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Umowa na budowę
dróg gminnych z FDS
W dniu 27 maja 2019 r. Bur‐
mistrz Krasnobrodu Kazimierz Misz‐
tal podpisał umowę z Wojewodą Lu‐
belskim na dofinansowanie przebu‐
dowy dróg gminnych ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych.
Przebudowa dotyczy części ul. Łą‐
kowej oraz ul. Królowej Marysieńki.
Całkowita wartość kosztów kwalifiko‐
walnych wynosi 593.887,33 zł. Kwota
dofinansowania to 296.943,00 zł.

Ponadto w kwietniu br. Gmina
Krasnobród złożyła wniosek do kolej‐
nego naboru w ramach FDS, w któ‐
rym ujęty został odcinek ul. Wiśnio‐
wej około 200 mb – wjazd od drogi
powiatowej 3260L (w takim zakresie

dysponujemy gruntem) oraz ul. Kali‐
nowa, na którą gmina posiada doku‐
mentację projektową. Rozstrzygnięcie
kwietniowego naboru planowane jest
na sierpień 2019.
Na górny odcinek ul. Wiśniowej, po
ostatnich opadach została przygotowa‐
na dokumentacja fotograficzna i filmo‐
wa, która zostanie dołączona do wnio‐
sku składanego do Wojewody Lubel‐
skiego w ramach tzw. „powodziówek”.
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Konkurs LGD dla
aktywnych organizacji
W odpowiedzi na organizowany
po raz piąty przez LGD „Nasze Rozto‐
cze” konkurs „Liderzy lokalnych spo‐
łeczności”, do Biura Stowarzyszenia
wpłynęło 14 zgłoszeń konkursowych
prezentujących inicjatywy zrealizowa‐
ne na rzecz społeczności lokalnych
w 2018 roku, w tym trzy zgłoszenia
organizacji z gminy Krasnobród.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło
się 28 maja w Restauracji Luneta w Za‐
mościu. Gminę Krasnobród reprezento‐
wali: Klub siatkarski SET w Krasno‐
brodzie p. Marek Pakuła  prezes Klu‐
bu, grupa nieformalna z Malewszczy‐
zny p. Sebastian Romaszko i p. Tomasz
Cieplak oraz grupa Virgo. Naszym or‐
ganizacjom udało się zdobyć zaszczyt‐
ne wyróżnienia.
Dziękujemy organizacjom za ak‐
tywność w roku 2018 i udział w kon‐
kursie. Życzymy dalszych sukcesów
w prowadzonych dzianinach, a także
w zapowiadanej kolejnej edycji kon‐
kursu.
Informacje zebrała:
Mariola Czapla
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XVI Majówka Roztoczańska

VI Majówka Roztoczańska
w Krasnobrodzie odbyła się
pod koniec tzw. długiego weekendu,
w dniach 34 maja 2019 r. (piątek i so‐
bota).
Niech się święci 3 Maja
Zgodnie z wieloletnią tradycją
w dniu 3 maja, w Krasnobrodzie orga‐
nizowane są uroczystości z okazji
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja. W tym roku również tradycji
stało się zadość i majówkę rozpoczęli‐
śmy od uroczystości religijnopatrio‐
tycznych z tej okazji. O godz. 9.00
w Kościele Nawiedzenia NMP w Kra‐
snobrodzie z programem patriotycz‐
nym wystąpili uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim.
Młodzi wykonawcy pod kierunkiem
nauczycieli  Grażyny Kawalec i Jac‐
ka Kowalika, słowem i piosenką
przypomnieli wydarzenia sprzed 228
lat, kiedy to Sejm Czteroletni po burz‐
liwej debacie przyjął przez aklamację
ustawę rządową, która przeszła do hi‐
storii jako Konstytucja 3 Maja. Jak
przypomnieli młodzi artyści, była to
druga na świecie i pierwsza w Europie
ustawa regulująca organizację władz
państwowych, prawa i obowiązki oby‐
wateli.
Po ich wystąpieniu rozpoczęła się
Msza św. w intencji Ojczyzny. Odprawił
ją ks. dr Jarosław Przytuła – rektor Wyż‐
szego Seminarium Duchownego Diece‐
zji ZamojskoLubaczowskiej, który wy‐
głosił również homilię.
Uroczystości w kościele odbyły się
z udziałem władz samorządowych
Krasnobrodu, pocztów sztandarowych
szkół i kombatantów, strażaków
i mieszkańców z terenu miasta i gminy
Krasnobród oraz turystów, którzy
przyjechali do nas na wypoczynek.
W oprawę liturgiczną Mszy św. za‐
angażowali się strażacy, którzy byli
lektorami czytań biblijnych natomiast
oprawę muzyczną zapewniła Krasno‐
brodzka Orkiestra Dęta i miejscowy
chór parafialny.
Po uroczystościach w kościele od‐
był się przemarsz pod Pomnik Konsty‐
tucji 3 Maja. Tradycyjnie na jego czele
maszerowała Krasnobrodzka Orkiestra
Dęta, a za nią poczty sztandarowe, de‐
legacje z wieńcami oraz pozostali
uczestnicy uroczystości. Wśród nich
byli ci, którzy nieśli dużą, mającą 30 m
długości, białoczerwoną flagę.
Pod pomnikiem, przy akompania‐

mencie orkiestry dętej odśpiewano
Hymn Państwowy, a następnie oko‐
licznościowe przemówienie wygłosił
burmistrz Krasnobrodu Kazimierz
Misztal. Kończąc swoje wystąpienie
podziękował uczestnikom za udział
oraz wszystkim osobom i instytucjom
zaangażowanym za przygotowanie
uroczystości. Z okazji św. Floriana pa‐
trona strażaków burmistrz zwrócił się
do także do druhów, dziękując im za
ich gotowość niesienia pomocy i po‐
moc potrzebującym, za ich służbę na
rzecz lokalnej społeczności.
Zwieńczeniem części religijnopa‐
triotycznej piątkowego święta było
złożenie wiązanek pod pomnikiem.
Złożyło je 17 delegacji reprezentują‐
cych kombatantów, instytucje i zakła‐
dy pracy, szkoły i stowarzyszenia z te‐
renu miasta i gminy Krasnobród.
Przy składaniu wiązanek pomagali
krasnobrodzcy harcerze, którzy pełnili
też wartę honorową przy pomniku.
Uroczystości św. Floriana
Obchody rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja połączone były
z uroczystościami Św. Floriana – pa‐
trona strażaków. Druhowie z jednostek
OSP gminy Krasnobród przybyli do
kościoła maszerując spod strażnicy
OSP w Krasnobrodzie, na czele z or‐
kiestrą dętą, burmistrzem Krasnobrodu
Kazimierzem Misztalem i komendan‐
tem gminnym OSP Zbigniewem Wia‐
trzykiem.
Ks. proboszcz Eugeniusz Derdziuk
podziękował druhom za obecność na
Mszy św., a także za ich aktywny
udział w życiu parafii, m.in. za pełnie‐
nie warty przy Grobie Pańskim pod‐
czas Triduum Paschalnego, obsługę
procesji, uroczystości odpustowych
i innych wydarzeń religijnych, a także
za wszelkie prace gospodarcze i po‐

rządkowe na terenie klasztoru, kalwa‐
rii i cmentarza.
„Wiwat Moniuszko”
O godz. 11.30, bezpośrednio po
uroczystościach religijnopatriotycz‐
nych, w Krasnobrodzkim Domu Kul‐
tury odbył się koncert pt. „Wiwat Mo‐
niuszko”. Został on zorganizowany
w związku z przypadającą w dniu 5
maja 2019 roku 200. rocznicą urodzin
Stanisława Moniuszki – wybitnego
kompozytora, dyrygenta, organisty,
pedagoga, twórcy Opery Narodowej.
Doceniając szczególne znaczenie
twórczości kompozytora, oddając hołd
tej wybitnej postaci Sejm Rzeczypo‐
spolitej Polskiej ustanowił rok 2019
Rokiem Stanisława Moniuszki.
Wykonawcami koncertu byli ka‐
meraliści Orkiestry Symfonicznej im.
Karola Namysłowskiego w Zamościu:
Barbara Rabiega – śpiew, Dariusz
Sobczak – śpiew, Piotr Stopa – forte‐
pian, opracowanie muzyczne, Michał
Stopa – wiolonczela, Krzysztof Stopa
– gitara basowa.
Zgromadzeni w sali widowiskowej
z wielkim zainteresowaniem wysłu‐
chali pięknych utworów wokalnych
i instrumentalnych opatrzonych ko‐
mentarzem Piotra Stopy, nagradzając
poszczególne wykonania brawami. Na
zakończenie koncertu publiczność za‐
proszona została przez artystów do
wspólnego wykonania jednego utwo‐
ru. Po otrzymaniu tekstów razem z ar‐
tystami zaśpiewała „Prząśniczkę”.
Oczywiście koncert nie mógł odbyć
się bez bisów – artyści ponownie wy‐
konali „Dzida i babę”.
Po zakończonym koncercie wszy‐
scy zostali zaproszenia na słodki po‐
częstunek. Pysznym tortem z okazji
200. rocznicy urodzin Stanisława Mo‐
niuszki częstował burmistrz Krasno‐

