnikom równorzędne I 
miejsca. Radość dzieci sięgnęła zenitu, 
ponieważ takiego werdyktu nikt się nie 
spodziewał. Uczniowie jeszcze długo 
oglądali i cieszyli się ze swoich nagród.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
pracownikom Parków Krajobrazowych 
w Zamościu, na czele z kierownikiem  
p. Krzysztofem Kowalczukiem za or-

ganizację konkursów i upowszechnianie 
w naszej placówce treści społeczno-
przyrodniczych. 

Barbara Dziura

Nie tylko zimą dbamy o ptaki
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Nasza szkoła miała przyjemność 
organizować I edycję Między-

gimnazjalnego Konkursu Języka An-

gielskiego  „Idioms – The Apple of My 
Eye”, która dobyła się 28 marca tego 
roku. Pomysłodawczyniami były p. Be-

ata Pliżga i p. Marzena Teterycz. Kon-

kurs skierowany był do uczniów klas 
gimnazjalnych. Do współpracy zaprosi-
łyśmy nauczycieli i uczniów z Zespołu 
Szkół w Suchowoli i Szewni. Zmaga-

nia konkursowe przebiegły sprawnie, a 
uczniowie byli świetnie przygotowani. 

Wyniki:
I miejsce – Monika Tytuła – kl III b 

z ZSO w Krasnobrodzie 
(nauczyciel – p. Beata Pliżga)

II miejsce – Natalia Pokrywka – kl II 
z ZS w Suchowoli (

nauczyciel p. Agata Pióro)
III miejsce – Edyta Korga – kl II d 

z ZSO w Krasnobrodzie 
(nauczyciel p. Beata Pliżga)

Nie był to pierwszy międzyszkolny 
konkurs organizowany w naszej szkole 
- 6 lutego tego roku, staraniem p. Be-

aty Pliżgi, po raz drugi byliśmy gospo-

darzami okręgowego etapu Konkursu 
Języka Angielskiego „Clickonmaniac” 
organizowanego przez Gimnazjum nr 5 
im. Sybiraków w Zamościu. Do udzia-

łu w konkursie zaprosiłyśmy szkoły z 
Majdanu Wielkiego, Kaczórek, Szewni, 
Suchowoli i sąsiadującą z nami Szkołę 
Podstawową w Krasnobrodzie. Do eta-

pu finałowego, który odbędzie się 12 
kwietnia w Zamościu, zakwalifikowały 
się następujące osoby:

w kategorii liceum: 
Katarzyna Cybulska z klasy II LO 

– (nauczyciel - p. Marzena Teterycz) 
w kategorii gimnazjum:

 z klas I -  Klaudia Szozda z kl. I b 
(nauczyciel – p. Marzena Teterycz)
 z klas II – Arkadiusz Kłyż z kl. II c 

(nauczyciel – p. Beata Pliżga)
 z klas III – Karol Górnik z kl. III a 
(nauczyciel – p. Marzena Kałuża)
Warto przypomnieć inne konkursy, 

w których nasi uczniowie zdobywali na-

grody i wyróżnienia w tym roku szkol-
nym. Były to:

a) konkursy zewnętrzne:
* uczennice klasy III LO – Justyna Bu-

kała, Beata Nędzyńska i Karolina Trze-

śniowska oraz Katarzyna Cybulska z 
klasy II LO, brały udział w Konkursie 
Znajomości Języka Angielskiego „Make 

Friends with English” organizowanym 
przez Nauczycielskie Kolegium Języ-

ków Obcych w Chełmie (nauczyciel 
prowadzący p. Marzena Teterycz);
* na etap wojewódzki Olimpiady Języ-

ka Angielskiego, organizowany przez 
Centrum Szkoleniowe Idea Group, do 
Lublina pojechały: Justyna Bukała, Be-

ata Nędzyńska i Karolina Trześniowska 
(wszystkie uczennice z kl. III LO) oraz 
Katarzyna Cybulska z kl. II LO (nauczy-

ciel – p. Marzena Teterycz);
* w etapie finałowym IV Konkursu Ję-

zyka Angielskiego organizowanego 
przez Państwowa Wyższą Szkołę Za-

wodową im. Szymona Szymonowica w 
Zamościu wzięły udział: Justyna Bukała 
z kl. III LO i Katarzyna Cybulska z kl. II 
LO (nauczyciel – p. Marzena Teterycz);
* uczennica Katarzyna Cybulska z kl 
II LO bierze udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Języka Angielskiego „Day 
by Day” organizowanym przez Szkołę 
Języków Obcych „Glossa”. Razem z 
Kasią czekamy na ogłoszenie wyników.

b) konkursy wewnętrzne 
    (organizowane przez p. Marzenę Tete-

rycz we współpracy z p. Beatą Pliżgą):
Szkolny Konkurs „Wiedzy o Wielkiej 
Brytanii” dla uczniów klas I gimnazjum

