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Nowy chodnik do Podklasztoru

W dniu 17.07.2013 r. zostały zakoń-

czone prace budowlane przy remoncie 
chodnika przy drodze powiatowej nr 
3260L relacji Jacnia-Krasnobród-To-

maszów Lub. w m. Krasnobród ul. 3-go 
Maja – Tomaszowska. Prace remontowe 

wykonywał na zlecenie Burmistrza Kra-

snobrodu Zakład Gospodarki Komunal-
nej w Krasnobrodzie. W ramach prowa-

dzonych prac ułożono 370 m2 chodnika 
z kostki brukowej i ustawiono 462 mb 
obrzeży chodnikowych. Kostkę brukową 
i obrzeża na wykonanie remontu chodnika 
przekazał Zarząd Dróg Powiatowych w 
Zamościu w roku 2012.  Koszt realizacji 
remontu chodnika wyniósł 14.799,85 zł.

Przebudowa budynku  DPS 

w Krasnobrodzie 

W dniu 19 luty 2013 r. Powiat Zamoj-
ski podpisał umowę z Województwem 
Lubelskim na dofinansowanie projek-

tu pn. „Przebudowa budynku  DPS w 
Krasnobrodzie wraz z infrastrukturą to-

warzyszącą”  w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007-2013 ; oś prio-

rytetowa VIII  Infrastruktura społeczna, 
działanie  8.4 Pomoc społeczna.

Głównym celem projektu jest zrów-

noważony rozwój Powiatu Zamojskie-

go oraz wzrost jakości usług socjalnych 
świadczonych przez Powiat. Polepszony 
zostanie dostęp mieszkańców Powiatu 
do infrastruktury społecznej wysokie-

go standardu. Podniesie się jakość życia 
mieszkańców, szczególnie na obszarach 
wiejskich poprzez budowę zintegrowanej 
wspólnoty społecznej. 

W ramach projektu realizowane będą 
m. in. następujące działania: 
Przebudowa budynków Domu Pomocy 
Społecznej w Krasnobrodzie oraz wyko-

nanie remontu chodników, podjazdu oraz 
parkingu, a także estakady ma na celu:
- uzyskanie korzystnego efektu ekolo-

gicznego;
- poprawę komfortu cieplnego;
- zapewnienie normatywnych warunków 
cieplnych (zgodnie z wysokimi zapotrze-

bowaniami, jakie występują w tego typu 
jednostkach);
- podniesienie standardu użytkowania 
DPS;
- poprawę bezpieczeństwa osób zamiesz-

kujących DPS;
- poprawę estetyki i funkcjonalności tere-

nu wokół budynku.
Wartość projektu: 1.120.569,94 zł. 

Dofinansowanie z EFRR: 811.758,21 zł.
Termin zakończenia rzeczowego re-

alizacji projektu: 30.11.2013 r.

Jarmark w Krasnobrodzie

W niedzielę 4 sierpnia 2013r. w Kra-

snobrodzie odbył się Jarmark - impreza 
organizowana w ramach projektu: Współ-
praca gminy Krasnobród, Rymanów i So-

lec-Zdrój w zakresie rozwoju kompe-

tencji uzdrowiskowych i turystycznych, 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007 - 2013 Osi Prioryteto-

wej I: Nowoczesna gospodarka. Działanie 
operacyjne I.4. Promocja i współpraca. 

W ramach imprezy od godz. 16 na 
stadionie sportowym przy ul. Wczasowej 
funkcjonowały stoiska promujące m.in. 
walory uzdrowiskowe i turystyczne gmi-
ny Krasnobród i Roztocza, a także stoiska 
twórców ludowych, rękodzieła i inne.

Natomiast wieczorem odbyły się 
koncerty gwiazd: KRYSTYNY GIŻOW-

SKIEJ  i Zespołu CLIVER. Szerszą rela-

cję z imprezy opublikujemy w kolejnym 
wydaniu GK.

Materiały zebrała:

M. Czapla



Gazeta     rasnobrodzka 3Lipiec - Sierpień 2013



Gazeta     rasnobrodzka4 Lipiec - Sierpień 2013

Jubileusz 55-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Małym

W 
dniu 23.06.2013r. w Majdanie 
Małym odbyły się uroczysto-

ści z okazji 55-lecia miejscowej jednost-
ki Ochotniczej Straży Pożarnej. Roz-

poczęły się one o godz. 9.00 mszą św. 
w kaplicy pw. Św. Izydora odprawioną 
przez ks. prałata Eugeniusza Derdziuka 
- proboszcza Parafii Nawiedzania NMP 
w Krasnobrodzie

Dalsza część uroczystości jubile-

uszowych miała miejsce na placu przy 
strażnicy OSP i rozpoczęła się złożeniem 
meldunku Z-cy Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej w Warsza-

wie nadbrygadierowi Markowi Kowal-
skiemu przez Dowódcę Uroczystości, 
Komendanta Gminnego ZOSP RP w 
Krasnobrodzie druha Zbigniewa Wia-

trzyka.   
Po przeglądzie pododdziałów, pod-

niesieniu flagi państwowej i odegraniu 
hymnu, otwarcia uroczystości i powi-
tania wszystkich przybyłych dokonał 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Zamościu druh Kazimierz 
Mielnicki.

Wśród zaproszonych gości byli: 
Z-ca Komendanta Głównego Państwo-

wej Straży Pożarnej w Warszawie nad-

brygadier Marek Kowalski, Komen-

dant Wojewódzki PSP w Lublinie st. 
brygadier Tadeusz Milewski, Członek 
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP 
RP, Prezes Oddziału Wojewódzkiego 
województwa zachodnio-pomorskiego 
druh Stanisław Dycha, reprezentujący 
Prezesa Zarządu Głównego Waldemara 
Pawlaka, płk. Mieczysław Skiba – Ho-

norowy Prezes Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP, Komendant Miejski Państwo-

wej Straży Pożarnej brygadier Jacek 
Sobczyński, Z-ca Komendanta Miej-
skiego Państwowej Straży Pożarnej mł. 
brygadier Mirosław Michoński, Starosta 
Zamojski Henryk Matej, Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP i czło-

nek Zarządu Głównego ZOSP RP Kazi-
mierz Mielicki, Burmistrz Krasnobrodu 
Wiesław Chmilowiec, Z-ca Burmistrza 
Krasnobrodu Stanisław Jędrusina, Prze-

wodniczący Rady Miejskiej w Krasno-

brodzie Kazimierz Misztal oraz ks. Pra-

łat Eugeniusz Derdziuk.
W uroczystościach uczestniczyli 

także: poczet sztandarowy OSP Krasno-

bród i OSP Wólka Husińska, delegacje 
strażaków Państwowej i Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Wielopokoleniowa Or-

kiestra Dęta z Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury, druhowie i mieszkańcy Majda-

nu Małego.  
Po powitaniu głos zabrał Prezes 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Majda-

nie Małym druh Wiesław Mazurek, któ-

ry przedstawił rys historyczny OSP w 
Majdanie Małym. Następnie odbyło się 
poświęcenie i otwarcie nowo wyremon-

towanej remizy.  Poświęcenia dokonał 
ks. prałat Eugeniusz Derdziuk.

Bardzo ważnym punktem uroczy-

stości jubileuszowych było wręczenie 
odznaczeń pożarniczych.  Uchwalą Pre-

zydium Zarządu Oddziału Wojewódz-

kiego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nr 
3/2013 z dnia 28.01.2013r. Medalami 
za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni 
zostali:

Srebrnym 

1. Borek Mariusz, s. Grzegorza
2. Mazurek Wiesław, s. Franciszka
3.Tytuła Tomasz, s. Stanisława

Brązowym:
1. Kawalec Mirosław, s. Franciszka
2. Kopczyński Jan, s. Józefa
3. Mazur Sławomir, s. Jana
4. Smoluch Stanisław, s. Aleksandra

Odznaczenia wręczali: Z-ca Ko-

mendanta Głównego Państwowej Stra-

ży Pożarnej w Warszawie nadbrygadier 
Marek Kowalski, Członek Zarządu 
Głównego i jednocześnie Prezes Zarzą-

du Oddziału Powiatowego druh Kazi-
mierz Mielnicki, Członek Honorowego 
Zarządu Głównego - pułkownik w stanie 
spoczynku Mieczysław Skiba w asyście 
Komendanta Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej młodszego brygadiera 
Jacka Sobczyńskiego.

Uchwalą Prezydium Zarządu Od-

działu Powiatowego ZOSP RP w Za-

mościu nr 2/2013 z dnia 06.04.2013r. 
odznaką „STRAŻAK WZOROWY” 
wyróżnieni zostali:

1. Borek Sławomir, s. Grzegorza
2. Borek Wojciech, s. Grzegorza
3. Dziura Tomasz, s. Romana
4. Korga Jan, s. Edwarda
5. Kulas Stanisław, s. Bolesława
6. Łasocha Leszek, s. Józefa
7. Nizio Kamil, s. Tadeusza
8. Sopotnicki Piotr, s. Władysława

Uchwałą Prezydium Zarządu 
Gminnego ZOSP RP w Krasnobrodzie 
nr 3/2013 z dnia 18 kwietnia 2013r. 
odznakę za wysługę lat otrzymali:

70 lecie działalności w OSP:
- Skiba Mieczysław

55 lecie działalności w OSP:
- Garbula Jan
- Kopczyński Józef
- Kawalec Franciszek

45 lecie działalności w OSP:
- Magdziak Jan
- Smoląg Stanisław, s. Łukasza
- Tytuła Stanisław
- Tytuła Franciszek
- Bucior Franciszek

20 lecie działalności w OSP:
- Smoląg Grzegorz
- Dziura Marcin

15 lecie działalności w OSP:
- Dziura Tomasz
- Kulas Mirosław
- Piwko Stanisław
- Kawalec Mirosław
- Mazurek Wiesław

10 lecie działalności w OSP:
- Korga Jan
- Tytuła Tomasz               
- Nizio Tadeusz
- Prus Andrzej

5 lecie działalności w OSP:
- Łasocha Leszek
- Borek Mariusz
- Smoluch Stanisław
- Kopczyński Jan
- Borek Wojciech
- Sopotnicki Piotr
- Kulas Stanisław
- Smoluch Sylwester
- Gramatyka Stanisław
- Gramatyka Grzegorz
- Borek Sławomir
Gdy wszyscy druhowie zostali od-

znaczeni przyszedł czas na wystąpienia 
okolicznościowe zaproszonych gości, 
zarówno przedstawicieli PSP oraz władz 
samorządowych.

Głos zabrał również Prezes Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Majdanie Małym 
druh Wiesław Mazurek. 

