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Do każdego zakupionego egzemplarza „Gazety Krasnobrodzkiej”
DŁUGOPIS GRATIS!
wykonany w ramach projektu „Współpraca gmin Krasnobród, Solec-Zdrój i Rymanów
w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych”,
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
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Konferencja

pt. „Perspektywy rozwoju funkcji turystycznych
i uzdrowiskowych w Polsce Wschodniej”
Nowa atrakcja na wakacje
Na ostatni weekend czerwca, a
więc na początek wakacji planowane
jest otwarcie nowej atrakcji turystycznej - wyspy z basenami oraz miejscem
zabaw dla dzieci. Wyspa wykonana została w ramach projektu pt. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie – etap II” realizowanego z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W tym
samym terminie uruchomione zostanie
również kąpielisko na zalewie, Podobnie jak w latach poprzednich nad bezpieczeństwem kapiących się czuwać
będzie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe w Zamościu.
Goście z Solca-Zdroju
W dniach 20-22 czerwca br. w
Krasnobrodzie będzie przebywała delegacja z miejscowości Solec-Zdrój.
Delegację tworzą pracownicy Urzędu
Gminy i jednostek samorządowych z
Solca-Zdroju wraz z wójtem gminy
Adamem Pałysem na czele, którzy
wybrali sobie nasze miasteczko i jego
okolice na miejsce wypoczynku.
Pobyt w Krasnobrodzie jest efektem współpracy, jaka została nawiązana w wyniku realizacji projektu
„Współpraca gmin Krasnobród, SolecZdrój i Rymanów w zakresie rozwoju
kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa 1: Nowoczesna Gospodarka,
Działanie 1.4: Promocja i współpraca.

W

dniach 26-27 czerwca 2014r. w Krasnobrodzie odbędzie się konferencja pt. „Perspektywy rozwoju funkcji turystycznych i uzdrowiskowych w Polsce Wschodniej” organizowana w ramach projektu „Współpraca gmin Krasnobród, Solec-Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych”. Patronat nad
Konferencją objął Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman. Przewiduje
się, że weźmie w niej udział ok. 100 osób.
Program:
26.06.20013 r.
14.00 - 14.30 - Otwarcie konferencji, informacja o projekcie - Wiesław Chmielowiec
- Burmistrz Krasnobrodu, wystąpienia zaproszonych gości,
14.30 -14.50 - „Strategia jako narzędzie optymalizacji decyzji społeczno - gospodarczych, kontekst rozwoju funkcji turystyczno - uzdrowiskowych” - Bogdan Kawałko - dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
14.50 -15.10 - „Diagnoza stanu rozwoju funkcji turystyczno - uzdrowiskowych w gminie, Krasnobród, Solec -Zdrój i Rymanów” - Tomasz Krypel - dyrektor Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
15.10 - 15.30 - „Strategia rozwoju funkcji uzdrowiskowych i turystycznych w gminie
Solec -Zdrój” Adam Pałys - wójt Gminy Solec - Zdrój
15.50 - 16.10 - „Strategia rozwoju funkcji uzdrowiskowych i turystycznych w gminie
Krasnobród, Solec-Zdrój i Rymanów” Wojciech Farbaniec - burmistrz Rymanowa
16.10 - 16.30 - „Strategia rozwoju funkcji uzdrowiskowych i turystycznych w gminie
Krasnobród, Solec -Zdrój i Rymanów” Stanisław Jędrusina - z-ca burmistrza Krasnobrodu
16.30 - 16.50 - Mapa drogowa projektów wspólnych - Adam Pałys, Wojciech Farbaniec, Stanisław Jędrusina
16.50 - 18.00 - dyskusja, moderator: Bogdan Kawałko - dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
18.30 - 20.30 - Prezentacja wybranych atrakcji turystycznych gminy Krasnobród
(Zwiedzanie Krasnobrodu z przewodnikiem).
27.06.20013 r.
9.00 - 13.00 - Programy nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 jako źródło
finansowania rozwoju przedsiębiorczości, oraz zadań rozwojowych realizowanych przez
samorządy terytorialne”
* Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
* Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
* Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
* Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
* Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego,
* Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa,

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

* Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego,
* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
* Polska Wschodnia,
* Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego.
Poszczególne programy zaprezentowane zostaną przez przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego oraz Urzędów Marszałkowskich
województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.
Informacje zebrała:
Mariola Czapla
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40-lat Domu Kultury w Krasnobrodzie
Historia Domu Kultury

U

roczyste otwarcie Gminnego
Ośrodka Kultury w Krasnobrodzie odbyło 16 grudnia 1974 roku. Oto,
co o tym wydarzeniu zapisano w kronice
GOK:
„W dniu 16 grudnia 1974 roku
Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął swoją działalność w nowej siedzibie. W tym
dniu odbyło się podsumowanie konkursu
„JABŁOŃSCY ZAPRASZAJĄ
MATYSIAKÓW” ogłoszonego przez redakcję „Zielonego
Sztandaru”. W konkursie tym
Krasnobród zajął I miejsce.
W podsumowaniu konkursu
udział wzięły: miejscowe władze polityczne i administracyjne oraz aktyw społeczny,
przedstawiciele władz powiatowych z Zamościa, przedstawiciele władz wojewódzkich
z Lublina, redaktorzy „Zielonego Sztandaru” oraz przedstawiciele miejscowości biorących udział w konkursie. Na
zakończenie podsumowania dla mieszkańców wystąpił „Wesoły Autobus”.
Występ zespołu został przyjęty przez publiczność z dużym aplauzem”.
Zanim powstał obecny Dom Kultury, życie kulturalne w Krasnobrodzie
rozwijało się na bazie nieistniejącej już
remizy strażackiej. Tam wyświetlano
filmy, organizowano koncerty, zabawy
i uroczystości państwowe. Warunki lokalowe były jednak niewystarczające na
prowadzenie stałych form działalności
kulturalnej, stąd też z inicjatywy władz
gminy i strażaków postanowiono w czynie społecznym wybudować dom kultury. Kamień węgielny wmurowano w
1966r. Do chwili zakończenia budowy,
tj. do 1974r. działalność kulturalna polegała na organizacji imprez i uroczystości doraźnych oraz na niesieniu pomocy
klubom „Ruchu” i „Rolnika” na terenie
gminy. W 1974r. zaczęto częściowo wyposażać budynek GOK. W chwili oddania budynku do użytku wyposażenie
było jednak znikome. W dosyć trudnych
warunkach rozpoczynano działalność
kulturalną. Dopiero poszukiwanie sponsorów pomogło zdobyć pieniądze na
sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności w kołach zainteresowań. Bank
Spółdzielczy zakupił wzmacniacze i
sprzęt muzyczny. W ramach umowy z
„Ruchem” na udostępnienie pomiesz-

czeń dla „Klubu Ruchu” zakupiono niezbędny sprzęt na wyposażenie klubu, tj.:
telewizor, szafę grającą, gry planszowe.
Już wówczas młodzież mogła spędzać
wolny czas w klubie. Przedsiębiorstwo
zajmujące się rozpowszechnianiem
filmów zakupiło ekran kinowy, fotele
(drewniane) na salę kinowo-widowiskową i wyposażenie projektorowni. Dopiero po dwóch latach zostały zakupione
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fotele tapicerowane. I tak małymi kroczkami rozwijał się dom kultury i działalność kulturalna w Krasnobrodzie.
W początkach działalności domu
kultury koncertowało tu wiele zespołów,
w tym zagranicznych, np. z Czechosłowacji, Bułgarii. Wystawiano też sztuki
teatralne. m. in. w wykonaniu Studenckiego Teatru UMCS „Provisorium” z
Lublina, Teatru J. Osterwy z Lublina,
Teatru „Ochoty” z Warszawy. GOK odwiedzali też sławni artyści, m.in. Marek
Grechuta, Bernard Ładysz, Jan Machulski.
W pierwszych latach działalności
przy GOK-u działały następujące zespoły: Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń
Wiejskich w Krasnobrodzie pod kierunkiem Feliksy Lewandowskiej, zespoły
KGW z innych miejscowości, dziecięcy
zespół wokalno-taneczny oraz młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny
„Roztoczanie”. Prowadzone były również inne formy działalności.
W ciągu minionych 40 lat Dom Kultury w Krasnobrodzie przechodził różne koleje losu. Formy działalności były
zróżnicowane, funkcjonowało kino,
działały tutaj różne zespoły i koła zainteresowań. Pracowało tu wielu instruktorów i pracowników obsługi. Zmieniali
się też dyrektorzy i nazwa instytucji.
Od 1974 do końca 1991r. dom kultu-