4
brodu Kazimierz Misztal.
Zawody wędkarskie
Drugi dzień XVI Majówki Rozto‐
czańskiej (sobota 4 maja) dla niektó‐
rych rozpoczął się wcześnie rano, bo‐
wiem o godz. 7.00 nad krasnobrodz‐
kim zalewem rozpoczęły się otwarte
Zawody Spławikowe o Mistrzostwo
Krasnobrodzkiego Towarzystwa Węd‐
karskiego zorganizowane przez Zarząd
KTW.
W zawodach wzięło udział 24 za‐
wodników, którzy klasyfikowani byli
indywidualnie.
Największa, łączna
waga ryb dawała zwycięstwo. Do wagi
zgłaszane były ryby wszystkich gatun‐
ków występujących w zbiorniku zgod‐
nie z wymiarami ochronnymi i nie ob‐
jęte okresem ochronnym. Zawodnicy
mogli łowić na 1 wędkę metodą spła‐
wikową.
Choć pogoda dopisała  było sło‐
necznie, to warunki do wędkowania
nie były zbyt dobre, gdyż wielu za‐
wodnikom biorącym udział w zawo‐
dach nie udało się nic złowić.
Do tych, którym szczęście dopisało
udali się sędziowie zawodów – An‐
drzej Kasprzyk i Stanisław Maruszak,
aby zważyć złowione ryby. Po tej
czynności ustalono werdykt i ogłoszo‐
no wyniki.
Zwycięzcami zawodów zostali:
I miejsce – Marek Olszewski z Kra‐
snobrodu (Prezes KTW), który złowił
3,55 kg ryb,
II miejsce – Wiktor Kostrubiec z Su‐
chowoli – 2,22 kg,
III miejsce – Henryk Małka z Szaro‐
woli – 1,22 kg.
Zwycięzcy otrzymali puchary i dy‐
plomy ufundowane przez Krasno‐
brodzkie Towarzystwo Wędkarskie.
Dzięki sponsorom i zaangażowaniu
organizatorów, po rozdaniu nagród na
wszystkich uczestników zawodów
czekały napoje i gorący posiłek –
pyszna grochówka ugotowana przez v
ce prezesa ds. sportu KTW i jednocze‐
śnie sędziego zawodów Andrzeja Ka‐
sprzyka, doświadczonego kucharza.
Rodzinny Rajd Rowerowy
Wychodząc naprzeciw oczekiwa‐
niom miłośnikom jazdy na rowerze
w programie majówki od kilku lat or‐
ganizowany jest rodzinny rajd rowero‐
wy. W tym roku rozpoczął się on
o godz. 13.00, tradycyjnie na Placu
Siekluckiego.
Trasa rajdu prowadziła przez teren
sanatorium, obok stawów do Hutek.
Potem rajdowicze udali się w drogę
powrotną, aby dotrzeć na metę rajdu
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usytuowaną na krasnobrodzkim sta‐
dionie sportowym. Po pokonaniu
ok. 10 km, ponad 30osobowa grupa
rowerzystów w różnym wieku, spotka‐
ła się przy ognisku przygotowanym
przez organizatorów, przy którym
można było się ogrzać i upiec kiełba‐
ski. Po ich degustacji i uzupełnieniu
utraconych podczas rajdu kalorii, jego
uczestnicy na pamiątkę majowego
spotkania otrzymali drobne gadżety
promocyjne.
Festyn z krasnobrodzkimi smakami
(plac Siekluckiego)
Ostatnim punktem XVI Majówki
Roztoczańskiej był „Festyn z krasno‐
brodzkimi smakami”.
Jego celem była promocja lokalnej
kultury i kuchni oraz aktywizacja i in‐
tegracja lokalnej społeczności. Stąd też
do współpracy przy jego organizacji
zostały zaproszone stowarzyszenia
z terenu miasta i gminy Krasnobród
oraz lokalne zespoły.
Festyn rozpoczął się o godz. 16.00
programem dla dzieci. Zabawy i ani‐
macje dla dzieci prowadził p. Piotr
(klaun) przy pomocy dwóch animato‐
rek, przebranych w postaci z filmu
animowanego pt. „Tom i Jerry”. Były
zabawy z chustą, bańki mydlane, kon‐
kursy. Dzieci aktywnie brały udział
w tych zabawach i chętnie robiły sobie
zdjęcia z prowadzącymi animacje.
Równocześnie z programem dla
dzieci rozpoczęły swoją działalność
stoiska kulinarne pięknie przygotowa‐
ne przez 5 stowarzyszeń. Każde z nich
było pełne różnych smakołyków, które
przyciągały chętnych do degustacji
uczestników festynu. W sumie na fe‐
stynie było około 50 różnych dań
i przekąsek.
W ramach festynu odbył się konkurs
kulinarny, do którego każde stowarzy‐
szenie mogło zgłosić jedno danie/pro‐
dukt. Komisja Konkursowa w składzie:
Andrzej Kasprzyk – kucharz, juror kon‐
kursów kulinarnych (przewodniczący
Jury) oraz przedstawiciele organizato‐
rów: Kazimierz Misztal – burmistrz
Krasnobrodu i Mariola Kawecka – in‐
struktor ds. kultury Krasnobrodzkiego
Domu Kultury, po degustacji 5 potraw/
produktów zgłoszonych do Konkursu
Kulinarnego „Krasnobrodzkie smaki”
wyłoniła laureatów i przyznała następu‐
jące miejsca i nagrody finansowe:
I Miejsce
„ZIELONA KNIEJA” Stowarzysze‐
nie na Rzecz Rozwoju Miejscowości
Stara Huta i Okolic za ser pod‐
puszczkowy (dojrzewający) z czar‐
nuszką i z niedźwiedzim czosnkiem 
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nagroda 500 zł.
II Miejsce
Stowarzyszenie „MALOWANKA”
z Malewszczyzny za kaszak biłgoraj‐
ski i konserwę z dziczyzny – nagroda
400 zł.
III Miejsce
„UROCZY ZAKĄTEK” Stowarzy‐
szenie na Rzecz Rozwoju Miejsco‐
wości Majdan Mały i Okolic za kro‐
kiety ze szpinakiem i serem feta – na‐
groda w wysokości 300 zł.
Komisja przyznała również 2 rów‐
norzędne nagrody za udział w konkur‐
sie po 200 zł., które otrzymali:
 „ACH ZIELONE” Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Miejscowości
Zielone i Okolic za ognisty garnek,
 Krasnobrodzkie Stowarzyszenie
Turystyczne za chleb ze smalcem.
Przy ustalaniu werdyktu komisja
brała pod uwagę: smak, właściwy do‐
bór składników i wykorzystanie lokal‐
nych surowców, związek z regionem,
oryginalność, stopień trudności przy‐
rządzania, estetykę, sposób serwowa‐
nia, kolorystykę, wrażenie ogólne.
Prezentacjom kulinarnym i degu‐
stacji wielu smakołyków towarzyszyła
muzyka w wykonaniu: zespołu „Kra‐
snobrodzki Gospel”, zespołu folklory‐
stycznego „Wójtowianie” oraz Szcze‐
brzeskiej Kapeli Podwórkowej.
Podziękowania
Organizatorzy XVI Majówki Roz‐
toczańskiej, którymi byli Burmistrz
Krasnobrodu i Krasnobrodzki Dom
Kultury serdecznie dziękują wszystkim,
którzy mieli swój udział w przygoto‐
waniu tego wydarzenia.
Dziękujemy naszym partnerom 
Parafii Nawiedzenia NMP w Krasno‐
brodzie, Krasnobrodzkiemu Towarzy‐
stwu Wędkarskiemu, a także: pocztom
sztandarowym, delegacjom z wiązan‐
kami, uczniom i nauczycielom SP
w Majdanie Wielkim, Chórowi Para‐
fialnemu, Krasnobrodzkiej Orkiestrze
Dętej, Policji, strażakom, harcerzom,
stowarzyszeniom, Panu Andrzejowi
Kasprzykowi, Właścicielom AMC
Market Adamczuk, artystom Orkiestry
Symfonicznej im. Karola Namysłow‐
skiego, zespołom: „Krasnobrodzki Go‐
spel”, „Wójtowianie” i „Szczebrzeskiej
Kapeli Podwórkowej” oraz Spółdziel‐
niom Socjalnym „Źródło” i „Warto”.
Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 1011
fot. M. Kawecka, M. Mazurek, S. Mazur
Relacja i galeria na www.kultura.kra‐
snobrod.pl
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Wizyta Wicemarszałek Sejmu w Krasnobrodzie