Ciąg dalszy na str. 6
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Dużo różnorodnej muzyki, ta-

niec oraz spotkanie ze sztuką, 
tak w kilku słowach można określić to 
co działo się w Krasnobrodzie podczas 
tegorocznych dni miejscowości, które 
miały miejsce w dniach 19-21.07.2013r. 
Tradycyjnie organizatorami tego przed-

sięwzięcia był Burmistrz Krasnobrodu 
i Krasnobrodzki Dom Kultury, patro-

nat medialny nad wydarzeniem objęli: 
Tygodni Zamojski, Kronika Tygodnia, 
Gazeta Zamojska, portal internetowy 
Zamość onLine, Katolickie Radio Za-

mość i miesięcznik samorządowy Gaze-

ta Krasnobrodzka.
W piątek, 19 lipca w Krasnobrodz-

kim Domu Kultury odbył się wernisaż 
wystawy zatytułowanej „Laśmianowa 
Kolekcja Sztuki” ze zbiorów Zamoj-
skiego Towarzystwa „RENESANS”- 
współorganizatora spotkania.

Wernisaż rozpoczął się powitaniem 
przybyłych gości, którego dokonała Dy-

rektor KDK Mariola Czapla. Następnie 
głos zabrała Elżbieta Gnyp – Prezes wy-

żej wymienionego stowarzyszenia, ma-

larka i autorka jednej z prezentowanych 
na wystawie prac

Pani Prezes przybliżyła przybyłym 
ideę przedsięwzięcia, w kilku słowach 
opowiedziała o samym Stowarzyszeniu 
i autorach, którzy są twórcami przedsta-

wionej kolekcji.
Następnie Burmistrz Krasnobrodu 

Wiesław Chmielowiec, składając na 
ręce Pani Prezes kwiaty podziękował za 
współpracę zamojskiego Towarzystwa 
z KDK i wyraził nadzieję, na kolejne 
wspólne projekty.

Gospodarz naszego miasta wręczył 
również bukiet kolejnej autorce przyby-

łej na to spotkanie Joannie Brześcińskiej 
– Riccio, która dzieli swe życie między 
Polskę i Włochy.

Wśród gości przybyłych na wysta-

wę, był również Bogusław Bodes - ar-
tysta, wieloletni pedagog Liceum Sztuk 
Plastycznych w Zamościu.

Po obejrzeniu prezentowanych prac, 
przybyłych zaproszono do sali widowi-
skowej, gdzie odbyła się towarzysząca 
wystawie multimedialna wizualizacja 
dzieł z kolekcji, której realizatorem jest 
artysta dr hab. Włodzimierz Pastuszak 
- Prodziekan Wydziału Sztuki Nowych 
Mediów w Polsko – Japońskiej Wyż-

szej Szkole Technik Komputerowych w 
Warszawie.

W sobotę w godzinach porannych 
można było wziąć udział w corocznych 

Zawodach Wędkarskich o Puchar Bur-
mistrza Krasnobrodu. Ich zwycięzcą 
został Marek Olszewski, natomiast dwa 
równorzędne II miejsca zdobyli: Roman 
Gradziuk i Jarosław Żuk. Najlepsi węd-

karze zostali uhonorowani pucharami i 
pamiątkowymi dyplomami, które pod-

czas popołudniowego festynu wręczył 
im Burmistrz Krasnobrodu.

Około godziny 10.00 w centrum 
miasta, na Placu Siekluckiego rozpoczę-

ło się „Wakacyjne spotkanie z Renault 
Scenic – Roztocze 2013”. Były prezen-

tacje aut, sprzętu car audio, jazdy testo-

we, konkursy oraz pokazy ratownictwa 
medycznego.

Popołudniowa część sobotniego 
spotkania miała miejsce na stadionie 
sportowym i rozpoczęła się programem 
dla najmłodszych pt. „Biedroneczki są 
w kropeczki”, który porwał do aktywne-

go działania dzieci i sprawił, że chętnie 
włączały się w proponowane zabawy i 
konkursy.

Następnie zgromadzona publiczność 
mogła obejrzeć występ zespołu folklo-

rystycznego z Cypru, który możliwy był 
dzięki wieloletniej już współpracy ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Ludowego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczy-

zna”, organizatora Międzynarodowego 
Festiwalu Folklorystycznego „EURO-

FOLK” odbywającego się w Zamościu. 
Występ ten dzięki muzyce i tańcowi 
przybliżył publiczności cypryjską kul-
turę.

Kolejnym punktem programu były 
prezentacje wokalne młodzieży oraz po-

kaz tańca w wykonaniu Krasnobrodzia-

nina Patryka Kawki - dwukrotnego Mi-
strza Świata w electic boogie. Najpierw 
na scenie zaprezentowały się siostry 
Klaudia i Daria Gancarz, solistki zespo-

łu wokalnego „Aniołki” działającego w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury, potem 
zaśpiewała Aleksandra Gawron a tuż 
po niej dwie licealistki: Hanna Pawluk 
i Karolina Kawecka.

Po występach wokalnych przyszedł 
czas na taniec w wykonaniu samego mi-
strza - pokaz electric boogie zachwycił 
zgromadzoną publiczność.

Następnie najmłodsi uczestnicy fe-

stynu mogli wygrać wspaniałe nagrody 
ufundowane przez Centrum Nauki i Biz-

nesu „ŻAK” z Zamościa biorąc udział w 
przygotowanych konkursach.

Konkursy dla najmłodszych prowa-

dzone były także na stoisku Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Zamościu. Można tam było też po-

zyskać informacje i ulotki promujące 
zdrowy tryb życia oraz dokonać pomia-

ru ciśnienia.
Podczas trwania imprezy funkcjono-

wało również stoisko Roztoczańskiego 
Centrum Latarników Polski Cyfrowej, 
na którym prezentowano możliwości 
Internetu. 

W wieczornej części programu wy-

stąpiła grupa „Skaner”, która zadowoliła 
miłośników muzyki disco polo porywa-

jąc ich do tańca.
Gwiazdą wieczoru był doskonały 

wokalista Grzegorz Wilk, który wraz 
z zespołem zagrał i zaśpiewał wielkie 
przeboje muzyki rozrywkowej. Warto 
w tym miejscu dodać, że Wolf to artysta 
wszechstronny – jest nie tylko wokali-
stą, muzykiem, ale także autorem tek-

stów, kompozytorem i aktorem. 
Trzeci dzień obchodów dni miej-

scowości, tradycyjnie poświecony był 
orkiestrom, które prezentowały swoje 
umiejętności podczas XXIII Przeglądu 
Orkiestr Dętych, nad którym honorowy 
patronat objął Starosta Zamojski – Hen-

ryk Matej. 
W tym roku w przesłuchaniach wzię-

ło udział 7 orkiestr. Przegląd rozpoczął 
się przemarszem orkiestr z Placu Sie-

kluckiego ulicami Krasnobrodu na sta-

dion sportowy. Potem nadszedł czas na 
oficjalne rozpoczęcie muzycznej uczty, 
którego dokonał burmistrz Krasnobro-

du Wiesław Chmielowiec. Głos zabrał 
także obecny w Krasnobrodzie Marian 
Jaworski - radny Województwa Lubel-
skiego, który reprezentował Marszałka 
Województwa Lubelskiego Krzysztofa 
Hetmana. 

Zanim jednak rozbrzmiały prezen-

tacje poszczególnych orkiestr wszyscy 
muzycy odegrali wspólnie dwa utwory. 
Tą dużą orkiestrą dyrygował tradycyjnie 
p. Bogdan Pałczyński - kapelmistrz Or-
kiestry Dętej OSP w Tomaszowie Lub.

Po wysłuchaniu wszystkich wykonań 
nastąpiło uroczyste wręczenie nagród 
finansowych, pamiątkowych pucharów 
i dyplomów orkiestrom oraz kapelmi-
strzom, którego dokonali burmistrz 
Wiesław Chmielowiec, przewodniczący 
Rady Powiatu Zamojskiego Kazimierz 
Mielnicki i dyrektor Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury Mariola Czapla.

Ciąg dalszy na str. 6

DNI KRASNOBRODU
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DNI KRASNOBRODU
Ciąg dalszy ze str. 5

Nagrody ufundowali: Starosta Za-

mojski Henryk Matej, Burmistrz Kra-

snobrodu i Dyrektor KDK.
Krasnobrodzki Przegląd Orkiestr 

Dętych był także okazją do wręczenia 
Złotego Medalu „Zasłużony dla Pożar-
nictwa” dla Józefa Magryty - kapelmi-
strza Orkiestry Dętej ze Szczebrzeszyna. 
Medal został nadany przez Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP, a odznaczenia dokonał Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego  i czło-

nek Zarządu Głównego ZOSP RP Kazi-
mierz Mielnicki.

Tegoroczne obchody „DNI KRA-

SNOBRODU” zakończył koncert „Bie-

siadashow”, podzielony na trzy bloki 
tematyczne – folk, afro i rockshow, na 
które składały się znane szlagiery z mi-
nionych lat.

W imieniu organizatorów składamy 
serdecznie podziękowania wszystkim, 
którzy mieli swój udział w organizacji 
imprezy. W sposób szczególny dzięku-

jemy partnerom, którymi byli: Starostwo 
Powiatowe w Zamościu, Zamojskie To-

warzystwo „Renesans” i Klub scenicfo-

rum.pl, a także sponsorowi - Totalizato-

rowi Sportowemu Sp. z o. o. 

Dziękujemy Powiatowej Stacji Sa-

nitarno-Epidemiologicznej w Zamo-

ściu, Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” 
z Zamościa za włączenie się do progra-

mu imprezy i ufundowanie nagród dla 
dzieci oraz Krasnobrodzkiemu Towa-

rzystwu Wędkarskiemu za zorganizo-

wanie zawodów. Słowa podziękowania 
kierujemy również do strażaków z jed-

nostek OSP z terenu gminy Krasnobród 
oraz Policji za czuwanie na porządkiem 
i bezpieczeństwem podczas imprezy.

     

     

M.K.

Fotoreportaż – str. 14-15

Fot. Mariola Kawecka 

i Marzena Mazurek

Jubileusz 55-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Małym

Ciąg dalszy ze str. 4

Treść jego wystąpienia, nawiązują-

cego do historii i teraźniejszości OSP w 
Majdanie Małym publikujemy poniżej.

Na zakończenie oficjalnej części ju-

bileuszu zagrała Wielopokoleniowa Or-
kiestry Dęta z Krasnobrodu.

Warto dodać, że wizyta najwyższych 
władz Państwowej Straży Pożarnej pod-

czas uroczystości jubileuszowych nie 
tylko podniosła rangę tej uroczysto-

ści, ale była owocna również z innych 
względów (przyniosła również korzyści 
finansowe). Z-ca Komendanta Główne-

go Państwowej Straży Pożarnej w War-
szawie przekazał promesę w wysokości 
10 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup i 
montaż nowych drzwi garażowych wraz 
z otynkowaniem garażu OSP.

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Majdanie Małym

Rozległe działania wojenne w oko-

licach Krasnobrodu, zwane Bitwą pod 
Tomaszowem w 1939 roku, a następnie 
wysiedlenia spowodowały, że w naszej 
gminie spłonęło około 80% budynków. 
Zwarta, drewniana, kryta słomą  zabu-

dowa szybko uleciała z dymem.
Po wojnie nadal powstawały groźne 

pożary, w 1947 roku spłonęło 41 gospo-

darstw w sąsiednim Majdanie Wielkim, 
a w 1949 roku 102 budynki w naszym 
Majdanie Małym. Wówczas nasi miesz-

kańcy zrozumieli, że gdyby istniała 
Ochotnicza Straż Pożarna, to takich strat 
by nie było.