ry nosił nazwę Gminnego Ośrodka Kultury. W tym okresie dyrektorami GOK
byli: Sabina Zdanek, Stanisław Kłyż,
Andrzej Gontarz, Stanisław Greszta i
Józef Kłyż.
Od 1 stycznia 1992r. GOK został połączony z Biblioteką Publiczną w Krasnobrodzie i utworzono Centrum Upowszechniania Kultury w Krasnobrodzie,
które funkcjonowało do 31.08.1999r.
W tym okresie funkcje dyrektorów sprawowali kolejno:
Janusz Oś, Jan Pałyga i Julian
Derkacz.
Od 01.09.1999r. Centrum
Upowszechniania
Kultury
weszło w skład utworzonego wcześniej (01.04.1999r.)
Centrum Oświaty Kultury i
Sportu, z siedzibą w budynku domu kultury, które połączyło następujące instytucje:
Miejsko-Gminny Zespół Administracyjny Szkół, Ośrodek
Sportu i Rekreacji i Centrum
Upowszechniania Kultury, w
którego skład wchodziła również biblioteka. Siedzibą nowo utworzonej instytucji był budynek domu kultury. Dyrektorami COKiS byli kolejno Wojciech
Żukowski i Andrzej Czapla.
Z dniem 31 grudnia 2001r. z działalności COKiS wyłączono działalność
oświatową, tak więc od 1 stycznia 2002r.
działalnością kulturalną na terenie miasta i gminy Krasnobród zajmowało się
Centrum Kultury i Sportu, kierowane
przez dyrektora Andrzeja Czaplę. Od 1
września 2002r. dyrektorem CKiS była
Mariola Czapla. Instytucja ta oprócz
działalności domu kultury prowadziła
też bibliotekę i zajmowała się obsługą
stadionu sportowego, a w okresie letnim
również zalewu.
Rok później ze struktury CKiS wyłączono działalność biblioteki, która od
1 stycznia 2003 roku zaczęła ponownie
działalność jako samodzielna instytucja.
Wraz z końcem 2005 roku Centrum
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie zakończyło swoją działalność, a jego miejsce zajęła utworzona od 1 stycznia 2006
roku instytucja kultury pod nazwą Krasnobrodzki Dom Kultury, która funkcjonuje do chwili obecnej. Od początku jej
działalności do chwili obecnej jej dyrektorem jest Mariola Czapla.
Ciąg dalszy na str. 4
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Oprócz powyższych zmian warto
wspomnieć również, że przemianom
ulegała również siedziba domu kultury,
tj. budynek oddany do użytku w 1974r.
Ważniejsze prace modernizacyjne to:
przebudowa dachu – stropodach wymieniono na dach dwuspadowy kryty
blachą, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, ocieplenie budynku i wykonanie elewacji, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji centralnego
ogrzewania z węglowego na gazowe,
remonty sal, holu oraz zaplecza sanitarnego, dobudowanie klatki schodowej łączącej pomieszczenia w podpiwniczeniu
budynku z górną jego częścią, kompleksowy remont sali widowiskowej wraz z
wymianą foteli.

Dom Kultury dzisiaj
W chwili obecnej Krasnobrodzki Dom Kultury to prężnie działająca
instytucja, która oprócz pracowników
skupia wiele osób z pasją i talentem
tworzących szeroko rozumianą kulturę.
Efektem ich zaangażowania i poświęconego czasu są działające przez wiele lat
zespoły i grupy oraz wydarzenia kulturalne, które stały się wizytówką naszego
miasta.
Oto krótki przewodnik po krasnobrodzkiej kulturze:
Kadra KDK
Stali pracownicy etatowi:
1.Czapla Mariola
– dyrektor KDK
2.Kawecka Mariola
– instruktor ds. kultury.
3.Marzena Mazurek
- instruktor ds. plastyki
4.Jarosław Derkacz
– muzyk, akustyk
5.Zuzanna Bełz
– główny księgowy
6.Łubiarz Teresa
– sprzątaczka
Pracownicy nieetatowi:
1.Ryszard Probola
– instruktor i sędzia szachowy
2.Anna Antoszczak
– instruktor tańca
3.Radosław Cios-Mairot
– grafik, skład
„Gazety Krasnobrodzkiej”.
4.Mateusz Krawiec
– nauczyciel gry na instrumentach
dętych, kapelmistrz orkiestry
Krasnobrodzkie zespoły

Orkiestra Dęta
Najdłuższy staż wśród zespołów w
Domu Kultury ma działająca od lipca
1985r. Orkiestra Dęta, która przez dłuższy czas grała pod kierunkiem Juliana
Derkacza. Potem od roku 01.02.2003 do
16.05.2008r. jej kapelmistrzem był Marek Molenda. Były też okresy, gdy orkiestra nie miała kapelmistrza, wówczas
działała pod kierunkiem wybranego spośród swojego grona członka orkiestry
W 2010 roku w celu kontynuowania działalności orkiestry dętej, w KDK
opracowany i złożony został wniosek
pn. „Utworzenie i działalność Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej w Krasnobrodzie – zakup instrumentów, nauka
gry oraz organizacja koncertu orkiestry
podczas Przeglądu Orkiestr Dętych”.
W ramach tego projektu, m.in. zakupiono 10 instrumentów, prowadzona
była nauka gry na instrumentach dla
dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadził
i kapelmistrzem młodzieżowej grupy
Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej w
Krasnobrodzie był Jarosław Derkacz.
Natomiast grupa starsza orkiestry prowadziła działalność oddzielnie.
Od grudnia 2013 roku naukę gry
na instrumentach dętych oraz orkiestrę
prowadzi zaangażowany przez KDK na
zastępstwo za J. Derkacza, nauczyciel i
kapelmistrz - Mateusz Krawiec.
Zespół Folklorystyczny
„Wójtowianie”
Zespół „Wójtowanie” został utworzony w marcu 1993r. z inicjatywy
ówczesnego wójta – Pana Stanisława
Roczkowskiego. Był to najpierw żeński
zespół śpiewaczy „Wótowianki”, który
współpracował z „Kapelą Krasnobrodzką”, a po zakończeniu tej współpracy
w lipcu 1997r. stworzył własną kapelę
stanowiącą integralną część zespołu i
przyjął nazwę „Wójtowianie”.
Kierownikami zespołu byli: Marianna Olszewska i Zbigniew Molenda, a
obecnie funkcję tę pełni Alicja Parkitny.
W ciągu 20 lat w zespole występowało około 30 osób. Obecnie zespół liczy 10 osób i działa w składzie: Alicja
Parkitny – kierownik zespołu, Alicja
Olszewska, Alina Słota, Elżbieta Piela,
Wiesława Dąbrowska, Wanda Sachajko,
Bogusław Najda, Mirosław Berlin –
akordeon; Krzysztof Ujma – kontrabas;
Piotr Mielnicki – bębenek.
W ciągu 20 lat „Wojtowianie” dali
ponad 450 koncertów w ponad 70 miejscowościach na terenie 8 województw
w Polsce. Występowali także na Słowacji. Na swoim koncie mają dwie płyty:
„Choć my nie Mazowsze” (2008), „Gdy
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zaświeci słońce” (2013).
Zespół Tańca Nowoczesnego „FART”
„Fart” pracuje artystycznie od 2004
roku, gromadzi dzieci i młodzież z terenu gminy Krasnobród i gmin sąsiednich,
które chcą rozwijać swoje zainteresowania związane z tańcem nowoczesnym.
Zespół uświetnia swoimi występami
wydarzenia kulturalne w Krasnobrodzie i poza nim. Uczestniczy również
cyklicznie w turniejach tanecznych organizowanych na terenie naszego województwa i kraju.
Do największych sukcesów zespołu
zaliczyć należy dwukrotne zdobycie tytułu Mistrza Świata w tańcu electric boogie przez Patryka Kawkę – członka zespołu „FART” (w 2010 roku w kategorii
tanecznej solo electric boogie juniorzy
-Mistrzostwa Świata w Tańcu Sportowym w Łodzi oraz w roku 2011 w kategorii tanecznej solo electric boogie
seniorzy-mistrzostwa w miejscowości
Veszprem na Węgrzech). Instruktorem
zespołu jest Anna Antoszczak.
Zespołami, które tworzą krasnobrodzką kulturę są także „Kapela Krasnobrodzka” i Kapela „Echo Roztocza”. Zespoły te w chwili obecnej nie
działają przy KDK, ale ich początki
związane były z Domem Kultury i przez
cały czas współpracują z naszą instytucją. Swoimi występami uświetniają wydarzenia organizowane w Krasnobrodzie i promują nasze miasto w innych
miejscowościach w kraju i poza jego
granicami.
Kapela Krasnobrodzka
Jest zespołem folklorystycznym z
bogatą, blisko ćwierćwieczną tradycją.
Przez wiele lat kierownikiem kapeli
był Julian Derkacz potem Danuta Kula.
Od początku swojej działalności kapela
uświetnia różnego rodzaju uroczystości
organizowane w Krasnobrodzie i poza
nim, koncertowała też w Danii, Mołdawii i Niemczech. W swoim repertuarze
posiada piosenki ludowe i biesiadne.
Obecnie działa w składzie: Tadeusz Maruszak (kierownik) – klawisze, akordeon, Tadeusz Gorgol – saksofon, klarnet,
Robert Konopka – klarnet i Danuta Kula
– wokal.
Kapela „Echo Roztocza”
Została utworzona w 2001 roku przy
Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. Od tamtego czasu zespół aktywnie
bierze udział w różnego rodzaju uroczystościach na terenie gminy, powiatu i
województwa. Swój repertuar opiera
Ciąg dalszy na str. 5
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Ciąg dalszy ze str. 4
głównie na pieśniach ludowych i biesiadnych, ale posiada też inny repertuar.
Obecnie kapelę tworzą: Stanisław Kłyż
(kierownik) - skrzypce, Zofia Przytuła – solistka, Wiesław Skiba – akordeon, Mariusz Skiba - kontrabas oraz
Zbigniew Nowiński.
Wymienione zespoły, które skupiają
wiele osób, zarówno dzieci, młodzież jak
i dorosłych, swoimi występami nie tylko
uświetniają różnego rodzaju uroczystości
na terenie gminy i poza jej granicami, ale
także są formą miłego spędzania czasu
dla ich członków rozwijania ich pasji, zainteresowań i talentów.
Kluby i koła zainteresowań
Jednym z podstawowych zadań domu
kultury jest organizacja czasu wolnego
mieszkańcom miasta i gminy Krasnobród
w ramach klubów i kół zainteresowań.
Oto stałe formy pracy prowadzone w
KDK: zajęcia muzyczne – nauka gry na
instrumentach i zajęcia wokalne, zajęcia
świetlicowe, kółko teatralne, kółko plastyczne: „Pracownia dobrych pomysłów”
i „Mały Artysta”, zajęcia taneczne, Klub
Szachowy, Klub 50 Plus (seniorzy).
Funkcjonuje też pracownia komputerowa z bezpłatnym dostępem do Internetu, która prowadzi działalność na bazie utworzonego na początku 2004 roku
Gminnego Centrum Informacji. Pracownia świadczy też usługi ksero.
Oprócz wymienionych stałych form
pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami
dorosłymi, przy współpracy z innymi
podmiotami organizowane są również
inne zajęcia, w zależności od potrzeb i
zainteresowania mieszkańców, np. nauka
j. angielskiego, czy też „Zumba” - zajęcia
taneczno-ruchowe.
Świetlice wiejskie
Do zadań Krasnobrodzkiego Domu
Kultury należy także prowadzenie świetlic wiejskich. Pod opieką KDK działają
obecnie 4 świetlice w następujących miejscowościach: Dominikanówka, Wólka
Husińska, Majdan Wielki i Stara Huta.
Wszystkie świetlice mieszczą się w
budynkach jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i są wyposażone w sprzęt
komputerowy i dostęp do Internetu. Prowadzeniem świetlic zajmują się opiekunowie świetlic zaangażowani przez
KDK.
Oprócz udostępniania pomieszczeń i
sprzętu będącego na wyposażeniu świetlic opiekunowie mają za zadanie organizowania różnego rodzaju zajęć edukacyjno-rekreacyjno-wychowawczych
i wydarzeń środowiskowych.
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Imprezy
Działalność KDK, to także organizacja różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, patriotycznych, religijnych i sportowo-rekreacyjnych. Główne imprezy
kulturalne o zasięgu ponadgminnym to:
Majówka Roztoczańska, Dni Krasnobrodu, Przegląd Orkiestr Dętych, Festiwal
Muzyki Organowej i Kameralnej „Per
Artem ad Astra”, Dożynki Diecezjalne,
Koncerty na Placu Siekluckiego, Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek –
Eliminacje Rejonowe oraz Wojewódzki
Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” - Eliminacje
Powiatowe. Organizowane są także konkursy – plastyczne, piosenki, recytatorskie.
KDK jest też organizatorem imprez
rekreacyjno-sportowych, takich jak: Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza
Krasnobrodu, Turniej Piłki Plażowej o
Puchar Burmistrza Krasnobrodu, Turniej
Szachowy „Krasnobrodzka Wieża”.
Roczny kalendarz imprez obejmuje
około 30 wydarzeń kulturalnych, patriotycznych, religijnych i sportowo-rekreacyjnych.
Warto wspomnieć tu szczególnie o
dwóch wydarzeniach, które w ostatnich
latach wzbogaciły ten kalendarz. Pierwszym z nich są Ogólnopolskie Warsztaty
Ilustratorów, które gromadziły znanych
polskich ilustratorów, twórców i kontynuatorów polskiej szkoły ilustracji oraz
młodych, wyróżniających się artystów.
Efektem tych środowiskowych spotkań
były tematyczne wystawy oryginalnych
ilustracji o wysokim poziomie artystycznym i walorach edukacyjnych, prezentowane w KDK, a potem w wielu galeriach
kraju, a także poza jego granicami – w
Instytutach Polskich w Pradze i Bratysławie. Wystawom towarzyszyły publikacje
książkowe, wydane przez KDK, w większości przy dofinansowaniu z programów
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Zdzisław Witwicki – Ilustracje” (2008), „Pieśń ujdzie cało” (2009),
„Olga Siemaszko. Ilustracje” (2010),
„O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”
(2012), „Tam za dworem, za jeziorem”
(2013). Warsztaty były organizowane
przy współpracy i dużym zaangażowaniu
Marii Grażyny Szpyra - autorki projektów i kuratora realizacji.
Drugim bardzo ważnym wydarzeniem jest Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej „Per Artem ad Astra” organizowany od 2007 roku przy współpracy z Fundacją Młodzieżowej Orkiestry
Kameralnej „Divertimento” z Warszawy,
którego inicjatorką i dyrektorem jest Elżbieta Ostrowska. W ramach Festiwalu,
który nawiązuje swoją tradycją do odbywających się w Krasnobrodzie Między-