W

piątek 17 maja 2019r. Kra‐
snobród odwiedziła Wice‐
marszałek Sejmu RP  Beata Mazurek,
której towarzyszyli:, minister infra‐
struktury Andrzej Adamczyk oraz se‐
kretarz stanu w tym resorcie Rafał
Weber, członek Zarządu Województwa
Lubelskiego Zdzisław Szwed i Starosta
Zamojski Stanisław Grześko
Pierwszym punktem wizyty było
spotkanie z mieszkańcami naszego
miasta i gminy oraz innych miejscowo‐
ści, które miało miejsce w Krasno‐
brodzkim Domu Kultury. Następnie
delegacja udała się na krótkie zwiedza‐
ne Krasnobrodu.
Goście odwiedzili: zalew, sanktu‐
arium, ptaszarnię, muzea znajdujące
się na terenie placu przykościelnego
oraz Kaplicę na Wodzie.
Redakcja

Spotkanie z Parlamentarzystami
i Wojewodą Lubelskim

W

dniu 19 maja w Kra‐
snobrodzkim Domu
Kultury odbyło się spotkanie,
w którym udział wzięli Wojewo‐
da Lubelski Przemysław Czar‐
nek, Poseł na Sejm Rzeczypo‐
spolitej Polskiej Sławomir Zawi‐
ślak, Senator Rzeczypospolitej
Polskiej Jerzy Chróścikowski
oraz mieszkańcy gminy.
Spotkanie poświęcone było
bieżącej sytuacji dotyczącej
spraw związanych z rozwojem

województwa lubelskiego, a tym
samym Gminy Krasnobród.
Goście obecni na spotkaniu
zapewnili po raz kolejny o tym,
jak ważnym miejscem na mapie
województwa jest Gmina Kra‐
snobród. Pan Wojewoda przed‐
stawił realizację programu Fun‐
dusz Dróg Samorządowych i za‐
pewnił o pełnym wsparciu inicja‐
tyw gminnych i powiatowych
dotyczących modernizacji dróg
lokalnych.
Redakcja
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„Źródło” i „WartO” promują Krasnobród

W

kwietniu podmioty ekono‐
mi społecznej działające na
terenie Gminy Krasnobród zadbały
o promocję w Radiu Lublin!
Mowa tu o dwóch spółdzielniach:
Krasnobrodzkiej Spółdzielni Socjalnej
„Źródło” oraz Roztoczańskiej Spół‐
dzielni Socjalnej „WartO”, które zosta‐
ły utworzone dzięki staraniom Gminy
Krasnobród i już od prawie roku pręż‐
nie działają. Nie zwalniając tempa, po‐
dejmują się realizacji wielu zadań i bu‐
dują swoją markę w społeczności lo‐
kalnej.
Aktywna i dobrze układająca się
współpraca z Ośrodkiem Wsparcia
Ekonomii w Zamościu, a także wy‐
sokość świadczonych usług pozwoli‐
ła na udział w audycji Radia Lublin,
mianowicie w reportażu kalejdoskop
regionalny Czesławy Borowik pt.
„Wprowadzić w rytm”.
Nagrania w dwóch spółdzielniach,
przy pracy w terenie, a przede wszyst‐
kim w studiu w Lublinie był bardzo
stresujące, ale przyniosły piękne do‐
świadczenia, które zostaną na zawsze
w pamięci pracowników spółdzielni
i klientów, którzy złożyli „na żywo”
rekomendację spółdzielnianych usług.
Reportaż stał się świetną reklamą
działalności i idei spółdzielni, a także
tuż przed majówką i sezonem tury‐

stycznym, pozwolił na promocję na‐
szego pięknego miasteczka. Pozwolił
poznać bliżej osoby, które mają za za‐
danie prowadzić spółdzielnie i tych,

którzy są jej decydentami.
Gośćmi programu byli: Leszek
Zdżyłowski  Prezes Krasnobrodzkiej
Spółdzielni Socjalnej Źródło, Janusz
Oś  Zastępca Burmistrza Krasnobro‐
du, Małgorzata Mądry  Zastępca Dy‐
rektora Regionalnego Ośrodka Poli‐
tyki Społecznej w Lublinie oraz Mag‐
dalena Drożdż  Prezes Roztoczań‐
skiej Spółdzielni Socjalnej WartO.
Audycji można posłuchać pod ad‐
resem:
https://www.radio.lublin.pl/news/ka‐
lejdoskopregionalny3135125
Serdecznie zapraszam!
Magdalena Drożdż
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Inwestycja na rzece Wieprz w Krasnobrodzie

W

dniu 23 maja w Krasnobro‐
dzie z wizytą roboczą gościła
dyrektor Agnieszka Szymula reprezentu‐
jąca firmę Wody Polskie w Lublinie
wraz z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej Sławomirem Zawiślakiem.
Celem wizyty, której inicjatorem
był Poseł Sławomir Zawiślak, było
przedstawienie postępów prac dotyczą‐
cych wykonania zadania pn. „Odbudo‐
wa koryta rzeki Wieprz od km 285+400
(jaz w Krasnobrodzie) do km 294+700
(stawy Tarnawatka) na terenie Gminy
Krasnobród, pow. Zamość woj. lubel‐
skie. Etap I” – Odcinek I w km
285+400 (jaz w Krasnobrodzie) do km
287+160 (stopień Krasnobród)”.
Niniejsze zadanie obejmuje odbu‐
dowę koryta rzeki Wieprz na odcinku
o długości 1760 m od jazu w miejsco‐
wości Krasnobród (km 285+400) do
stopnia w okolicach sołectwa Nowa
Wieś.
Planowana odbudowa koryta rzeki
polega na:

 wykoszeniu porostów z dna i skarp
rzeki z wygrabieniem i wywozem ma‐
teriału poza obręb robót z powierzchni
14 692,00 m²,
 ścinaniu i karczowaniu krzaków na
powierzchni 0,16 ha z wywozem mate‐
riału poza obręb robót,
 usunięciu nagromadzonych namułów
z dna i skarp w celu odtworzenia po‐
przedniego przekroju poprzecznego ko‐
ryta rzeki – 6 272,00 m³,
 rozplantowaniu urobku wzdłuż trasy
rzeki  6 272,00 m³,
 wykonaniu nowego ubezpieczenie
stopy skarp opaską z kiszki faszynowej

AE20cm w łącznej ilości 3 520,00 mb,
 ręczne plantowanie i profilowanie
skarp rzeki powyżej lustra wody na po‐
wierzchni 11 172,00 m², biologicznego
umocnienia skarp poprzez obsiew mie‐
szankami nasion traw powyżej lustra
wody na powierzchni 11 172,00 m²,za‐
gospodarowanie plantunków na odcin‐
ku prowadzonych robót o łącznej po‐
wierzchni 3,52 ha.
Zadanie będzie wykonane w bieżą‐
cym roku, prace zostaną rozpoczęte
w połowie września aby nie kolidować
z sezonem turystycznym .
Dyrektor Szymula oraz Poseł Za‐
wiślak zadeklarowali dalszą współ‐
pracę z władzami Krasnobrodu doty‐
czącą wszelkich aspektów związa‐
nych z utrzymaniem rzeki Wieprz
oraz jazu, wiedząc jak ważnym ele‐
mentem miejscowości turystycznej
i uzdrowiskowej jest otoczenie tere‐
nów rekreacyjnych.
Kazimierz Misztal
burmistrz Krasnobrodu

Eliminacje Gminne Konkursu „Jestem Bezpieczny”

P

olicjanci z Krasnobrodu dla
uczniów z terenu gmin Ada‐
mów i Krasnobród przeprowadzili eli‐
minacje gminne konkursu wiedzy pre‐
wencyjnej „Jestem Bezpieczny”. Zwy‐
ciężyły drużyny ze Szkoły Podstawo‐
wej w Szewni Górnej oraz Zespołu
Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie
i to one będą reprezentowały swoje
gminy podczas finału powiatowego,
który odbędzie się już niebawem w Za‐
mościu.
W dniu 22.05.2019 r. w Krasno‐
brodzkim Domu Kultury policjanci
z Posterunku Policji w Krasnobrodzie
przeprowadzili gminne eliminacje do
konkursu wiedzy prewencyjnej Jestem
Bezpieczny. W zmaganiach konkurso‐
wych wzięli udział uczniowie z 5 szkół
podstawowych z terenu gminy Krasno‐
bród i Adamów.
Nad prawidłowym przebiegiem eli‐
minacji czuwała komisja konkursowa
składająca się z przedstawicieli urzę‐
dów gmin w Krasnobrodzie oraz Ada‐
mowie, Nadleśnictwa Zwierzyniec oraz
miejscowej Policji. Natomiast przygo‐
towaniem oraz organizacją konkursu
zajął się dzielnicowy gminy Krasno‐
bród sierż. szt. Robert Wacławski.
Uczniowie musieli wykazać się
wiedzą z zakresu szeroko pojętego bez‐

