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Zawody sportowo-pożarnicze
W niedzielę 5 czerwca 2011r. w
miejscowości Jacnia odbyły się zawody
sportowo-pożarnicze dla gmin Adamów
i Krasnobród. Rozegrano je w dwóch
kategoriach: ćwiczenia bojowe i sztafeta
pożarnicza 7 x 50m z przeszkodami. Z
gminy Krasnobród startowało 11 jednostek OSP. Najlepszą z nich została OSP
w Majdanie Wielkim, na drugiej pozycji
uplasowała się OSP w Majdanie Małym,
a na trzeciej OSP w Dominikanówce. W
zwodach uczestniczyły też młodzieżowe
drużyny strażackie: chłopięca z Majdanu
Wielkiego oraz chłopięca i dziewczęca z
Wólki Husińskiej.
Rozbudowa zalewu
Na podstawie podpisanej w dniu 23
maja br. umowy pomiędzy gminą Krasnobród a wykonawcą – firmą PRAKTIBUD
– Adam Gwizdała z Tomaszowa Lubelskiego rozpoczęły się prace związane z realizacją projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie – etap
I”. Obecnie prowadzone są prace ziemne
polegające na pogłębianiu zbiorników
wodnych i formowaniu grobli oraz przebudowie parkingu przy ul. Sikorskiego.
Dotychczasowy parking żużlowy będzie
utwardzony kostką brukową i betonowymi płytami ażurowymi meba. O postępach
prac będziemy informowali w kolejnych
wydaniach GK.
Rekreacyjnie i sportowo
Zakończyły się prace zwiane z realizacją projektu „Krasnobród – miasto turystyki i rekreacji” dofinansowywanego z
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Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 -2013 w ramach działania 4.1
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.
Zadanie obejmowało zagospodarowanie
terenów rekreacyjnych przy ul. Zamojskiej w Krasnobrodzie poprzez podniesienie i utwardzenie terenu w celu uniknięcia jego podtapiania oraz wykonanie
kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (mini boisko
do koszykówki, boisko do piłki plażowej,
dwa zestawy zabawowe o konstrukcji
drewnianej). Na terenie rekreacyjnym wyznaczone zostały nowe aleje spacerowe o
nawierzchni z kruszywa, a komunikację
pieszą z terenem rekreacyjnym zapewniają nowe chodniki z kostki brukowej. Teren
został obsadzony zielenią oraz ogrodzony.
Realizacją zadania zajmowała się Spółdzielnia Produkcji Rolnej z/s w Majdanie
Wielkim. Koszt zadania to prawie 500 tys.
zł., z czego dofinansowanie z środków
unijnych wyniesie maksymalnie 75%
kosztów kwalifikowanych, tj. 336.239 zł.
Konkurs na dyrektora SP
w Majdanie Wielkim
W związku z upływającą 5-letnią kadencją, pod koniec kwietnia br. Burmistrz
Krasnobrodu ogłosił konkurs na kandydata
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Majdanie Wielkim. W wyznaczonym w
ramach konkursu terminie do 13 maja br.
złożone zostały 2 oferty: Pani Bożeny Radlińskiej z Zamościa oraz Pani Małgorzaty
Kawałek z Krasnobrodu - dotychczasowej dyrektor tej szkoły. Rozstrzygnięcie
konkursu miało miejsce 2 czerwca 2011r.
9-osobowa Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli: Kuratorium
Oświaty, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, związków zawodowych i organu
prowadzącego (gminy Krasnobród) wyłoniła zwycięzcę konkursu. Kandydatem
na dyrektora SP w Majdanie Wielkim została wybrana Małgorzata Kawałek. Burmistrz Krasnobrodu Zarządzeniem z dnia
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06.06.2011r. powierzył stanowisko dyrektora SP w Majdanie Wielkim p. Małgorzacie Kawałek na okres do 31.08.2016r.
Nowy Sekretarz Gminy
Po miesięcznej przerwie (dotychczasowy sekretarz Kazimierz Gęśla zakończył
pracę 30 kwietnia br.) stanowisko sekretarza gminy Krasnobród zostało obsadzone.
Burmistrz Wiesław Chmielowiec z dniem
1 czerwca 2011r. powierzył obowiązki sekretarza pani Elżbiecie Borek – pracownikowi Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie,
która pracowała dotychczas na stanowisku
inspektora ds. organizacyjnych.
Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 849
Ruszyła długo oczekiwana przez
mieszkańców wielu miejscowości, w tym
i Krasnobrodu, a także gości i turystów
odwiedzających nasze miasto inwestycja rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 849 na
odcinku Lipsko-Kaczórki.
Przetarg na jej realizację wygrało konsorcjum, którego liderem jest POLDIM
Tarnów, w skład którego wchodzi również zamojska firma SADEX. Umowa
na realizację zadania została podpisana
w dniu 06.05.2011r., a przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 24.05.2011r.
Zadanie będzie obejmowało rozbudowę
drogi na odcinku 14,389 km, poszerzenie
jedni oraz budowę zatok i chodników, a
także przebudowę mostu na rzece w miejscowości Lipsko oraz budowę mostu na
rzece Wieprz w miejscowości Kaczórki.
W ramach realizacji zadania będzie również przebudowa światłowodu, budowa
kanalizacji deszczowej oraz przebudowa
kolizyjnych linii energetycznych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30
czerwca 2012r. Wartość realizacji zadania
do kwota 41.451.810,00 zł.
Podpisanie aktu notarialnego
W dniu 30 maja 2011r. został podpisany akt notarialny na podstawie, którego
Starostwo Powiatowe w Zamościu dokonało przekazania Gminie Krasnobród
budynków tzw. ośrodków zdrowia. Jeden
z nich usytuowany przy ul. Lelewela, w
którym mieszczą się przychodnie będzie
nadal pełnił swoją dotychczasową funkcję.
Drugi zaś, tzw. „stary” ośrodek zdrowia
przy ul. Lelewela będzie przystosowany
na potrzeby siedziby Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Obecnie
MGOPS mieści się w wynajmowanym
przez gminę lokalu, w budynku Banku
Spółdzielczego w Krasnobrodzie.
Ciąg dalszy na str. 5
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Powiatowy Dzień Animatora Kultury
Świat bez Kultury jest
jak dom bez okien....
od takim właśnie hasłem 20 maja
2011 r. w Krasnobrodzie odbył się
Powiatowy Dzień Animatora Kultury.
Było to spotkanie twórców, animatorów i działaczy kultury z powiatu zamojskiego.
W tym roku Starosta Zamojski Henryk
Matej wybrał właśnie Krasnobrodzki Dom
Kultury jako miejsce, w którym zostały
wręczone dyplomy, wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe dla ludzi, aktywnie pracujących na rzecz kultywowania tradycji
i dziedzictwa narodowego, a co za tym
idzie, kształtowania kultury w szerokim
tego słowa znaczeniu.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie
12.00 w sali widowiskowej KDK. Przybyłych powitał gospodarz naszego miasta,
burmistrz Wiesław Chmielowiec, który
wyraził radość z możliwości spotkania
wszystkich tych, którzy zajmują się krzewieniem polskiej kultury.
Następnie Mariola Czapla - dyrektor
Krasnobrodzkiego Domu Kultury w kilku
słowach podziękowała wszystkim obecnym za przybycie.
Swoje uznanie dla animatorów i pracowników kultury wyraził także Kazimierz Mielnicki - przewodniczący Rady
Powiatu Zamojskiego, który w towarzystwie Jerzego Kołodziejczyka - kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki i Elżbiety Gnyp głównego specjalisty tegoż wydziału dokonał wręczenia dyplomów i nagród.

P

W tym roku wyróżnieni zostali:
- Katarzyna Zdybel (Krasnobród)
- Janusz Dąbrowski, Roman Lisicki, Stanisław Misztal, Kazimierz Dziduch, Zbigniew Molenda, Stanisław Korkosz, Jerzy
Ćmil (Krasnobrodzka Orkiestra Dęta)
- Mariola Czapla (Krasnobrodzki Dom
Kultury)
- Maria Pawelczyk (Zespół Śpiewaczy
KGW „Nawozianki” Nawóz)
- Wiesława Cichosz (Zespół Śpiewaczy
KGW „Stawianki” Staw Ujazdowski)
- Krystyna Czausz (Biblioteka Publiczna
Gminy Grabowiec)
- Anna Surmacz (Zespół Śpiewaczy KGW
„Sąsiadki” Sąsiadka)
- Zespół Śpiewaczy KGW „Ruszczyźnianki” (Ruszczyzna)
- Halina Bosiak, Zofia Tabała (Zespół
Śpiewaczy KGW „Wesołe Gosposie” Kol.
Sitaniec)
- Agnieszka Maciocha (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zwierzyniec)
- Aneta Gil (Biblioteka Publiczna Gminy
Sułów)
- Alicja Saturska (Stowarzyszenie na Rzecz
Chóru „Rezonans” Zamość)
- Anna Polska (Stowarzyszenie Przyjaciół
Ludowego zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” Zamość)
- Elżbieta Ordyniec (Koło Gospodyń Wiejskich Bodaczów)
- Krystyna Hajduk, Krystyna Lisiuk (Zespół Śpiewaczy KGW „Ujazdowianki”
Ujazdów).
Jesteśmy dumni, że pośród nagrodzonych znalazło się tak wielu Krasnobro-

dzian.
Kolejnym punktem programu była
prezentacja z działalności Krasnobrodzkiego Domu Kultury, która rozpoczęła się
pokazem multimedialnym ukazującym
wachlarz różnorodnych działań podejmowanych przez kadrę KDK.
Po niej na scenie zaprezentowali
się tancerze zespołu tańca nowoczesnego „FART”, a wśród nich Patryk Kawka
(zdobywca tytułu Mistrza Świata w Tańcu electric boggi i stypendysta Marszałka
Województwa Lubelskiego), zespół folklorystyczny „Wójtowianie” oraz „młodzi
artyści”, którzy swoje umiejętności wokalne i instrumentalne rozwijają na zajęciach organizowanych w naszej placówce.
Zagrała również Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta.
Kończąc oficjalną część tego spotkania głos zabrał Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Zbigniew Michalski, który podziękował kadrze KDK za przygotowanie prezentacji i
całego spotkania, a także za działalność na
rzecz rozwoju kultury. Słowa podziękowania przekazał także wszystkim animatorom
kultury z terenu Powiatu Zamojskiego.
Potem przy wspólnym stole był czas
na rozmowy, wymianę doświadczeń, nawiązywanie i „odświeżanie” kontaktów,
które miejmy nadzieję będą początkiem
wielu wspólnych działań.
M. K.
Fotoreportaż – str. 10