Starania dotyczące powstania straży 

podjął Wincenty Bełz. Docenili to ofice-

rowie pożarnictwa Mieczysław Skiba i 
Edward Kierepka i w 1957 roku założo-

na została Ochotnicza Straż Pożarna.
Funkcję prezesa kolejno pełnili: 

Wincenty Bełz, Józef Kopczyński, Jerzy 
Korga, Franciszek Mazurek, a naczelni-
ka Edward Smoluch, Józef Gramatyka, 
Edward Korga, Stanisław Tytuła, Fran-

ciszek Mazurek, Józef Kopczyński, Jan 
Garbula.

Aktualnie prezesem OSP jest Wie-

sław Mazurek, naczelnikiem Mariusz 
Borek, sekretarzem Mirosław Kawalec, 
skarbnikiem Leszek Łasocha, gospoda-

rzem Grzegorz Smoląg.
Nasza jednostka liczy 31 członków.
Pierwszą motopompę OSP otrzyma-

ła w 1958 roku, a remizę wybudowano 
w 1964roku. Aktualną remizę zaczęto 
budować 1994 roku. W 2011 otrzyma-

liśmy nową motopompę, a w 2012 roku 
samochód Star 244.

Na przełomie minionych lat jednost-
ka  gasiła liczne pożary, w tym leśne. 
Brała udział w licznych uroczystościach 
świąt państwowych, strażackich, ko-

ścielnych i regionalnych.
Jednostka podejmowała i realizowa-

ła liczne czyny społeczne w czasie bu-

dowy remizy strażackiej, drogi, szkoły i 
kościoła, telefonizacji i gazyfikacji.

Doskonaląc wyszkolenie braliśmy 
udział w zawodach sportowo-pożarni-
czych, a w 2011 roku uzyskaliśmy II 
miejsce w zawodach powiatowych.

Jednostka jest wdzięczna za troskli-
wą opiekę  i udzielaną wszechstron-

ną pomoc władzom gminy i powiatu,  

szczególnie Kazimierzowi Mielnickie-

mu – Prezesowi Zarządu Gminnego i 
Powiatowego oraz Członkowi Zarządu 
Głównego Związku OSP RP, Jackowi 
Sobczyńskiemu – Komendantowi Miej-
skiemu PSP w Zamościu, Wiesławowi 
Chmielowcowi – Burmistrzowi Krasno-

brodu, aktualnemu Zarządowi Związku 
OSP, weteranom – długoletnim komen-

dantom gminnym: Mieczysławowi Sie-

kluckiemu i Witoldowi Kołtunowi. 
Dziękujemy również mieszkańcom 

naszego Majdanu Małego za wspieranie 
naszych działań i udzielaniu nam pomo-

cy.
W imieniu Zarządu Ochotniczej 

Straży Pożarnej przyrzekam, że dołoży-

my wszelkich starań, aby kontynuować 
piękną i chlubną tradycję naszej Ochot-
niczej Straży Pożarnej.

Prezes OSP w Majdanie Małym

Wiesław Mazurek

  

  Materiały zebrała: 

M. Czapla

Fotoreportaż – str. 13

Koncert 

na Placu Siekluckiego

Krasnobrodzki Dom Kultury 
serdecznie zaprasza na kolejny kon-

cert organizowany w ramach letnich 
koncertów na Placu Siekluckiego.

W niedzielę 11.07.2013r. o go-

dzinie 19:00 będzie można posłu-

chać zespołu 4Heven.

Serdecznie zapraszamy!
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Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie – Etap II” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

F E S T Y N 
promujący projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie  - Etap II”

Krasnobród - 07.07.2013r.

W 
pierwszą niedzielę lipca 
(07.07.2013r.) w Krasnobro-

dzie odbył się festyn promujący projekt 
pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycz-

nej w Krasnobrodzie – Etap II” współfi-

nansowany ze środków Unii Europej-
skiej Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Wojewódz-

twa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.
W ramach festynu, wczesnym ran-

kiem odbyły się „Spławikowe zawody 
wędkarskie”, w których wzięło udział 13 
miłośników wędkowania. Trzech najlep-

szych wyłonionych podczas zawodów 
mieliśmy okazję poznać podczas podsu-

mowania zawodów, które miało miejsce 
na stadionie sportowym, tuż przed arty-

styczno-koncertową częścią festynu. Dy-

plomy, puchary oraz nagrody w postaci 
przedmiotów małej promocji zdobionych 
laserowo z logotypami Unii Europejskiej, 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
oraz nazwą promowanego projektu zwy-

cięzcom zawodów wręczył Burmistrz 
Krasnobrodu Wiesław Chmielowiec. 
Pierwsze miejsce w tej rywalziacji zajął 
– Grzegorz Synowiec, II – Kamil Sołtys i 
III – Tadeusz Gradziuk. Gratulujemy.

Zanim jednak odbyło się podsumo-

wanie zawodów na uczestników festynu 
czekało wiele atrakcji. Warto dodać, że 
były one udostępniane nieodpłatnie, tak 
więc chętnych nie brakowało. 

Już od godziny 12.00 na stadionie 
sportowym dzieci mogły korzystać ze 
zjeżdżalni gigant i zamku do skakania, a 
w sąsiedztwie stadionu nad zalewem, na 
uczestników festynu czekały atrakcje na 
wodzie: kajaki, rowery wodne, ratowni-
cza łódź wiosłowa. 

W tym samym czasie na odważnych 
gotowych do „wędrowania” kilka me-

trów nad ziemią czekał „park linowy” 
usytuowany w bezpośrednim sąsiedz-

twie zalewu. Można było podziwiać 
sprawność fizyczną i zręczność zarówno 
dzieci, młodzieży jak i dorosłych, którzy 
zdecydowali się pokonać „linową” trasę. 

O godzinę później - od 13.00 udostęp-

niona została kolejna atrakcja festynowa 
- jazda na koniu hippicznym. Jazdy te 
prowadzone były na terenie Sanatorium 
Rehabilitacyjnego pod czujnym okiem 
terapeutów. 

Dużym zainteresowaniem cieszył 
się również zielony kulig i przejażdżki 
bryczką. Chętnych do poznawania uro-

ków Krasnobrodu z bryczki, czy też z 
furmanek jeżdżących po ulicach miasta 
nie brakowało. 

Tuż przed artystyczno - koncertową 
częścią festynu odbył się jeszcze pokaz 
ratownictwa drogowego (cięcie samo-

chodu oraz jego gaszenie) zaprezentowa-

ny przez strażaków z Państwowej Straży 
Pożarnej w Zamościu oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Krasnobrodzie. 

Warto dodać, że festyn został wzbo-

gacony o dodatkową atrakcję jaką był 
wjazd na teren imprezy kawalkady skła-

dającej się z ponad 40 motocykli. Pięk-

ne maszyny zaprezentowało Kresowe 
Bractwo Motocyklowe i był to wkład 
członków stowarzyszenia w organizację 
festynu. Ponadto była też prezentacja 
możliwości Internetu przez wolontariu-

szy Roztoczańskiego Centrum Latarni-
ków Polski Cyfrowej.

Uczestnicy festynu mieli także okazję 
uczestnictwa w loterii festynowej. Wy-

pełniając stosowny kupon mogli wziąć 
udział w losowaniu przedmiotów małej 
promocji zdobionych laserowo z logo-

typami Unii Europejskiej, Regionalne-

go Programu Operacyjnego oraz nazwą 
projektu  – pendrive i zestawy do pisania 
długopis + ołówek. Należało tylko wy-

pełnić kupon konkursowy i być obecnym 
podczas losowania nagród.

Wieczorna część festynu poświęcona 
była głównie muzyce. Na scenie wystą-

piły zespoły „ŻUKI”  i „VOX”. Każdy 
z zespołów zaprezentował swój program, 
ale były też wspólne wykonania piosenek 
przez oba zespoły. Publiczność dobrze 
się bawiła śpiewając znane piosenki ra-

zem z artystami.

Na zakończenie imprezy odbył się po-

kaz laserowy z elementami pirotechniki 
z udziałem maszyn buchających ogniem  
pt. „Krasnobród w laserach i dźwięku” 
wszyscy obejrzeli go z wielkim zainte-

resowaniem. Była to bowiem pierwsza 
prezentacja laserów w Krasnobrodzie. 
Pokaz został zrealizowany przez wiodą-

cą firmę laserową w Polsce - VISUAL 
SENSATION Laser Show i Technologies 
z Wielkopolski. Firma ta przeprowadziła 
miedzy innymi pokaz laserowy podczas 
otwarcia stadionu w Poznaniu na Euro 
2012.

Festyn wraz z wszystkimi atrakcjami, 
zorganizowany przez Gminę Krasnobród 
przy współfinansowaniu środków Unii 
Europejskiej, odbył się na stadionie spor-
towym i w jego bliskim sąsiedztwie, w 
pobliżu wyspy, której zagospodarowanie 
jest realizowane w ramach projekt pn. 
„Rozbudowa infrastruktury turystycz-

nej w Krasnobrodzie  - Etap II”.

M. Czapla

Fotoreportaż – str. 28

Fot. Mariola Kawecka

XXXVIII 
Międzynarodowe 

Koncerty Organowe

Serdecznie zapraszamy na kolej-
ny koncert organowy w wykonaniu 
Gwendolyn Toth z New York, który 
odbędzie się w niedzielę 11.08.2013r. 
o godzinie 17:00 w Sanktuarium Ma-

ryjnym w Krasnobrodzie 
Wstęp wolny

Ks. Prałat  E. Derdziuk

Proboszcz Parafii NNMP 

Marek Kudlicki

Kierownik artystyczny 



Gazeta     rasnobrodzka8 Lipiec - Sierpień 2013

Fundusze Unii Europejskiej 
na rozbudowę infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie

Gmina Krasnobród ul.3 Maja 36; 

22-440 Krasnobród otrzymała 

dofinansowanie na realizację projektu 

pt. „Rozbudowa infrastruktury tury-

stycznej w Krasnobrodzie etap II” w 

ramach Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2007 – 2013 Osi priorytetowej 
VII Kultura, turystyka i współpraca 
międzyregionalna. Działanie 7.1. In-

frastruktura kultury i turystyki. 

W dniu 12 października 2011r. pod-

pisana została w tej sprawie umowa 
pomiędzy Województwem Lubelskim 
a Gminą Krasnobród o dofinansowanie 
projektu. Partnerami  projektu są:  Mia-

sto Tomaszów Lubelski; Gmina Toma-

szów Lubelski; Gmina Krasnobród. 

Całkowita wartość projektu wynosi: 

4.027.253,51 PLN

Kwota dofinansowania z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego wynosi 2.819.077,44 PLN  

co stanowi  70 % wartości pro-

jektu.