pieczeństwa, problematyki uzależnień,
przemocy rówieśniczej oraz odpowie‐
dzialności osób nieletnich. Każdy uczeń
z drużyny mógł pochwalić się
swoją wiedzą, ponieważ testy
rozwiązywane były indywidual‐
nie, a następnie komisja konkur‐
sowa sumowała punkty, które
łącznie zasilały konto drużyny.
Największą wiedzą wykazali
się uczniowie ze Szkoły Podsta‐
wowej w Szewni Górnej i to oni

będą reprezentowali gminę Adamów
w eliminacjach powiatowych. Nato‐
miast w gminie Krasnobród najlepsi
byli uczniowie z Zespołu Szkół Podsta‐
wowych w Krasnobrodzie, którzy zwy‐
ciężyli w dogrywce z drużyną ze szkoły
w Kaczórkach. Oni również będą wal‐
czyli o miejsce na podium podczas eli‐
minacji powiatowych.
Organizatorzy konkursu zatrosz‐
czyli się o to, aby każdy uczestnik
otrzymał nagrody, które przygotowali
dla uczniów Urząd Miasta i Gminy
Krasnobród, Urząd Gminy w Adamo‐
wie oraz Nadleśnictwo Zwierzyniec.
Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy, a zwycięskim drużynom
życzymy powodzenia w eliminacjach
powiatowych, które odbędą się w Za‐
mościu w dniu 7 czerwca 2019 roku
w Młodzieżowym Domu Kultury
w Zamościu.
D.KB.
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Puchar Polski w Kolarstwie Szosowym
w Krasnobrodzie

dniach 11 – 12 maja 2019
roku gościliśmy w Krasno‐
brodzie liczną, bo blisko 300osobą,
międzynarodową grupę zawodników,
którzy byli uczestnikami Pucharu Pol‐
ski w Kolarstwie Szosowym pod na‐
zwą „Po Ziemi Zamojskiej”.
Głównym organizatorem zawodów
był Klub Sportowy „AGROS” Za‐
mość, a współorganizatorami: Gmina
Krasnobród, Powiat Zamojski, Gmina
Adamów i Okręgowy Związek Kolar‐
ski w Lublinie. Biuro zawodów miało
swoją siedzibę w Ośrodku wypoczyn‐
kowym „Barwy Roztocza” w Krasno‐
brodzie.
Kolarze z klubów sportowych z całej
Polski oraz z narodowych reprezenta‐
cji Gruzji, Ukrainy i Białorusi rywali‐
zowali w 6 kategoriach wiekowych
(młodziczka, młodzik, juniorka młod‐
sza, junior młodszy, junior i kobiety
OPEN). Wyścig przebiegł w dwóch
etapach.
Pierwszego dnia, czyli 11 maja,
odbyła się jazda indywidualna na czas
na trasie: Wólka Wieprzecka – Obrocz
– Wólka Wieprzecka. W zależności od
kategorii, zawodnicy mieli do pokona‐
nia trasy o długości: 5 km, 10 km,
14,8 km oraz 16,4 km. Ceremonię za‐
kończenia tej części wyścigu, która
odbyła się w Wólce Wieprzeckiej za‐
szczycili swoją obecnością: Tadeusz
Lizut  zca Dyrektora Departamentu
Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie oraz
Grzegorz Podgórski  radny Rady
Miasta Zamość.
Natomiast drugiego dnia, tj. 12
maja rozegrany został wyścig ze startu

W
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wspólnego na trasie: Krasnobród –
Jacnia – Adamów – Szewnia Górna –
Wólka Wieprzecka – Obrocz – Ka‐
czórki – Jacnia – Krasnobród.
Zawodnicy startowali na ulicy Zamoj‐
skiej (przy zjeździe na ul. Młyńską),
a więc na samym początku rywalizacji
musieli się z mierzyć z jazdą pod górę.
Podobnie było też na zakończenie bie‐
gu – kolarze finiszowali na wzniesie‐
niu, bowiem linia mety była usytuowa‐
na w połowie podjazdu na tę samą gó‐
rę, z tym że z drugiej strony (przy
bocznej bramie do sanatorium).
Podczas tej części wyścigu zawod‐
nicy poszczególnych kategorii mieli do
pokonania również różne dystanse:
40,8 km (jedno okrążenie trasy),
73 km (2 okrążenia) i 105,2 km (3
okrążenia). Zawody odbywały się przy
ruchu drogowym częściowo ograni‐
czonym.
Po zakończeniu kolejnych wyści‐
gów, najlepsi zawodnicy (miejsca od
I do VI) z poszczególnych kategorii
byli nagradzani. Ceremonia dekoracji
odbywała się przy wejściu głównym
do Sanatorium Rehabilitacyjnego im.
Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.
Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody fi‐
nansowe wręczali i gratulacje składali:
Mariusz Zając  sekretarz Powiatu Za‐
mojskiego, Kazimierz Misztal  bur‐
mistrz Krasnobrodu oraz Andrzej Kita
 Prezes i Okręgowego Związku Ko‐
larskiego w Lublinie.
M. Czapla
Fotoreportaż str. 20

Podziękowania
Organizatorzy Pucharu Polski
w Kolarstwie Szosowym pod nazwą
„Po Ziemi Zamojskiej” dziękują Poli‐
cji i Druhom OSP z Miasta i Gminy
Zwierzyniec, Miasta i Gminy Krasno‐
bród, Gminy Adamów za zabezpiecze‐
nie tras wyścigu. Pomoc funkcjonariu‐
szy Policji oraz Druhów OSP umożli‐
wiła
przeprowadzenie
zawodów
w sposób gwarantujący bezpieczeń‐
stwo zawodnikom, obserwatorom oraz
innym uczestnikom ruchu drogowego.
Dziękujemy za wszelką pomoc:
Dyrekcji i Pracownikom Szkoły Pod‐
stawowej w Wólce Wieprzeckiej
w Gminie Zamość, mieszkańcom tej
miejscowości, pracownikom Krasno‐
brodzkiego Domu Kultury i Sanato‐
rium Rehabilitacyjnego w Krasnobro‐
dzie, OSiR Zamość oraz obecnym na
ceremoniach zakończenia wyścigów
dostojnym Gościom: Zastępcy Dyrek‐
tora Departamentu Promocji, Sportu
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
w Lublinie Tadeuszowi Lizutowi,
Radnemu Rady Miasta Zamość Grze‐
gorzowi Podgórskiemu, Sekretarzowi
Powiatu Zamojskiego Mariuszowi Za‐
jącowi, Burmistrzowi Krasnobrodu
Kazimierzowi Misztalowi, Prezesowi
OZKol. w Lublinie Andrzejowi Kita.
Dziękujemy również komisji sędziow‐
skiej, służbom medycznym oraz
Ośrodkowi Wypoczynkowemu „Bar‐
wy Roztocza” w Krasnobrodzie.
Dziękujemy Zarządowi Woje‐
wództwa Lubelskiego, Powiatowi Za‐
mojskiemu i Miastu Zamość za wspar‐
cie finansowe wyścigów.
Organizatorzy

Koncert zespołu „Yanabanda”

sobotę 27 kwietnia 2019r. w Krasno‐
brodzkim Domu Kultury odbył się
koncert
zespołu
wokalnoinstrumentalnego
„Yanabanda” z Wieliczki.
Działający od blisko 25 lat zespół, obecnie
pod patronatem Centrum Kultury i Turystyki
w Wieliczce, składa się z 8 wokalistów i kontra‐
basisty Jana Gonciarczyka.
„Yanabanda” ma w swoim repertuarze wiele
utworów: muzykę gospel, jazz, swing, standardy
muzyki rozrywkowej oraz klasykę. Utwory były
wykonywane w oryginalnych aranżacjach autor‐
stwa jazzmana Jana Gonciarczyka przy akompa‐
niamencie kontrabasu i gitary.
M. Czapla
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Tydzień bibliotek w Miejsko – Gminnej
Bibliotece Publicznej w Krasnobrodzie

ydzień Bibliotek to ogólno‐
polska akcja promowania czy‐
telnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, or‐
ganizowana od 2004 r. przez Stowa‐
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ha‐
sło tegorocznej XVI edycji 
#biblioteka, zostało uzasadnione nastę‐
pująco: „Za tym hasłem kryją się lu‐
dzie, zbiory, spotkania, wydarzenia,
imprezy, konkursy. Współczesna bi‐
blioteka jest mocno zakorzeniona
w historii, a jednocześnie śmiało spo‐
gląda w przyszłość. Marka biblioteka
jest utrwalona w świadomości społecz‐
nej, ale nieustannie poszukuje nowych
użytkowników i przyciąga ich innowa‐
cyjnymi usługami.”
Włączając się w tegoroczne obcho‐
dy Tygodnia Bibliotek, Biblioteka Pu‐
bliczna w Krasnobrodzie zorganizo‐
wała 3 różnorodne wydarzenia.
Pierwszym z nich był spektakl dla
dzieci „Prastara Książnica – skarb i ta‐
jemnica. Bo mądrość tkwi nie tylko
w WiFi”. Przedstawienie odbyło się 9
maja w Krasnobrodzkim Domu Kultu‐
ry. Aktorzy z krakowskiego teatru
„Maska” w przezabawny sposób pro‐