I miejsce – Klaudia Szozda z kl. I b 
(nauczyciel p. Marzena Teterycz)

II miejsce – Agata Najda z kl. I b
 (nauczyciel p. Marzena Teterycz)

III miejsce – Jonasz Przytuła z kl. I a 
(nauczyciel p. Beata Pliżga)

Szkolny konkurs na plakat o wybranym 
kraju anglojęzycznym

I miejsce – Natalia Gajewska z kl. II b 
(nauczyciel p. Marzena Teterycz)
II miejsce – Natalia Kulas z kl. I b 
(nauczyciel p. Marzena Teterycz)

III miejsce – Karolina Łoza z kl. II a 
(nauczyciel p. Marzena Kałuża)

Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji 
Krajów Anglojęzycznych „English 

Poetry School Competition X”
w kategorii liceum:

I miejsce – Katarzyna Cybulska z kl. II 
LO (nauczyciel p. Marzena Teterycz)
II miejsce – Beata Nędzyńska z kl. III 
LO (nauczyciel p. Marzena Teterycz)

w kategorii gimnazjum:
I miejsce – Kinga Kusz z kl. III a 
(nauczyciel p. Marzena Kałuża)

II miejsce – Karolina Borek z kl. II b 
(nauczyciel p. Marzena Teterycz)

III miejsce – Angelika Seńko z kl. III a 
(nauczyciel p. Marzena Kałuża)
Gratulujemy wyników.

         

Marzena Teterycz

Anglojęzyczne konkursy 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Wybory władz Wspólnoty Gruntowej 
wsi Wólka Husińska

W dniu 27 kwietnia 2014r. odbyło się zebranie członków Wspólnoty Grun-

towej wsi Wólka Husińska, podczas którego dokonano wyboru nowego 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W wyniku wyborów nowy Zarząd Wspólnoty Grun-

towej wsi Wólka Husińska tworzą: Dariusz Bęś – przewodniczący, Ryszard Łach 
– sekretarz, Jan Kostrubiec – skarbnik.

Natomiast skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco: Mieczysław 
Diura – przewodniczący, Grzegorz Nizio – sekretarz, Stanisław Michoński – czło-

nek.
Po wyborze władz Wspólnoty, sekretarz Zarządu Ryszard Łach zgłosił wniosek, 

aby wszelkie decyzje w sprawie zbywania i zagospodarowania gruntów Wspólnoty 
odbywało się na podstawie podjętych uchwał Ogólnego Zebrania Członków Wspól-
noty Gruntowej i dopiero wtedy było prawomocnie podpisywane przez cały Zarząd 
Wspólnoty Gruntowej wsi Wólka Husińska. Ponadto zgłoszono także wniosek do 
protokołu aby zaznaczyć, że kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Wspólnoty 
Gruntowej wsi Wólka Husińska trwała 3 lata zgodnie z zapisem w paragrafie 13, 
punkt 3 Statutu Wspólnoty.

Przewodniczący Zebrania
Mieczysław Dziura
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W ostatnim czasie wyjeżdżałam 
na badania, a potem z wynika-

mi oczekiwałam w kolejce przed gabi-
netami lekarskimi. Zdziwiły mnie tłumy 
ludzi, którzy poszukiwali pomocy. W re-

jestracji długie kolejki, w laboratorium 
było mnóstwo osób i ciągle dochodziły 
nowe. (…)

Oczekując na badania i wizytę lekar-
ską, przysłuchiwałam się rozmowom. 
Taką okazję miałam również kilka mie-

sięcy temu i muszę przyznać, że niewie-

le się zmieniło. Zauważyłam, że teraz 
coraz częściej mamy i babcie ze łzami 
w oczach opowiadają o swojej tęsknocie 
za dziećmi i wnukami, które wyjecha-

ły do pracy za granicę. W rozmowach 
brali udział także starsi panowie, ład-

nie ubrani, którzy tęsknili za czasami… 
komuny. Wtedy było dobrze – mówi-
li – każdy miał pracę, nieźle zarobił, 
było dużo zakładów pracy. A dzisiaj? 
Eee… szkoda mówić. Nagle energicz-

na, starsza pani zapytała: „I co z tego, 

że była praca, były pieniądze, ale sklepy 
były puste. Jeśli chciało się coś kupić, 
trzeba było stać w długich kolejkach. 
Kiedyś za meblami staliśmy bez prze-

rwy trzy doby, oczywiście członkowie 
rodziny się zmieniali”. Starszy pan nie 
rezygnował: „Ten kryzys, brak pracy i 
biedę spowodowała ’Solidarność’, która 
sama potrafiła się urządzić”. Słuchając 
tej wypowiedzi, stwierdziłam, że nic nie 
skruszy „betonu”, zawsze pozostanie 
taki sam. Podobnie wychowuje on swo-

je dzieci i wnuki.
Rozmowy na temat sytuacji na 

Ukrainie toczyły się różnymi torami. 
Byli zwolennicy, a także przeciwnicy 
zmian. Wyjątkowo rozmówcy zgodnie 
stwierdzili, że gdyby doszło do III wojny 
światowej, Polska nie mogłaby liczyć na 
sojuszników, a uzbrojenie naszego kraju 
jest gorzej niż złe. Do tego przyczyniła 
się głównie rządząca obecnie koalicja.