 

Cele projektu
Cel nadrzędny 

Zwiększenie udziału sek-

tora turystyki w gospodarce 
województwa lubelskiego oraz 
wzmocnienie atrakcyjności tu-

rystycznej Lubelszczyzny na 
rynku krajowym i zagranicz-

nym.
Cel główny 
Rozbudowa infrastruktury 

turystycznej oraz rozwój ak-

tywnych form turystyki promu-

jących wizerunek Lubelszczyzny jako 
regionu o dużej atrakcyjności turystycz-

nej.
Cele pośrednie projektu
Poprawa atrakcyjności turystycznej 

regionu oraz zwiększenie ilości produk-

tów turystycznych skoncentrowanych 
na wypoczynku aktywnym i stacjonar-
nym poprzez uatrakcyjnienie zbiornika 
wodnego w Krasnobrodzie wraz z towa-

rzyszącą infrastrukturą turystyczną.
Wypromowanie wizerunku Gminy 

Krasnobród jako regionu o dużej atrak-

cyjności turystycznej przy wykorzysta-

niu nowoczesnych narzędzi ICT.

Poprawa bezpieczeństwa turystów i 
powstałej infrastruktury poprzez insta-

lację monitoringu oraz  systemów na 
wypadek zagrożeń.

Zmniejszenie negatywnego wpływu 
infrastruktury turystycznej na środowi-
sko naturalne, a także obniżenie kosz-

tów jej utrzymania poprzez zastosowa-

nie energooszczędnego oświetlenia. 
     

W zakres rzeczowy projektu 
wchodzi:

1. Zagospodarowanie terenu wyspy 
na zbiorniku wodnym zalew w tym w 

szczególności:
a) Wykonanie ciągów komunikacyj-
nych na wyspie – 2230m2. 
b)  Budowa pawilonu sanitarnego na 
wyspie dostosowanego do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.
c) Realizacja budynku zaplecza dla 
basenów zwanego  filtrownią. 
d)  Budowa sieci kanalizacyjnej i wo-

dociągowej  na wyspie w tym prze-

pompowni ścieków.
e)  Wykonanie ledowego oświetlenia 
na wyspie poprzez montaż  14 latarni 
typu parkowego. 
f)   Wykonanie instalacji solarnych  na 
wyspie przeznaczonych do podgrze-

wania wody w basenach oraz wody 

dla potrzeb sanitarnych.   
g)  Budowa Mini Aquaparku z bu-

dynkiem małej pływalni  z basenem o 
wymiarach 6X12m i trzech basenów 
o wymiarach:;  5,66X10,6m; 6,3X6,3 
I  4,2X7,2m, 
h) Montaż brodzika z atrakcjami 
wodnymi  - tryskami wodnymi NI-

BRO, siedziskami i kurtyną wodną do 
prezentacji multimedialnych.

2. Budowa obiektów 
małej architektury:

- Wykonanie placu zabaw dla dzieci 
wraz z wyposażeniem.  
-  Montaż altan krytych trzciną  o średni-
cy 4,5m wyposażonych w siedziska oraz 
stoliki – 4 sztuki.  
-  Montaż ławek parkowych – 10,0szt.; 
montaż koszy na śmieci – 10,0szt.
-  Budowa przystani dla rowerów wod-

nych i kajaków na wyspie w formie po-

mostu pływającego dł. 18m - 1 kpl.
-  Budowa budynku kasy i ogrodzenia  
– 1 szt.
-  Budowa pomieszczeń przebieralni – 3 
szt. 

3.  Budowa urządzeń 
teletechnicznych na wyspie.

- Instalacja monitoringu na wyspie i 
przy Punkcie Informacji Turystycznej w 
Krasnobrodzie – 2 kpl. 

- Montaż tablicy meteorologicz-

nej – 1 szt..
- Montaż systemu zliczania go-

ści – 1 kpl. 
- Wykorzystanie szerokopa-

smowego dostępu do Internetu 
– Hotspoty i teletransmisja – 1 
kpl.
- Montaż infomatu  na wyspie -1 
szt. oraz  przy Punkcie Informa-

cji Turystycznej w Krasnobro-

dzie – 1 szt.  
- Wykonanie audio i wideo 
przewodnika z wykorzystaniem 
innowacyjnych narzędzi ICT – 
1 kpl.

4. Wykonanie deptaka spacerowego 
wraz ze ścieżką rowerową 

przy Al. N.M.P. w Krasnobrodzie.
Budowa chodnika z kostki bruko-

wej betonowej szarej długości 724m – 
1068,51m2.

Budowa ścieżki rowerowej z kostki 
brukowej betonowej kolorowej o długo-

ści około 724m – 1369,20m2. 
Budowa przejazdów przez chodnik i 

ścieżkę rowerową – 156,00m 
Łączna szerokość ścieżki pieszo-ro-

werowej wynosi – 4m. 
Ciąg dalszy na str. 9

Twój pomysł, europejskie pieniądze



Gazeta     rasnobrodzka 9Lipiec - Sierpień 2013

Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie – Etap II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Fundusze Unii Europejskiej na rozbudowę 
infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie

Ciąg dalszy ze str. 8

5. Budowa parkingu przy Punkcie 
Informacji Turystycznej

Budowa parkingu dla samochodów 
osobowych oraz autobusów z wykona-

niem kanalizacji burzowej. Powierzch-

nia parkingu wynosi 1209,000m2;
Budowa chodnika przy parkingu – 

74,20m2;
Powierzchnia zjazdu z drogi powia-

towej – 81,50m2

6. Budowa parkingu 
przy kaplicy na wodzie.

Budowa parkingu dla samochodów 
osobowych. Powierzchnia parkingu wy-

nosi 223m2.  
  

7. Budowa budynku Punktu Infor-

macji Turystycznej w Krasnobrodzie 
wraz przyłączami do sieci wodocią-

gowej, kanalizacyjnej, energetycznej 
oraz gazowej. Powierzchnia użyt-
kowa obiektu wynosi 110,57m2 a 

kubatura ogólna 363,77m3.

8. Na terenie Gminy Krasnobród 
oraz partnerów: Miasta Tomaszów 
Lubelski i Gminy Tomaszów Lubel-
ski w ramach projektu zrealizowany 
zostanie montaż małej architektury 

na Szlaku Bitew Tomaszowskich
- Tablice informacyjne związane z ozna-

kowaniem turystycznym do Szlaku 
Rowerowego Bitew Tomaszowskich 
-  6,00szt; 
- Montaż stojaków na rowery – 10,00 
szt.
-  Montaż ławek – 10,00 szt.
-  Montaż koszy na śmieci – 10,00 szt.   
-  Montaż deszczochronów – 5,00 szt.

W imieniu własnym i mieszkańców Wólki Husińskiej 
pragnę serdecznie i gorąco podziękować zespołowi wokal-
nemu Funkcjonariuszy Służby Więziennej Zakładu Karnego 
w Zamościu za piękną oprawę muzyczną, wykonane pieśni 
religijne i patriotyczne podczas uroczystości odpustowych 
ku czci św. Jana Chrzciciela w Wólce Husińskiej, które od-

były się w dniu 23 czerwca 2013r.
Szczególne podziękowania składam panu Marcinowi 

Puszka pomysłodawcy i założycielowi „Chóru Puszkina” za 
zorganizowanie przyjazdu zespołu, a tym samym za włącze-

nie się w życie religijne naszej wiejskiej wspólnoty.
Życzymy całemu zespołowi zdrowia oraz wszelkich 

Łask Bożych w obfitości za przyczyną Naszej Pani i Mat-
ki Bożej Krasnobrodzkiej oraz naszego patrona św. Jana 
Chrzciciela.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.

Mieczysław Dziura

PODZIĘKOWANIE
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W 
okresie 2 lat, trzy gminy Krasno-

bród, Solec-Zdrój i Rymanów 
wydadzą na promocję własnych gmin oraz 
rozwój turystyki i funkcji uzrowiskowych 
blisko 3 mln zł., 90% tej kwoty sfinansu-

je Unia Europejska. Gminy zorganizują 5 
konferencji i seminariów, wykonają 5 ra-

portów z badań marketingowych, opracują 
strategię rozwoju turystyki i funkcji uzdro-

wiskowych oraz  przeprowadzą największą 
w swojej historii kampanię promocyjną.

Projekt „Współpraca gminy Krasno-

bród, Solec-Zdrój i Rymanów w zakresie 

rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i 

turystycznych” bo o nim tu mowa, został 
pomyślany jako kontynuacja i uszczegóło-

wienie współpracy gmin uzdrowiskowych  
realizujących w latach 2010 – 2011 projekt: 
Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska 

– Perły Polski Wschodniej”  W projekcie 
tym uczestniczyły 33 podmioty, w tym 2 
uczelnie wyższe, 6 gmin uzdrowiskowych, 
22  przedsiębiorstwa uzrowiskowe oraz 3 
organizacje okołobiznesowe.  Spośród  6 
gmin uzdrowiskowych  wówczas współ-
pracujących, trzy: Krasnobród, Rymanów 
i Solec – Zdrój postanowiły zrobić kolejny 
krok do przodu opracowując  nowy projekt 
pozwalający na szeroką skalę , na wielu 
płaszczyznach,  stworzyć warunki  i rozwi-
jać funkcje turystyczne i uzdrowiskowe na 
własnym terenie.

Przedsięwzięcie finansowane jest przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębior-
czości w Warszawie w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
2007-2013  . Jego realizacja rozpoczęła 
się w sierpniu 2012 roku i potrwa do lipca 
2014 roku. Liderem projektu jest Gmina 
Krasnobród. 

Projekt ma charakter innowacyjny. 
Wykorzystuje współpracę 3 gmin do uzy-

skania efektów przekraczających prostą 
sumę efektów jakie osiągnęłyby gminy 
realizując zadania przewidziane w pro-

jekcie, każda we własnym zakresie. Jeżeli 
uwzględnimy fakt, że wkład własny gmin 
wynosi zaledwie 10 % to uzyskany efekt 
staje się ponad kilkunastokrotnie większy 
niż ten jaki każda z gmin mogłaby osią-

gnąć poza projektem finansując zadania 
rozwojowe za kwotę wkładu własnego.

Projekt rozwija funkcje turystyczno – 
uzdrowiskowe zarówno w krótkim okresie, 
głównie poprzez szeroką kampanię promo-

cyjną, jak i w długim: poprzez badania 
naukowe prowadzące do opracowania dłu-

goterminowej strategii w zakresie rozwoju 
kompetencji uzdrowiskowych i turystycz-

nych O ile, gigantyczna jak na warunki 
samorządów gminnych, kampania promo-

cyjna przekłada się wprost na wzrost ruchu 
turystycznego to profesjonalnie opracowa-

na strategia jest narzędziem optymalizacji 
decyzji rozwojowych podejmowanych za-

równo przez samorządy jak i przedsiębior-
ców czy inne podmioty na danym terenie. 

„Siłę rażenia” zapewnia projektowi 5 
obszarów jego oddziaływania:
-  Rozwój współpracy

-  Doskonalenie komunikacji

-  Promocja

-  Badania marketingowe

- Opracowanie strategii w zakresie kompe-

tencji turystyczno – uzdrowiskowych  wraz 

z tzw. „mapą drogową”.