PRZEDSZKOLAKI RECYTUJĄ
„Żuczek i żabki”, „Dwa koguty”,„Lokomotywa”,„Pan Hilary”, „Kwoka”, to
tylko niektóre z wierszy, których można
było posłuchać w Krasnobrodzkim Domu
Kultury podczas XVI już Gminnego Konkursu Recytatorskiego Przedszkolaka.
Odbył się on w środę, 8 czerwca
2011r. w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu Kultury, do którego przybyli
najmłodsi mieszkańcy naszej gminy wraz
z opiekunami i rodzicami.
Po powitaniu przybyłych pani dyrektor Mariola Czapla oficjalnie rozpoczęła
konkurs i na scenie pojawiali się coraz to
nowi wykonawcy.
Wiersze o różnorodnej tematyce mówione były nie tylko solo. Przed publicznością prezentowały się duety, tria oraz
bardziej liczne grupy. Wszystkich jednak
cechowała pewność siebie i doskonałe
samopoczucie na scenie. Jednym słowem
mali recytatorzy pokazali jacy są „WIEL-

CY”.
Wśród recytowanych wierszy znalazły
się także utwory napisane przez Marię Domańską, krasnobrodzką poetkę i opiekuna
jednej z grup przedszkolnych.
Kiedy wszyscy powiedzieli przygotowane przez siebie teksty, Pani Maria zaprezentowała publiczności swoją kolejną
publikację – bajeczkę pt. „Poranek na wsi”
i nawiązując do jej treści zaprosiła dzieci
do wspólnej zabawy.
Maluchy chętnie wzięły w niej udział,
wykazując aktywność i zainteresowanie.
Potem były już tylko wielkie brawa.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało 129 uczestników, to chyba
jak dotychczas rekordowa liczba. Jednak
nie wszystkie zgłoszone dzieci wystąpiły
na scenie w to środowe przedpołudnie.
Po raz pierwszy 24 najmłodszych
uczestników konkursu miało możliwość
recytacji na „swoim terenie”. Na zapro-

szenie grupy przedszkolnej „Smerfy”
przedstawiciel Domu Kultury wysłuchał
pięknego wiersza o Ziemi w bajkowo kolorowej sali przedszkolnej.
W tym miejscu należy dodać, że najmłodsi wykonawcy spisali się na medal,
ponieważ na wielkie uznanie zasługuje
fakt, że wspólnie recytowany przez nich
utwór posiadał nie tylko ekologiczne przesłanie, ale również był baaaardzo długi.
Konkurs obydwu grup zakończony
był wręczeniem pamiątkowych dyplomów
i upominków przygotowanych przez Krasnobrodzki Dom Kultury. Nie obyło się
także bez wspólnych pamiątkowych zdjęć,
które oglądane po latach na pewno wywołają uśmiech i łzę wzruszenia na niejednej
twarzy…
M.K.
Fotoreportaż - str. 20
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Powiatowe Święto Ludowe
dniu 12 czerwca 2011r. w Krasnobrodzie odbyło się Święto
Ludowe Powiatu Zamojskiego. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.30 mszą
świętą w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP, którą odprawił proboszcz ks.
prałat dr Eugeniusz Derdziuk. We mszy
św. uczestniczyli licznie przybyli goście
– władze samorządowe powiatu, burmistrzowie i wójtowie, dyrektorzy instytucji,
działacze PSL, poczty sztandarowe oraz
mieszkańcy miasta i gminy Krasnobród.
Oprawę muzyczną mszy św. zapewniła
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Białowoli.
Po zakończonej mszy św., Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Krasnobrodzie Kazimierz Mielnicki wraz z p.
Marianną Olszewską podziękowali Księdzu Proboszczowi za wspólną modlitwę.
Następnie uczestnicy święta przemaszerowali na plac przy budynku Urzędu Miej-

W

skiego, gdzie miała miejsce dalsza część
uroczystości.
Na początku Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Białowoli odegrała „Hymn Narodowy” i „Rotę”. Następnie przybyłych
gości powitał Prezes Kazimierz Mielnicki.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili
również Arkadiusz Bratkowski - prezes
Zarządu Powiatu PSL oraz Henryk Matej
– Starosta Zamojski.
Podczas uroczystości zasłużeni działacze PSL otrzymali odznaczenia przyznane
przez Naczelny Komitet Wykonawczy partii na wniosek Zarządu Powiatowego PSL.
Medale im. Wincentego Witosa otrzymali
Marek Kolenda i Jan Słomiany, a „Złote
Koniczynki” otrzymali: Beata MiszczakKowalska, Konrad Dziuba, Emil Jabłoński, Jan Skiba, Stanisław Ignaciuk i Kazimierz Mielnicki.
Po zakończeniu oficjalnej części uro-

Szkolenie Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych
dniach 17-19 czerwca 2011r. w
Krasnobrodzie odbyło się szkolenie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu zamojskiego. W
szkoleniu, którego bazą było Sanatorium
Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza
Korczaka, wzięło udział pod 100 uczestników.
Członków drużyn wraz z opiekunami
powitali: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu Kazimierz Mielnicki, płk Mieczysław Skiba,
kapelan strażaków ks. kan. Andrzej Chmaj
oraz Burmistrz Krasnobrodu Wiesław
Chmielowiec.
Program szkolenia był bardzo bogaty.
Obejmował takie tematy jak: „Struktury
organizacyjne oraz zasady funkcjonowania MDP”, „Bezpieczeństwo na drogach”,

W

„Udzielanie pierwszej pomocy”, „Szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego”,
„Udział młodzieży w pracach w rodzinnym gospodarstwie rolnym”. Oprócz zajęć szkoleniowych były również pokazy
sprzętu pożarniczego, zawody sportowopożarnicze oraz takie atrakcje jak spływ
kajakowy, zwiedzanie Krasnobrodu, czy
spotkanie przy ognisku. W niedzielę
uczestnicy szkolenia modlili się podczas
Mszy św. w Kościele pw. Zesłania Ducha
Świętego, którą odprawił kapelan zamojskich strażaków ks. kan. Andrzej Chmaj.
Organizatorami obozu byli: Oddział
Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zamościu i
Komenda Miejska PSP.
M. Czapla

czystości rozpoczęła się część artystyczna.
Jako pierwszy na scenie pojawił się zespół
folklorystyczny „Wójtowianie”, następnie
przyszedł czas na prezentacje taneczne w
wykonaniu zespołu tańca nowoczesnego
„Fart”. Wystąpił również Patryk Kawka –
zdobywca tytułu Mistrza Świata w tańcu
electric boogie i stypendysta Marszałka
Województwa Lubelskiego. Kolejnymi
wykonawcami programu artystycznego
byli: zespół wokalny „Aniołki” i „Kapela Krasnobrodzka”, która swoją muzyką
i śpiewem zachęciła uczestników Święta
Ludowego do wspólnej zabawy. Chętnych
do tańca nie brakowało.
Organizatorami święta byli: Zarząd
Powiatowy PSL w Zamościu i Zarząd
Miejsko-Gminny PSL w Krasnobrodzie.
Fotoreportaż – str. 11

M. Czapla

Wieści
z gminy
Ciąg dalszy ze str. 2
Biała Niedziela
Dzięki staraniom Burmistrza Krasnobrodu w dniu 19 czerwca 2011 r. w Krasnobrodzie odbyła się „Biała niedziela”,
podczas której mieszkańcy naszej gminy
mogli skorzystać z porad kilku specjalistów: kardiologa, laryngologa, urologa,
ginekologa, ortopedy i dermatologa. Lekarze przyjmowali w krasnobrodzkich
przychodniach i w Krasnobrodzkim
Domu Kultury. Ci, którzy skorzystali z
tej oferty byli bardzo zadowoleni, gdyż
na miejscu, bez potrzeby wyjazdu do Zamościa lub Tomaszowa i bezpłatnie mieli
okazję skonsultować swoje dolegliwości
ze specjalistami i skorzystać z ich porad
medycznych. W „Białej niedzieli” wzięło
udział ponad 120 osób.
Większa dotacja na dożywianie
Gmina Krasnobród wystąpiła z
wnioskiem do Wojewody Lubelskiego
o zwiększenie z 60 % do 80 % kwoty
dofinansowania na realizację programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, decyzją Wojewody
dofinansowanie zostało zwiększone o
kwotę 29 tys. zł. Z dożywiania korzystają
uczniowie z terenu miasta i gminy Krasnobród.
Informacje zebrała:
M. Czapla
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VIII Festiwal Piosenki Ekologicznej
w Szkole Podstawowej im. Ak w Kaczórkach

mocje konkursowe już za nami.
Nagrody i wyróżnienia rozdane.
A wielka szkoda, bo cóż to była za impreza! Niezapomniana atmosfera, wspaniała
sceneria, znakomita organizacja, wzorowa
oprawa muzyczna, niezwykle ciekawe i
stojące na bardzo wysokim poziomie prezentacje muzyczne uczestników konkursu,
ciepło i życzliwość organizatorów festiwalu.
Dnia 7 czerwca 2011 r. skąpaną słońcem sceną przed budynkiem Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach już po raz ósmy zawładnęły zespoły
wokalne oraz soliści ze szkół podstawowych powiatu zamojskiego. Chęć udziału
w festiwalu zgłosiło aż 157 wykonawców.
Do zmagań konkursowych przystąpili oni
w dwóch kategoriach wiekowych (kl. 0-III
oraz kl. IV-VI). Zanim artyści rozpoczęli

E

KARAOKE
Kategoria kl. 0 – III
I miejsce – Martyna Buczkowska
– MOK Józefów
II miejsce – Kamila Pupiec – SP Kaczórki
III miejsce – Angelika Czubak
– ZS w Podzamku
Wyróżnienie
– Katarzyna Przytuła – SP Kaczórki
KARAOKE
Kategoria kl. IV - VI
I miejsce – Joanna Siwiło – SP Białowola
II miejsce – Natalia Turczyn
– SP Białowola
III miejsce – Weronika Gałan
– SP Kaczórki oraz Klaudia Krzysztoń
ZS w Podzamku
Wyróżnienie
– Ewelina Handora – SP Kaczórki,
Karolina Grodzka - SP Majdan Wielki,

A oto nagrodzeni i wyróżnieni:
swoje popisy wokalne, kilkoma ciepłymi
słowami przywitał całą brać szkolną z-ca
Burmistrza Krasnobrodu – p. Stanisław
Jędrusina. Nad całą organizacją i prawidłowym przebiegiem tego wspaniałego
dnia czuwała p. Anna Szkałuba, którą
dzielnie wspierał p. dyrektor oraz wszyscy
nauczyciele.
Zadaniem zespołów wokalnych było
wykonanie jednego utworu o treści ekologiczno-przyrodniczej, natomiast każdy
solista miał zaprezentować jeden wylosowany przez siebie utwór w wersji KARAOKE.
Umiejętności wokalistów oceniali jurorzy:
p. Piotr Stopa – przewodniczący
p. Waldemar Skóra – członek jury
p. Jarosław Derkacz – członek jury
Przy ocenie jury brało pod uwagę między innymi walory głosowe, muzykalność,
indywidualność artystyczną oraz dobór
repertuaru. Po wysłuchaniu wszystkich
uczestników i burzliwych obradach komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców.