Osobiście bardzo przeżyłam wypo-

wiedź kobiety w średnim wieku. „Kilka 

lat byłam w Belgii – mówiła dosyć gło-

śno. – Tam to jest porządek, aż zachwyt 
bierze”. „O jakim porządku pani mówi, 
przecież teraz weszła tam ustawa o eu-

tanazji chorych dzieci?!” – wykrzyknęła 
sąsiadka z kolejki. „I co z tego? Jak są 
chore i cierpią, to lepiej, aby umarły” – 
ciągnęła dalej kobieta. „A w Polsce co 
się wyprawia? Co wyczynia Kościół? 
A księża to święci?!” – krzyczała coraz 
głośniej zwolenniczka Belgii. Czułam, 
jak mój puls przyspieszył rytm, odwró-

ciłam się i zapytałam: „A pani dzisiaj 
wstała z Panem Bogiem? Czy to przez 
takich ludzi jak pani księża boją się 
wyjść na ulicę w sutannach? Tutaj jest 
większość katolików, którzy nie życzą 
sobie słuchać pani okropnych wypowie-

dzi. Proszę nam ich oszczędzić i zamilk-

nąć”. Kobieta zamilkła. Zrobiło się tak 
cicho, że było słychać oddechy chorych 
ludzi. Kiedy wychodziłam, usłyszałam 
głos jakiegoś mężczyzny: „Pięknie to 
pani powiedziała, dziękujemy”. Pomy-

ślałam sobie, że zawsze musimy reago-

wać na zło. Nie możemy milczeć.  

Józefa Kusz

Nie możemy milczeć

15 marca w Tomaszowskim Domu 
Kultury odbył się Ogólnopolski Turniej 
Tańca dla uczczenia pamięci Andrzeja 
Antoszczaka. Zatańczyło ponad 300 tan-

cerzy z całej Polski. Był hip-hop, 
electric boogie, popping, jazz. 

Andrzej Antoszczak był zna-

nym działaczem zaangażowanym 
w rozwój tańca, instruktorem i 
choreografem. Dzięki jego sta-

raniom powstał lubelski okręg 
Polskiej Federacji Tańca, którego 
był dyrektorem. A. Antoszczak 
był założycielem i prezesem za-

mojskiego Stowarzyszenia Tań-

ca Nowoczesnego, założycielem 
i instruktorem Zespołów Tańca 
Nowoczesnego „New Wave” w 
Zamościu i „New Wave Two” w Toma-

szowie Lubelskim. Był organizatorem 
turniejów i warsztatów tanecznych dla 
dzieci i młodzieży. Przez kilka lat był 
instruktorem Zespołu Tańca Nowocze-

snego „Fart” działającego w Krasno-

brodzkim Domu Kultury. (Andrzej An-

toszczak zmarł 09.04.2011r. w wieku 43 
lat – przyp. Redakcji)

Memoriał taneczny to pierwsze tego 

rodzaju wydarzenie w Tomaszowie. Po-

mysłodawcą był Tadeusz Luterek, wie-

loletni przyjaciel Andrzeja Antoszczaka, 
z którym zapoczątkował ruch taneczny 

na terenie województwa lubelskiego. 
Organizatorem turnieju był Tomaszow-

ski Dom Kultury i Zespół Tańca Nowo-

czesnego „New Wave Two”. Patronat 
honorowy objął burmistrz Tomaszowa 
Wojciech Żukowski. Nad całością 
przedsięwzięcia czuwał Norbert Ko-
walczuk, wicemistrz świata w hip-hop, 
który podczas Memoriału gościnnie za-

tańczył z Patrykiem Kawką, mistrzem 

świata w electric boogie, wieloletnim i 
utytułowanym tancerzem Zespołu Tąńca 
Nowoczesnego „FART” z Krasnobrodu. 
Obaj byli też,  uczniami Andrzeja An-

toszczaka. Podczas turnieju zatańczyło 
ponad 300 tancerzy z całej Polski. Nie 
zabrakło oczywiście tancerzy z Krasno-

brodu. Turniej zapoczątkowały poza-

konkursowe występy dzieci i młodzieży 
z Zespołu Tańca Nowoczesnego 
„New Wave Two” działającego 
przy Tomaszowskim Domu Kul-
tury. Tancerze z Zespołu „FART” 
którzy uczestniczyli w Memoriale 
to: Gancarz Klaudia, Gancarz 
Daria, Mękal Kamila, Wyszyń-
ska Oliwia, Mielnicka Amelia, 
Bełz Aleksandra, Gawron Domi-
nika, Gawron Aleksandra, Ku-
ryło Kacper i Cybulski Eryk.