Jest to konkurs, który na stałe wpisał
się w kalendarz działań krasnobrodz‐
kiej biblioteki i od kilku lat wśród
dzieci cieszy się dużym zainteresowa‐
niem. Celem konkursu jest rozwijanie
zainteresowań czytelniczych, kształce‐
nie umiejętności czytania na głos i ro‐
zumienie czytanego tekstu, wyrabianie
nawyku czytania jako formy spędzania
wolnego czasu, propagowanie wśród
dzieci wartości zawartych w literatu‐
rze. Elementem towarzyszącym kon‐
kursowi były zajęcia z wykorzysta‐
niem rzeczywistości rozszerzonej.
Dzieci kolorowały obrazki a następnie
za pomocą specjalnej aplikacji, obraz‐
ki „ożywały”. Radości nie było końca.
Spośród 22 uczestników, komisja
w składzie: Mariola Kawecka, Jadwiga
Gałka i Dorota Szwal wybrała 5 laure‐
atów. Małym Mistrzem Czytania zo‐
stał Szymon Margol. Drugie miejsce
zajęła Laura Kawka a trzecie –
Franciszek Sachajko. Dodatkowo
przyznano dwa wyróżnienia dla Szy‐
mona Pióro i Amelii Smyk.
Ostatnim punktem Tygodnia Bi‐
bliotek w Krasnobrodzie były kre‐

atywne warsztaty dla dorosłych. Są to
zajęcia, które w naszej bibliotece od‐
bywają się już od jakiegoś czasu,
a zrodziły się z potrzeb i zapytań lo‐
kalnej społeczności. Zawsze cieszą się
dużym zainteresowaniem i za każdym
razem są okazją do tworzenia prze‐
pięknych prac rękodzielniczych. Tym
razem uczestniczki warsztatów miały
okazję wyczarować kwiaty z użyciem
foamiranu. Zajęcia poprowadziła lo‐
kalna florystka Małgorzata Gielmuda.
XVI Ogólnopolski Tydzień Biblio‐
tek już za nami. Bardzo dziękujemy
uczestnikom wszystkich wydarzeń za
ich aktywny udział. Cieszymy się, że
mogłyśmy wspólnie z Wami spędzić
ten wyjątkowy dla bibliotekarzy czas.
B. Włodarczyk
mowali czytelnictwo oraz świadome
korzystanie z Internetu. Spektakl do‐
starczył młodym widzom wielu emo‐
cji, odrobiny strachu i wielkiej dawki
radości, śmiechu, a nawet okazji do
tańca.
Kolejnym wydarzeniem z okazji
Tygodnia Bibliotek był konkurs pięk‐
nego czytania dla uczniów kl. I szkół
podstawowych z terenu Gminy Kra‐
snobród – „Mały Mistrz Czytania”.
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„Kaczórki i okolice na starych fotografiach”
W dniu 16 kwietnia 2019 roku w Ga‐
lerii Przystanek mieszczącej się
w Punkcie Informacji Turystycznej
w Krasnobrodzie odbył się wernisaż
wystawy pt. „Kaczórki i okolice na
starych fotografiach”.
Wystawa prezentuje ludzi i miejsca
z najbliższej okolicy Kaczórek, Hutek,
Bondyrza, Trzepiecin i Krasnobrodu.
Wśród ponad stu fotografii są praw‐
dziwe, nigdy dotąd niepublikowane
perełki z przedwojennych i później‐
szych czasów. Zdjęcia czynności, im‐
prez, zabaw dzieci, młodzieży i doro‐
słych, pochodów, czynów społecz‐
nych, uroczystości patriotycznych, re‐
ligijnych i prywatnych; zdjęcia rodzin
i osób – najcenniejsze pamiątki. Wśród
nich również zdjęcia z sowieckiej
i niemieckiej okupacji.
Na wystawę składają się zdjęcia
zebrane, opisane, katalogowane przez
lata dzięki pasji i wysiłkowi takich
osób jak: Krzysztof Szkałuba, Maciej
Szkałuba, Jacek Kuryło i Andrzej Ku‐
rantowicz.
Bardzo dziękujemy za udostępnie‐
nie zdjęć Państwu: Jackowi Kuryle,
Andrzejowi Kurantowiczowi, Janinie

Figułowej, Bolesławowi Nędzyńskie‐
mu, Wiktorowi Juszczakowi, Roma‐
nowi Ożdze, Maćkowi Szkałubie, Ja‐
nowi Murzaczowi, Lucynie Zawiślak,
Annie Gradziuk, Piotrowi Handorze,
Małgorzacie Budzyńskiej, Lucynie
Pardus, Annie Wojtkiewicz,
Róży
Górskiej, Janinie Rosadzińskiej, Kry‐
stynie Sołtys, Antoniemu Adamowi‐
czowi, Romanowi Lisieckiemu, Ro‐
manowi Truszowi, Edmundowi Sitko‐
wi, Irenie Śmiałek, Władysławowi
Szewczukowi, Marii Sak, Stanisławo‐
wi Tyrce, Wacławie Jurkiewicz, Mał‐
gorzacie Kukułowicz, Elżbiecie Jani‐
sławskiej, Joannie Mc Carville, Moni‐
ce Nogas, Mateuszowi Naklickiemu,
Jadwidze Filipek, Ewelinie Kusiak,
Andrzejowi Jeżo Irenie oraz osobom
nieżyjącym: Mieczysławowi Lalikowi,
Urszuli Szpyrze, Maćkowi Janisław‐
skiemu, Antoniemu Kawce, Józefowie
Kukułowiczowi, Krystynie Pasiecznej,
Januszowi Derewieckiemu.
Kamil Pióro

Jubileusz 50lecia
OSP w Starej Hucie

W dniu 2 czerwca 2019r. w Starej
Hucie odbędzie się uroczystość z oka‐
zji 50lecia działalności miejscowej
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Program uroczystości:
12.30 – Zbiórka przy Kościele
w Hucisku
13.00 – Msza Święta
w intecji strażaków
– Przemarsz pod remizę
OSP w Starej Hucie
14.00 – Powitanie gości
– Wręczenie odznaczeń
– Wystąpienia okolicznościowe
– Występ zespołu
„Hucianeczki”
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dniu 15 maja br. sześcio‐
osobowa grupa uczniów Ze‐
społu Szkół w Krasnobrodzie uczest‐
niczyła w 38 Małym Konkursie Recy‐
tatorskim organizowanym przez MDK
w Zamościu (eliminacje powiatowe).
W młodszej kategorii wiekowej (klasy
IIII) naszą szkołę reprezentowali An‐
tonina Działa oraz Franciszek Sa‐
chajko  uczniowie klasy I b.
W kategorii klas IV  VI udział
wzięły: Oliwia Piróg kl. IV b, Ma‐
rianna Sachajko kl.V b, Maja Cios

Z
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Sukces Tosi i Mai
kl. V b oraz Weronika Osuch kl.VI
b . Wszyscy uczestnicy zaprezentowali
się na miarę swoich możliwości i dali
z siebie 100 %. Jednakże do etapu
wojewódzkiego mogło przejść tylko
czterech uczestników konkursu. Jury
postanowiło zaprosić aż dwie uczen‐
nice z naszej szkoły, a mianowicie An‐
toninę Działę oraz Maję Cios.
Dziewczyny będą reprezentować naszą
szkołę 45 czerwca br. w Lublinie.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
B. Dziura

Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci

okazji obchodzo‐
nego w dniu 2
kwietnia „Międzynarodo‐
wego Dnia Książki Dla
Dzieci”, Biblioteka szkol‐
na Zespołu Szkół w Kra‐
snobrodzie, przygotowała
spotkanie dla wszystkich
dzieci z przedszkola.
W obchody tego święta
włączyli się uczniowie
gimnazjum, którzy czytali

maluchom wiersze J. Tuwima,
J. Brzechwy i H.Ch. Anderse‐
na. Przedszkolaki recytowały
też własne wierszyki, które
były nagrywane, by mogły ich
później posłuchać. W związku
z tym świętem przygotowana
została, też wystawa książek
dla dzieci i gazetka wraz z pra‐
cami dzieci przedstawiającymi
postacie z bajek.
Dzieci z uwagą słuchały czy‐

tania swoich starszych kolegów. Była
to kolejna akcja promująca czytanie
i zachęcająca już od najmłodszych lat
do obcowania z książką. W myśl ha‐
sła, że „Książka uczy, bawi, wycho‐
wuje”, dzieci miały dobrą zabawę, ale
też z każdej bajki wypływał jakiś po‐
uczający morał.
Organizatorzy:
T. Gielmuda, M. Tarłowska
G. Krzeszowska
M. LipczewskaLitwińczuk