5
narodowych Koncertów Organowych,
organizowane są: Ogólnopolski Konkurs
Organowy oraz Kurs Interpretacji Muzyki Organowej dla młodych organistów,
recitale organowe oraz inne wydarzenia
festiwalowe: koncerty kameralne, spotkania z aktorami i osobowościami kultury oraz wydarzenia artystyczne z innych
dziedzin sztuki.
„Gazeta Krasnobrodzka”
Od 1992 roku w Domu Kultury ma
swoją siedzibę redakcja Miesięcznika
Samorządu Gminnego „Gazeta Krasnobrodzka”, a redakcję tworzą jego pracownicy. Pisaniem artykułów, zbieraniem
materiałów zajmują się też osoby współpracujące z redakcją.
Gazeta ukazuje się w formacie A4 i
ma 20 stron objętości (w tym 4 strony
w pełnym kolorze - zewnętrzne strony
okładki i dwie strony w środku), jej nakład to obecnie 300 egzemplarzy. Są też
specjalne wydania pisma poświęcone
szczególnym wydarzeniom, czy też osobom i one zwykle ukazują się w większej
objętości i większym nakładzie.
Część nakładu GK jest przeznaczona
do sprzedaży, a część jest rozprowadzana
nieodpłatnie jako egzemplarze promocyjne.
Pozyskiwanie
środków zewnętrznych
Krasnobrodzki Dom Kultury jest
jednostką samorządową i utrzymuje się
głównie z dotacji, jaką co roku otrzymuje
z budżetu gminy. Aby wzbogacić działalność KDK i poprawić zaplecze do prowadzenia działalności kulturalnej czynione
były starania w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na różnego rodzaju
działania.
Takie środki udało się w ostatnich
latach pozyskać m.in. z programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W sumie od 2008 roku do
2013 pozyskano kwotę 180.150,00 zł. w
tym 80.150,00 zł. na projekty związane
z wydaniem publikacji książkowych, o
których mowa była wcześniej oraz 100
tys. zł. na zakup sprzętu nagłaśniającego i
oświetleniowego w 2013 roku.
Innym źródłem pozyskiwania środków przez KDK były programy unijne.
Projekty realizowane były w ramach
działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla małych projektów. Łączna wartość środków
pozyskanych przez KDK w okresie od
2010 do 2013 roku to kwota 100 tys. zł.
Oprac. Mariola Czapla
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Obchody Jubileuszu
40-lecia Domu Kultury w Krasnobrodzie

O

bchody jubileuszu Domu Kultury w Krasnobrodzie rozpoczęły się w piątek 30.05.2014r. o godz.
18.00 Mszą św. w Sanktuarium Maryjnym w intencji dyrektorów, pracowników, twórców i animatorów kultury.
Mszę św. sprawował ksiądz prałat dr
Eugeniusz Derdziuk – proboszcz parafii
Nawiedzania Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie, a jej oprawę muzyczną zapewnił zespół folklorystyczny
„Wójtowianie” oraz Wielopokoleniowa
Orkiestra Dęta.
Msza była transmitowana przez Katolickie Radio Zamość.
Koncert Jubileuszowy odbył się w
sobotę 31.05.2014r. na Placu Siekluckiego w centrum miasta.
W jubileuszu wzięli udział zaproszeni goście: Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana reprezentowała Aneta Najda - kierownik Filii
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Zamościu, a Wojewodę Lubelskiego Wojciecha Wilka
Przemysław Cieszkowski – kierownik
Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu. W uroczystościach wzięli też udział: wicestarosta zamojski Jerzy Sobczuk i przewodniczący
Rady Powiatu Zamojskiego Kazimierz
Mielnicki oraz z-ca burmistrza Krasnobrodu Stanisław Jędrusina, radni Rady
Miejskiej w Krasnobrodzie wraz z przewodniczącym Kazimierzem Misztalem.
Przybyli także dawni dyrektorzy i
pracownicy domu kultury, członkowie

zespołów, twórcy i animatorzy kultury,
sponsorzy, dyrektorzy instytucji z terenu
miasta i gminy Krasnobród oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych domów kultury.
Koncert jubileuszowy rozpoczął
się prezentacją dorobku artystycznego Krasnobrodzkiego Domu Kultury.
Wystąpili: „Wójtowianie”, Kapela Krasnobrodzka, dzieci z kółka teatralnego
działającego w KDK z inscenizacją pt.
„Etiuda Teatralna o Kopciuszku” oraz
solistki - Gabrysia Szpyra i Dominika
Radlińska, zespół tańca nowoczesnego
„FART”, Patryk Kawka – dwukrotny
mistrz świata w tańcu electric boogie
oraz Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta.
Następnie na scenie zaprezentowali
się goście – trzy zespoły folklorystyczne: Polonijny Zespół Pieśni i Tańca
LASOWIACY z Zurychu (Szwajcaria),
Polonijny Zespół Folklorystyczny PIASTOWIE ze Sztokholmu (Szwecja) i
Grupa Folklorystyczna POKOLENIA z
Biłgorajskiego Centrum Kultury.
Podczas pięknego koncertu pt.
„Różnimy się pięknie” zaprezentowali tańce ukraińskie, sądeckie, łowickie,
lasowiackie, szwajcarskie, szwedzkie,
biłgorajskie, górali żywieckich, zaprezentowano też „Wesele żydowskie”.
Nie zabrakło również poloneza i krakowiaka. Zespoły nie tylko tańczyły, ale
wykonały również pieśni – szwajcarską,
szwedzką i biłgorajską.
Jubileuszowy koncert zakończył się
programem muzycznym „Żyj kolorowo” w wykonaniu zespołu „Gdzie dia-

beł nie może” z Zamościa.
Jak na jubileusz przystało podczas
uroczystości był też czas na okolicznościowe przemówienia, życzenia, podziękowania, listy gratulacyjne, kwiaty
i upominki dla pracowników i twórców
kultury od władz samorządowych różnych szczebli oraz od zaprzyjaźnionych
instytucji.
Jubileusz zakończył się uroczystą
kolacją w Ośrodku wypoczynkowym
„Natura”, podczas której przygrywała
„Kapela Krasnobrodzka”.
W imieniu swoim i pracowników
KDK oraz twórców i animatorów kultury serdecznie dziękuję za wszystkie
miłe słowa i życzenia skierowane pod
naszym adresem za kwiaty i upominki
przekazane z okazji jubileuszu.
Dziękuję też występującym na scenie
podczas koncertu, zarówno miejscowym
wykonawcom jak i naszym gościom z
Biłgoraja, Zurychu i Sztokholmu.
Serdeczne słowa podziękowania
kieruję też do wszystkich zaangażowanych w organizację jubileuszu, dziękuję
osobom prywatnym jak i instytucjom,
którzy na wiele sposobów wspierali
działania związane z przygotowaniem
i realizacją obchodów 40-lecia Domu
Dultury.
Mariola Czapla
dyrektor KDK
Fotoreportaż – str. 10-11