Kategoria kl. 0-III
I miejsce – zespół Promyczki
– SP Kaczórki
II miejsce – zespół Wiolinki
– SP nr 3 Zamość
III miejsce – zespół Refren
– SP Krasnobród
Wyróżnienie - zespół Mundzio
- MOK Józefów
Wyróżnienie specjalne
– zespół wokalny – ZS w Podzamku
Kategoria kl. IV – VI
I miejsce – zespół wokalny
– SP Białowola
II miejsce – zespół Piccolo
– SP Aleksandrów
III miejsce – zespół Gwiazdeczki
– SP Kaczórki
Wyróżnienie
– zespół Triola – SP nr 3 Zamość, zespół
wokalny – SP Majdan Wielki
Wyróżnienie specjalne – zespół wokalny –
ZS w Podzamku

Aleksandra Gawron – SP Majdan Wielki,
Klaudia Nowak – MOK Józefów,
Kinga Mazur – MOK Józefów.
Swojego faworyta wybierała również publiczność, głosując na specjalnie
przygotowanych kuponach. Największe
uznanie i sympatię widowni zdobył zespół
wokalny Promyczki - SP Kaczórki, a także
zespół wokalny – SP Majdan Wielki.
Poziom jaki zaprezentowali młodzi
wykonawcy świadczył o umiejętnościach,
talencie i wielu godzinach pracy poświęconych dopracowaniu repertuaru zarówno
przez nauczycieli jak i ich podopiecznych.
Artystom i ich opiekunom należą się słowa uznania za doskonałe przygotowanie
oraz stworzenie niepowtarzalnego klimatu. Festiwal Piosenki Ekologicznej okazał
się bardzo udanym przedsięwzięciem, które dało szansę rozbłysnąć nowym talentom
w naszym regionie. Za rok oczywiście IX
edycja festiwalu, na którą serdecznie zapraszamy!
Katarzyna Buczak
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Nasze perełki
19 lutego 2011 r. w Zamojskim Domu
Kultury odbyło się rozstrzygnięcie 25
Konkursu Literackiego „Debiut”, w którym wzięli udział uczniowie z Zespołu
Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie.
Do młodych debiutantów należą:
Aleksandra Kawecka z kl.Vb, Magdalena
Bodys z kl. Vc i Kinga Kusz z kl. VIa.
Jury, po zapoznaniu się z nadesłanymi
na konkurs 98 tekstami poetyckimi i prozatorskimi, przyznało w wymienionych
kategoriach wyróżnienia I i II stopnia.
Kinga Kusz z kl. VIa otrzymała wyróżnienie I stopnia (jedno z trzech) za wiersz, pt.
„Zimowa apokalipsa”.
Teksty prozatorskie i wiersze uczestników konkursu zostały opublikowane w
„Księdze zapisów roku 2011” – specjalnym wydaniu pojedynczego egzemplarza
książki, wędrującej po szkołach. Prawdopodobnie w czerwcu będzie ona do wglądu w naszej szkolnej bibliotece. Finałowi
„Debiutu” towarzyszyły warsztaty pisarskie prowadzone przez jurorów oraz Slam
Literacki.
Prace, które otrzymały wyróżnienie I
stopnia można również przeczytać w „Za-

mojskim Kwartalniku Kulturalnym” nr
1/2011.
Nasze „małe poetki” prezentowały
własne teksty także 21 marca w I L. O. im.
Jana Zamoyskiego w Zamościu. Spotkanie odbyło się w marynarskiej scenerii –
wśród piratów: korsarza, kapitana i załogi.
Wykreowana rzeczywistość miała smak
przygody.
Uczniowie z ZSP brali również udział
w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim
„Jutro… w świat”. Etap szkolny w kategorii I – AKROSTYCH wygrały: Paulina
Mielnicka z kl. IVa, Aleksandra Kawecka
z kl. Vb i Kinga Kusz z kl. VIa. W II kategorii – WIERSZ O DOWOLNEJ BUDOWIE zwycięzcami zostały: Anna Umińska
z kl. IVa, Magdalena Bodys z kl. Vc i Oliwia Wójtowicz z kl. Vc. Wszystkie teksty
zostały wysłane na etap ogólnopolski konkursu.
Anna Umińska z kl. IVa zajęła II miejsce i 15 kwietnia jeździła do Warszawy
na uroczystość podsumowującą konkurs,
a także uczestniczyła w autokarowej wycieczce po stolicy.
Etapy szkolne obu konkursów zostały
zorganizowane przez Samorząd Uczniow-

ski pod opieką i z merytorycznym wsparciem pani Anny Toni.
Wszystkim młodym, debiutującym
autorkom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów oraz satysfakcji płynącej z twórczego wysiłku.
A. Tonia

Patryk Kawka

Stypendystą Marszałka Województwa Lubelskiego
dniu 26 maja 2011r. w Sali
Błękitnej Lubelskiego Urzędu
Marszałkowskiego odbyła się uroczysta
gala wręczenia dyplomów stypendialnych
w dziedzinie twórczości artystycznej
2011.
Z przyjemnością informujemy, że
wśród stypendystów Marszałka Województwa Lubelskiego jest po raz pierwszy
również reprezentant Krasnobrodzkiego
Domu Kultury – tancerz Zespołu Tańca
Nowoczesnego „Fart” - Patryk Kawka.
Stypendia przyznawane są za szczególne osiągnięcia w poszczególnych dzie-

W

dzinach sztuki.
Do głównych
sukcesów Patryka, które miały
wpływ na uzyskanie stypendium
należy zdobycie
w 2010r. tytułu
Mistrza
Polski
i tytułu Mistrza
Świata w tańcu
electric boogie.
Warto dodać, że w tym roku Patryk
Kawka zdobył wicemistrzostwo Polski,

tym razem tańcząc już w wyższej kategorii
wiekowej. Jako zdobywca tego tytułu będzie uczestniczył w Mistrzostwach Świata, które odbędą się pod koniec czerwca
br. na Węgrzech.
Sukcesy Patryka, to efekt jego talentu
i pracy oraz pracy instruktora – Pani Anny
Antoszczak.
Gratulujemy uzyskanego stypendium
i życzymy powodzenia na Mistrzostwach
Świata.
M. Czapla
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Sukcesy uczniów

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie

N

asza szkoła zdobyła I miejsce
w VI edycji konkursu „Czysty
Las” na szczeblu regionalnym, kategoria
„Leśna Edukacja Młodzieży”. Opiekunami uczniów są: Bożena Juszczak, Anna
Gębka.
Naszym sukcesem jest również zdobycie przez ZSO I miejsca w XXII edycji Alertu Ekologicznego-Zdrowotnego w
województwie lubelskim w roku szkolnym 2009/10. Koordynatorami projektu
były: Bożena Juszczak, Anna Gębka i Halina Gontarz.
GIMNAZJUM
Katarzyna Cybulska z klasy IIa jest:
* laureatką XXVII Międzynarodowego
Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i
Młodzieży Gimnazjalnej - Słupsk 2011, w
kategorii poezja. Opiekunem uczennicy
jest Marzanna Tarłowska.
* finalistką konkursu języka niemieckiego organizowanego przez Kuratorium
Oświaty w Lublinie. Opiekunem uczennicy jest Agnieszka Kalita.
* autorką książki wydanej w formie
e-booka pod tytułem „Nadchodzi szczęście”, którą można przeczytać wchodząc
na stronę www.poczytaj.to
Bartłomiej Koman z klasy IIc jest:
* finalistą II Zamojskiego Dyktanda
pod patronatem PWSZ i prezydenta miasta
Zamościa. Opiekunem ucznia jest Celina
Koisz.
* finalistą konkursu przedmiotowego
z biologii organizowanego przez Kuratora
Oświaty w Lublinie. Opiekunem ucznia
jest Bożena Juszczak.
* laureatem konkursu matematycznego ZAGIMAK. Opiekunem ucznia jest
Alicja Pomaniec.
* finalistą VII Roztoczańskiego Konkursu Języka Angielskiego w Zwierzyńcu.
Opiekunem ucznia jest Magdalena Flis.
Adrianna Pawelec IIIB, Magdalena
Kościńska IIIC, Justyna Bukała IIIc II
MIEJSCE w Powiatowym konkursie z
języka angielskiego - Wiedza o Wielkiej
Brytanii. Opiekunem jest Beata Pliżga.
Karolina Buryło Ib, Matra Śmiałek
Ia, Piotr Korzeniowski IIId I miejsce w
II edycji Międzyszkolnego Konkursu Historycznego w Suchowoli. Opiekunami
są Małgorzata Sawulska i Jolanta Kurantowicz.
Sylwia Gajewska I miejsce w konkursie ,,Zamojskie ZOO – bogactwo fauny”.
Opiekunem jest Anna Gębka.
Karolina Kawecka IId, Hanna Pawluk IId, Bartłomiej Koman IIc I miejsce
w VII edycji konkursu powiatowego „O
PRZYRODZIE I KULTURZE REGIONU