Budowa promenady na ul. Młyńskiej rozpoczęta

G

mina Krasnobród realizuje
projekt pn. „Zachowanie
i udostępnienie najatrakcyjniejszych
elementów dziedzictwa naturalnego
w Krasnobrodzie” w ramach Osi
Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa
Kulturowego i Naturalnego, Działania
7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne
Regionalnego Programu Operacyjne‐
go Województwa Lubelskiego na lata
20142020, na podstawie umowy
o dofinansowanie z 09.07.2018 roku.
Całkowita wartość projektu wy‐
nosi 1.761.219,28 zł, dofinansowanie
w kwocie 1.217.102,74 zł.
W ramach projektu przewidziana jest
modernizacja zabytkowego parku ota‐
czającego obiekty Sanatorium w Kra‐
snobrodzie wraz z wykonaniem pro‐
menady spacerowej z centrum miasta

do parku (obecna ul. Młyńska), zago‐
spodarowanie terenu rekreacyjnego
między parkiem a krasnobrodzkim za‐
lewem oraz turystyczna aplikacja mo‐
bilna, witryna www oraz ławka z pa‐
nelem solarnym.
Wniosek jest realizowany w partner‐
stwie z Powiatem Zamojskim. W maju
ruszyły pierwsze prace budowlane, które
zostały podzielone na trzy części.
W części 1 zamówienia, tj. wykonanie
robót budowlanych branży drogowej
podpisano umowę z wykonawcą Danie‐
lem Kierepką na kwotę 987.456,55 zł
brutto. Wykonawca zapowiada zakoń‐
czenie prac na początku grudnia br.
Część 2 zamówienia dotycząca wykona‐
nia robót budowlanych branży elek‐
trycznej zostanie wykonana do dnia 23
grudnia 2019 r. Wykonawca Michał

Studnicki Przedsiębiorstwo Wielobran‐
żowe EKOEL wykona pracę o wartości
228.495,56 zł brutto.
Jednocześnie trwa postępowanie
o wyłonienie wykonawcy na 3 część
zamówienia dotyczącego architektury
krajobrazu, tj. budowa ścieżek space‐
rowych, wykonanie elementów małej
architektury i drogowskazów, tablicy
informacyjnej w formie „witacza”, bu‐
dowa tarasu widokowego, budowa
bramy wejściowej na teren parku, bu‐
dowa punktu wypoczynkowego przy
promenadzie łączącej kładki nad no‐
wym i starym korytem rzeki Wieprz,
nasadzenia zieleni ozdobnej. Termin
składania ofert: 07.06.2019 r.
Małgorzata MiecznikBorkowska
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KONKURS WIELKANOCNY

nia 12 kwietnia 2019r.
w Krasnobrodzkim Domu
Kultury odbyło się wręczenie nagród
i oficjalne otwarcie wystawy w co‐
rocznym Konkursie Wielkanocnym.
Tak jak w latach ubiegłych, nagrody
przyznano w 4 kategoriach a jury oce‐
niało przede wszystkim samodzielność
wykonania prac, oryginalność oraz es‐
tetykę.
Poniżej przedstawiamy zwycięzców
i wyróżnionych.
Najładniejsza PALMA
Kategoria Przedszkolaki: nie wpłynęło
Kategoria kl. 0 –III: nie przyznano
wyróżnienie: Natalia Gałan  Szkoła
Podstawowa w Majdanie Wielkim
Kategoria kl. IV–VI: Katarzyna Ścir‐
ka  Szkoła Podstawowa w Kaczórkach
Kategoria kl. VIIVIII i Gimnazjum:
nie wpłynęło
Kategoria Dorośli: nie wpłynęło
Najładniejsza PISANKA:
Kategoria Przedszkolaki: nie wpłynęło,
Kategoria kl. 0–III: Dominika Adam‐

czuk  Krasnobród
Kategoria kl. IV–VI: nie przyznano
wyróżnienie: Zuzanna Adamczuk 
Krasnobród
Kategoria kl. VII–VIII i Gimnazjum:
nie przyznano
wyróżnienie: Julia Adamczuk  Szkoła
Podstawowa w Majdanie Wielkim
Kategoria Dorośli: nie przyznano
wyróżnienie: Małgorzata Gielmuda 
Krasnobród
Najładniejszy STROIK
Kategoria Przedszkolaki: nie przyznano
wyróżnienie: Zuzanna Nabłonek 
Szkoła Podstawowa w Majdanie Wiel‐
kim
Kategoria kl. 0–III: Bartosz Smoluch 
Szkoła Podstawowa w Majdanie Wiel‐
kim
Kategoria kl. IV–VI: Magdalena Ja‐
kus  Szkoła Podstawowa w Majdanie
Wielkim
Kategoria kl. VIIVIII i Gimnazjum:
nie przyznano
wyróżnienie: Alan Gajewski  Zespół
Szkół w Krasnobrodzie

rasnobrodzka

Kategoria Dorośli: nie wpłynęło
Najładniejsza KARTKA
Kategoria Przedszkolaki: Rafał Borek
 Zespół Szkół w Krasnobrodzie
Kategoria kl. 0–III: równorzędnie:
Marcel Bąk  Krasnobród
Wiktoria Kochaniec  Szkoła Podsta‐
wowa w Majdanie Wielkim
Kategoria kl. IV–VI: Aleksandra Ty‐
tuła  Szkoła Podstawowa w Majdanie
Wielkim
wyróżnienie: Patryk Kurdyła  Szkoła
Podstawowa przy Sanatorium w Kra‐
snobrodzie
Kategoria kl. VII–VIII i Gimnazjum:
nie wpłynęło
Kategoria Dorośli: nie wpłynęło
Laureaci konkursu otrzymali pa‐
miątkowe dyplomy oraz upominki
ufundowane przez Krasnobrodzki Dom
Kultury.
Wszystkie prace zgłoszone do tego‐
rocznego konkursu można było oglą‐
dać do końca kwietnia na wystawie
w KDK.
KDK
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Za moje zdrowie, mamo nie pij

icie alkoholu przez matki za‐
wsze jest dziecięcym drama‐
tem, ale picie go przez kobietę, gdy
w jej łonie rozwija się dziecko jest
szczególnie niebezpieczne, ponieważ
alkohol pity przez kobietę w okresie
ciąży może wywołać alkoholowy ze‐
spół płodowy u jej dziecka, tzw. FAS
(fetal alcohol syndrome)  opisany
przez Jonesa Smitha w 1973 roku.
FAS jest skutkiem działania alko‐
holu na płód w okresie prenatalnym.
Każda ilość alkoholu, nawet lamp‐
ka wina lub okazjonalnie wypity drink
działa toksycznie na rozwijające się
w łonie matki dziecko. Im większa
ilość alkoholu, tym większe jest ryzy‐
ko poważnych uszkodzeń. Cząsteczki
etanolu zawartego w alkoholu bez pro‐
blemu przenikają przez łożysko i jeśli
kobieta pije alkohol, to dziecko pije
razem z nią.
Najbardziej narażony na działanie
alkoholu jest tworzący się układ ner‐
wowy. Jego rozwój zostaje zaburzony
na trzy sposoby: część komórek ner‐
wowych umiera, a część przemieszcza
się w niewłaściwe rejony bądź tworzy
nieprawidłowe połączenia.
FAS jest zespołem umysłowych
i fizycznych zaburzeń, które mogą wy‐
rażać się jako opóźnienie umysłowe,
dysfunkcja mózgu, anomalie rozwojo‐
we, zaburzenia w uczeniu się i zabu‐
rzenia psychologiczne. FAS nazywany
jest statyczną encefalopatią.
Alkohol powoduje więcej szkód
w rozwijającym się płodzie niż inne
substancje łącznie z marihuaną, hero‐
iną i kokainą (Institute of Medicine,
1996). Niestety, pomimo tego, badania
wykazują, że: „co trzecia kobieta
(33%) w wieku prokreacyjnym (1840
lat) pije alkohol w czasie ciąży.
A przecież, piwo, wino i wódka
zawierają ten sam alkohol etylowy,
tylko w rożnych stężeniach. Każda
ilość alkoholu działa toksycznie na
rozwijające się w łonie matki dziecko.
Im większa ilość alkoholu, tym więk‐
sze jest ryzyko poważnych uszkodzeń.
Dzieci z FAS mają wiele (nie za‐
wsze wszystkie) charakterystycznych
cech dymorficznych: zmarszczkę kąci‐
ka oka, małe, szeroko rozstawione
oczy, płaską środkową część twarzo‐
czaszki, cienką górną wargę, małą żu‐
chwę, zapadnięty grzbiet nosa, nie ma‐
ją rynienki podnosowej, a mają znie‐
kształcone małżowiny uszne.
Dzieci z chorobą FAS są małe
i chude, mają niezwykle małą głową.