REKRUTACJA
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W KRASNOBRODZIE
Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie i Burmistrz Krasnobrodu ogłaszają
nabór do I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Krasnobrodzie na rok szkolny 2014/15.
Nasze liceum dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową i dydaktyczną oraz zatrudnia wysoko wykwalifikowaną i przyjazną uczniom kadrę pedagogiczną. Mamy możliwość przygotowania uczniów do każdego wybranego przez nich kierunku
studiów lub szkoły policealnej.
Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów w sekretariacie szkoły (ul. Lelewela 37), w każdy dzień tygodnia w
godzinach od 700 do 1500. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.
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Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie
gospodarzami projektu „Comenius-Euroface”

W

Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie w
dniach 2-9 maja 2014r. odbyło się spotkanie krajów partnerskich biorących
udział w projekcie” Comenius – Euroface”. Uczniowie naszej szkoły gościli w
swoich domach 28 uczniów z: Estonii,
Hiszpanii, Norwegii, Turcji, Niemiec
oraz Francji. Wraz z uczniami przyjechało 16 nauczycieli i koordynatorów
projektu z poszczególnych państw. Tematem przewodnim całego projektu są
wielkie osobowości z różnych dziedzin
nauki oraz ich wpływ na rozwój społeczeństwa. Spotkanie w Polsce przebiegało pod hasłem „Sztuka”, uczniowie
z poszczególnych krajów prezentowali
sylwetki wybranych postaci. Grupa naszych uczniów wybrała sylwetkę lokalnego artysty od wielu lat związanego z
Krasnobrodem – sylwetkę malarza Marka Rzeźniaka.
Program wizyty krajów partnerskich
w Krasnobrodzie został bardzo starannie opracowany, tak aby wszystkie
szkoły miały możliwość realizacji założeń projektu Comenius –Euroface oraz
aby wszystkie działania organizowane
w Krasnobrodzie wiązały się ze sztuką – tematem przewodnim spotkania w
Polsce.
Termin wizyty krajów partnerskich
w Krasnobrodzie przypadł w dniu rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja ,
w związku z tym nasi goście uczestniczyli we Mszy Świętej w kościele pw.
NMP oraz przemarszu pod pomnik Konstytucji 3 Maja, gdzie wraz z delegacją
uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących złożyli kwiaty. Po zakończeniu
uroczystości uczniowie oraz nauczyciele z krajów partnerskich spotkali się
z władzami miasta Krasnobród w Krasnobrodzkim Domu Kultury. Burmistrz
miasta Krasnobród powitał gości, głos
zabrała również główny koordynator
całego projektu z Hiszpanii – Almudena
Bellido Fernandez oraz koordynatorzy z
poszczególnych państw partnerskich.
Kolejny dzień wizyty był również
bardzo owocny: na stadionie sportowym
mieszkańcy Krasnobrodu mieli możliwość bliżej zapoznać się z założeniami projektu Comenius- Euroface oraz
poznać uczestników z poszczególnych

państw. Cała grupa „Comenius” zaprezentowała się na scenie, każde państwo
przedstawiło się krótko, odbył się quiz z
wiedzy ogólnej o Polsce, przygotowany i prowadzony przez naszą uczennicę
Katarzynę Cybulską. Na zakończenie
prezentacji wszyscy uczestnicy projektu
zaśpiewali wspólna piosenkę „We are
the world”.
5 maja 2014 zaczęły się intensywne
zajęcia warsztatowe oraz prezentacje
prac multimedialnych poszczególnych
państw. Zostało przedstawionych 7 prac
multimedialnych nawiązujących do
sztuki. Prezentacje ukazywały sylwetki artystów z wykorzystaniem różnych
technik i metod: wywiad z artystą, pokaz zdjęć, prac oraz różnorodne materiały tekstowe. Przed każdą prezentacją
szkoły partnerskie organizowały zabawy integracyjne mające na celu dalsze
pogłębienie pozytywnych relacji między młodzieżą.
Podczas pobytu w Krasnobrodzie
uczniowie krajów partnerskich wraz z
naszymi uczniami spotkali się z artystą Markiem Rzeźniakiem w pracowni
Szur, gdzie odbyły się warsztaty artystyczne – instalacja artystyczna w oparciu o wiersz „Ptasie radio”. Uczniowie
mieli możliwość bliższego zapoznania
się z pracą artysty malarza. Ponadto
grupa „Comenius” spotkała się z innym
lokalnym artystą – rzeźbiarzem Andrzejem Gontarzem, którzy przybliżył młodzieży swój warsztat pracy.
Uczniowie projektu Comenius –
Euroface z krajów partnerskich poznali
zabytki Krasnobrodu oraz Zamościa
uczestnicząc w zorganizowanych wycieczkach. Jako organizatorzy spotkania
w Polsce zaplanowaliśmy wyjście młodzieży na szlak wąwozów krasnobrodzkich, jednakże zmiana pogody uniemożliwiła nam realizację tego punktu.
Młodzież spędziła czas w szkole biorąc udział w zajęciach teatralnych prowadzonych przez nauczyciela języka
polskiego pana Pawła Murdzka oraz
zajęciach artystycznych prowadzonych
przez nauczyciela sztuki panią Halinę
Gontarz. Wszystkie te działania zdecydowanie jeszcze mocniej zintegrowały
młodzież biorąca udział w projekcie.
Bardzo ważną rolę w realizacji projektu

odegrali Rodzice naszych uczniów, którzy zorganizowali ognisko pożegnalne.
Uczniowie spędzili mile wieczór śpiewając razem, grając na gitarze oraz rozmawiając.
Chwila odjazdu naszych gości była
bardzo wzruszająca, uczniowie bardzo
się zaprzyjaźnili ze sobą i trudno im
było rozstać się z nowymi przyjaciółmi.
Mamy głęboka nadzieję, że pobyt szkół
partnerskich w Zespole Szkół Ogólnokształcących na długo pozostanie w sercach i pamięci naszych drogich gości,
a przyjaźnie zawarte między uczniami
oraz nauczycielami pozostaną na wiele lat. Jesteśmy również przekonani, że
realizacja projektu Comenius – Euroface stanowi wielka wartość dla naszych
uczniów: zdobyli nową wiedzę, rozwinęli umiejętności językowe, poznali
tradycje i kulturę innych państw oraz
zawarli wiele fantastycznych przyjaźni ,
które mamy nadzieję przetrwają długie
lata.
Koordynator projektu
Beata Pliżga
Fotoreportaż – str. 20

Sukces
uczennicy liceum

O

lga Tyrpa - uczennica klasy
pierwszej Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana
Pawła II w Krasnobrodzie została laureatką XXVII edycji konkursu „Mój las”.
Olga wykonała album, w którym
przedstawiła swoją wizję lasu, który
chętnie odwiedzałaby.
Uroczystość podsumowania konkursu odbyła się 6 czerwca br. w Nadleśnictwie Gościeradów. Organizatorem konkursu był Zarząd Główny Ligi
Ochrony Przyrody. Olga pracowała pod
opieką p. Anny Gębki – nauczycielki
biologii.
Gratulujemy.
Red.
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PROJEKTY UNIJNE

realizowane na terenie Gminy Krasnobród – cz. 2

W

związku z przypadającą w
bieżnym roku 10. rocznicą
wejścia Polski do Unii Europejskiej na
łamach naszego pisma kontynuujemy
prezentację projektów realizowanych
ostatnio na terenie gminy Krasnobród
przy dofinansowaniu ze środków europejskich.
W bieżącym wydaniu przedstawiamy projekt pn. „Współpraca gmin
Krasnobród, Solec-Zdrój i Rymanów w
zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
Oś priorytetowa 1: Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.4: Promocja i współpraca.
Projekt obejmuje gminy uzdrowiskowe: Krasnobród, Solec-Zdrój oraz
Rymanów. Liderem projektu jest gmina
Krasnobród.
Kwota całkowita – 3.000.000,00zł
dla 3 partnerów
Kwota dofinansowania – 90%,
udział gmin po 10%
Głównym celem projektu jest nawiązanie stałej współpracy pomiędzy gminą
Krasnobród, Rymanów i Solec-Zdrój.
W ramach projektu zostały przeprowadzone:

I. DZIAŁANIA PROMOCYJNE,
na które składają się:
- plakaty,
- ulotki,
- broszury,
- magnesy,
- mapki,
- torby,
- koszulki,
- piłki,
- płytki,
- strona www,
- tablice
informacyjne,
- witacze,
- albumy,

- spoty reklamowe w telewizji
(TVP 1, TVP 2, TVN, oraz telewizjach regionalnych: Lublin, Kielce
i Rzeszów)
- audycje radiowe,
- artykuły w prasie
- wizualizacje ofert inwestycyjnych
- rollupy
II. BAZA DANYCH POTENCJALNYCH INWESTORÓW
III. JARMARKI – imprezy plenerowe promujące turystykę na obszarze
Polski Wschodniej
IV. BADANIA NAUKOWE
- natężenia ruchu turystycznego w gminach
- postrzegania miejscowości i promocji