W KTÓRYM ŻYJEMY” w Zwierzyńcu.
Opiekunami uczniów są: Bożena Juszczak, Anna Gębka.
Natalia Kowalska IIa finalistka,
Amanda Ostapińska Ic laureatka XIII
edycji ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pożar, powódź, dniem czy
nocą – straż przychodzi ci z pomocą” na
szczeblu powiatowym. Opiekunem jest
Halina Gontarz.
Karolina Kołpa IIc laureat, Nikola
Nowosad IIc wyróżnienie w diecezjalnym
konkursie plastycznym „Jan Paweł II –
Strzeżcie się zasadzek świata”. Opiekunem jest Halina Gontarz.
Anna Czapla IIId finalistka wojewódzkiego konkursu plastycznego „Kocie
sprawy”. Opiekunem jest Halina Gontarz.
Aleksandra Sawiak II miejsce w kategorii
Gimnazjum w Powiatowych Zawodach
Szachowych. Opiekunem jest Andrzej Gałan.
Krzysztof Umiński I miejsce w kategorii Gimnazjum w Powiatowych Zawodach
Szachowych. Opiekunem jest Andrzej Gałan.
Kamil Kostrubiec IIId III miejsce
indywidualnie w Powiatowym Turnieju
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Aleksandra Sosnowska IIa – wyróżnienie
w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”. Opiekun – Alicja
Pomaniec

ła I LO laureaci konkursu języka angielskiego zorganizowanego przez Prywatną
Wyższą Szkołą Businessu, Administracji
i Technik Komputerowych w Warszawie.
Opiekunem jest Marzena Teterycz.
Cezary Borkowicz I LO, Mateusz Pogudź I LO II etap konkursu języka angielskiego zorganizowanego przez Państwową
Wyższą Szkołę Zawodową im. Szymona
Szymonowica w Zamościu. Opiekunem
jest Marzena Teterycz.
Agnieszka Żuk I LO I miejsce w
Szkolnym Konkursie Czytelniczym z
języka angielskiego pt. „Dante’s Peak”.
Opiekunem jest Marzena Teterycz.
Sylwester Szykuła I LO, Paweł Staroń
I LO finaliści VII regionalnego konkursu
Dzień Bezpiecznego Internetu. Opiekunami są: Alicja Pomaniec i Andrzej Czapla.
Ewelina Bryła II LO, Monika Korga
II LO, Bartosz Holko IILO II etap konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „EUROPIADA”. Opiekunem jest Małgorzata
Sawulska.
Tomasz Podolak II LO laureat ogólnopolskiego konkursu wiedzy pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu powiatowym. Opiekunem jest Amelia
Kleban.
Barbara Podolak I LO wyróżnienie w
wojewódzkim konkursie plastycznym
„Maska teatralna”. Opiekunem jest Halina
Gontarz.

LICEUM
Cezary Borkowicz I LO, Karol Buka-

Dyrekcja Szkoły i Nauczyciele

MIĘDZYNARODOWE KONCERTY ORGANOWE
w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie

okresie wakacji, w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie odbywają
się Letnie Międzynarodowe Koncerty Organowe.
Ich organizatorami są Ks. Prałat Eugeniusz Derdziuk – proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP i Pan Marek Kudlicki z Wiednia – Kierownik artystyczny.
W tym roku zagrają:

W

3 lipiec
Gail Archer - Nowy Jork
17 lipiec
Krzysztof Czerwiński - Sydney (Australia)
7 sierpień
Dariusz Hajdukiewicz - Białystok
21 sierpień
Elena Stachowska - sopran (Odessa)
Wasilij Dzysyuk - flet (Odessa)
Marek Kudlicki - organy
Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godz. 17.00.
Serdecznie zapraszamy.
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Do Ciebie Matko – Szafarko Łask

iesiąc maj, to czas w którym do
Matki Bożej Krasnobrodzkiej
przybywa wielu pielgrzymów – przede
wszystkim dzieci I komunijne, dzieci
szkolne, młodzież, ale tradycyjnie na zakończenie tego Maryjnego miesiąca – stają przed Jej obliczem – chorzy i cierpiący.
W tym roku Diecezjalny Dzień Chorych
zgromadził wielu wiernych 31 maja br. Tegorocznej pielgrzymce przewodniczył Ks.
Bp dr Mariusz Leszczyński, który na początku spotkał się z chorymi i personelem
Domu Opieki Społecznej w Krasnobro-

M

Droga Krzyżowa na Kalwarii Krasnobrodzkiej

Uroczystościom przewodniczył
ks. Bp Mariusz Leszczyński

dzie, gdzie odprawiona została Msza św.
Głównym punktem tego dnia było spotkanie chorych z naszej diecezji w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie.
To modlitewne spotkanie rozpoczęło
się nabożeństwem Drogi Krzyżowej, pod
przewodnictwem Diecezjalnego Duszpasterza Chorych Ks. Kanonika Stanisława
Budzyńskiego, proboszcza Parafii św. Jerzego w Biłgoraju. Chorzy jednocząc się
z Chrystusem cierpiącym i wpatrując się
w Krzyż naszego Zbawiciela z wielkim
przeżyciem rozważali poszczególne stacje. Teksty Drogi Krzyżowej oparte były
na obrazach z życia – dziś już błogosławionego Jana Pawła II.
Po Drodze Krzyżowej, przybyli piel-

grzymi mieli okazję oczyścić swoje serca
w sakramencie pokuty i pojednania, by
godnie uczestniczyć w Eucharystii, która
była centralnym punktem pielgrzymki.
Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Pomocniczy naszej
diecezji – Ks. Bp dr Mariusz Leszczyński. W koncelebrze wzięło udział wielu
kapłanów. Ks. Biskup zwracając się do
licznie przybyłych pielgrzymów i łącząc
się ze wszystkimi chorymi, którzy niosą
swoje krzyże w świetle krzyża Jezusowego, mówił: „Jezus Chrystus cierpiał, wziął
krzyż grzechów ludzkich – moich i twoich i na tym krzyżu umarł. Ludzkie – nasze cierpienie, a nawet cierpienie dziecka
Pan Bóg wpisał w projekt Bożej miłości
do człowieka. Bo do dzieła zbawienia
świata – Pan Bóg powołuje wszystkich ludzi – uczniów, wyznawców, dzieci, ludzi
chorych – nawet tych najmłodszych (…)
Chcemy być dzisiaj szczególnie blisko
ludzi cierpiących. Bo człowiek cierpi tam
gdzie nie ma miłości. (…) Dziś szczególnie mamy spojrzeć na Maryję i w jej serce,
bo przypomina nam Ona w tajemnicy nawiedzenia, każdego człowieka, który jest
wrażliwy na cierpienie i ból, bo świat uczy
nas dzisiaj obojętności, zapatrzenia w siebie, a Matka Boża uczy nas spojrzenia z
miłością na drugiego człowieka”.
Na zakończenie Mszy Świętej przedstawiciele osób chorych wyrazili swoją
wdzięczność Ks. Biskupowi i kapłanom
składając bukiet kwiatów. Swoją wdzięczność wyraził również Ks. Prałat dr Eugeniusz Derdziuk – Kustosz Sanktuarium
Maryjnego.
Po Mszy Świętej, wszyscy trwali na
modlitwie modląc się słowami Litanii
do Imienia Jezus, a Ksiądz Biskup przechodząc z Najświętszym Sakramentem
przez środek świątyni udzielił wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa.
W godzinach popołudniowych Ks.
Biskup odwiedził jeszcze mieszkańców
Domu Opieki Społecznej w Majdanie
Wielkim. Tam była okazja modlitwy –
słowami Litanii Loretańskiej, po czym
w Sanktuarium o godz. 16.00 odprawiona została uroczysta Msza św.,
podczas której udzielono sakramentu
bierzmowania młodzieży III klas gimnazjalnych. Mszy św. przewodniczył ks.
Biskup Mariusz Leszczyński. Na uroczystość bierzmowania przybył również Ks.
Biskup Mieczysław Cisło – Administrator
Archidiecezji Lubelskiej, który wygłosił
również Słowo Boże. Do zgromadzonej
młodzieży wołał: „dziś ta świątynia staje się Wieczernikiem, w którym zstępuje
Duch Święty. W tym Wieczerniku, ten sam
Duch Święty, który zstąpił na Apostołów,
Matkę Bożą, tak ten sam Duch zstąpi dzi-

Do Pani Krasnobrodzkiej przybyło wielu
chorych i cierpiących

Ks. Bp Mieczysław Cisło
- słowo do kandydatów do bierzmowania

siaj do serc naszej latorośli – młodzieży,
którą błogosławiony Jan Paweł II nazywał
„wiosną Kościoła”. (…) Tyle piękna jest
w Was – droga młodzieży. Jezus pyta dziś
każdego z Was: czy kochasz mnie? Czy
możesz dziś odpowiedzieć z głębi serca
Jezusowi – Panie Ty wszystko wiesz. Ty

Poświęcenie krzyży

wiesz, że Cię kocham”.
Niech Maryja – Pani Krasnobrodzka,
wspiera swym potężnym orędownictwem
wszystkich chorych szukających nadziei,
oraz młodzież, by zawsze była wierna
Bogu i Kościołowi.
Ks. Sławomir Skowroński

Powiatowy Dzień
Animatora Kultury

20.05.2011r.

Powiatowe Święto Ludowe

12.06.2011r.
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Święto Patrona Szkoły w Majdanie Wielkim
nia 27 maja 2011r. w Szkole Podstawowej w Majdanie Wielkim
odbyły się obchody 10-tej rocznicy nadania szkole imienia – Kardynała Stefana
Wyszyńskiego.
Uroczystość rozpoczęła akademia pod
hasłem „Ten zwycięża, kto miłuje”
poświęcona Patronowi szkoły w kaplicy Świętego Alberta w Majdanie
Wielkim. Akademia została przygotowana pod kierunkiem p. Marioli
Czekirda, p. Marii Kończewskiej i p.
Jacka Kowalika. Następnie została
odprawiona msza święta pod przewodnictwem księdza Prałata Eugeniusza Derdziuka.
Po mszy świętej wszyscy zaproszeni goście, przedstawiciele władz