Rosną powoli, wykazując przy tym
brak apetytu. Wiele z nich ma także źle
ukształtowane serce, nerki, przewody
moczowe, mają słabe mięśnie, zdefor‐
mowane stawy, nienormalną krzywiznę
kręgosłupa, ograniczone ruchy bioder,
nierozwinięte linie papilarne palca, oraz
wiele innych wad fizycznych. Ale wy‐
żej wymienione objawy są zwykle
mniej poważne w skutkach od intelek‐
tualnych i emocjonalnych braków.
Małgorzata Klecka, w swojej
książce „FAScynujące dzieci”, podaje
pewne symptomy w zachowaniu
dziecka pojawiające się w 9 miesiącu
życia. Należą do nich: brak uśmiechu,
dziecko nie odwzajemnia przywiąza‐
nia do bliskiej osoby ani jej pieszczot,
nie boi się obcych, nie bawi się w cho‐
wanego, nie szuka ukrytego przedmio‐
tu, nie reaguje na słowo „daj” lub „pa
pa”. W 12 miesiącu życia, dziecko nie
reaguje niepokojem na nieznane mu
osoby i miejsca, nie rozumie zakazu
„nie wolno”, nie wyraża swoich po‐
trzeb inaczej niż płaczem, ma kłopoty
z pamięcią i uczeniem się, jest rozpro‐
szone. Zaczyna później niż rówieśnicy
mówić. Chodzi również z opóźnie‐
niem.
W wieku szkolnym dziecko ma
kłopoty z rozumieniem słów i grama‐
tyki, mimo obszerności i ,,kwiecisto‐
ści” wypowiedzi, które maskują braki
w zakresie rozumienia mowy innych
i czytanego tekstu. Niewłaściwie roz‐
mieszcza litery i słowa podczas pisania
Trudno mu utrzymać taką samą wiel‐
kość liter i umieścić pismo między
dwoma liniami. Ma trudności z rozu‐
mieniem pojęć abstrakcyjnych (co jest
ważne w matematyce, określaniu cza‐
su, liczeniu pieniędzy). Dziecko cier‐
piące na zaburzenie typu FAS ma trud‐
ności w dostrzeganiu różnic między
dwoma podobnymi obiektami. Ma
trudności w dokańczaniu rozpoczętych
czynności i potrzebuje nieustannego
przypominania oraz instrukcji odno‐
śnie tego, co ma robić, mimo że są to
czynności codziennie powtarzane, np.
mycie zębów czy konieczność pójścia
do łazienki. Wykazuje zaburzone przy‐
swajanie treści werbalnych i ma kło‐
poty z pamięcią słuchową, co jest po‐
wodem kłopotów z wypełnianiem po‐
leceń. Zaburzone jest u niego przy‐
swajanie bodźców słuchowych, np.
rozumienie potocznej mowy, wychwy‐
tywanie subtelnych różnic w dźwię‐
kach, a także ma kłopoty ze słysze‐
niem przy dodatkowym hałasie. Wy‐

kazuje słabą zdolność do przywoływania
informacji, aby utrzymać koncentrację
potrzebuje ruchu. Ma trudności z uwew‐
nętrznieniem mowy, często myśli gło‐
śno. Nie umie wyciągać wniosków oraz
przewidywać konsekwencji swoich za‐
chowań.
Jeśli chodzi o koordynację psycho‐
ruchową dziecko wykazuje niepew‐
ność przy przenoszeniu przedmiotów,
ma zmniejszoną wrażliwość na dotyk
oraz słabą świadomość własnego ciała.
Szybko się męczy i jest niezdarne ru‐
chowo. Jego ruchy są kanciaste, bywa,
że dziecko chodzi „głośno tupiąc lub
szurając”.
Unika podejmowania wysiłku
i prac wymagających precyzyjnego
wykonania. Nie jest w stanie wykony‐
wać prostych czynności ani określić,
gdzie znajdują się jego części ciała bez
własnej kontroli wzrokowej. Przejawia
nieświadomość tego, co się dzieje wo‐
kół, nie rozumienie sytuacji. Potrafi
kiwać się, siedzieć bezczynnie, czy
stać przez długi czas. Wykonuje tiki
lub grymasy twarzy. Może pojawić się
problem z bezkolizyjnym poruszaniem
się po pokoju oraz trudność w chwyta‐
niu i utrzymaniu przedmiotów.
Dzieciom cierpiącym na FAS
znacznie łatwiej mówić niż słuchać te‐
go, co inni mają do powiedzenia.
Sprawiają wrażenie, że stać je na wię‐
cej. Wyrażają słowami pojęcia, któ‐
rych naprawdę nie rozumieją. Przez to
często mają kłopoty w szkole, ponie‐
waż np. nie rozumieją poleceń na‐
uczyciela. Często mówią same do sie‐
bie, zupełnie nie uświadamiając sobie
tego faktu. Mają przymus głośnego
mówienia.(często myślą głośno, co
sprawia, że wszyscy wokół słyszą ich
myśli). Nie potrafią znaleźć błędów
swojej wypowiedzi i skorygować je. Po‐
trzebują informacji zwrotnej. Dzieci
cierpiące na FAS bardzo szybko i łatwo
się męczą. Często wycofują się, zamy‐
kają w sobie, izolują od świata ze‐
wnętrznego, kłamią, a w skrajnych przy‐
padkach i przy dużych zaniedbaniach
zdarzają się nawet ucieczki z domu.
Dzieci z alkoholowym zespołem
płodowym są niezdarne ruchowo, bo
występujące zaburzenia czucia głębo‐
kiego oraz prioprioceptywnego spra‐
wiają, że ruchy ich są kanciaste. Zda‐
rza się, że dziecko potyka się i prze‐
wraca znacznie częściej niż jego ró‐
wieśnicy, wpada na przedmioty
znajdujące się w pobliżu. Nie jest też
w stanie nie kontrolując wzrokiem
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wykonywać prostych czynności.
Dzieci cierpiące na FAS mają osła‐
bioną równowagę i koordynację mię‐
śniową, co sprawia, że unikają wysił‐
ków i prac wymagających precyzyjne‐
go wykonania. Ponadto w niektórych
przypadkach występuje u nich hiperto‐
nia (wzmożone napięcie mięśniowe)
lub hipotonia (obniżone napięcie mię‐
śniowe).
Nie potrafią przewidzieć konsekwencji
swoich zachowań. Potrafią przez długi
czas pisać prace domową, po czym
wyrwać zapisaną kartkę i wyrzucić ją
do kosza. Są także niesamodzielne,
więc we wszystkich pracach wyko‐
nawczych potrzebują pomocy innych
osób.
Dzieci z FAS znają zasady i rozu‐
mieją konsekwencje ich złamania, ale
nie są w stanie najpierw myśleć, a póź‐
niej działać, odczuwają impuls, by coś
zrobić i najpierw działają a dopiero
potem, po fakcie, uświadamiają sobie
konsekwencje swego działania.
Ich zaburzenia często nie są odpo‐
wiednio wcześnie wykryte, przez co

czują się pokrzywdzone, ponieważ
wymagania wobec nich nie są przysto‐
sowane do ich możliwości psychofi‐
zycznych.
Osoby z FAS mogą żyć normalnie,
jeśli odpowiednio wcześnie zostaną
u nich zdiagnozowane objawy. W prze‐
ciwnym wypadku może dojść do zabu‐
rzeń wtórnych, takich jak: kradzieże,
zachowania antyspołeczne, porzucenie
nauki szkolnej, ucieczki z domu, choro‐
by
psychiczne,
samookaleczenia
(w skrajnych przypadkach nawet samo‐
bójstwa), nadmierna i nieprawidłowa
aktywność seksualna. Osoby z zaburze‐
niami typu FAS są bezradne i bezsilne
w życiu dorosłym. Mają przeciętny ilo‐
raz inteligencji, ale nie wiedzą jak ra‐
dzić sobie w wielu sytuacjach. Pewna
część takich osób dość dobrze funkcjo‐
nuje w dorosłym życiu.
Mając świadomość tak poważnych
konsekwencji picia alkoholu przez
matki w okresie ciąży, należy wszę‐
dzie, gdzie tylko to jest możliwe
(w domu, szkole, kościele, na uniwer‐
sytetach, na kursach przedmałżeńskich
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i w mediach) mówić i pisać o nich.
Przy czym należy pamiętać, że
wiele kobiet orientuje się, że jest
w ciąży dopiero po jakimś czasie,
a działanie alkoholu jest szczególnie
niebezpieczne w okresie organogenezy
(tworzenia się narządów wewnętrz‐
nych w pierwszych dwóch miesiącach
życia łonowego). Dlatego tak ważne
jest to, aby kobiety w okresie prokre‐
acyjnym nie piły alkoholu i były świa‐
dome tego, że mogą w swym łonie no‐
sić bezbronne i zależne od nich dziec‐
ko. A będzie to możliwe jeśli będą
wolne od jakichkolwiek uzależnień.
Szczęśliwe dzieciństwo i młodość
(wolna od alkoholu i używek) uzdalnia
do dojrzałego macierzyństwa i godne‐
go przeżywania dorosłości. Każda
matka jest moralnie zobowiązana
stwarzać swemu dziecku jak najlepsze
warunki rozwoju. Powinien ją w tym
wspierać ojciec dziecka, rodzina,
przyjaciele i znajomi.
Dziecko w łonie matki chroni mi‐
łość, ład moralny i zdrowe nawyki.
Zofia KończewskaMurdzek