Promocja Albumu o Krasnobrodzie

miejscowości uzdrowiskowych
- klimatu inwestycyjnego
- profilu turysty
- atrakcyjności turystycznej gminy
V. OPRACOWANIE STRATEGII
KOMPETENCJI UZDROWISKOWYCH I TURYSTYCZNYCH
VI. OPRACOWANIE MAPY
DROGOWEJ PROJEKTÓW planowanych do realizacji w latach 20142020
V. KONFERENCJE NAUKOWE
I PANELE DYSKUSYJNE
1. Konferencja na temat rozwoju
Polski Wschodniej
- Fundusze Norweskie i fundusze
EOG – Ewa Kwast – Ambasada Królestwa Norweskiego
- Możliwości rozwoju turystyki z
funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 ze
szczególnym uwzględnieniem gmin
uzdrowiskowych – Olga Piekarzewska – Ministerstwo Sportu i Turystyki
-Perspektywy finansowania z zakresu
ochrony środowiska i OZE – Justyna

Jarmark

Przybysz – NFOŚiGW.
- Rozwój transportu ekologicznego i
OZE w miejscowościach uzdrowiskowych dr inż. Stefan Wojtowicz – Instytut Elektrotechniki
- Rola Biura Handlowego Królestwa
Norwegii w promocji norweskiego biznesu. Zaproszenie do współpracy – Ewa
Kwast – Ambasada Królestwa Norweskiego
2. Panel dyskusyjny i spotkanie z
przedsiębiorcami
- Współpraca w ramach klastra turystyczno-uzdrowiskowego szansą na
rozwój gospodarczy gmin – Małgorzata
Gałczyńska
- Karta rabatowa – zastosowanie, studia
przypadków, symulacje wpływu stosowania kart na poziom ruchu turystycznego i sanatoryjnego oraz dochodów
przedsiębiorców – Ewa Piwko-Witkowska
- Fundusze europejskie wsparciem dla
przedsiębiorców - dobre praktyki – dr
Adam Piekara
- OZE (przykłady, znaczenie dla miejscowości turystyczno-uzdrowiskowych,
efektywność ekonomiczna, źródła finansowania – Marek Ciastoch
- Partnerstwo publiczno-prawne szansą
rozwoju gmin – Tomasz Soliński
3. Organizacja otwartego seminarium naukowego z udziałem naukowców wyższych uczelni Polski Wschodniej
4. Prezentacja wyników badań.
5. Dwudniowa konferencja pt.
„Perspektywy rozwoju funkcji turystycznych i uzdrowiskowych w Polsce
Wschodniej” organizowana w dniach
26-27.06.2014r. w Krasnobrodzie podsumowująca realizację projektu.
Szczegółowy program konferencji czytaj str. 2 bieżącego wydania GK.
Ciąg dalszy prezentacji projektów
w kolejnym wydaniu GK.
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ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY
w Majdanie Wielkim

29 maja 2014 roku obchodzone
było Święto Patrona w Szkole Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim. Uroczystość
rozpoczęła się w kaplicy pod
wezwaniem św. Brata Alberta
częścią artystyczną w wykonaniu uczniów klasy drugiej i trzeciej pod kierunkiem pani Marioli Czekirda. Uczniowie naszej
szkoły mieli możliwość oddać
cześć swemu Patronowi, który
bardzo kochał dzieci i młodzież,
i to właśnie w nich widział przyszłość
każdego narodu.
Następnie Mszę świętą odprawił i
homilię wygłosił ksiądz prałat Euge-

niusz Derdziuk. Na uroczystości przy-

byli dyrektorzy szkół z terenu Gminy
Krasnobród z pocztami sztandarowymi,
władze samorządowe: z-ca Burmistrza
Krasnobrodu Stanisław Jędrusina, prze-

9
wodniczący Rady Miejskiej Kazimierz
Misztal, radni i sołtys wsi Majdan Wielki i inni zaproszeni goście oraz społeczność lokalna z Majdanu Wielkiego.
Po mszy świętej dyrektor szkoły
mgr Małgorzata Kawałek zaprosiła uczestników uroczystości
do obejrzenia wystawy i wysłuchania Moralitetów Kardynała
Wyszyńskiego w wykonaniu
uczniów klasy szóstej oraz na
słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców naszej
szkoły.
Święto Patrona Szkoły jest
okazją do spotkania społeczności lokalnej i szkolnej z władzami samorządowymi, emerytowanymi nauczycielami, pokazania
dorobku szkoły i osiągnięć uczniów.
mgr Krystyna Gęśla
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Majowe obchody 71. Rocznicy Bitwy pod Lasowcami

W

dniu 8 maja 2014r. w Lasowcach odbyły się uroczystości
religijno-patriotyczne z okazji 71 rocznicy bitwy pod Lasowcami, która miała miejsce w dniu 4 lutego 1943 roku.
W uroczystościach, których organizatorem, był Burmistrz Krasnobrodu, uczestniczyły poczty sztandarowe
szkół, delegacje instytucji i jednostek
samorządowych oraz stowarzyszeń z
terenu gminy, strażacy wraz z Kazimierzem Mielnickim - prezesem Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP
RP, Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta
Krasnobrodzkiego Domu Kultury oraz
mieszkańcy Lasowiec i innych miejscowości. Do Lasowiec przybyli też
księża: ks. prałat Eugeniusz Derdziuk
– proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP
w Krasnobrodzie oraz ks. Paweł Słonopas – proboszcz Parafii Świętej Opatrzności Bożej w Bondyrzu wraz z wikariuszem ks. Krzysztofem Hawro.
Uroczystości rozpoczęły się Hymnem Państwowym w wykonaniu Or-

kiestry Dętej, a potem burmistrz Wiesław Chmielowiec powitał wszystkich

zebranych. Następnie była Msza św. odprawiona w intencji poległych pod Lasowcami, których upamiętnia pomnik,
znajdujący się w tej miejscowości.
Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz
Paweł Słonopas, a homilię wygłosił ks.
Krzysztof Hawro.
Po Mszy św. głos zabrała pani Elżbieta Zub – p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach i przedstawiła rys historyczny
wydarzeń, które miały miejsce 71 lat
temu.
W dalszej części uroczystości zgromadzone delegacje złożyły wiązanki po
pomnikiem, a potem odbył się koncert
pieśni i piosenek patriotycznych w wykonaniu uczniów szkół z terenu gminy
Krasnobród.
Po oficjalnej części uroczystości,
która odbyła się przy dosyć chłodnej
i deszczowej pogodzie, jej uczestnicy
zostali zaproszeni na ciepły poczęstunek.
M. Czapla
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MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM
ak co roku w naszej gminie dzieci i
młodzież wykazują się znajomością
zasad bezpieczeństwa, biorąc udział w
Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Turniej ten odbywa się w trzech kategoriach wiekowych, tak więc już uczniowie klasy IV szkoły podstawowej mają
szansę kształtowania właściwych postaw
oraz podnoszenia świadomości zagrożeń,
z jakimi każdy z nas może spotkać się w
codziennym życiu.
Eliminacje gminne odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie 10 marca i jak
co roku wzięły w nich
udział wszystkie szkoły z
terenu gminy. Uczestnicy
pisali test a następnie pięciu
najlepszych z każdej kategorii wiekowej zmagało się
w finale ustnym.
Najlepsi w kategorii
Szkoły Podstawowe
I miejsce – Mateusz
Pryciuk
ZSP w Krasnobrodzie
II miejsce - Marcelina
Nadłonek
SP w Majdanie Wielkim
III miejsce - Jakub Piskor
SP w Kaczórkach
IV miejsce – Kacper Gałka
SP w Kaczórkach
V miejsce – Grzegorz Adamczuk
ZSP w Krasnobrodzie
Najlepsi w kategorii Gimnazjum
I miejsce – Kinga Kusz
II miejsce – Damian Rajtak
III miejsce – Sebastian Roczkowski
IV miejsce - Wojciech Kustra
V miejsce – Damian Skóra
Najlepsi w Kategorii Liceum
I miejsce - Beata Nędzyńska
II miejsce - Justyna Bukała
III miejsce Bartłomiej Pezacki
Gościem honorowym turnieju był
druh Kazimierz Mielnicki Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP, który
wsparł uczestników słowem. Podziękował
za udział nie tylko w turnieju, docenił także młodzież zrzeszoną w Młodzieżowych
Drużynach Pożarniczych naszej gminy.
Laureaci - Mateusz Pryciuk, Kinga
Kusz i Beata Nędzyńska reprezentowali naszą gminę na szczeblu powiatowym
gdzie pojechaliśmy wozem strażackim
OSP. Taki pojazd był nie tylko atrakcją dla
naszych reprezentantów ale i bardzo się
przydał, bo wielka była nagroda - nasza
maturzystka, Beata Nędzyńska spisała się
na medal , zajęła I miejsce i … przywiozła
piękny rower. Reprezentowała nasz powiat
na eliminacjach wojewódzkich. Tam także