Zespół Tańca Nowoczesne-

go „FART” z Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury w trudnej spor-

towej rywalizacji i wysokim poziomie 
prezentacji tanecznych, przeszedł eli-
minacje i w finale solo hip -hop dzieci 
Daria Gancarz zajęła V miejsce, nato-
miast jej klubowy kolega Kacper Ku-
ryło w solo electric boogie wytańczył 
VI miejsce. 

GRATULUJEMY !!!!!!!! 

Anna Antoszczak

I Memoriał Taneczny
im. Andrzeja Antoszczaka
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„Konkurs Wielkanocny na najład-

niejszą kartkę, palmę, pisankę lub stro-

ik”, ma już wieloletnią tradycję. Cieszy 
fakt, że nadal wzbudza duże zaintereso-

wanie o czym świadczy ilość prac, które 
napływają do organizatora – Krasno-

brodzkiego Domu Kultury.
Co prawda gros wielkanoc-

nych dzieł wykonana jest przez 
dzieci i młodzież, ale można 
stwierdzić, że z roku na rok ka-

tegoria „dorośli” staję się coraz 
liczniejsza.

W tym roku konkurs roz-

strzygnięto 10 kwietnia 2014r. 
Komisja Konkursowa w skła-

dzie: Marzena Mazurek, Halina 
Gontarz i Mariola Kawecka po 
obejrzeniu wszystkich wielka-

nocnych ozdób dokonała ich oceny. 
Przy wyborze najlepszych prac jak 

zawsze kierowano się oryginalnością 
oraz samodzielnością i estetyką wyko-

nania.
Tegoroczni zwycięzcy i wyróżnieni 

to:

Najładniejsza PALMA
Kategoria kl. 0 - III 

- Bartłomiej Burak  kl. II - Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Zielonem

Kategoria kl. IV - VI 
- Agnieszka Wołowiec kl. VI - Zespół 

Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie 

WYRÓŻNIENIE: 
Emilia Kapica i Oliwia Wójtowicz 
- Zespół Szkół przy Sanatorium w 

Krasnobrodzie

Najładniejsza PISANKA: 
Kategoria kl. 0–III 

– Paweł Mazurek kl. 0 -  Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Zielonem

Kategoria kl. IV - VI  
- Gabriela Duma kl. V - Zespół Szkół 

przy Sanatorium w Krasnobrodzie
Kategoria  Gimnazjum 

- Monika Pasieczna kl. III 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 

 w Krasnobrodzie 
Kategoria Dorośli: 

Barbara Wychlaj - Krasnobród

WYRÓŻNIENIE:
Natalia Kawka  kl. II 

- Szkoła Podstawowa w Kaczórkach
Kinga Pasieczna - kl. 0 - Zespół Szkół 

Podstawowych w Krasnobrodzie
Mikołaj Czapla lat 5 - Przedszkole 

Samorządowe w Krasnobrodzie
Paweł Płoński  kl. IV - Zespół Szkół 

Podstawowych w Krasnobrodzie
Nikola Nawój - lat 5 - Krasnobród

Paula Kawka - Zespół Szkół Podsta-
wowych w Krasnobrodzie

         

Najładniejszy STROIK 
Kategoria kl. 0 - III 

- Katarzyna Skóra kl. III -  Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Zielonem

Kategoria kl. IV - VI  
- Dominika Kostrubiec kl. V - Szkoła 

Podstawowa w Majdanie Wielkim

WYRÓŻNIENIE:
Agata Gajewska  kl. III - Zespół Szkół 

Podstawowych w Krasnobrodzie
Martyna Mękal kl. I - Zespół Szkół 

Podstawowych w Krasnobrodzie
Kornelia Pryciuk kl. I - Zespół Szkół 

Podstawowych w Krasnobrodzie
Daria Gontarz kl. IV Szkoła Podstawo-

wa w Kaczórkach
Grzegorz Gontarz kl. I -  Zespół Szkół 

Podstawowych w Krasnobro-
dzie

Najładniejsza KARTKA
Przedszkolaki 

- Natasza Klejny lat 5 - Kra-
snobród

Kategoria kl. 0 
- III Paula Koniec - Zespół 
Szkół Podstawowych w Kra-

snobrodzie

Kategoria kl. IV - VI 
- Sylwia Kobielarz kl. V 

-  Zespół Szkół przy Sanatorium 
w Krasnobrodzie

- Paweł Cisek kl. III - Zespół Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie

                  

WYRÓŻNIENIE:
Ewa Kurantowicz - Dorośli 

- Krasnobród
Kamila Kowal kl. I Zespół Szkół Pod-

stawowych w Krasnobrodzie
Weronika Presz kl. III - Szkoła Podsta-

wowa w Majdanie Wielkim
     

Uroczyste podsumowanie Konkursu 
połączone z wręczeniem nagród i wy-

różnień odbyło się 15 kwietnia 2014r. 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury. Dla 
zwycięzców organizator przygotował 
pamiątkowe dyplomy i skromne upo-

minki.
Wszystkie prace zgłoszone do tego-

rocznej edycji można było obejrzeć na 
wystawie pokonkursowej zorganizowa-

nej w KDK.
     