D

samorządowych, poczty sztandarowe, nauczyciele, uczniowie i rodzice udali się do
szkoły, gdzie obejrzeli prezentację multimedialną pt: „10 lat z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim” przygotowaną przez p.
Mariolę Czekirda i p. Joannę Kwiatkow-

ską.
W trakcie obchodów Dnia Patrona
Szkoły odbyło się podsumowanie konkursu wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Konkurs odbył się w dwóch
kategoriach klasy I-III i IV-VI. W młodszej grupie uczniów I miejsce zajęła
uczennica kl. I - Marcelina Nadłonek,
a w starszej grupie I miejsce zajęła
Klaudia Szozda z klasy IV.
Podczas wspólnego spotkania
przy herbacie i ciasteczkach zaproszeni goście wyrażali swoje opinie
i refleksje na temat funkcji szkoły i
jej prestiżu w środowisku lokalnym i
gminnym.
Krystyna Gęśla
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KONCERT DLA RODZICÓW

iedziela 22 maja 2011r; piękne
słoneczne popołudnie. Sala widowiskowa Krasnobrodzkiego Domu Kultury powoli zapełnia się publicznością. Na
korytarzach słychać podekscytowane głosy dzieci, które z niecierpliwością czekają
na swój występ. Niektóre w galowych, odświętnych strojach, inne ucharakteryzowane odpowiednio do swojej prezentacji.
Powoli zbliża się godzina 16.00 - planowane rozpoczęcie koncertu.
Wszyscy są już gotowi, mali i więksi
artyści oraz licznie zgromadzona publiczność.
Na scenie pojawia się dyrektor KDK
Mariola Czapla, która wita przybyłych
bardzo serdecznie i oficjalnie rozpoczyna ten niedzielny koncert, zapraszając do
obejrzenia pierwszego punktu programu,
którym jest inscenizacja pt. „O Sierotce
Małgosi i …”.
Młodzi aktorzy, to uczestnicy zajęć teatralnych prowadzonych w Domu Kultury.
Świetnie czują się w swoich rolach. Humorystyczny scenariusz, przygotowanie i
zauważalną przyjemność z tego co robią
wyczuwa publiczność nagradzając ich
gromkimi brawami.
Potem taniec przeplata się ze śpiewem.
Przed publicznością prezentują swoje
umiejętności taneczne najmłodsi członkowie zespołu tańca nowoczesnego „FART”,
którzy ćwiczą pod czujnym okiem instruktor – Anny Antoszczak. Ich występ rozczula nie tylko rodziców, którzy oglądając
swoje pociechy nie mogą ukryć wzruszenia, ale także pozostałą część widowni
pełną ciepłych uczuć dla maluszków, które
dumnie i z wielkim entuzjazmem spełniają
swoje „taneczne zadanie”.

Następnie dla rodziców śpiewa Karolina Kawecka a tuż po niej na scenie znowu
robi się tanecznie. To za sprawą kolejnych,
tym razem nieco starszych miłośniczek
tańca nowoczesnego. Tańczą: Julia Gruszecka i dwie Ole: Kawecka i Gawron z
grupy młodzieżowej.
Kolejnym punktem programu są
wiersze, piosenki i taniec najmłodszych
uczniów Szkoły Podstawowej w Majdanie
Wielkim. Ich występ jest bardzo uroczy,
dzięki czemu zyskuje ogromną sympatię
publiczności. Uśmiechnięci widzowie nie
szczędzą braw małym artystom.
Potem na scenie pojawiają się dwie
grupy Scholi działającej przy Kościele Nawiedzenia N.M.P w Krasnobrodzie, dziecięca i młodzieżowa, które przy akompaniamencie gitarowym swego opiekuna ks.
Macieja Lewandowskiego pięknie wyśpiewują swoje życzenia rodzicom.
W tym muzycznym klimacie koncert
trwa dalej. Najpierw tańczą dziewczęta
z zespołu „Gibusie”, a następnie „ Super
Girls” uczennice Szkoły Podstawowej w
Krasnobrodzie - obie grupy przygotowane
pod kierunkiem pani Anny Toni. Pomysłowe i odważne układy taneczne robią duże
wrażenie na oglądających.
Następnym punktem programu są prezentacje instrumentalne Wojciecha Kustry
i Bartłomieja Nawoja. Tuż po nich pięknie śpiewa Aleksandra Gawron i Klaudia
Lewandowska, które tak jak wyżej wspomniana Karolina Kawecka swój wokal
ćwiczą pod kierunkiem Jarosława Derkacza muzyka KDK.
Pozostając przy śpiewie publiczność
ma także okazję posłuchać prezentacji
wokalnych w wykonaniu Kamili Pupiec,

Przedszkolaki dla Igrosu
1 czerwca 2011, w Dzień Dziecka, z
inicjatywy Klubu Kibica Igrosu Krasnobród przy współpracy z Panią Marią Domańską został przeprowadzony konkurs
plastyczny „Przedszkolaki dla
Igrosu”.
W konkursie wzięły udział
przedszkolaki z oddziałów zerowych przy Zespole Szkół
Podstawowych w Krasnobrodzie. Wyróżnione zostały trzy
prace, których autorami byli:
Oliwia Tracz, Agata Gajewska i Krystian Gawron. Zwycięzcy konkursu otrzymali
zestawy gadżetów. Ponadto
wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe kalendarze, smycze, bandanki z logo Polska
Biega i dyplomy z podpisem

prezydenta UEFA Michela Platiniego. Dla
grup przekazano trzy komplety książek o
tematyce sportowej i piłkę do gry na boisku. Nagrody ufundował Klub Kibica

Eweliny Handory i Weroniki Gałan uczennic ze Szkoły Podstawowej w Kaczórkach, przygotowanych przez panią
Katarzynę Buczak. Dziewczęta doskonale
czują się na scenie i widać, że śpiew jest
ich pasją.
Ostatnim punktem niedzielnego Koncertu dla Rodziców jest występ Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej działającej
przy Krasnobrodzkim Domu Kultury, która z „wielką siłą i mocą” zagrała dla zgromadzonych.
I tak kolejny już Koncert dla Rodziców przeszedł do historii. Ale warto się zastanowić, czy tylko daty zbliżającego się
Dnia Matki i Dnia Ojca mają być dla nas
motywacją do tego, by pamiętać o tych,
którzy dali nam życie?
Bo przecież nie najważniejsze jest to,
że w dniu ich święta składamy im życzenia, śpiewamy piosenki, mówimy wierszyki, czy też tańczymy ale to, że są Oni
obecni w każdym dniu naszego życia i doceniamy tę obecność.
Jak mawiał Antoni Kępiński: „Rodzice w życiu prawie każdego człowieka są
postaciami najbliższymi i nawet gdy on
sam zbliża się do śmierci, stają się jeszcze
bliżsi, pojawiają się nie tylko w żywych
wspomnieniach, ale w snach, w ten sposób
osiągając swoistą nieśmiertelność.”
Tak więc doceniajmy i cieszmy się
obecnością naszych RODZICÓW nie
tylko w dniu ich święta ale sprawmy, by
każdy dzień w roku był dla nas i dla nich
takim świętem….
Fotoreportaż – str. 20

M.K.

Igrosu Krasnobród.
Po wręczeniu nagród Tomasz Pakuła,
koordynator UEFA Grassroots Day, opowiedział przedszkolakom o swojej pasji do
sportu i piłki nożnej oraz zasadach tej gry,
a także przyłączył się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom” - przeczytał dzieciom
bajkę „Biały Jeleń”.
Konkurs zorganizowany
został w ramach UEFA Grassroots Day – dnia piłki nożnej
amatorskiej.
Tomasz Pakuła
Fotoreportaż
(fot. Iwona Kończewska):
http://igroskrasnobrod.futbolowo.pl/galeria,przedszkolakidla-igrosu,105005
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Polska rzeczywistość dawniej i dziś
zy historia kołem się toczy? Pewnie tak, gdyż w dzisiejszej Polsce
możemy zaobserwować sytuację podobną
do tej z lat pięćdziesiątych. Wówczas polski rząd sprawował władzę pod dyktando
naszych „przyjaciół” ze wschodu, którymi
przewodził Józef Stalin. Polacy żyli wtedy
bardzo biednie i w ciągłym stresie. Było
dużo osób o „gumowych uszach”, które
donosiły władzom. Przy gminach były
areszty, które nazywano „kozami”. Jeśli
chłop ściął w swoim lesie sosnę i sprzedał
ją, gdyż nie miał pieniędzy na chleb dla
dzieci, nie zapłacił także kolegium, to siedział w areszcie. Siedzieli także rolnicy za
niewywiązanie się z obowiązkowych dostaw. Jeśli ktoś głośno narzekał na władzę
i wschodnich „przyjaciół”, musiał iść do
„kozy”. Mój tatuś także siedział w gminnym areszcie za to, że prowadził konny orszak podczas powitania księdza biskupa,
wizytującego naszą parafię. Odwiedzałam
go wtedy i przynosiłam mu jedzenie. W
areszcie siedzieli także ci, którzy słuchali
Radia Wolna Europa. Z tamtych czasów
przypominam sobie również mężczyzn,
którzy chodzili po wsiach i zapisywali do
kołchozów. Nazywano ich kołchoźnikami. Oczywiście, z naszego regionu nikt

C

nie chciał się zapisać. Kiedyś idąc z koleżanką do szkoły spotkałyśmy tych ludzi.
Zaciekawiło nas czy wierzą w Pana Boga.
Powiedziałam głośno: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Kołchoźnicy
nie odpowiedzieli, tylko rzucili się w pogoń za nami głośno przeklinając. Potem
przyszli do szkoły. Kiedy kierownik szkoły ustawił wszystkie dzieci do konfrontacji, szepnęłam koleżance: ,,Teraz myśl
o tych pięknych chusteczkach na głowę i
różańcach, które wczoraj otrzymałyśmy
z Ameryki”. Kołchoźnicy nie rozpoznali
nas, odeszli z kwitkiem.
Wspominam te dawne dzieje, bo – wypisz, wymaluj - pasują do obecnych czasów.
Oto polskie służby, które mają zajmować się najważniejszymi zagrożeniami
dla Polski: czuwać nad bezpieczeństwem
wewnętrznym, wykrywać szpiegów, walczyć z mafią narkotykową - już od godziny szóstej rano, stosując nieproporcjonalne do zagrożeń środki, nękają internautę.
Polakom zamyka się także usta, spadają
na nich kary za to, że niepochlebnie wypowiadają się o najwyższych władzach.
Kibice sromotnie podpadli panu premierowi Donaldowi Tuskowi, który przecież

jest ich pokrewną duszą „szalikowca”.
Zamiast zamykać stadiony, wystarczyłoby
rozprawić się z bandą chuliganów zwanych „kibolami”. Nie rozumiem, dlaczego muszą cierpieć stanowiący większość,
normalnie zachowujący się kibice.
W mojej świadomości jeszcze tkwi
obraz z Krakowskiego Przedmieścia,
kiedy polska młodzież podburzona przez
złych ludzi obrażała uczucia religijne katolików, profanując krzyż Chrystusowy i
wykrzykując bluźniercze hasła przeciw
Panu Jezusowi. Nasze najwyższe władze
państwowe widziały to wszystko, lecz nie
reagowały. Od tamtej pory różne „wyrostki” zachowują się podobnie, wykorzystując każdą okazję. Niestety, brak jest reakcji właściwych organów. Zadaję więc
sobie pytanie: Czy obecny rząd prowadzi
politykę Kalego?
Kiedy porównuję lata pięćdziesiąte ze
współczesnymi, myślę, że brakuje jeszcze
tylko gminnych aresztów. Chociaż kto
wie… obecna władza spycha wszystko na
samorządy, to może także wyda zalecenie
i pojawią się „kozy” XXI wieku?
Józefa Kusz

Między nami poetami
rasnobród jako miejscowość o
walorach krajobrazowych, zabytkowych i turystycznych jest inspiracją
dla wielu artystów. Otaczające nas piękno
przyrody i cisza są natchnieniem poetów.
Tu właśnie swą przygodę z pisaniem rozpoczęły poetki: p. Maria Domańska i p.
Alina Słota.