Pierwszy obszar obejmuje organiza-

cję 5 konferencji, seminariów naukowych 
oraz warsztatów dla uczestników projektu, 
służących stymulowaniu powiązań koope-

racyjnych oraz propagowaniu idei reali-
zacji wspólnych przedsięwziąć i dobrych 
praktyk. Pierwsza konferencja, otwierają-

ca projekt odbyła się w Krasnobrodzie w 
styczniu 2013 roku i poświęcona była po-

kazaniu o jakie środki finansowe będziemy 
mogli się starać w latach 2014-2020. Dru-

ga poświęcona: Determinantom rozwoju 
przedsiębiorczości na obszarach turystycz-

no – uzdrowiskowych Polski Wschodniej” 
w czerwcu w Rymanowie. Na przełomie 
listopada i grudnia planowana jest orga-

nizacja seminarium naukowego w Solcu 
– Zdroju, którego celem będzie przygo-

towanie przez naukowców, referatów od-

powiadających na najważniejsze pytania 
stawiane przez współpracujące gminy, w 
tym m.in. dotyczące analizy naturalnych 
predyspozycji do rozwoju Krasnobrodu 
jako miejscowości uzdrowiskowej. 

Najprawdopodobniej w maju 2014 
roku zorganizowane zostanie w Krasno-

brodzie seminarium prezentujące wyniki 

badań marketingowych a na przełomie 
czerwca i lipca także w Krasnobrodzie, 
konferencja podsumowująca  projekt na 
której zaprezentowana zostanie strategia 
rozwoju funkcji turystyczno  - uzdrowi-
skowych w gminie Krasnobród, Rymanów 
i Solec – Zdrój.

Doskonalenie komunikacji dotyczy 
głównie zespołu projektowego i wyko-

nawców projektu. W tym celu zbudowano   
informatyczną platformę komunikacyjną 
pozwalającą na sprawną wymianę infor-
macji pomiędzy uczestnikami projektu. 
Ponadto opracowano stronę internetową 
promującą projekt, gminy partnerskie i 
ich potencjał turystyczno – uzdrowiskowy 
a także służącą do komunikowania się ze 
społeczeństwem oraz potencjalnymi ryn-

kami turystycznymi. Jej adres: http://ma-

lowniczeuzdrowiska.pl

Największym zadaniem w projekcie 
jest zakrojona na szeroką  skalę kampania 
promocyjna realizowana pod hasłem „Ma-

lownicze uzdrowiska, bliżej niż myślisz”. 
Obejmuje ona m.in. organizację 3 jarmar-
ków, produkcję 30-sekundowego spotu 
telewizyjnego promującego usługi tury-

styczno – uzdrowiskowe gmin partnerskich 
oraz jego 178 – krotną emisję w telewizji 
regionalnej i 72-krotną w telewizji ogól-
nokrajowej. Zaplanowano zamieszczenie 
80 ogłoszeń prasowych, druk 3-tomowego 
albumu fotograficznego, kilku tysięcy pla-

katów, ulotek i  broszur informacyjnych 
oraz produkcję  ponad 20 000 gadżetów 
/m,in piłek, koszulek, długopisów, toreb  
itp./i wizualizacji terenów inwestycyjnych 
oferowanych przez samorządy a także wy-

konanie innych urządzeń wspomagających 
promocję jak witacze, tablice informacyjne 
czy roll – upy.

Jarmarki w Krasnobrodzie i Solcu od-

były się 4 sierpnia 2013 roku, zaś w Ryma-

nowie 17i 18 siepnia. Emisja spotu promu-

jącego 3 gminy rozpoczęła się w czerwcu 
br. Prowadzona jest w w TVP 1 i TVP 2, 
w TVN oraz w 3 telewizjach regionalnych: 
TVP Rzeszów, Lublin i Kielce. Spot będzie 
emitowany do lipca 2014 roku. 

Czwarty,  jeden z  najważniejszych  ob-

szarów oddziaływania projektu to badania 
marketingowe pozwalające m.in na nie-

zwykle precyzyjną diagnozę poziomu roz-

woju usług turystyczno – uzdrowiskowych 
we  współpracujących gminach.  Obejmują 
one:
- określenie barier inwestycyjnych przed-

siębiorstw działających w sektorze tury-

styki.
- zbadanie natężenia ruchu turystycznego w 
poszczególnych sezonach turystycznych.
- określenie profilu turysty (pod względem 
m.in. wykształcenia, dochodów, miejsca 
pochodzenia).

Ciąg dalszy na str. 11

JEDEN + JEDEN + JEDEN = 4
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Ciąg dalszy ze str. 10

- badanie  postrzegania miejscowości 
uzdrowiskowych, odbioru promocji gminy 
w śród turystów z całego kraju.
- badanie postrzegania oferty uzdrowisko-

wej i turystycznej wśród mieszkańców 
gminy, przedsiębiorców oraz turystów.

Między innymi wyniki tych badań 
pozwolą na opracowanie dokumentów o 
charakterze strategicznym dla każdej z 

gmin wraz z tzw. „mapą drogową”  Jest to 
najważniejszy – piąty obszar oddziaływa-

nia projektu i zarazem jego najważniejszy 
produkt. Prace nad pierwszym  raportem 
z badania klimatu inwestycyjnego zostały 
zakończone. Dokument jest dostępny w 
Urzędzie Miasta w Krasnobrodzie. Jego 
skrót został zamieszczony na stronie inter-
netowej projektu: www.malowniczeuzdro-

wiska.pl 

Projekt dla samorządów i lokalnych 
społeczności jest niczym wędka dla rybaka 
– pozwala osiągać zwielokrotnione efekty 

przez wiele lat. Jego efektywność wymaga 
jednak, konsekwencji działania, niejed-

nokrotnie zmiany sposobu myślenia oraz 
współpracy, na szczeblu pomiędzy samo-

rządami, w ramach samorządów jak rów-

nież pomiędzy różnego typu podmiotami 
i mieszkańcami w gminach realizujących 
projekt. Wędki w dłoń, czas na połowy.

Stanisław Jędrusina 

– z-ca Burmistrza Krasnobrodu,

Władysław Molas 

– koordynator projektu

JEDEN + JEDEN + JEDEN = 4

Współpraca gminy Krasnobród, Rymanów i Solec-Zdrój w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych

Rowerem po krasnobrodzkich szlakach

W 
dniach 15-23.06.2013r. w oko-

licach Krasnobrodu, Zamościa 
i Krasnegostawu odbyły się Mistrzostwa 
Europy w Rowerowej Jeździe na Orienta-

cję (MTBO) zorganizowane przez Zachod-

nio Pomorski Związek Orientacji Sporto-

wej. 
Zamojszczyzna po raz pierwszy była 

areną zawodów tej rangi i cieszy fakt, że 
Krasnobród był jednym z współorgani-
zatorów tego wydarzenia i gościł jego 
uczestników.

W zawodach wzięło udział  276 za-

wodników z 21 państw Europy. 
Jazda rowerowa na orientację jest dość 

nową dyscypliną sportu ale cieszy się coraz 
większą popularnością i jak sama nazwa 
wskazuje polega na odnalezieniu w wy-

znaczonej kolejności punktów kontrolnych 
zaznaczonych na mapie w danym terenie. 
Najlepsi muszą zatem oprócz doskonałej 
kondycji posiadać umiejętności nawiga-

cyjne, aby precyzyjnie i szybko odnajdy-

wać  kolejne punkty kontrolne w terenie.  
Warto wspomnieć, że w tego typie rywali-
zacji jej przebieg nie jest tak klarowny jak 
w innych dyscyplinach sportowych, ale z 
całą pewnością można stwierdzić, że jest 
bardzo widowiskowy. Wynika to z faktu, 
że orientacja sportowa jest bardziej dyscy-

pliną sportu, której stadionem są tereny le-

śne i stąd wynika trudność pokazania trwa-

jącej rywalizacji. Dodatkowo zawodnicy 
pomiędzy poszczególnymi punktami kon-

trolnymi sami wybierają wariant dotarcia 
do nich. Jest to najbardziej istotny element 
tej dyscypliny sportu. 

W tegorocznych zmaganiach, trasy 
zawodów na dystansie sprinterskim i pod-

czas zawodów sztafetowych przebiegały 
głównie  na terenie Krasnobrodu.  Pod tym 
względem biorąc pod uwagę przepiękne 
położenie tych terenów wokół stawów, 

można było lepiej obserwować  zmagania 
zawodników i zapoznać się z istotą tej dys-

cypliny. Teren był bardzo ciekawy i uroz-

maicony i przebiegał częściowo poprzez 
obszary leśne wokół Ośrodka Wypoczyn-

kowego w Pszczelińcu  jak i tereny same-

go miasta Krasnobrodu, co sprawiło, że 
zawodnicy mieli do pokonania bardzo cie-

kawą i urozmaiconą nawigacyjnie trasę. 
Można było kibicować nie tylko zawo-

dowcom walczącym o medal, (reprezenta-

cji seniorów, młodzieżowców i juniorów) 
ale obejrzeć także chętnych zawodników, 
którzy postanowili  stanąć do rywalizacji i 
spróbować swoich sił w zawodach otwar-
tych. Tutaj każdy kto miał rower i chęci 
mógł wystartować na trasach odpowiada-

jących swoim umiejętnością i aktualnej 
kondycji fizycznej. 

Podczas Mistrzostw w okolicach Za-

mościa i Krasnobrodu Finowie zdomi-
nowali rywalizację sztafet i w kategorii 
damskiej i męskiej złote medale przypadły 
reprezentantom tego kraju, srebro zdobyli 
Rosjanie a brąz Słowaczki i Czesi .Nasza 
reprezentacja w składzie Anna Kamińska 
i Maciej Gromadka po trzeciej zmianie 
zajmowała drugie miejsce i bardzo drobny 
błąd na ostatniej zmianie spowodował, że 
znalazła się zaraz za podium na czwartej 
pozycji.

Najliczniejszą grupę podczas całych 
zawodów stanowili obok Polaków zawod-

nicy z Rosji i było ich 64. Rosjanie tak-

że zdobyli kilka medali. Medale ponadto 
zdobywali zawodnicy z Czech, Wielkiej 
Brytanii, Szwecji, Danii, Francji, Litwy, 
Polski, Ukrainy i Szwajcarii. Zdecydo-

wana większość ekip /90 %/ była zakwa-

terowana w Ośrodku Wypoczynkowym w 
Pszczelińcu, gdzie  były znakomite warun-

ki do regeneracji sił po trudnych zmaga-

niach oraz spokój do przygotowania się na 

następne starty. Właściciel Ośrodka pan 
Tadeusz Wszoła mówił, że po raz pierwszy 
widzi tak zorganizowaną grupę w dodatku 
z tylu różnych państw – po godzinie 22 
codziennie była cisza i spokój, a jak przy-

szedł czas na zabawę po ciężkich całotygo-

dniowych zmaganiach, to nie widział tak 
doskonale umiejących bawić się ludzi do 
białego rana. 