M.K.

KONKURS WIELKANOCNY 2014
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PROJEKTY UNIJNE
realizowane na terenie Gminy Krasnobród

W związku z przypadającą w bieżnym roku 10. rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej na łamach naszego pisma 
prezentujemy projekty, które ostatnio były realizowane na terenie gminy Krasnobród przy dofinansowaniu ze środ-

ków europejskich. W związku z tym, że liczba realizowanych zadań w ramach projektów jest duża informację o nich będziemy 
publikowali w odcinkach w kilku kolejnych wydaniach „Gazety Krasnobrodzkiej”.

Redakcja GK

Rozbudowa infrastruktury turystycznej 
w Krasnobrodzie 

- Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego

Kwota całkowita – 5.148.346,00zł
Kwota dofinansowania – 2.799.998,18zł
W ramach projektu wykonano:
- połączenie trzech zbiorników i utworzenie zbiornika o po-

wierzchni 17h
- kładki dla pieszych na rzece Wieprz
- oświetlenie diodowe LED
- ścieżki rowerowe i spacerowe
- modernizację parkingów przy zalewie
- rozbudowę punktu widokowego
- modernizację podejścia na punkt widokowy
- system monitoringu
- tablicę meteorologiczna
- system zliczania pieszych i rowerzystów
- nagranie wideoprzewodnika
- 2 infokioski
- toaletę ekologiczną
- ekran LCD i DVD do PIT
- kładki na wyspę

Podniesienie atrakcyjności otoczenia turystyki na terenie 
Krasnobrodu poprzez rozbudowę 

i modernizację infrastruktury technicznej – Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Kwota całkowita – 1.943.867,79zł
Kwota dofinansowania – 1.475.598,12zł
W ramach projektu została wykonana:
Przebudowa dróg gminnych – ul. Wczasowa i Sosnowa obej-
muje:
- zmodernizowana droga gminna długości 1,3408km
- zmodernizowane skrzyżowania – 2 sztuki
- długość wybudowanych chodników 1,0504km
- długość wybudowanych ścieżek rowerowych – 0,722
- liczba wybudowanych punktów oświetlenia – 18 sztuk

- dł. wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 0,929 km
- liczba wybudowanych innych obiektów infrastruktury dro-

gowej – 53 sztuk

Odnowa centrum wsi Stara Huta i Wólka Husińska
 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kwota całkowita – 738.786,59zł
Kwota dofinansowania – 434.825,00zł
W ramach projektu została wykonana:
- adaptacja budynku wiejskiego na świetlicę i garaż OSP w 
Wólce Husińskiej obejmująca prace remontowe budowlane, 
remont instalacji elektrycznej, montaż instalacji centralnego 
ogrzewania wraz z kotłem, instalacją gazową i zbiornikiem 
gazu płynnego
- Wólka Husińska elementy małej architektury czyli podejście 
do budynku świetlicy, urządzenie i ogrodzenie placu zabaw 
dla dzieci, rekultywacja płyty boiska do piłki nożnej
- oświetlenie ciągu pieszego w miejscowości Wólka Husiń-

ska

- Wólka Husińska budowa chodnika w ciągu drogi powiato-

wej
- zakup wyposażenia do świetlicy w Wólce Husińskiej
- adaptacja budynku wiejskiego na świetlicę w miejscowości 
Stara Huta obejmująca prace remontowo budowlane
- Stara Huta budowa i ogrodzenie placu zabaw, altana ogro-

dowa
- zakup wyposażenia do świetlicy w Starej Hucie
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Krasnobród miastem turystyki i rekreacji – etap II 
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kwota całkowita – 297.750,55zł
Kwota dofinansowania – 148.246,00zł

W ramach projektu zostały wykonane:
- budowa zatoki autobusowej i parkingu o powierzchni 
2577,6m2 z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce ce-

mentowo-piaskowej
- chodnik z kostki brukowej grubości 6cm na podsypce ce-

mentowo-piaskowej o powierzchni 536,605m2
- ustawienie krawężnika betonowego wystającego w wymia-

rach 20x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na 
podsypce cementowo-piaskowej na terenie zatoki autobuso-

wej i parkingu – 332,75m
- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm na 
podsypce piaskowej przy chodnikach na terenie zatoki auto-

busowej, parkingu i wokół zieleńca – 329,5m
- ustawienie wiaty przystankowej

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie 
– etap II - Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Lubelskiego