J

zawiózł nas strażak - pan Wiatrzyk, a kibicował nam sam Prezes Kazimierz Mielnicki, za co mu bardzo dziękujemy.
Nasi uczniowie brali również udział
w XVI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym, w tym roku pod hasłem „Bądź
rozważny, baw się grzecznie a w twoim
domu będzie bezpiecznie”. Każda szkoła
zorganizowała eliminacje szkolne i najlepsze prace zostały wysłane do Komendy
głównej PSP. Podajemy wyniki konkursu plastycznego Szkoła Podstawowa w
Krasnobrodzie - do etapu ogólnopolskie-

go wytypowano prace uczniów:
I miejsce - Julia Mazur kl. IV a
II miejsce - Aleksandra Bełz kl. IV a
III miejsce - Mateusz Pryciuk kl. IV a
Pozostałe nagrody otrzymali:
Oliwia Wyszyńska kl. IV a
Amelia Mielnicka kl. IV a
Weronika Osuch kl. I b
Martyna Mękal kl. I b
Roksana Bukała kl. III c
Szkoła Podstawowa
w Majdanie Wielkim
W kategorii Szkoły Podstawowe
– grupa młodsza
I miejsce - Monika Łasocha kl. III
II miejsce - Aleksandra Buczak kl. I
III miejsce - Michał Zawada kl. I
W kategorii Szkoły Podstawowe
– grupa starsza
I miejsce
Dominika Kostrubiec kl. V
II miejsce
Aleksandra Murzacz kl. VI
III miejsce
Jakub Kostrubiec kl. IV
Wyróżnienie: Marlena Nadłonek
Szkoła Podstawowa
w Kaczórkach
W kategorii Szkoły Podstawowe
– grupa młodsza

I miejsce – Gabriela Pupiec kl. III
II miejsce – Natalia Kawka kl.II
III miejsce - Szymon Piskor kl. III
Wyróżnienie – Oliwia Młynarczyk kl. II
W kategorii Szkoły Podstawowe
– grupa starsza
I miejsce – Sandra Złotorzyńska kl. V
II miejsce – Daria Gontarz kl. IV
III miejsce – Ziemowit Olinkiewicz kl. IV
Wyróżnienie Kacper Kuryło
Laureaci PSP w Zielonem
I miejsce - Jakub Biela kl. I
II miejsce – Wiktoria Burak kl. III
III miejsce – Michał Majdanik kl. III
Wyróżnienie Kinga Majdanik kl. II
W Zespole Szkół Ogólnokształcących
– kategoria gimnazjum
I miejsce
Aleksandra Kuniec
kl. III Gim.
II miejsce
Jakub Nowosielecki
kl. III Gim.
III miejsce
Wiktoria Juszczak
kl.III Gim.
kategoria nauczanie
indywidualne
Magdalena Kozłowska i
Amanda Ostapińska otrzymały I miejsce.
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak
i w bieżącej edycji konkursu fundatorem
nagród na etapie gminnym był Burmistrz
Krasnobrodu, któremu serdecznie dziękujemy.
Halina Gontarz

Jubileusz
50-lecia Kapłaństwa

W

dniu 31 maja 2014 roku w
Archikatedrze Lubelskiej ks.
Prałat Roman Marszalec – wieloletni
proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP
w Krasnobrodzie, który sprawował tę
funkcję w latach 1982-2010, obchodził
Jubileusz 50-lecia Kapłaństwa. Natomiast uroczystości jubileuszowe w Krasnobrodzie miały miejsce w sobotę 7
czerwca 2014r.
Relację z tych wydarzeń opublikujemy w kolejnym wydaniu naszego pisma.
Mariola Czapla
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Majowy Dzień Chwały dla Maryi w Werbkowicach
18 maja 2014r. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Werbkowicach miał miejsce
IV Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i
Piosenki Maryjnej. To wyjątkowy dzień
w swoim rodzaju, zarówno dla organizatorów wydarzenia jak i dla artystów czy
mieszkańców Werbkowic.
W festiwalu brały udział 24 podmioty wykonawcze z powiatu zamojskiego,
hrubieszowskiego i tomaszowskiego.
Powiat zamojski reprezentował zespół
folklorystyczny „Wójtowianie’ z Krasnobrodu. Zgodnie z regulaminem konkursu każdy podmiot artystyczny miał
zaśpiewać 2 pieśni religijne, w tym jedna
maryjna. „Wójtowianie” wykonali utwór
maryjny pt. „Wśród tylu dróg” oraz religijny pt. „Panie, ty wszystko wiesz!”.
Poziom przygotowania zespołów był
wysoki. Jury w składzie: przewodniczący – ks. Andrzej Łuszcz – wikariusz parafii w Werbkowicach, członek – Paweł
Kłosiński – Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, członek – Łukasz Czupryński
– instruktor muzyki
Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach
po przesłuchaniu 48
pieśni w wykonaniu
uczestników festiwalu
postanowiło przyznać
I miejsce zespołowi
„Wójtowianie” z Krasnobrodu za profesjonalizm prezentowania
utworów i wysoki
poziom ogólnego wizerunku zespołu. Puchar i dyplom z rąk
organizatorów konkursu odebrała Alicja
Parkitny – kierownik zespołu. Każdy z
członków zespołu otrzymał też płytę z
materiałem filmowym, gdyż w 2013r.

zespół brał udział w nagraniu tej płyty.
- Dla nas to ogromna radość. To wynik
naszej pracy, choć nie liczyliśmy na
zajecie miejsca. Lubimy śpiewać przy

boku Matki Bożej Krasnobrodzkiej –
powiedziała A. Parkitny w wywiadzie
dla Katolickiego Radia Zamość prowadzonego przez redaktorkę Annę Ma-

Ogólnopolski Głos profilaktyki
w Krasnobrodzie
Komenda Miejska Policji w Zamościu, Posterunek Policji
w Krasnobrodzie i Krasnobrodzki Dom Kultury
serdecznie zapraszają
dzieci, młodzież, rodziców, rodziny - całą społeczność!!!!
Połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy
wspólnie jego rytm. Rytm serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i
zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne.
Serc silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń. Serc ludzi,
którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie,
by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami.
Tylko 60 sekund! Tak niewiele, a znaczyć będzie tak bardzo
dużo!

ciukiewicz z Krasnobrodu. Tegoroczny
sukces wyśpiewali: Wiesława Dąbrowska, Alicja Parkitny, Alicja Olszewska,
Elżbieta Piela, Wanda Sachajko, Alina
Słota, Bogusław Najda, Mirosław Berlin
- akordeon, Piotr Mielnicki - bębenek i
Krzysztof Ujma – kontrabas. Warto przypomnieć, że „Wójtowianie” kilkakrotnie
byli laureatami Festiwalu Maryjnego w
Werbkowicach (2012 – I miejsce, 2013
– II miejsce).
Skąd wziął się pomysł organizowania
Festiwalu Maryjnego w Werbkowicach.
Otóż z wypowiedzi ks. Adama Siedleckiego - proboszcza parafii pw. Michała
Archanioła w Werbkowicach wynika,
że parafia jest związana z kultem Matki
Bożej, ponieważ w przeszłości z Sokołowa do Werbkowic przybył ks. kanonik F.
Klinger z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Miał pragnienie, by parafia
czciła Matkę Bożą, której obraz widnieje
w starym kościółku. Stąd też zrodził się
pomysł, by rozpocząć Festiwal Pieśni
Maryjnej dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.
To już IV edycja festiwalu, a także piękne
dzieło oddawania czci
Matce Bożej w maju.
Festiwal Maryjny już
na dobre wpisał się w
kalendarz wydarzeń w
Werbkowicach. Nawet
o tym wydarzeniu ludzie piszą wiersze w
kronice GOK w Werbkowicach. Jeden z nich
autorstwa Aliny Słoty
oraz relacji z festiwalu można posłuchać
na stronie internetowej Katolickiego Radia Zamość www.radiozamosc.pl

Alina Słota

PROGRAM:
15.30 – Zbiórka uczestników na parkingu przy Urzędzie Miejskim, przemarsz na Plac Siekluckiego
15.55 – Odczytanie odezwy społeczności Pat
16.00 – Zryw wolnych serc
16.10 – Podziękowania i wystąpienia gości
16.15 – Program artystyczny, w którym wystąpią:
* Uczniowie Gimnazjum ZSO w Krasnobrodzie
- „Mam talent”
* Solistki z Krasnobrodzkiego Domu Kultury
- prezentacje wokalne
* Uczniowie ZSP w Krasnobrodzie- program słowno
- muzyczny „Mam prawo do…”
Ponadto konkurs policyjny oraz taniec integracyjny.
17.30 - Projekcje filmowe w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu Kultury: „Domówka”, „Stracony czas”, „Antidotum”
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Byliśmy razem
asza najlepsza Matka – Krasnobrodzka Szafarka Łask już
trzeci raz przyjęła w gościnę dzieci z
Podwórkowych Kół Różańcowych oraz
przyjaciół i sympatyków tych Kół. Przyjechały dzieci z wielu parafii Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej, a także z kilku parafii z Lublina.
Na to piękne spotkanie przybył z Radia Maryja Ojciec Piotr Dettlaff – opiekun wszystkich PKRD. Przyjechała także Madzia Buczek – założycielka tych
Kół. Mówiła o ogromnej roli Podwórkowych Kół Różańcowych, w których
dzieci modlitwą różańcową pomagają
Maryi w ratowaniu świata. Razem ze
wszystkimi odmówiła jeden dziesiątek
Różańca Świętego. Chciałam dodać, że
Madzia to obecnie pani magister Magdalena Buczek. Jednak dla dzieci zawsze
pozostanie ukochaną Madzią.
Najważniejszym punktem uroczystości była Msza Święta, którą sprawował i homilię wygłosił Ksiądz Prałat
Eugeniusz Derdziuk – proboszcz parafii. W homilii mówił pięknie o znaczeniu modlitwy różańcowej dla wiernych.
Mszę Świętą liturgicznie i muzycznie
ubogaciły dzieci z miejscowej parafii.
Po zakończonym nabożeństwie swoją
wdzięczność wyrazili w pięknych słowach Ojciec Piotr, Ksiądz Proboszcz
oraz dzieci z miejscowego Podwórkowego Koła Różańcowego. Z pięknym koncertem wystąpiła schola parafialna pod
kierunkiem Księdza Macieja Lewandowskiego. Przy jego akompaniamencie dzieci śpiewały, pląsały, rytmicznie
gestykulowały. Atmosfera udzieliła się
wszystkim uczestnikom spotkania. Był
to piękny i radosny koncert.
Dzieci zgromadzone na spotkaniu
miały też możliwość wypowiedzenia się
przed kamerą. Pytania zadawał Ojciec