Duże zaangażowanie całych władz lo-

kalnych  w organizację Mistrzostw Europy 
bardzo pomogło sprawnie przeprowadzić 
całe zawody.  Dużą pomocą dla Nas było 
zabezpieczenie tego co najistotniejsze dla 
wszystkich zawodników zarówno podczas 
jak i  po pokonaniu trasy czyli picia. I tu 
należą się szczególne podziękowania spon-

sorowi napojów Uzdrowisku w Horyńcu – 
pogoda była przepiękna ale wysoka tem-

peratura powodowała, że zawodnicy mieli 
naprawdę bardzo duże zapotrzebowanie na  
płyny, których organizator miał pod dostat-
kiem dla wszystkich. 

Mapy na których zostały rozegrane 
Mistrzostwa Europy dzięki dużemu wspar-
ciu Nadleśnictwa w Zwierzyńcu zostaną 
teraz wykorzystane do celów edukacyj-
no-szkoleniowych i zostaną tam ustawio-

ne stałe punkty kontrolne /Zielony Punkt 
Kontrolny/ i wszyscy zarówno mieszkańcy 
jak i osoby przyjezdne będą mogły zoba-

czyć na czym polega orientacja sportowa 
i spróbować swoich sił w odnajdywaniu 
punktów kontrolnych. Mapy będą ogólnie 
dostępne w Internecie i można je będzie 
znaleźć na stronie zarówno Urzędu Miasta 
Krasnobród jak  i na stronie http://www.

okobnol.lasy.gov.pl/web/okobnol/zpk 

W przyszłym roku planowane jest 
rozegranie w okolicach Krasnobrodu ko-

lejnych zawodów tym razem w biegu na 
orientację. 
   Jan Cegiełka

Fotoreportaż - str. 16

Fot. Mariola Czapla

Adam Hyjek
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Nowy sprzęt dla KDK od Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zgodnie z umową 
nr 00892/13/FPK/

NCK zawartą w dniu 22 maja 
2013r. pomiędzy Minister-
stwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego reprezentowa-

nym przez Dyrektora Naro-

dowego Centrum Kultury 
a Krasnobrodzkim Domem 
Kultury, pod koniec lipca br. 
Krasnobrodzki Dom Kultury 
dokonał zakupu sprzętu na-

głośnieniowego i oświetle-

niowego w ramach projektu 
pn. „Krasnobrodzka plat-
forma edukacji kulturalnej 
- zakup oświetlenia oraz na-

głośnienia na cele animacji 
kulturalnej” realizowanego 
z programu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
„Rozwój infrastruktury kul-
tury” priorytet „Infrastruktura 
domów kultury”. 

Na realizację tego zada-

nia KDK otrzymał dofinan-

sowanie ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w wysokości 
100.000,00 zł. oraz dotację celową z bu-

dżetu gminy Krasnobród w wysokości 
35.800,00 zł. jako wkład własny KDK, 
tak więc ogólna wartość projektu wy-

niosła 135.800,00 zł.
Dzięki powyższym funduszom za-

kupiono wysokiej klasy sprzęt nagło-

śnieniowy i oświetleniowy: ZESTAW 
NAGŁOŚNIENIOWY, na który skła-

dają się: 1) Kolumna głośnikowa ak-

tywna - 4 szt., 2) Kolumna głośnikowa 
niskotonowa aktywna – 2 szt., 3) Mo-

nitor odsłuchowy kolumna głośnikowa 
aktywna szerokopasmowa - 2 szt. 4) 
Cyfrowy stół mikserski - 1 szt., 5) Ca-

ses na konsoletę cyfrową - 1 szt., 6) Po-

dwójny odtwarzacz CD/MP3/SD/USB 
- 1 szt., 7) Stagebox - przewód wielo-

parowy na bębnie 24 wejścia 8 wyjść, 

30 mb, - 1 szt. 8) Mikrofon dynamiczny, 
kardioidany - 6 szt., 9) Mikrofon wokal-
no-instrumentalny - 2 szt., 10) Statyw 
kolumnowy - 6 szt., 11) Przewód mi-
krofonowo-sygnałowy dł. 10mb. - 18 
szt., 12) Statyw mikrofonowy - 9 szt., 
13) Przewody mikrofonowe dł. 15 mb 
- 5 szt., 14) Kolumna szerokopasmowa, 
moc. 150W - 6 szt., 15) Przewód gło-

śnikowy (2x1,5 mm) dł. 50 mb. - 1 szt., 
16) Konsola mikserska, min. 12 wejść 
XLR - 1 szt. oraz ZESTAW OŚWIE-

TLENIOWY, na który składają się: 1) 
Ruchoma głowa typu SPOT na żarówce 
wyładowczej 250W wraz z żarówką - 3 
kpl., 2) Urządzenie do regulacji oświe-

tlenia (dimmer 12 kanałów) - 1 szt., 3) 
Pulpit nastawczo-sterowniczy DMX - 1 
szt., 4) Przewód sygnałowy DMX dł. 
20mb. - 4 szt.

Dostawcą sprzętu była 
firma ESS Audio Sp. z o.o., 
ul. Graniczna 17, 05-092 Ło-

mianki, wyłoniona w wyniku 
przetargu nieograniczonego 
(w terminie składania ofert 
złożono 3 oferty), która zaofe-

rowała najkorzystniejszą cenę 
– 135.523,86 zł.

Główne cele realizowa-

nego projektu to poszerzenie 
oferty kulturalnej dla dzieci 
i młodzieży, grup nieformal-
nych oraz środowisk twór-
czych, poprawa jakości pracy 
KDK, zwiększenie oferty kul-
turalnej poprzez wielofunk-

cyjne wykorzystanie sceny 
i sali koncertowo teatralnej 
oraz sali wielofunkcyjnej do 
organizacji warsztatów, wer-
nisaży, pokazów, wystaw, 
zajęć tanecznych, aktywiza-

cja środowiska wsi poprzez 
wznowienie działań z zakresu 
edukacji kulturalnej w świe-

tlicach wiejskich, pozyskanie 
nowych odbiorców, uczest-
ników spektakli teatralnych, 

muzycznych oraz innych wydarzeń kul-
turalnych, dostosowanie domu kultury 
do wymogów stawianych przez rozwój 
nowych technologii i wysokich oczeki-
wań społecznych.

Spośród wszystkich projektów, za-

równo unijnych jak i ministerialnych, 
jakie dotychczas realizował KDK, pro-

jekt pn. „Krasnobrodzka platforma 
edukacji kulturalnej - zakup oświetle-

nia oraz nagłośnienia na cele animacji 
kulturalnej” jest projektem o najwyż-

szej wartości i najwyższym dofinanso-

waniu, jakie udało się pozyskać, a także 
jest pierwszym projektem inwestycyj-
nym realizowanym przez KDK.

M. Czapla

X OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY „KRASNOBRODZKA WIEŻA”

Burmistrz Krasnobrodu i Krasnobrodzki Dom Kultury serdecznie zapraszają na X Otwar-

ty Turniej Szachowy „Krasnobrodzka Wieża”,który odbędzie się w niedzielę 11 sierpnia 
2013r.na Placu Siekluckiego w centrum Krasnobrodu (w przypadku niesprzyjających warun-

ków atmosferycznych Turniej zostanie rozegrany w sali Krasnobrodzkiego Domu Kultury). 
Początek turnieju - godz. 10.00. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.



55-lecie OSP w Majdanie Małym

23.06.2013r.





Mistrzostwa europy w rowerowej 
jeździe na orientację

15-23.06.2013r.
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„Determinanty rozwoju przedsiębiorczości 
na obszarach turystyczno 

– uzdrowiskowych Polski Wschodniej”

Była to druga z kolei konferencja 
organizowana w ramach pro-

jektu „Współpraca gminy Krasnobród, 
Solec – Zdrój i Rymanów w zakresie 
rozwoju kompetencji uzdrowiskowych 
i turystycznych”. Jej celem było za-

proponowanie oraz przedyskutowanie 
różnych rozwiązań zmierzających do 
rozwoju przedsiębiorczości w gminach 
realizujących projekt. Zaproponowano 
5 tematów do dyskusji i tym samym 5 
rozwiązań, których wdrożenie mogłoby 
przyczynić się do rozwoju gospodarcze-

go gmin. Poszczególne tematy przedsta-

wiło 5 ekspertów, którzy jednocześnie 
moderowali dyskusje w panelach.

Spotkanie odbyło się w Rymanowie 
26 czerwca 2013 roku. Obok władz oraz  
przedstawicieli urzędów w Krasno-

brodzie, Rymanowie i Solcu -  Zdroju 
udział wzięli przedsiębiorcy reprezentu-

jący współpracujące gminy. 
Pierwszy temat: „Współpraca w 

ramach klastra turystyczno-uzdrowi-

skowego szansą na rozwój gospodar-

czy gmin” zaprezentowała Małgorzata 
Gałczyńska – dyrektor Działu Rozwoju 
Lokalnego Fundacji Rozwoju Lubelsz-

czyzny w Lublinie. 
„Klaster to geograficzne skupisko 

wzajemnie powiązanych firm, wyspe-

cjalizowanych dostawców, jednostek 
świadczących usługi, firm działających 
w pokrewnych sektorach i związanych z 
nimi instytucji w poszczególnych dzie-

dzinach, jednocześnie współ-
działających i konkurujących 
ze sobą” Na przykładzie Lubel-
skiego Klastra Ekoenergetycz-

nego wskazała na możliwości 
rozwojowe poprzez przygoto-

wanie oferty biznesowej kla-

stra, jakiej żaden z podmiotów 
w nim uczestniczący nie mógł-
by przygotować samodzielnie. 
W wykładzie znalazła się dłu-

ga lista korzyści jakie osiąga-

ją firmy należące do klastra. 
Zaprezentowane zostały także 
założenia polityki klastrowej w Polsce 
do 2020 roku, a także  możliwości finan-

sowania działalności klastrów w ramach 
funduszy unijnych w latach 2014-2020.

Ewa Witkowska – Piwko – kie-

rownik Oddziału Lubelskiej Fundacji 
Rozwoju w Tomaszowie Lubelskim i 
jednocześnie radna Rady Miasta Toma-

szowa Lubelskiego mówiła o „Karcie 

rabatowej – jej zastosowaniach,  stu-

diach przypadków, symulacjach wpływu 

stosowania kart na poziom ruchu tury-

stycznego i sanatoryjnego oraz docho-

dów przedsiębiorców”. Karty rabatowe 
to nowoczesny element marketingu. 
Podnoszą one prestiż firm i uczestniczą 
w budowaniu ich image’u, ułatwiają 
obsługę klientów i zachęcają do stałe-

go korzystania z usług. Mechanizmy te 
zostały omówione na przykładzie Karty 
Rabatowej Agencji Rozwoju Roztocza

Dobre praktyki w wykorzystywaniu 
funduszy europejskich przez przedsię-

biorców przedstawił Adam Piekara – 
specjalista ds. projektów europejskich, 
ekspert zewnętrzny oceniający projekty 
Programu  Operacyjnego Innowacyj-
na Gospodarka Działanie 8.1 i 8.2 oraz 
asesor oceniający pod względem tech-

nicznym, technologicznym,  finanso-

wym i jakościowym projekty składane 
do RPO województwa podkarpackiego. 
Prowadzący panel zaprezentował wiele 
interesujących przykładów wykorzysta-

nia środków europejskich z kończącej 
się w 2013 roku perspektywy finanso-

wej. W nowej perspektywie finansowej 
rozwój przedsiębiorczości po części 
finansowany będzie między innymi z 
następujących programów: Infrastruk-

tura i Środowisko 21 533,9 mln euro, 
Inteligentny Rozwój 7 233,6 mln euro, 
Wiedza, Edukacja, Rozwój 2 228,0  mln 

euro, Polska Cyfrowa 1 971,8 mln euro, 
Polska Wschodnia 1 713,1 mln. Ponad-

to dostępne będą środki z programów 
wojewódzkich, m.in. województwa lu-

belskiego 2,0 mln euro, woj. Podkarpac-

kiego 1,9 mln i Świętokrzyskiego 1,2 
mln zł. 