Kwota całkowita – 3.385.690,68zł
Kwota dofinansowania – 2.369.983,47zł
W ramach projektu zostały wykonane:
- roboty brukarskie na wyspie
- roboty instalacyjne na wyspie
- roboty budowlane na wyspie w tym budynek zaplecza i ob-

sługi 
- elementy wodne i pomost
- zieleń na wyspie
- solary wyspa
- deptak spacerowy ścieżka rowerowa Sanktuarium NMP – 
Kaplica na Wodzie
- mała architektura (w tym deszczochron, stojaki na rowery do 
szlaku rowerowego Bitew Tomaszowskich)
- mała architektura WYSPA
- monitoring wizyjny (wraz z zasilaniem solarnym)
- system zabezpieczeń na wypadek zagrożeń
- system monitoringu przepływu ludności oraz ewaluacja da-

nych odnoszących się do produktów turystycznych
- wykorzystanie szerokopasmowego dostępu do internetu – 
komunikacja bezprzewodowa i przewodowa
- audio i video przewodnik z wykorzystaniem innowacyjnych 
narzędzi ICT
- oznakowanie turystyczne do szlaku rowerowego Bitew To-

maszowskich – tablice, plansze informacyjne
- multimedialne kurtyny wodne

- budowa Punktu Informacji Turystycznej w Krasnobrodzie
- parking przy Punkcie Informacji Turystycznej
- parking za Kaplicą na Wodzie

Orlik - Moje Boisko – Orlik 2012 
(współfinansowany ze środków zewnętrznych, nie unij-

nych: Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie)

Kwota całkowita – 1.072.000,00zł
Kwota dofinansowania – 833.000,00zł
W ramach projektu zostały wykonane:
- boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wy-

miarach 30m x 62m (pole do gry 26m x 56m) – ogrodzone 
po obwodzie ogrodzeniem o wys.  min. 4m, wyposażone w 
piłkochwyty o wys. min. 6m, wyposażenie sportowe trwale 
montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną);
- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o na-

wierzchni poliuretanowej o wym. 19,1m x 32,1m – ogrodzo-

ne po obwodzie ogrodzeniem o wys. min. 4m, wyposażenie 
sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do 
koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową) 
lub
- budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 
60m2 lub większej, zaprojektowany jako budynek systemo-

wo-modułowy, spełniający wymogi funkcjonalne: magazynu 
sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielne dla każdej 
płci lub drużyny, zespół higieniczno-sanitarny, pomieszczenie 
gospodarza obiektu i trenera środowiskowego,
- oświetlenie kompleksu – min. 8 słupów oświetleniowych: 
boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego.

Oprac. Paweł Badowski
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu GK
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Major Antoni Alojzy Głu-
chowski, kwatermistrz War-

szawskiego pułku ułanów, a po 12 
września jednocześnie dowódca dyonu 
zorganizowanego z dwóch szwadronów 
marszowych 7 p. ułanów, który wszedł 
w skład nowoutworzonej brygady płk. 
Adama Zakrzewskiego. Brygada ta ra-

zem z Wołyńską BK płk. dypl. Juliu-
sza Filipowicza stanowiła zgrupowanie 
kawalerii i wchodziła organizacyjnie 
do Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. 

Władysława Andersa. Powyższe zgru-

powanie, zgodnie z rozkazem wydanym 
przez dowódcę GO Kawalerii dnia 22 
września o godz. 12.00 na odprawie w 
folwarku Kraczew k/Zamościa, ma-

szerując północną osią przez Majdan 
Ruszowski, Bożąwolę, Suchowolę we-

szło do Jacni, gdzie dnia 23 września 
w godzinach popołudniowych nastąpi-
ło spotkanie z czołowymi oddziałami 
niemieckiego pułku 68 Dyw. Piechoty, 
która już od godzin rannych maszero-

wała od Rudki spod Zwierzyńca w kier. 
Krasnobrodu.

Okrojona Wołyńska BK płk. Fili-
powicza, dysponująca już tylko dwoma 
szwadronami i jedną baterią art. konnej 
stanęła na skrzyżowaniu szosy Zamość 
– Potoczek, czekając na dalsze rozka-

zy. Z pewnym opóźnieniem nadszedł 2 

psk (pułk strzelców konnych) ppłk. 
Mularczyka. Pułk ten był w marszu na 
pozycji ubezpieczeniowej zgrupowa-

nia kawalerii. Natomiast 19 p. uł ppłk. 
dypl. Józefa Pętkowskiego pomylił 
drogę i zamiast przejść traktem dro-

gowym do Krasnobrodu, przeszedł do 
Jacni. W godzinach popołudniowych 
nadciągnęły do Jacni pododdziały bry-

gady płk. Zakrzewskiego, które były w 
drugim rzucie zgrupowania.