N

P

Piotr. Trzeba przyznać, że młodzi odpowiadali odważnie i mądrze.
Na koniec był wspólny poczęstunek.
Uczestnicy uroczystości zgromadzili się
w Domu Pielgrzyma oraz w stojącym
obok namiocie. Na stołach było ciasto,
słodycze, owoce i herbata. Wszyscy posilili się do syta, a pozostałe smakołyki
zabrali ze sobą. Dzieci cieszyły się nie
tylko z poczęstunku, ale także z tego,
że są razem. Takie spotkania bardzo
jednoczą. Radosne rozmowy, dziecięcy
śmiech i gwar długo rozbrzmiewały w
gościnie u Królowej Roztocza. Nasza
Ukochana Matka ciągle jest z nami i
czyni cuda. Dzieciom także pomaga.
W ubiegłym roku tuż przed spotkaniem PKRD zaświeciło piękne słońce
i roztopiło śnieg. Mogliśmy ustawić
namioty. W tym roku, po kilku bardzo
deszczowych i burzowych dniach, w
dniu spotkania dzieci była piękna, słoneczna pogoda. Całym sercem dziękujemy naszej najlepszej, ukochanej Maryi
Krasnobrodzkiej.
A teraz zwrócę się do mieszkańców
mojej małej Ojczyzny. Jesteście piękni
i wspaniali. Bardzo martwiłam się, że
już po raz trzeci nie zechcecie przynosić
różnych smakołyków dla dzieci. Okazało się, że i tym razem olbrzymie stoły
ustawione w Domu Pielgrzyma oraz w
namiocie były całe zastawione ciastem,
owocami i słodyczami. Jak zawsze pan
doktor Jerzy Cios przywiózł pączki, które zajęły pół jego samochodu. Pani Józefa Trojan 91-letnia zelatorka Koła Żywego Różańca Świętego na Podklasztorze,
którą przywiozła wnuczka, podarowała
dzieciom dwa duże pudła smacznych
ciastek. Niektóre panie upiekły po dwa
ciasta. Starsze, które nie mają już zdrowia do wypiekania, przynosiły kupione
ciastka lub owoce. Nawet nie spodzie-

Mass Media

wałam się ile dobroci jest w człowieku.
Prawdą jest, że dobra jest więcej niż zła,
tylko zło jest krzykliwe, wulgarne, dokuczliwe. To jest powodem, że ludzie
uogólniają i mówią: Jaki ten świat jest
okropny.
Ponieważ już od wielu lat prowadzę
Podwórkowe Koło Różańcowe Dzieci
w naszej parafii, to pomagam w organizowaniu spotkania. Nabyłam też pewnego doświadczenia i wiedzy. Jestem
pełna podziwu dla wszystkich. Ksiądz
Proboszcz Eugeniusz Derdziuk na zakończenie ostatniego spotkania, bardzo
serdecznie dziękował tym, którzy pomogli przyjąć dzieci w gościnę u Królowej Krasnobrodu. Ja też dziękuję naszej
społeczności parafialnej, która niosła
pomoc z własnej woli i dobroci serca.
Na ręce Pani Marioli Czapli - Dyrektor
Krasnobrodzkiego Domu Kultury, składam podziękowanie dla pracowników,
którzy już trzeci raz wykonali i dostarczyli piękne hasło. Dziękuje panom i
młodzieży, którzy przenosili i ustawiali
stoły i ławki. Serdeczne słowa podziękowania kieruję także do pań, które
przygotowały poczęstunek i posługiwały dzieciom oraz do naszych kwiaciarek
- pani Doroty Gardias i Anny Ożga za
ufundowanie pięknych bukietów kwiatów.
Na zakończenie spotkania Ksiądz
Prałat Eugeniusz Derdziuk, zaprosił
wszystkich zebranych na kolejne spotkanie dzieci w przyszłym roku. Dzięki
tym spotkaniom Krasnobród nazywany
jest Małą Częstochową Dzieci. Wypływa to z gościnności Naszej Najlepszej
Matki – Pani Krasnobrodzkiej. Ona jest
Orędowniczką wszelkiego dobra. Myślę, że w przyszłym roku nasi Kochani
Parafianie znowu pospieszą z pomocą.
Niech Pan Bóg błogosławi nam wszystkim.
Józefa Kusz

Konkurs Przedszkolaka
i Koncert dla Rodziców

sychologia mediów jest w Polsce stosunkowo nową subdyscypliną psychologii, integrującą inne subdyscypliny tej
nauki oraz dyscypliny zgoła odmienne takie jak: językoznawstwo,
kulturoznawstwo, filmoznawstwo, kognitywistkę i socjologię, które zajmują się badaniem zachowania jednostki zależnej od komunikacji indywidualnej i zbiorowej związanej z mediami (por.http://
www.wh.agh.edu.pl/konferencje/psychologia-mediow).
Liczne badania podejmowane w Polsce i na świecie od pocz.
XX wieku wskazują na bardzo duży wpływ mediów na ludzkie
myślenie, system wartości, postawy i zachowania. c.d.n.

czerwcu, Krasnobrodzki Dom Kultury był
organizatorem dwóch cyklicznych wydarzeń. Pierwszym z nich była XIX już edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego Przedszkolaka, do
którego zgłoszonych zostało 170 małych recytatorów,
drugim „Koncert dla Rodziców”. Relacje zarówno z
konkursu jak i koncertu opublikujemy w kolejnym
wydaniu GK.

Zofia Kończewska-Murdzek

M. Czapla
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Mistrz Pięknego Czytania

P

iątkowe popołudnie 30 maja spędziliśmy z poezją Karola Wojtyły. Tego dnia w Miejsko – Gminnej
Bibliotece Publicznej w Krasnobrodzie
odbył się, już po raz czwarty, konkurs
„Mistrz Pięknego Czytania”. Organizatorami konkursu były Biblioteka Publiczna i Biblioteka ZSO w Krasnobrodzie, a przeznaczony był on dla uczniów
tejże szkoły.
Mając w pamięci podniosłe wydarzenie, jakim kilka tygodni temu była
kanonizacja Jana Pawła II, organizatorzy postanowili, że
tematem przewodnim konkursu będzie poezja Naszego Świętego.
Zadanie
nie
było łatwe bo twórczość ta jest trudna
i pełna filozoficznych rozważań. Nie

mniej jednak, dzięki ent zjastom tej poezji, jakimi okazali się uczestnicy naszego konkursu, przez chwilę znaleźliśmy
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się w świecie pełnym zachwytów nad
pięknem otaczającego świata, gdzie na
każdym kroku widać obecność Boga.
Zwycięzcami konkursu zostali:
- Miejsce I – Kacper Osuch
- Miejsce II – Kinga Kusz
- Miejsce III – Kinga Szykuła
Koniec konkursu nie oznaczał końca
naszego lirycznego popołudnia, pięknym podsumowaniem tego spotkania
były wystąpienia nauczycieli ZSO w
Krasnobrodzie, Marzeny Teterycz, Pawła Murdzka, Celiny Koisz i Marzanny
Tarłowskiej. Prezentowali oczywiście
twórczość Karola Wojtyły bądź też poezję z Nim związaną.
Wszystkim
uczestnikom
serdecznie dziękujemy
za liczny udział,
nauczycielom
za
współpracę a zwycięzcom gratulujemy. Kolejna edycja
konkursu już za rok.
B. Włodarczyk

Krasnobrodzcy Animatorzy Kultury nagrodzeni
oroczne spotkanie z twórcami i animatorami kultury z terenu powiatu zamojskiego odbyło się
20 maja 2014roku w Domu Kultury w
Łabuniach. Przybyłych gości powitali
wójt gminy Łabunie – Antoni Wojciech
Turczyn oraz starosta powiatu zamojskiego – Henryk Matej. Następnie zespół artystyczny „Łabuńskie Iskierki”
ze Szkoły Podstawowej w Łabuniach
zaprezentował wiązankę tańców ludowych. Zaproszeni goście mieli też
okazję obejrzeć prezentację multimedialną pokazującą zasoby naturalne,
dziedzictwo kulturowe, działania i
sukcesy mieszkańców Gminy Łabunie.
W podziękowaniu za aktywną i
kreatywną działalność w podejmowaniu zadań, które służyły popularyzacji,
upowszechnianiu i współtworzeniu
ponadczasowych wartości i kreowaniu
wizerunku kultury
regionu
starosta
zamojski wręczył
dyplomy i nagrody animatorom i
kreatorom
życia
kulturalnego z powiatu.
Z Krasnobrodu
nagrodzone zostały

C

następujące osoby: Danuta Kula – solistka i kierownik Krasnobrodzkiej Kapeli
Ludowej, Alina Słota – solistka zespołu folklorystycznego „Wójtowianie” za
wkład w kultywowanie folkloru ziemi

krasnobrodzkiej, Marzena Mazurek –
instruktor plastyki z Krasnobrodzkiego
Domu Kultury za rozwijanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci, Dorota