K

Działania p. Marii Domańskiej:
udział w ogólnopolskim konkursie „Wiersz
o tematyce jesiennej” (Przedszkole Komunalne nr 3 „Pod Dębami” w Szprotawie,
III edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego „Zwiastuny wiosny” pod patronatem Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu
Warszawskiego, XIII Konkursie Poetyckim im. St. Buczyńskiego (Zamojski Dom
Kultury), wyróżnienie w konkursie literackim „Wiersze do sztambucha wuja Tarabuka” (ZDK), zorganizowanie wieczorku
poetyckiego dla kuracjuszy Sanatorium
Rehabilitacyjnego w Dziwnówku, zajęcie
II miejsca w Slamie Poetyckim zorganizowanym w ramach Majówki Leśmianowskiej w Zamościu (ZDK), wydanie bajki
dla dzieci „Poranek na wsi” i książki „Śladami przeszłości, o Parafialnym Muzeum
Regionalnym w Krasnobrodzie”, współ-

tworzenie Literackiego szlaku Roztocza.
Działania p. Aliny Słoty:
udział w ogólnopolskim konkursie literackim „Kilka słów o Janie Pawle II” (Samorządowe Przedszkole nr 10 im. Jana Pawła
II w Krakowie), VI, VII wojewódzkim
konkursie literackim (Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie), wyróżnienie w
konkursie literackim im. B. Leśmiana (Zamojski Dom Kultury), IX konkursie poezji
religijnej „O Palmę Wielkanocną” (Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie), III
miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim „Najpiękniejsza historia świata”
(Książnica Zamojska), III wojewódzkim
konkursie „Książka roku 2009” (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i. H. Łopacińskiego w Lublinie), nagrody w konkursach wokalno-literackich „Śpij dziecino
mała” i „Zamojszczyzna - moja mała ojczyzna” (Książnica Zamojska), wyróżnienie w konkursie literackim „Wiersze do
sztambucha wuja Tarabuka” (ZDK), XIII
konkursie poetyckim im. St. Buczyńskiego(ZDK), Slamie Poetyckim w Zamościu
(ZDK) ,współtworzy Literacki szlak Roztocza.
Wymienione działania obu poetek

wpływają na szeroką promocję ziemi krasnobrodzkiej i Roztocza oraz wzbogacają
dorobek będący dziedzictwem kulturowym regionu. O dalszej działalności twórczej będziemy informować czytelników w
kolejnych numerach Gazety Krasnobrodzkiej. Prezentujemy próbki naszej twórczości poetyckiej.
M. Domańska
Zatrzymałam się w pół drogi.
I nie wiem, dokąd iść dalej.
Przede mną ciemny las.
I ścieżki poplątane
Mało czasu mi zostało.
Jedno życie to za mało
A. Słota
Lato nasyca człowieka
swoimi prawami.
Jest kwiatem, owocem,
czasem owadem.
Nie zdoła zatrzymać
jednak zegara czasu.
M. Domańska, A. Słota
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Młodzi Wizjonerzy z Krasnobrodu

U

czniowie klas I i II Liceum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Krasnobrodzie brali udział w ogólnopolskim Projekcie edukacyjnym „Geokonsultacje” zatytułowanym: Dialog, kompromis, partycypacja społeczna – edukacja w
szkole na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin na obszarach
chronionych.
Projekt był realizowany przy dofinansowaniu ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
oraz instytucji - Centrum UNEP/GRID Warszawa jako organizator projektu.
Celem projektu było

rozbudzenie wśród młodzieży aktywnych
postaw na rzecz zrównoważonego rozwoju
miasta i gminy oraz zainteresowanie tematyką zagospodarowania przestrzennego.
Zadaniem uczniów było zaprojektowanie
inwestycji marzeń w naszym miasteczku i
przeprowadzenie konsultacji społecznych
na ten temat.
Młodzież postanowiła, że taką inwe-

stycją będzie dla nich mini-aquapark. Po
zapoznaniu się z planem zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Miasta w
Krasnobrodzie uczniowie wybrali trzy lokalizacje swojej inwestycji marzeń.
Pierwsza lokalizacja to na tzw. „Zapiasku”, druga znajduje się na osiedlu

Podzamek, obok Sanatorium, trzecia jest umiejscowiona między ulicami
Kościuszki i Gietki, działka ta jest ujęta w planie
zagospodarowania jako
planowany Park Miejski.
Każda lokalizacja została opisana zwracając
uwagę na to, czy inwestycja będzie miała wpływ
na obszary cenne przyrodniczo, jakie wynikają z tej
lokalizacji korzyści, a jakie zagrożenia.
Ponadto zanalizowano, czy możliwe są
konflikty przy realizacji danej inwestycji.
Dnia 23.05.2011 uczestnicy projektu zorganizowali konsultacje społeczne
podsumowujące prace nad projektem. Na
początku uczniowie przypomnieli ogólne
informacje o projekcie i przedstawili, jak
przebiegała praca nad tworzeniem inwe-

Burmistrz Krasnobrodu
i Krasnobrodzki Dom Kultury
organizują

XI Gminny Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Krasnobrodu
który odbędzie się 17.07.2011r.
na stadionie sportowym w Krasnobrodzie
Do udziału w turnieju zaproszone zostały drużyny
z wszystkich miejscowości gminy Krasnobród
oraz z terenu miasta.
Termin zgłoszenia upływa w dniu 30 czerwca 2011r.

stycji marzeń. Uczniowie zaprezentowali stronę internetową projektu, wywiady
wśród mieszkańców, prezentację multimedialną i komputerowy model 3D planowanego mini-aquaparku. Po przedstawieniu
pomysłów, dotyczących m.in. lokalizacji zaproszeni goście wybrali najlepsze
miejsce do budowy. Po
burzliwych dyskusjach
niemal
jednogłośnie
zdecydowano się na
tzw. Zapiasek przy ul.
Partyzantów. Zachęcamy do obejrzenia efektów naszej pracy na
stronie: www.geokonsultacje.edu.pl
Składamy gorące podziękowania dla pana
wiceburmistrza Stani-

sława Jędrusiny i pani Edwardy Borowicz
– podinspektora do spraw inwestorów za
ogromną pomoc i wsparcie przy realizacji
projektu.
Uczestnicy i koordynatorzy projektu:
Alicja Pomaniec
Jolanta Kurantowicz
Jarosław Jabłoński

DNI KRASNOBRODU

T

egoroczne Dni Krasnobrodu odbędą się w dniach 2224 lipca. W programie imprezy zaplanowano różnego
rodzaju atrakcje. W piątkowe popołudnie wystąpią zespoły
folklorystyczne z Serbii i Meksyku. Sobota to przede wszystkim
muzyka rozrywkowa. Grać i śpiewać będzie zespół EX – SOLARIS. Gwiazdą wieczoru będzie zespół ABBA FAMILY, który przypomni wielkie przeboje legendarnej szwedzkiej grupy.
Ostatni dzień „Dni Krasnobrodu” – niedziela, to tradycyjnie
dzień poświęcony orkiestrom dętym. W tym roku odbędzie się
XXI edycja Przeglądu Orkiestr Dętych. Na zakończenie dni naszego miasta zagra zespół „Sami swoi” z Józefowa.
Serdecznie zapraszam do udziału w imprezie. Szczegółowy
program zostanie podany w późniejszym terminie na stronie internetowej www.krasnobrod.pl oraz na plakatach.
M. Czapla
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VII sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
31 maja 2011r. w Krasnobrodzkim
Domu Kultury odbyła się VII sesja VI kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. W
sesji uczestniczyło 15 radnych, Burmistrz,
Z-ca Burmistrza, Skarbnik Gminy, Kierownicy jednostek podległych, pracownicy
Urzędu Miejskiego, sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli.
Podczas sesji podjęto 6 następujących
uchwał:
1. Uchwała ws. wykazu kąpielisk na
terenie gminy Krasnobród w 2011 roku.
Rada Miejska podjęła przedmiotową
uchwałę zgodnie z przepisami ustawy „Prawo wodne”.
2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/07 Rady Miasta i Gminy w
Krasnobrodzie z dnia 16 lutego 2007r. w
sprawie określenia górnych stawek opłat
za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
z terenu Gminy Krasnobród.
Przyjęta w drodze uchwały przez Radę
kwota 200 zł za m3 jest stawką, po której Urząd Miejski w drodze decyzji zleci
wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców którzy nie posiadają podpisanych
umów na wywóz odpadów komunalnych.
Obecnie obowiązująca stawka wynosi 110

zł brutto za m3 (12,22 zł za pojemnik 110
litrów), odpady stałe i 14 zł brutto za m3 –
nieczystości ciekłe.
3. Uchwała w sprawie ustalenia opłat
za świadczenia udzielane przez publiczne
przedszkole i oddziały przedszkolne przy
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasnobród.
Zadaniem własnym gminy jest zapewnienie warunków do odbycia przez dzieci
5 i 6 letnie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. W uchwale
wyszczególnione są świadczenia opiekuńczo-wychowawcze udzielane przez przedszkole, w czasie przekraczającym wymiar 5
godzin dziennie, w którym realizowana jest
podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Usługi świadczone przez przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnobród są realizowane bezpłatnie w
wymiarze 5 godzin dziennie.
4. Uchwała ws. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Krasnobród za pierwsze półrocze,
zakresu i formy informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej oraz
zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego niektórych
jednostek zaliczanych do podsektora sa-