Czas robił swoje na niekorzyść pol-
skich oddziałów, gdyż Niemcy coraz 
bardziej gromadzili swoje wojsko – 

umacniając się jednocześnie w terenie.
Niezwłocznie po przybyciu, d-ca 

brygady płk Zakrzewski decyduje się na 
wydanie rozkazu swemu zastępcy płk. 
Komorowskiemu by dwoma pułkami 
ułanów – Warszawskim i 8 pułkiem – 
uderzył na zbliżającą się kolumnę nie-

miecką, rozbił ją i opanował wieś Ka-

czórki. Akcję tę wspierała bateria 2 dak. 
Natarcie z rejonu Potoczka ubezpieczał 
4 psk  ppłk. dypl. Zygmunta Mar-
szewskiego, a 2 psk ppłk. Mularczyka 
otrzymał zadanie ubezpieczyć prawe 
skrzydło polskiego natarcia. Doszło do 
zaciętej i krwawej walki między polską 
kawalerią a niemieckimi oddziałami. W 
walkach tych bierze udział dyon mjr. 

Głuchowskiego, działając w szyku pie-

szym w ramach Warszawskiego pułku 
ułanów. Niemcy położyli zmasowany 
ogień artyleryjski na polskie pozycje 
oraz pobliski las od strony Grabnika i 
Krasnobrodu, gdzie ukryci byli konio-

wodni z końmi należącymi do podod-

działów biorących udział w bezpośred-

niej walce. Ułani rażeni ogniową nawałą 
zaczęli uciekać na wschód w ogólnym 
kierunku na Krynice. Powstała ponika. 
Co potwierdza relacja płk. Zakrzewskie-

go „o opanowaniu tej poniki nie mogło 
być mowy”. W tej sytuacji d-ca bryga-

dy wydał rozkaz odwrotu i zbiórki w 
okolicy Dominikanówki i Niemirówka. 
Równocześnie niemiecki batalion z in-

nego pułku 68 DP, działając po szosie 
Adamów – Jacnia, wszedł na tyłowe po-

zycje polskiej kawalerii, a jeszcze inny 
przeprowadził przeciwnatarcie na prawe 
skrzydło atakujących Polaków.

W dniu tym pod Jacnią poległo 
wielu polskich żołnierzy, w tym kil-
kunastu oficerów. Kilku z nich zostało 
pochowanych w pojedynczych grobach 
kwatery odległej o kilkadziesiąt metrów 
od głównego cmentarza wojskowego w 
Krasnobrodzie. Między innymi spoczęli 

tam: ppor. rez. Stanisław Łopaciński z 
21 p. uł. Nadwiślańskich, ppor. rez. Inż. 
Łoś-Tynowski d-ca 2 plutonu 1 szwa-

dronu Warszawskiego pułku ułanów, 
plut. pchor. rez. Dobrosław Janusz Tele-

żyński-Gozdawa d-ca plut. 1 szwadronu 
Warszawskiego p. uł. oraz rtm. Antoni 
Alojzy Głuchowski – kwatermistrz War-
szawskiego p.uł. i dowódca dyonu.

Wielokrotnie widziałem, kiedy we-

terani tamtych walk pochylali się nad 
mogiła mjr. Głuchowskiego, oddając mu 
cześć i okazując wdzięczność za ojcow-

ską opiekę w czasie odbywania służby, 
ćwiczeń wojskowych czy współpracy 
na polu walki.

Po ostatniej renowacji kwatery żoł-
nierzy – oficerów, mogiła mjr Głuchow-

skiego, która była usytuowana w środku 
i otoczona grobami jego podkomend-

nych, została zlikwidowana. Uznano, 
ze skoro była ekshumacja, to grób jako 
symbol jest już niepotrzebny. A przecież 
wojskowe kwatery cmentarne, pomniki 
i będące tam symboliczne groby żołnie-

rzy, którzy przelewali swoja krew oraz 
oddawali życie w walce obronnej naszej 
Ojczyzny, powinny być objęte troskliwą 
opieką przez nas i kolejne pokolenia, 
gdyż są to autentyczne dowody naszej 
narodowej historii. 

Mam nadzieję, że w najbliższym 
czasie symboliczna kwatera mjr Głu-

chowskiego zostanie odtworzona by 
dalej świadczyć o żołnierzu – dowód-

cy, który oddał swoje życie za Polskę w 
końcowych dniach walk wrześniowych 
i w naszym regionie. Jest to bezcenny 
przykład dla młodego pokolenia, które 
w przyszłości będzie współdecydowało 
o naszym państwie.