Kolejne stanowiska pracy w Spółdzielni „Źródło”

K

rasnobrodzka
Spółdzielnia
Socjalna „Źródło” od kwiet‐
nia br. utworzyła kolejne dwa stanowi‐
ska pracy przy pomocy Projektu
„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Spo‐
łecznej w subregionie chełmskoza‐
mojskim”, który jest realizowany
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubel‐
skiego na lata 2014 – 2020.
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
w partnerstwie z Grupą Medialna ITM
Sp. z o.o., są głównymi realizatorami
wspomnianego wyżej projektu, które‐
go celem jest rozwój potencjału sekto‐
ra Ekonomii Społecznej w okresie
01.10.2017–30.09.2020r. w zakresie
generowania miejsc pracy w przedsię‐

W

biorstwach społecznych. Właśnie z tej
możliwości skorzystała nasza spół‐
dzielnia przygotowując stosowny
wniosek wraz z kompletem niezbęd‐
nych załączników, w tym m.in. bizne‐
splanem, na rozszerzenie działalności
w kierunku utrzymania zieleni i prac
remontowobudowlanych oraz porząd‐
kowych.
Na ten cel od głównego realizatora
pozyskano dotację w wysokości
48 tys. zł, która została przeznaczona
na zakup używanych maszyn i urzą‐
dzeń. W ramach umowy dotacyjnej
zakupiono ciągnik rolniczy z przycze‐
pą i kosiarkę rotacyjną. Dla osób bez‐
robotnych, zatrudnionych na nowych
stanowiskach pracy przewidziane jest

KGW Kaczórki

dniu 11 kwietnia odbyło się przedświąteczne spotkanie
w Kaczórkach, zorganizowane przez panie z KGW Ka‐
czórki. Członkinie uroczyście podsumowały zrealizowane działania.
W spotkaniu uczestniczyli: Radna Gminy  Anna Szkałuba, Sołtys
Wsi Kaczórki  Roman Ożga, Sołtys Wsi Hutki  Jan Płoński, Człon‐
kinie Koła na czele z Przewodniczącą Koła  Ewą Zdżyłowską oraz
pracownik Urzędu Miejskiego  niżej podpisana autorka tekstu.
Dziękujemy serdecznie za zaproszenie, a paniom z Koła życzymy
dalszej owocnej działalności.
Małgorzata MiecznikBorkowska

również wsparcie finansowe w wyso‐
kości 24 tys. zł przez okres jednego
roku w wysokości tysiąc zł miesięcz‐
nie na osobę, na dopłaty do składek
ZUS w formie refundacji poniesio‐
nych kosztów.
W obecnej chwili Krasnobrodzka
Spółdzielnia Socjalna „Źródło” zatrud‐
nia już 9 osób z terenu naszej gminy do
niedawna będących bezrobotnymi.
Janusz Oś
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Warsztaty Wielkanocne

arsztaty plastyczne, organizowane przez Krasno‐
brodzki Dom Kultury cieszą się dużym zaintere‐
sowaniem mieszkańców naszego miasta i gminy. I tak było
również z zajęciami zorganizowanymi z okazji zbliżających
się Świąt Wielkanocnych. Cykl tych spotkań rozpoczął się
w czwartek 11 kwietnia w Dominikanówce, dzień później
odbyły się w miejscowości Zielone, następne w Wólce Hu‐
sińskiej 15 kwietnia, a ostatnie w Krasnobrodzkim Domu
Kultury w przedświąteczny wtorek.
Propozycja była skierowana do wszystkich, którzy
chcieli samodzielnie wykonać palmę lub stroik wielkanocny.
Wiek ani przygotowanie plastyczne nie były ważne  wy‐
starczyły dobre chęci i czas. Spotkania te
miały przeważnie wielopokoleniowy cha‐
rakter, a praca odbywała się w miłej, przed‐
świątecznej atmosferze.
Wszystkie zajęcia rozpoczynały się
o godz. 17.00. Ogółem skorzystało z nich 43
osoby, które wykazały się dużą pomysłowo‐
ścią i inwencję twórczą w wykonywaniu
własnych kompozycji. Warsztaty były bez‐
płatne, o materiały zadbali organizatorzy.
KDK

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
w Majdanie Wielkim
zapraszają na

Święto Patrona Szkoły

które odbędzie się
dnia 30 maja 2019 r. o godzinie 8:30
w kaplicy Świętego Brata Alberta
w Majdanie Wielkim
W programie:
 Zbiórka delegacji szkół z pocztami
sztandarowymi w kaplicy pw. Św. Brata
Alberta
 Msza Święta
 Przemarsz do bu‐
dynku szkoły i po‐
witanie gości przez
Dyrektora szkoły
 Część artystyczna
pt. „Dekalog Pry‐
masa Tysiąclecia”
w wykonaniu
uczniów klas. 0VIII
 Wspólne spotkanie przybyłych gości

Utworzenie KGW w Hutkach

D

nia 23 kwietnia w Hutkach
odbyło się spotkanie zało‐
życieli Koła Gospodyń Wiejskich
w Hutkach.
Koło ma rekordową na terenie
Gminy Krasnobród liczbę założycie‐
li, jest to ponad 30 osób.
Wybrano Władze Koła:
Beata Bodys  przewodnicząca,

Iwona Jarszak  zastępca przewod‐
niczącej,
Dariusz Przygon  zastępca prze‐
wodniczącej
Serdecznie gratulujemy i życzy‐
my powodzenia w dalszych działa‐
niach!
Małgorzata MiecznikBorkowska
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Otwarcie pracowni biologicznej
w ZS w Krasnobrodzie

październiku ubiegłego
roku uczniowie Zespołu
Szkół w Krasnobrodzie wzięli udział
w konkursie wojewódzkim „25 na
piątkę z plusem!”. Organizatorem
konkursu był Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie we współpracy
z Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Główną nagrodą konkursu było nowo‐
czesne wyposażenie pracowni biolo‐
gicznej na kwotę 35 000 złotych.
W ramach konkursu uczniowie klas
VII i VIII zrealizowali film ukazujący
działania podejmowane w naszej szko‐
le na rzecz ochrony środowiska.
20 maja br. w Zespole Szkół
w Krasnobrodzie, w obecności za‐
proszonych gości odbyło się uroczy‐
ste otwarcie zmodernizowanej pra‐
cowni bilogicznej. Tak doniosłą uro‐
czystość swoją obecnością uświetnili:
pan Tomasz Zieliński członek Sejmo‐
wej Komisji Edukacji, Nauki i Mło‐

dzieży, Poseł na Sejm 8 Kadencji, pan
doktor habilitowany Grzegorz Grzy‐
waczewski zastępca Prezesa Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie, pani Teresa Misiuk Lubel‐
ski Kurator Oświaty, pani Monika Żur
Dyrektor Lubelskiego Kuratorium
Oświaty Delagatura w Zamościu wraz
z wizytatorami panem Stanisławem
Kowalczykiem i panią Barbarą Kraw‐
czyk, ks. Prałat dr Eugeniusz Der‐
dziuk, pan Kazimierz Misztal Bur‐
mistrz Krasnobrodu, pan Radosław
Cios – Mariot przewodniczaćy Rady
Miejskiej w Krasnobrodzie, pani Elż‐
bieta Zub Dyrektor Szkoły Pdstawo‐
wej w Kaczórkach, pani Małgorzata
Kawałek Dyrektor Szkoły Podstawo‐
wej w Majdanie Wielkim, pani
Agnieszka Adamczuk przewodnicząca
Rady Rodziców ZS w Krasnobrodzie.
Symbolicznego przecięcia wstęgi
dokonali pani Kurator Teresa Misiuk

i pan Wiceprezes Grzegorz Grzywa‐
czewski. Pracownia została poświęco‐
na przez księdza Dziekana Eugeniusza
Derdziuka. W dalszej części zaprosze‐
ni goście obejrzeli lekcję biologii
w koleracji z językiem angielskim,
podczas której zostały zaprezentowane
nowo zakupine pomoce dydaktyczne.
Mamy nadzieję, że nowoczesne
i bogate wyposażenie pracowni bilo‐
gicznej przyczyni się do wzrostu zain‐
teresowania naukami przyrodniczymi
naszych uczniów oraz uatrakcyjni pro‐
ces lekcyjny. Dyrektor Zespołu Szkół
w Krasnobrodzie pani Elżbieta Działa
wyraziła wielką radość z faktu znale‐
zienia się w zaszczytnym gronie 25
szkół w województwie lubelskim, któ‐
re zostały uhonorowane tą wyjątkową
nagrodą.
Społeczność szkolna Zespołu Szkół
w Krasnobrodzie
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