Pierwsze urodziny KLUBU 50 PLUS
inął już rok działalności Klubu
50 Plus. Wielu z Czytelników
może zapytać co to jest Klub 50 Plus?
Klub ten zrzesza aktywnych dorosłych
mieszkańców naszej gminy - osoby w wieku emerytalnym, ale również czynne zawodowo, które chcą spotykać się i wspólnie,
miło spędzać wolny czas.
Pierwsze spotkanie mające na celu
reaktywowanie działalności istniejącego
wcześniej przy Krasnobrodzkim Domu
Kultury „Klubu Seniora” odbyło się w dniu
18.02.2010r. w KDK. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Krasnobrodu: Zofia Kleniewska – przewodnicząca Klubu Seniora,
Zofia Piela i Stanisław Kawka – członkowie Klubu, Piotr Macikiewicz – przewodniczący Osiedla Krasnobród Centrum i
niżej podpisana Mariola Czapla – dyrektor
KDK. Wszyscy obecni zgodnie stwierdzili,
że jest potrzeba reaktywowania Klubu, który zrzeszałby osoby w wieku emerytalnym.
W związku z powyższym ustalono termin
kolejnego spotkania i rozpropagowano tę
informację wśród społeczeństwa.
Kolejne spotkanie, już w znacznie szerszym gronie odbyło się 21 marca 2010r.
Było to spotkanie założycielskie, w którym uczestniczyło około 20 osób. Wybrano
wówczas władze Klubu. Przewodniczącą

M

została Zofia Kleniewska, wiceprzewodniczącą Marta Radomska, sekretarzem Gustaw Sak, a skarbnikiem Stanisław Kawka.
Wówczas nie zdecydowano jeszcze o
nazwie klubu, ale jednoznacznie stwierdzono, że nie powinien się on nazywać
Klubem Seniora, gdyż wśród emerytów,
potencjalnych członków Klubu może być
wiele młodych osób, które niezręcznie byłoby nazywać seniorami. Ustalono wstępną
nazwę klubu: Klub Emeryta.
Dopiero na spotkaniu w dniu 29 kwietnia 2010r., które odbyło się w KDK, spośród wielu propozycji w wyniku głosowania wybrano nazwę KLUB 50 PLUS.
Klub działa bardzo prężnie i prowadzi
różnego rodzaju działalność mającą na celu
aktywne zagospodarowanie wolnego czasu.
Jego członkowie spotykają się w KDK raz
w miesiącu, w ostatni czwartek. Poza tym
organizują sobie zajęcia aerobiku, uprawiają nordic walking, wspólnie przygotowują
i uczestniczą w imprezach rozrywkowych
takich jak „Andrzejki”, „Ostatki” czy „Sylwestra”, odbyło się też spotkanie opłatkowe. Oprócz tego członkowie Klubu chcą
poszerzać swoją wiedzę poprzez spotkania
z ciekawymi ludźmi, kursy i szkolenia m.in.
z obsługi komputera, wyjeżdżając na wycieczki, do kina czy teatru, uczestnicząc w

morządowego.
Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Rada Miejska określa
formę i zakres sprawozdań za I półrocze
dotyczące zarówno wykonania budżetu jak
i wieloletniej prognozy finansowej, w tym
realizacji przedsięwzięć.
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy na rok 2011r.
Zmiana uchwały budżetowej gminy na
rok 2011 podyktowana jest m.in. koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na budowę Szkoły Podstawowej w
Kaczórkach.
6. Uchwała w sprawie wprowadzenia
zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Burmistrz
Krasnobrodu
Wiesław
Chmielowiec złożył informację o pracy
w okresie międzysesyjnym, a następnie w
punkcie interpelacje i wolne wnioski dyskutowano nt. rozwiązania problemu odpadów komunalnych na terenie Gminy Krasnobród.
Z treścią podjętych uchwał można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem http://www.krasnobrod.bip.mbnet.pl
(w zakładce Uchwały Rady Miejskiej).
oprac. M. Brodziak

imprezach miejskich i współpracując z
podobnymi klubami w innych gminach.
Wiele z tych zamierzeń zostało
wcielonych w życie, jak np. udział Klubu w ubiegłorocznych Dniach Krasnobrodu,
podczas których członkowie przygotowali
stoisko kulinarne i serwowali różne smakołyki przez siebie przygotowane. Natomiast w maju tego roku członkowie Klubu
wyjechali na swoją pierwszą wycieczkę na
Ukrainę – zwiedzali Lwów i byli na przedstawieniu w operze. Inne czekają jeszcze na
realizację.
Dzięki staraniom władz Klubu odbyły
się również spotkania z Panem Bronisławem Witkowskim – przewodniczącym
Oddziału Okręgowego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zamościu. Efektem tych spotkań jest powołanie przy Klubie 50 Plus Krasnobrodzkiego koła tego związku, który działa już od
sierpnia 2010r.
Przewodniczącą organizacji związkowej jest Zofia Kleniewska, sekretarzem
Gustaw Sak, skarbnikiem Stanisław Kawka, a członkami zarządu Marta Radomska i
Stanisław Greszta.
Obserwując działania Klubu 50 Plus
należy pogratulować jego członkom chęci
działania, pomysłowości oraz radości ze
wspólnych spotkań i życzyć dalszej owocnej działalności.
M. Czapla
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Znany pisarz młodego pokolenia,
Zbigniew Masternak, w Krasnobrodzie

B

łędem jest traktowanie literatury i
sportu jako zjawisk odległych, a
nawet przeciwstawnych. Stereotyp wychudzonego pisarza, metodycznie zbierającego materiały na powieść, który jak ognia
unika rywalizacji sportowej oraz światła
słonecznego, jest nie tylko krzywdzący,
ale i nieprawdziwy. Hemingway boksował, Kapuściński kopał w nogę, biegał w
dzieciństwie po murawie również Stanisław Lem, a Jerzy Pilch czasem występuje w telewizji jako komentator wydarzeń
sportowych.
Zbigniew
Masternak (ur.
w 1978), prozaik, scenarzysta
filmowy i dramaturg, który
w czwartek 16
czerwca gościł
w Krasnobrodzkim Domu Kultury na wieczorze autorskim,
uważa, że dzięki sportowi utrzymuje
umysł w świetnej kondycji. Kariera piłkarska (trenował w OKS Opatów, Koronie
Kielce, Motorze Lublin, obecnie, po długiej przerwie, kopie znowu – tym razem
dla B-klasowego Puławiaka Puław) pomogła mu poczuć, że jest bliżej trosk oraz
fascynacji zwykłego człowieka. Krasnobrodzkie spotkanie z tą ciekawą postacią
połączone było z seansem filmu „Stacja
Mirsk”, opartego na rozdziale z autobio-

graficznej powieści Masternaka.
Nie będzie przesadą, jeśli nazwie się
go jednym z najlepiej zapowiadających
się autorów młodego pokolenia, bo ten
niewiele ponad 30-latek ma w swoim dorobku kilka powieści, esejów naukowych
o kinematografii, a także scenariuszy filmowych. Masternak od samego początku
swojego pisania tworzy autobiograficzny
cykl powieściowy „Księstwo”. Rozpoczęły go dwa opowiadania wydrukowane
w 2000 roku - „Niech żyje wolność” i
„Posąg Emeryka”, które potem weszły do
księgi drugiej cyklu. Celem autora jest opisać swoje życie od momentu narodzin po
śmierć: „Załóżmy, że w dziewięćdziesiątym roku życia”, jak z przekorą oznajmia.
Jedna z części cyklu, zatytułowana „Niech
żyje wolność” (Wyd. Zysk i S-ka, 2006),
opowiada o tym, jak uzdolniony humanistycznie i sportowo młody człowiek ucieka z rodzinnej wsi na studia do Lublina.
Wiadomo, że należy oddzielać bohatera literackiego od autora, ale w tym przypadku
można zaryzykować stwierdzenie, że to o
Masternaku mowa. On również wyruszył z
małej miejscowości w wielki świat, ocierając się o prawo w Lublinie (nie skończył),
polonistykę we Wrocławiu (nie skończył),
a także studia scenopisarskie (skończone!). Kto czytał książki Masternaka, ten
wie, że próżno szukać tam przesłodzonej, sielankowej wsi. Wręcz odwrotnie,
bo mimo że prowincja przykryta jest delikatną mgiełką sentymentu, na pierwszy
plan wysuwa się ludzka ciemnota, plotki,

Dzień Dziecka
1 czerwca - święto dzieci na całym
świecie. Dzień, w którym wszystkie pociechy powinny być radosne i uśmiechnięte, dzień w którym to właśnie one oprócz
codziennej dawki miłości i czułości otrzymują prezenty i życzenia.
Do tych życzeń dołączył się również
Krasnobrodzki Dom Kultury, który zorganizował ognisko dla wszystkich dzieci,
tych małych i tych większych ;) uczęszczających na różnorodne zajęcia w KDK.

Spotkanie odbyło się w kamieniołomach, ale zanim to nastąpiło wszyscy
chętni zebrali się przed budynkiem KDK,
skąd wyruszyli na Podzamek. Ciepła słoneczna pogoda sprawiła, że droga minęła
w bardzo sympatycznej atmosferze.
Na miejscu czekało gotowe ognisko i
wszystko, co potrzebne do biesiadowania
przy nim. I zaczęło się….pieczenie kiełbasek, wspólne konsumowanie, rozmowy
i dużo uśmiechu na twarzy. Potem był czas

drobne zatargi, które urastają do mini-politycznych wojen, słowem: wszystko to, co
daje się zaobserwować w każdym miejscu
w Polsce. Dalekie to od nurtu chłopskiego
reprezentowanego przez Wiesława Myśliwskiego. Ważnym tropem w twórczości pana Zbyszka jest znudzona młodzież,
która, jak to śpiewał Rojek z Myslovitz,
pałęta się bezcelowo po ulicy, marząc o
ucieczce, ale kiedy już może wyjechać, to
wtedy… nie potrafi ruszyć się z miejsca.
Jedynym sposobem na zwyciężenie z nudą
jest nauka i piłka nożna, a najlepiej, jeśli
dąży się do wykorzystania obu tych kanałów ucieczki z frustrujących miejsc.
Sport i literatura, literatura i sport. To
dwie obsesje pana Zbyszka, więc należy
tylko żałować, że widownia w czwartkowy wieczór była niewielka, bo to iście
„krasnobrodzkie” tematy. Nie zmienia to
jednak faktu, że spotkanie się udało – pisarz błyszczał, opowiadał anegdoty, wymienił kilka uwag z osobami, które również czują pociąg do „słowa pisanego” i
„piłki kopanej”. Spotkanie zakończyło się
podziękowaniami pani Marioli Czapli, natomiast Masternak obiecał, że do Krasnobrodu jeszcze wróci. Tym razem na urlop.
A kto wie, może ten urlop przerodzi się w
inspirację do napisania kolejnej powieści?
Strzeżmy się czujnego oka literata…
Spotkanie z panem Zbigniewem Masternakiem zorganizował Tomasz Pakuła.
Jakub Koisz