Kończę ten artykuł cytatem: „Szko-

łą życia nie są księgi, ni uczonych pism 
foliały. Jeno groby bohaterów, zmarłych 
dla Ojczyzny chwały”.

cdn. 
   Jan Gębka

Z historią na skróty

Dnia 8 maja 2014r. w Lasowcach odbyły się uro-

czystości religijno - patriotyczne z okazji 71 
Rocznicy Bitwy pod Lasowcami.

Relację z tych uroczystości opublikujemy w czerw-

cowym wydaniu „Gazety Krasnobrodzkiej”. 

                                                                    Redakcja

Majowe uroczystości 
w Lasowcach

Dzień Matki
Z okazji Dnia Matki, w ten piękny i radosny dzień 

składamy Mamom, najserdeczniejsze życzenia: 
długich lat życia w zdrowiu, 

szczęścia i wszelkiej pomyślności, 
spełnienia najskrytszych pragnień, 
samych cudownych chwil w życiu 

i zawsze pociechy ze dzieci.
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W dniu 21 marca 2014r. w naszej 
szkole gościliśmy grupę 35 

studentów z dwóch organizacji z Lubli-
na: Programu „PROJEKTOR – wolon-

tariat studencki” oraz Forum  Młodych 
Lewiatan LUBLIN. Studenci przepro-

wadzili dla naszych uczniów szereg pro-

jektów edukacyjnych.
Tematy projektów:

1. Samoobrona,
2. Przedsiębiorczość 
- kilka inspiracji - dla licealistów
3. Przedsiębiorczość 
- zakładanie własnej 
działalności krok po kroku
4. Zdrowe odżywianie
5. Kreatywność
6. Trening Twórczości
7. Magia i iluzje
8. Improwizacje teatralne
9. Roboty do roboty!
10. Warsztaty antystresowe 
- czas na relaks!
11. Tańczymy hip-hop
12. Eksperymenty chemiczne
13. Robienie biżuterii
Kilka relacji uczestników:
Katarzyna: Wzięłam udział w za-

jęciach z przedsiębiorczości, prowadzo-

nych przez studentów z Lublina. Okaza-

ło się, że ta dziedzina dotyka każdego 
człowieka w codziennym życiu i nie ma  
nic wspólnego z wykresami i zapisami 
podaży czy popytu. Zajęcia te rozjaśniły 
mi temat zakładania własnej działalno-

ści, a także wyjawiły sekrety dotyczące 
prowadzenia długotrwałego efektywne-

go biznesu przynoszącego wiele korzy-

ści. Co więcej, dowiedziałam się na ja-

kie czynniki warto zwrócić uwagę przy 
zakładaniu działalności i jakie cechy 
powinien posiadać dobry mentor.

Ilona: Byłam na projekcie samo-

obrony i bardzo mi się podobało jak 
uczyli nas bronić się przed napadem. 
Studenci pokazali nam wiele ciekawych 
chwytów.  Ćwiczyliśmy wspólnie.

Angelika: Uważam, że projekt z 
samoobrony wypadł jak najbardziej po-

zytywnie.
Wszyscy uczestnicy chętnie brali 

udział w zajęciach. Nikt nie narzekał, że 
czegoś nie potrafi zrobić, tylko z wiel-
kim zapałem ćwiczył. Atmosfera była 
bardzo miła, gdyż studenci odnosili się 
do uczestników warsztatu bardzo życz-

liwie. Polecam tego typu szkolenia. 
Justyna: W dniu 21 marca mieliśmy 

okazję gościć w naszej szkole studentów 
z Lublina. Co prawda pełniłam funkcję 

fotografa, lecz skorzystałam w pewien 
sposób z każdego projektu. Najbardziej 
zaciekawił mnie projekt „Magia i ilu-

zje”, ponieważ mogłam zobaczyć jak z 
prostych rzeczy możemy stworzyć coś 
niebywałego i pożytecznego. Studenci 
bardzo starali  się, abyśmy mogli wy-

nieść jak najwięcej wiedzy z tych lekcji 
i uwierzyć we własne możliwości. Ten 
dzień był bardzo ciekawy i zachęcający 
do dalszych prób. Dziękuję studentom, 
że chcieli poświecić nam czas i podzie-

lić się z nami swoją wiedzą.
Magda i Wiktoria: Zajęcia z hip-

hopu bardzo nam się spodobały. Pozna-

łyśmy podstawy tego tańca, dobrze się 
przy tym bawiąc. Chciałybyśmy, aby 
takie zajęcia odbywały się na co dzień 
w naszej szkole.

Całą akcję zorganizowała pani Ju-
styna Wójcik – Regionalny Koordy-

nator Programu w Lublinie. Składamy 
gorące podziękowania studentom za 
poświęcony nam czas, życzliwość, en-

tuzjazm i wiedzę, którymi nas obdaro-

wali. 
Zapraszamy do nas znowu!

Alicja Pomaniec

Pierwszy Dzień Wiosny
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II



04.05.2014r.
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