Szwal – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie za upowszechnianie czytelnictwa i budowanie nowoczesnego wizerunku biblioteki. Warto
dodać, że w kategorii: zespoły nagrodę
otrzymała „Kapela Krasnobrodzka”.
Po oficjalnej części spotkania goście udali się na poczęstunek, a potem
zwiedzali Olejarnię Świąteczną Tomasza Kostrubca w Ruszowie, gdzie
obejrzeli tradycyjny pokaz wyrobu
oleju, smakowali świeżo bity olej rzepakowy, a także mieli okazję zwiedzić
skansen olejarski i nabyć „olej świąteczny roztoczański” – doceniony jako
najlepszy produkt regionalny.
Należy podkreślić, że spotkania
takiego typu integrują animatorów
kultury. To miłe, że ich działania zostały zauważone i docenione przez władze
powiatu oraz motywują do dalszej pracy
na rzecz popularyzowania kultury małych ojczyzn. Zdjęcia z Dnia Animatora Kultury można
obejrzeć na stronie
internetowej www.
starostwozamojskie.pl.
Alina Słota
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Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
W dniu 25 maja 2014 roku odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, w których wybieraliśmy swoich przedstawicieli. W poniższym artykule przedstawiam informacje dotyczące wyników wyborów na terenie miasta i gminy Krasnobród.
Wyborcy głosowali w 11 obwodach.
Frekwencja wyborcza

Czerwiec 2014
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Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Ciąg dalszy ze str. 17
Ze względu na ograniczoną objętość naszego pisma nie
mamy możliwości podania wszystkich wyników głosowania na poszczególnych kandydatów do PE w naszej gminie,
ograniczymy się jedynie do podania ogólnej liczby głosów
oddanych na listę oraz na 3 kandydatów z danej listy, którzy
uzyskali największą liczbę głosów:
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro – 71 głosów
1. KAWA Franciszek Wiesław – 34
2. ŻACZEK Mirosław – 13
3. BENDER-MOTYKA Bogna Maria – 7
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy - 39
1. KOWALSKI MARIAN Janusz – 30
2. WIŚLIŃSKA Natalia Anna, PODSTAWKA Karol,
ŚWISZCZ Józef Wojciech – po 2
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy
Demokratycznej - Unia Pracy – 57
1. KURZĘPA Irena – 22
2. CZERNIAK Jacek Andrzej – 15
3.MORAWSKA Gertruda Gabriela – 11
Lista nr 4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
– 832
1. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 406
2. ZAWIŚLAK Sławomir – 269
3. PARUCH Waldemar – 111
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus
Twój Ruch – 25
1. NOWACKA Barbara Anna – 10
2. KURCZUK Grzegorz – 7
3. POZNAŃSKI Marek – 4
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Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława
Gowina – 25
1. STANISŁAWEK Andrzej Józef – 12
2. MAŃKA Andrzej – 4
3. JANISZEWSKI Jerzy Andrzej – 3
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza
Korwin-Mikke – 67
1. SZYMONA Jan Jacek – 28
2. KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj – 22
3. SŁOWIK Katarzyna Danuta – 6
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
– 115
1. GRAD Mariusz – 48
2. KAMIŃSKI Michał Tomasz – 39
3. LIPIŃSKA Monika Maria – 18
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe – 366
1. BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz – 310
2. TOKARSKA Genowefa – 19
3. HETMAN Krzysztof Andrzej – 18
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia – 8
1. SZEWCZYK Krzysztof – 3
2. DZIUDZIK Sławomir Marian – 2
3. DATYRA ELŻBIETA Beata – 1
Województwo lubelskie w europarlamencie będą reprezentować Mirosław Piotrowski (PiS) i Krzysztof Hetman
(PSL).
Na podstawie informacji podanych przez Państwową Komisję Wyborczą
oprac. M. Czapla
Szczegółowe wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego można zobaczyć na stronie internetowej pod adresem:
http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/

Dla nich matematyka jest łatwa
la nich matematyka jest łatwa
- należą do nich uczniowie z
Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie. Właśnie nastąpił moment
podsumowania konkursów matematycznych w bieżącym roku szkolnym.
Nasi uczniowie wypadli znakomicie.
Mamy czterech laureatów etapu finałowego konkursu matematycznego „Szpak” organizowanego przez
LSCDN w Zamościu, który swoim zasięgiem obejmuje dawne województwo
zamojskie. Są to uczniowie: Mateusz
Tkaczyk - kl.Va, Dominika Koperwas
– kl.Vb, Kacper Lalik – kl.Vc, Dominik
Tyrka – kl.Vc.
Ponadto nasza szkoła kolejny raz
była organizatorem konkursu „Maraton matematyczny”. W konkursie
brali udział uczniowie z terenu gminy.

D

Uczniowie z naszej szkoły zajęli czołowe lokaty:
kl. IV (udział wzięło pięć drużyn) II
miejsce: Mateusz Pryciuk i Dominik
Sowa – ZSP Krasnobród, III miejsce:
Michał Kustra i Kacper Bukała – ZSP
Krasnobród,
kl.V (udział wzięło siedem drużyn)

I miejsce : Mateusz Tkaczyk i Bartłomiej Kurantowicz oraz Kacper Lalik i
Dominik Tyrka – ZSP Krasnobród, II
miejsce: Bartosz Pomaniec i Michał
Lis – ZSP Krasnobród, III miejsce:
Dominika Koperwas i Alicja Kałuża –
ZSP Krasnobród,
kl.VI (udział wzięło sześć drużyn)
I miejsce: Adrian Dudek i Krystian
Gontarz – ZSP Krasnobród, II miejsce: Agnieszka Wołowiec i Ewa Dworniczak – ZSP Krasnobród, III miejsce:
Krzysztof Ujma i Bartłomiej Małek –
ZSP Krasnobród.
Gratulujemy uczniom i ich rodzicom!!!
BW i RK
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Korczakowi…

zkoda, że piękne chwile tak szybko mijają, szkoda bo taki właśnie
był ten czwartek 29 maja. Tego dnia w
Zespole Szkół działającym przy Sanatorium w Krasnobrodzie odbył się konkurs
poświęcony Januszowi Korczakowi -patronowi szkoły. Konkurs którego mottem
były słowa wielkiego człowieka - „Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały
świat”. Konkurs podzielony był na dwie
części - plastyczną, oraz recytatorską, a
skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z województwa
lubelskiego. Honorowy patronat nad
konkursem objął Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman.
Prace plastyczne przygotowane
przez dzieci i młodzież były na wysokim
poziomie. Ujmowały jednocześnie
swoją prostotą i kunsztem malarskim. W drugiej części konkursu
- recytatorskiej nie zabrakło chwil
wzruszeń gdy dzieci i młodzież
recytowały piękne i przejmujące
utwory, opowiadające o życiu, pracy i całkowitym poświęceniu dzieciom przez Janusza Korczaka.
Jury konkursu, miało duży kłopot aby wśród wszystkich prac,
oraz wystąpień wybrać i nagrodzić
te najlepsze.

Wśród prac plastycznych w kategorii
klas I-III szkół podstawowych I miejsce
zdobyła Paulina Greszta z Ulhówka, II
Magdalena Kilarska z Wywłoczki, III
Iza Pretko z Ulhówka.

W kategorii klas IV-VI najwyżej
ocenione były prace Łukasza i Jakuba
Bucior z Tarnawatki, III miejsce przyznano Julii Szymańskiej. Najlepsi z klas
gimnazjum to: I miejsce Justyna Ryn, II
miejsce Vanessa Kołtun, obie uczennice
ze Zwierzyńca, III miejsce Natalia Jaworska ze Szkoły przy DSK w Lublinie.
W części recytatorskiej w kategorii klas I-III szkół podstawowych najwyższy poziom zaprezentowała Natalia
Michnik ze Szczecina, przebywająca na
turnusie w sanatorium. II miejsce Filip Górnik z Krasnobrodu, III - Oliwia
Młynarczyk ze szkoły w Kaczórkach.
W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych zwyciężyła Julia Górnik z
Krasnobrodu, II miejsce Diana Buć ze
szkoły w Kaczórkach, III -Dominika
Gawron ze szkoły w Majdanie Wielkim.
W kategorii klas I-III Gimnazjum
pierwsze miejsce zdobyła Anna
Umińska z Krasnobrodu, II Monika Kania, III Małgorzata Kłos
- obie ze szkoły sanatoryjnej w
Krasnobrodzie.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursów, nauczycielom
którzy wspierali swoich podopiecznych w przygotowaniach, a także
wszystkimi którzy przyczynili się
do tego, aby dzień poświęcony Januszowi Korczakowi był piękny.
Wojciech Zdybel

Z teatralną wizytą w przedszkolu
„Czerwony Kapturek” i „Wojna domowa”, to dwa tytuły, które przygotowali
uczestnicy kółka teatralnego działającego w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
Ale jak to być powinno, jest
inscenizacja, to powinien też być odbiorca. A publiczność była… nie dość,
że bardzo liczna, to jeszcze wdzięczna
i szczera, bo najmłodsza, bowiem odbiorcami przygotowanych przedstawień
były przedszkolaki.
14 kwietnia 2014r. w małej sali gimna-
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stycznej Zespołu Szkół Podstawowych
w Krasnobrodzie już kolejny raz odbyła
się inscenizacja dla grup przedszkolnych. Ciepłe przyjęcie milusińskich
i przychylność Dyrekcji sprawiły, że
uczestnicy zajęć teatralnych chętnie i z
wielkim entuzjazmem przyjęli pomysł,
by wystąpić dla młodszych kolegów.
I zaczęło się …energicznie i śpiewająco
od „wojny domowej”, która wcale nie
była taka straszna, a w konsekwencji
przekazywała morał, że najważniejsza

w życiu jest rodzina. Następnie humorystycznie i wesoło, bo „Czerwony Kapturek” nie dość, że był łasuchem, to jeszcze chętnie zamienił się rolą i na chwilę
stał się wilkiem.
Wystarczyło kilka rekwizytów, dobry
nastrój, trochę pracy i zaangażowania i
wszystko się udało, bo przecież chcieć
to móc :).
Mamy nadzieję, że przedstawienia podobały się małym odbiorcom i niedługo
znowu się spotkamy.
M.K.

Comenius
Euroface

17.10.2011r.