na wspólne pamiątkowe zdjęcia.
Jako, że Dzień Dziecka bez słodyczy
w różnej postaci (i tej uczuciowej i tej
bardziej konsumpcyjnej) byłby nieważny,
wszyscy uczestnicy tego popołudniowego spotkania otrzymali coś słodkiego na
uzupełnienie kalorii i wyruszyli w drogę
powrotną, która przepełniona była śpiewem i radosnym śmiechem.
A „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”, jak powiedział Janusz
Korczak.
M.K.
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Kibice z Krasnobrodu na Łazienkowskiej
olska przegrała z Francją 0:1 (0:1)
w towarzyskim meczu piłkarskim
rozegranym na stadionie przy
ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Pełne trybuny, wspaniała atmosfera i odważna
gra Polaków - tak zaczął się
mecz, który dla reprezentacji
Franciszka Smudy stanowił
najpoważniejszy sprawdzian
formy od ubiegłorocznego
spotkania z Hiszpanią.
Na trybunach warszawskiej Legii pojawili się kibice z Krasnobrodu wsparci
towarzystwem przyjaciół z
Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego i Kryłowa. Fani z
Zamojszczyzny wywiesili na
stadionie transparent z napisem „Krasnobród”, który był największą
flagą na całym stadionie, dzięki czemu był
widoczny dla każdego kibica reprezenta-

P

cji, a Krasnobród był promowany nie tylko w polskiej telewizji. W czasie wyjazdu

kibice mogli także zmierzyć się w konkursach żonglerki, kopaniu piłki do bramki i
konkursie wiedzy, dotyczącym reprezenta-

cji Polski w piłce nożnej. Dla najlepszych
nie zabrakło nagród. Organizatorem wyjazdu był Tomasz Pakuła wraz
z redakcją Audycji Sportowej
Ole i Klubem Kibica Igrosu
Krasnobród.
Mecz z Francją był wartościowym
sprawdzianem
przed Euro 2012, ale nie rozwiał obaw, czy Polską drużynę za rok stać będzie na sukces. Kolejne spotkanie czeka
polskich piłkarzy w sierpniu,
a rywalem będą Gruzini.
Mam nadzieję, że i tam nie
zabraknie krasnobrodzkich
kibiców.
Tomasz Pakuła
Fotoreportaż:
http://igroskrasnobrod.futbolowo.pl/
news,1006726,kibice-z-krasnobrodu-nalazienkowskiej.html

Konkursy matematyczne w ZSP w Krasnobrodzie
roku
szkolnym
2010/2011
uczniowie ZSP w Krasnobrodzie
osiągnęli wysokie wyniki w konkursach
matematycznych. Laureatem konkursu
matematycznego organizowanego przez
Kuratorium Oświaty w Lublinie został Michał Burda. Świetnie wypadł też konkurs
matematyczny „Szpak organizowany przez
LSCDN w Zamościu. Do finałowego etapu
konkursu, obejmującego swoim zasięgiem
dawne województwo zamojskie, przystąpiło trzech uczniów naszej szkoły: Michał
Burda kl.VI B, Kacper Truszkowski kl.VI
C, Kordian Dziedzic kl.VA. Dla każdego
z nich przygotowane zadania okazały się
łatwe i chłopcy uzyskali tytuł laureatów
tego konkursu w kategorii - odpowiednio
klas szóstych i piątych. W ZSP Krasnobród
pod koniec kwietnia odbył się kolejny już
raz drużynowy konkurs „Maraton matematyczny”. Przystąpili do niego uczniowie ze
szkół z terenu naszej gminy. Wyniki tego

W

konkursu przedstawiają następująco:
kl. IV: (udział wzięło 10 drużyn)
I miejsce - Kinga Szykuła,
Gabriela Gancarz (ZSP Krasnobród)
II miejsce - Kacper Osuch,
Maciej Górnik (ZSP Krasnobród)
II miejsce - Marcin Nizio, Rafał Umiński
(ZSP Krasnobród)
kl. V: (udział wzięło 6 drużyn)
I miejsce - Kordian Dziedzic,
Marta Antoniak (ZSP Krasnobród)
II miejsce - Kamila Roczkowska,
Magdalena Bukała (SP Kaczórki)
III miejsce - Aleksandra Kawecka,
Arkadiusz Kłyż (ZSP Krasnobród)
Kl. VI: (udział wzięło 7 drużyn)
I miejsce - Michał Burda,
Jakub Nowosielecki (ZSP Krasnobród)
II miejsce - Kacper Truszkowski,
Bartłomiej Buczak (ZSP Krasnobród)
II miejsce - Aleksandra Zawada,
Ewelina Dudek (SP Majdan Wielki)

III miejsce - Kamila Biszczad,
Dominika Dec (ZSP Krasnobród)
Nauczyciele matematyki w ZSP w
Krasnobrodzie zorganizowali również dla
uczniów szkolny konkurs:„Matematyczny
Mistrz Miesiąca”. Uczestnicy tego konkursu rozwiązywali, przez cały rok szkolny,
zadania przygotowane na poszczególne
miesiące. W dniu 15.06.2011r odbyło się
uroczyste podsumowanie tego konkursu.
Tytuł Matematycznego Mistrza Roku
zdobyli:
Piotr Kula - kl. IVA
Marta Antoniak - kl. VA
Małgorzata Kryk - kl. VA
Martyna Maciukiewicz – kl. VA
Gratulujemy uczniom bardzo dobrych
wyników i życzymy dalszych sukcesów.
RK i BW
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Polska Biegała w Krasnobrodzie

a nami kolejna, siódma edycja biegu ogólnopolskiej akcji „Polska
Biega”, która ma przekonać Polaków do
biegania oraz propaguje zdrowy i aktywny
tryb życia. To rekord: w weekend w akcji
„Polska Biega” wystartowało ponad 100
tys. biegaczy w aż 616 miejscach. Najwię-

Agrosu Zamość, drugi był Bartłomiej Kudełko, a trzeci Mateusz Kołtun (obydwaj
z Krasnobrodu). Kategorię kobiet wygrała
Karolina Kruczoń z Biłgoraja, która biegła
z psem, druga była Aleksandra Sawiak, a
na najniższym stopniu podium stanęła Natalia Kawka (obie z Krasnobrodu). Wśród

Prezydent Miasta Zamościa Marcin Zamoyski, Wojewoda Lubelski Genowefa
Tokarska i Dyrektor Krasnobrodzkiego
Domu Kultury Mariola Czapla.
Organizatorzy dziękują sponsorom,
patronom medialnym oraz wszystkim,
którzy mieli wkład w akcję „Polska Biega
2011” – sztab zamojsko/krasnobrodzki i
okazali pomoc przy organizacji imprezy.
Tomasz Pakuła

cej biegów w tym roku zorganizowano na
Mazowszu, Śląsku, w Wielkopolsce i na
Dolnym Śląsku. Po raz trzeci sztabem regionalnym Zamość/Krasnobród kierowała redakcja Audycji Sportowej Ole, która
zorganizowała bieg w Krasnobrodzie.
Podczas zawodów zorganizowanych
13 maja 2011 roku w Krasnobrodzie w ramach regionalnej edycji akcji „Polska Biega 2011” w kategorii mężczyzn zwyciężył
Patryk Momot z Łabuniek – zawodnik

wszystkich uczestników biegu wyłoniono
w drodze losowania dwóch nagrodzonych.
Tutaj szczęśliwcami okazali się: pilot biegu Piotr Truszkowski i Monika Korga.
Najmłodszym uczestnikiem zawodów był
8-letni Kacper Kłyż. Swoje siły sprawdziło 30 zawodników, głównie amatorów.
Wszyscy pokonali dystans 2 km i dobiegli
do mety. Trasa zaczynała się w centrum
Krasnobrodu, aby ludzie zauważyli, że istnieje taka akcja jak „Polska Biega”. Zwycięzca biegu powiedział: „Polska Biega
– pierwsza klasa. Oby więcej było takich
akcji.” Emocje wśród startujących były
niezwykłe, bieg wywoływał uśmiechy, a
wszyscy śpieszyli się czym prędzej w kierunku mety.
Koordynator akcji - Tomasz Pakuła,
przyznaje, że jest zadowolony z liczby
biegaczy. Dodał,
że trudno jest
zachęcić
ludzi
do biegania ale
liczy na to, że za
rok liczba uczestników w jego
sztabie
będzie
większa (w 2009
wystartowało 20
zawodników, w
2010 – 91).
„Cieszę się,
że wszyscy przychylnie patrzyli na plakaty wywieszone
na terenie Zamojszczyzny. Jestem zadowolony z rozegranych zawodów, mimo
że pogoda nie dopisała. Trzeba walczyć,
aby młodzież ceniła takie akcje jak Polska
Biega”.
Warto wspomnieć, że akcję poparł
Poseł Sławomir Zawiślak, który przemówił na starcie biegu oraz wręczał puchary
zawodnikom. Sponsorami pucharów byli:
wspomniany Poseł Sławomir Zawiślak,

P.S. W ramach akcji „Polska Biega”
działa profesjonalna internetowa platforma poświęcona bieganiu - www.polskabiega.pl, która w założeniu ma skupiać
wszystkie osoby zainteresowane bieganiem. Użytkownicy mogą m.in. zakładać
na niej prywatne blogi i strony, wymieniać
się doświadczeniami, umawiać na biegi i
treningi.
Zdjęcia z „Polska Biega 2011” w Krasnobrodzie dostępne są na oficjalnej stronie Ole:
www.audycjasportowaole.futbolowo.pl.

Koncerty
na Placu Siekluckiego

T

radycją lat ubiegłych w okresie
wakacji, w niedzielne popołudnia
na Placu Siekluckiego (w centrum Krasnobrodu) odbywać się będą koncerty zaproszonych zespołów, kapel, orkiestr. W
tym roku, w związku z organizowaną w
dniu 3 lipca imprezą plenerową „Powitanie lata” pierwszy koncert odbędzie się w
drugą niedzielę, tj. 10 lipca o godz. 19.00.
Zagra i zaśpiewa Kapela Jarczowska.
M. Czapla

Koncert dla rodziców

22.05.2011r.

08.06.2011r.