„Odnawialne źródła energii – zna-

czenie dla miejscowości turystyczno 

– uzdrowiskowych, efektywność eko-

nomiczna, źródła finansowania” były 
tematem panelu prowadzonego przez 
Marka Ciastocha - właściciela Centrum 
Finansowo - Inwestycyjnego „Partner”, 
byłego prezydenta m. Zamościa oraz 
kanclerza Wyższej Szkoły Humani-
styczno- Ekonomicznej w Zamościu.

Energia odnawialna to energia uzy-

skiwana z naturalnych, powtarzających 
się procesów przyrodniczych,  której 
zasoby uzupełniają się w naturalnych 
procesach, co praktycznie pozwala 
traktować je jako niewyczerpalne. Od-

nawialne źródło energii to takie, które 
w procesie przetwarzania wykorzy-

stuje energię wiatru, promieniowania 
słonecznego, geotermalną, fal, prądów 
i pływów morskich, spadku rzek oraz 
energię pozyskiwaną z biomasy, bioga-

zu wysypiskowego, a także z biogazu 
powstałego w procesach odprowadzania 
lub oczyszczania ścieków albo rozkła-

du składowanych szczątek roślinnych i 
zwierzęcych.

Duże zainteresowanie słuchaczy 
koncentrowało się na wykorzystaniu 
energii słonecznej i wiatrowej. Cieplne 
kolektory słoneczne z powodzeniem 
wykorzystywane są do ogrzewania 
wody użytkowej, basenów i do wspo-

magania centralnego ogrzewania jak 
również stosowane są w suszarnictwie. 
Wśród ogniw fotowoltaicznych do wy-

twarzania energii elektrycznej 
z promieniowania słonecznego 
wyróżnia się: ogniwa hybry-

dowe, termosłoneczne, wyso-

kotemperaturowe, dachówki 
fotowoltaiczne, elastyczne 
cienkowarstwowe, okna z prze-

zroczystych ogniw, elektrownie 
słoneczne.

Wykorzystywanie odna-

wialnych źródeł energii ma 
szczególne znaczenie na tere-

nach uzdrowiskowych gdzie 
dbałość o środowisko natural-

ne, w tym o czystość powietrza winna 
być największa. Zaproponowane roz-

wiązania są ofertą zarówno dla przed-

siębiorców, którzy chcieliby w ten spo-

sób obniżać koszty energii jak i dla tych, 
którzy poprzez taka działalność chcieli-
by uzyskać nowe źródła dochodów.

Ciąg dalszy na str. 18
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Ciąg dalszy ze str. 17

Piąty panel poświęcony partnerstwu 
publiczno – prywatnemu poprowadził dr 
Tomasz Soliński - wiceprezydent Kro-

sna i zarazem  wykładowca 
Wyższej Szkoły Informatyki 
i Zarządzania w Rzeszowie 
oraz Wyższej Szkoły Euro-

pejskiej im. ks. Józefa Tisch-

nera w Krakowie.
Partnerstwem publiczno-

prywatnym są wszelkie for-
my kooperacji pomiędzy wła-

dzami publicznymi a światem 
biznesu, których celem jest 
zapewnienie środków finan-

sowych, budowy, odbudowy, 
zarządzania albo utrzymania 
infrastruktury bądź dostarcza-

nie usług. Głównym zadaniem 
współpracy jest osiągnięcie 
obopólnych korzyści, a kluczową cechą 
jest jej ukierunkowanie na realizację za-

równo celów komercyjnych, jak i spo-

łecznych danego przedsięwzięcia. 

Prowadzący panel przedstawił sze-

reg przykładów projektów zrealizowa-

nych w ramach PPP. Zaprezentował 
także korzyści płynące dla obu stron tej 

współpracy jak i niebezpieczeństwa ja-

kie mogą napotkać partnerzy, zwłaszcza 
problemy o charakterze biurokratycz-

nym. 

Panel ten cieszył się dużym zainte-

resowaniem szefów samorządów, którzy 
dostrzegli możliwość osiągania celów 
społecznych bez angażowania lub anga-

żowania w minimalnym zakresie, środ-

ków publicznych. 
Spotkanie panelowe w Rymanowie 

ujawniło wiele możliwości rozwijania 
przedsiębiorczości na terenach gmin 

uzdrowiskowych. Pomimo 
niskiej frekwencji przedsię-

biorców władze gmin nie za-

mierzają załamywać rąk, prze-

ciwnie – już obmyślają jakby 
z tymi pomysłami dotrzeć do 
większej liczby przedsiębior-
ców na ich terenie i jakie pod-

jąć działania organizacyjne, 
aby ułatwić przedsiębiorcom 
skorzystanie z tej oferty. Jest 
to jednak temat na inny tekst, 
który, jestem przekonany, 
ukaże się już w niedalekiej 
przyszłości, szybciej niż my-

ślisz drogi czytelniku.

Stanisław Jędrusina 

z-ca Burmistrza Krasnobrodu,

Władysław Molas 

koordynator projektu

„Determinanty rozwoju przedsiębiorczości 
na obszarach turystyczno 

– uzdrowiskowych Polski Wschodniej”

Współpraca gminy Krasnobród, Rymanów i Solec-Zdrój w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych

Ziemia kręci się …
Ziemia kręci się, a my kręcimy się z 
nią. Bardzo ważne jest jednak to, jak się 
kręcimy. Czy najwyższe wartości: Bóg, 
Honor, Ojczyzna są naszym głównym 
drogowskazem? A może zatraciliśmy 
już poczucie własnej godności. Może 
obłudne życie, prywata, brak jakichkol-
wiek zasad etycznych i moralnych, gra 
z lichem o spełnienie własnej próżności  
wypełniają nam czas na tej ziemi. Lubię 
politykę i często przysłuchuję się wypo-

wiedziom polityków, szczególnie tych z 
„górnej półki”. Nie wiem czy śmiać się, 
czy płakać nad wypowiedziami pana 
Stefana Niesiołowskiego. Ostatnio zbul-
wersowała mnie wypowiedź marszałka 
Borusewicza, który nad prawo Boże 
stawia prawo świeckie, bardzo chce 
rozdzielić Kościół od państwa. Zupełnie 
nie rozumiem,  co chce przez to osią-

gnąć.  „Boksowanie się” pana marszał-
ka z Kościołem jest przykładem podob-

nej postawy wielu członków Platformy 
Obywatelskiej. Nie martwi mnie posta-

wa tych polityków. Smuci mnie bardzo 
to, że ci ludzie niszczą moją Ojczyznę i 
gnębią Naród, a ciągle chwalą się tym, 
że należeli do „Solidarności”.
 Kiedy powstawała „Solidar-
ność”, do naszej szkoły przyjechał pan 
Łupina – nauczyciel z Lublina. Na spo-

tkaniu zapytał nas, czy chcemy należeć 
do związku, który zmieni na lepsze ży-

cie w naszym kraju. Będzie to walka na 
śmierć i życie. Uwierzyłam, zapisałam 
się. Potem była walka, ginęli ludzie, 
ścieżki zdrowia, internowania, ucieczki 
z kraju. To wszystko było, tak jak mówił 
pan Łupina. Co stało się z tą prawdziwą 
„Solidarnością”? Weszli do niej różno-

kolorowi przebierańcy, agenci skupieni 
wokół pana Jaruzelskiego. Każdy z nich 
miał coś na sumieniu. To właśnie oni 
od wewnątrz rozsadzili ten obiecujący 

związek. Słabi przywódcy i działacze 
dali się wymanewrować już w Magda-

lence. Potem zostały nam tylko skarpet-
ki.
 Przypatruję się obecnie lu-

dziom z PO, którzy tyle mówili o „So-

lidarności” i którzy ciągle mówią, jak 
byli prześladowani. Może to prawda. 
Nie posądzam ich także o agenturę. 
Kiedy patrzę uważnie, słucham wypo-

wiedzi, a także widzę, co czynią obecnie 
z Polską, nie boję się rzec, że to ludzie 
mali, o giętkich kręgosłupach. Potrafią 
tylko gnębić Naród i walczyć z Panem 
Bogiem. Teraz rozumiem, że przez nich 
wciąż „siedzimy dalej na mieliźnie”.
            Jednak mam ciągle nadzieję, 
że przyjdzie nowych ludzi plemię, któ-

rzy zrobią porządek w naszej Ojczyźnie. 
Cisną mi się na usta słowa skierowane 
do tych, którzy chwalą się swoją prze-

szłością, a obecnie sprawują władzę: 
„Kończ waść, i wstydu oszczędź. Już 
najwyższy czas”.

 Józefa Kusz
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Do Krasnobrodu Naród cały…
S

anktuarium Maryjne w Krasno-

brodzie, to miejsce gdzie Matka 
Boża, pocieszycielka ludu zamojskiego 
- przebywająca od 360 lat w swoim ob-

razie, szczodrze darzy swoimi łaskami 
swój wierny pielgrzymujący do Niej 
lud. Od momentu objawienia i znale-

zienia cudownego obrazka kroniki no-

tują bowiem setki doznawanych łask i 
cudów. Dlatego nie dziwi nikogo fakt, 
że do Sanktuarium Maryjnego w ciągu 
całego roku, a w Jej święto szczególnie, 
przybywa tak wielu pątników i miejsco-

wych czcicieli. 
Uroczystości odpustowe rozpoczęły 

się 1 lipca Mszą Świętą o godz. 18.00. 
Następnie tłumnie zgromadzeni piel-
grzymi uczestniczyli w Drodze Krzyżo-

wej na Kalwarii Krasnobrodzkiej, gdzie 
była okazja po raz kolejny pochylić się 
nad tajemnicą Męki i Śmierci naszego 
Zbawiciela. O godz. 21.00 – łącząc się 
z Duchową Stolicą Naszego Narodu 
uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogór-
skim. Na początku serdeczne słowa 
powitania skierował do wszystkich 
zgromadzonych Kustosz Sanktuarium 
ks. prałat dr Eugeniusz Derdziuk.  Roz-

ważania Apelowe poprowadził – Ks. Bp 
dr Marian Rojek – Pasterz Diecezji Za-

mojsko-Lubaczowskiej. Po modlitwie 
apelowej z Cudownym Obrazem Matki 
Boskiej Krasnobrodzkiej na ramionach 
wraz z wielką rzeszą pielgrzymów wy-

ruszyliśmy z procesją różańcową. Sły-

nący łaskami obraz podczas procesji 

nieśli kapłani, następnie mieszkańcy 
poszczególnych miejscowości para-

fii Krasnobród tj. Majdanu Wielkiego, 
ul. Sobieskiego i Marysieńki, Majdanu 
Małego, Hutkowa i ul. Zamojskiej. Przy 
każdej stacji, rozważane były tajemnice 
radosne Różańca, które połączone były 
z odśpiewaniem części godzinek i od-

czytaniem stosownej Ewangelii. Każdej 
tajemnicy towarzyszyły krótkie rozwa-

żania. W trakcie procesji, jak również w 
pierwszym i drugim dniu odpustu homi-
lie głosił – ks. Janusz Czenczek – peni-
tencjarz i egzorcysta diecezji gliwickiej.  
Kilkanaście minut po godz. 23.00 – przy 
Kaplicy „na wodzie” – gdzie w 1640 
roku miało miejsce objawienie się Matki 
Bożej Jakubowi Ruszczykowi – odbyła 
się Pasterka Maryjna, której przewodni-
czył Jego Ekscelencja Ks. Bp dr Tade-

usz Bronakowski – biskup pomocniczy 
diecezji łomżyńskiej. On również wy-

głosił homilię do zgromadzonych piel-
grzymów. 

Ciąg dalszy na str. 20

Kapłani rodacy niosą 

Cudowny Obraz Matki Bożej

 Uroczystościom odpustowym przewodniczył 

Ks. Bp Tadeusz BronakowskiRojek
 Licznie zgromadzeni wierni na nocnym nabożeństwie

Procesji różańcowej przewodniczyli Ks. Bp Tadeusz Bronakowski i Ks. Bp Marian Rojek



Ciąg dalszy ze str. 19

Rano – 2 lipca – już o godz. 6.30 
zabrzmiały w Sanktuarium godzinki 
ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. 
Punktem centralnym uroczystości była 
Suma Odpustowa pod przewodnictwem  
Bpa Tadeusza Bronakowskiego. We 
Mszy św. koncelebrowanej wziął udział 
również Pasterz Diecezji Zamojsko-Lu-

baczowskiej Biskup dr Marian Rojek. W 
uroczystej eucharystii wzięło udział 60 
kapłanów, którzy przez 2 dni uroczysto-

ści służyli swoją posługą w konfesjona-

łach. Oprawę muzyczną zapewnił chór 
parafialny z Krasnobrodu oraz Orkiestra 
Krasnobrodzka. 

Wieczorem na zakończenie uro-

czystości odpustowych na placu przed 
Sanktuarium odbył się przepiękny wie-

czór chwały, w którym wzięło udział 
bardzo wielu wiernych. Podczas tego 
wieczoru, był czas na uwielbienie śpie-

wem i modlitwą, oraz czas adoracji 
Chrystusa obecnego w Najświętszym 
Sakramencie. Podczas tego wieczoru 
wielbiliśmy Pana za Jego dobroć. ten 

wieczór był również dziękczynieniem, 
za przeżyte uroczystości odpustowe w 
naszym  sanktuarium. 

Wdzięczni Panu Bogu za kolejne 
radosne świętowanie godów maryjnych 
w sanktuarium krasnobrodzkim, wspar-
ci czułym sercem naszej Maryi Matki, 
powróciliśmy do codziennych obowiąz-

ków, ale zapewne duchowo mocniejsi, 
bo po spotkaniu z Matką. 
    

     Ks. Sławomir Skowroński
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Do Krasnobrodu Naród cały…

Licznie zgromadzeni pielgrzymi u Tronu Pani Roztocza.

Pod koniec roku szkolnego, 
uczniowie Zespołu Szkól Ogól-

nokształcących odnotowali na swoim 
koncie kilka sukcesów w konkursach 
językowych. Karol Górnik zdobył ty-

tuł laureata Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Angielskiego CLICKONMA-

NIAC natomiast Katarzyna Cybulska 

i Dominika Dec, zajęły II miejsce w 
powiatowym konkursie na prezenta-

cję multimedialną o Wielkiej Brytanii. 
Uczniów przygotowały panie Beata 
Pliżga i Karolina Piotrowska.

K. Piotrowska

Sukcesy uczniów ZSO w konkursach językowych
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Fundusze Unii Europejskiej
na rozbudowę infrastruktury technicznej w Krasnobrodzie

Gmina Krasnobród ul.3 Maja 36; 

22-440 Krasnobród otrzymała dofi-

nansowanie na realizację projektu pt. 

„Podniesienie atrakcyjności otocze-

nia turystyki na terenie Krasnobrodu 

poprzez rozbudowę i modernizację 
infrastruktury technicznej” nr 02/08-
WND-RPLU.05.02.00-06-152/08   w 

ramach Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2007 – 2013 Osi priorytetowej V 
TRANSPORT działanie 5.2. Lokalny 
układ transportowy.

W dniu 03 marca 2012r. podpisana 
została w tej sprawie 
umowa nr 02/08-U-

DA-RPLU.05.02.00-
06-152/08-00-0579  
pomiędzy Wojewódz-

twem Lubelskim re-

prezentowanym przez 
Zarząd Województwa 
Lubelskiego a Gminą 
Krasnobród reprezento-

waną przez Burmistrza 
Krasnobrodu o dofinan-

sowanie projektu.
Całkowita war-

tość projektu wynosi: 

3.536.968,32 PLN

Kwota dofinansowa-

nia z Regionalnego 

Programu Operacyj-

nego Województwa Lubelskiego wynosi 

2.867.927,58PLN.

Co stanowi  85% wartości projektu.

Przedmiotem projektu jest:
1. Przebudowa drogi gminnej nr 

110871L (ul. Wczasowa) w Krasnobro-

dzie od  km 0+319,00 do km 1+041,00. 
2. Budowa drogi gminnej nr 110 

868L relacji droga powiatowa nr 3261L 
Krasnobród – Łasochy – droga powia-

towa nr 2949L Krasnobród – Długi 
Kąt (ul. Sosnowa w Krasnobrodzie), w 
km 0+000,00 do km 0+618,80”.

Cele projektu

* Poprawa stanu technicznego i wzrost 
integralności sieci dróg gminnych.
* Poprawa dostępności komunikacyjnej 
do centrum miejscowości Krasnobrodu 
oraz do obiektów obsługi ruchu  tury-

stycznego.  
* Zwiększenie przepustowości dróg oraz 
skrócenie czasu przejazdu
* Poprawa płynności ruchu oraz poprawa 
poziomu bezpieczeństwa użytkowników 
dróg.
* Zwiększenie standardu życia miesz-

kańców Gminy Krasnobród.
* Poprawa poziomu infrastruktury tech-

nicznej dla zwięk-

szenia atrakcyjno-

ści Krasnobrodu 

dla inwestorów 
branż związanych 
z obsługą ruchu tu-

rystycznego.     

ul. Wczasowa – roboty drogowe
* Wykonanie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-asfaltowych – 1183,67m2
* Wykonanie nawierzchni ścieżki rowe-

rowej z kostki brukowej betonowej kolo-

rowej -   1372,2m
* Wykonanie nawierzchni drogi, parkin-

gów i zjazdów z kostki brukowej betono-

wej –2862,95
* Budowa krawężników betonowych – 
1182m; 

* Wykonanie chodnika z kostki brukowej 
betonowej – 997,10m2

Budowa oświetlenia ulicznego 
w ul. Wczasowej

* Budowa linii kablowej oświetlenia 
ulicznego – 550m;
* montaż latarń oświetleniowych wraz z 
oprawami oświetleniowymi – 18 kpl 

Przebudowa sieci wodociągowej 
w ulicy Wczasowej w Krasnobrodzie

* Wykonanie rurociągu PCW fi 90mm – 
130m
* Wykonanie wodociągu PCW fi 160 – 
365m

Sosnowa – roboty 
drogowe 

* Wykonanie na-

wierzchni drogi i zjaz-

dów z kostki brukowej 
betonowej – 3763,2m2
* Budowa krawężników 
betonowych  - 1320,1m
* Wykonanie chodnika 
z kostki brukowej beto-

nowej – 875,9m2

Budowa kanalizacji 
deszczowej

 w ul. Sosnowej 

* Kanały z rur poliety-

lenowych o średnicy 
600mm – 278m

* Kanały  z rur PVC 160mm – 18,1m
* Kanały z rur polietylenowych o średni-
cy 500mm – 227m
* Kanały z rur kanalizacji deszczowej z 
rur fi 300 – 287m
* Montaż studzienek ściekowych ulicz-

nych – 23 szt.

Budowa kanalizacji teletechnicznej w 
ul. Sosnowej – 605m

Modernizacja wpustu deszczowego w 
ulicy Kościuszki  – 1 szt. 

Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie – Etap II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Twój pomysł, europejskie pieniądze
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Maryjo Matko Kapłanów 
– do Syna Swego nas prowadź

S
ługa Boży Jan Paweł II powie-

dział: „Sanktuarium Maryjne 

to miejsce, w którym człowiek w spo-

sób szczególny otwiera się dla Boga”. 
Dlatego do Krasnobrodu przybywa 
bardzo wielu pielgrzymów, a wśród 
nich również i kapłani.

15 czerwca 2013 roku, przed 
Cudownym Obliczem Pani Rozto-

cza – Matki Bożej Krasnobrodzkiej 
– Matki Kapłanów stanęli kapłani 
diecezji zamojsko – lubaczowskiej. 
Pielgrzymce przewodniczył Pasterz 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 
Ks. Bp dr Marian Rojek. 

Modlitewne spotkanie rozpo-

częło się o godzinie 9.30 – kiedy to 
kapłani, zgromadzili się na Krasno-

brodzkiej Kalwarii, by medytować 
poszczególne stacje Drogi Krzyżo-

wej. Rozważania poprowadził Ks. 
Marek Giergiel – proboszcz parafii 
św. Apostołów Piotra i Pawła w To-

maszowie Lubelskim. Swoisty na-

strój Kalwarii, przyczynił się do głę-

bokiej refleksji nad życiem i posługą 
kapłana. Po nabożeństwie Drogi 
Krzyżowej była okazja do spowie-

dzi jak i czas osobistej adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. Pierwszą 
część adoracji poprowadził Ojciec 
Duchowny naszej diecezji Ks. Dziekan 
Wiesław Oleszek.  
Był to czas osobistej, intensywnej mo-

dlitwy kapłanów. 
Centralnym punktem była uroczy-

sta Eucharystia, której przewodniczył i 
Słowo Boże wygłosił Ks. Bp dr Marian 
Rojek – Pasterz Diecezji Zamojsko-Lu-

baczowskiej. 
Ks. Biskup w homilii mówił: „Taki 

dzień jak dzisiejszy, służy temu byśmy 

przykładali nasze kapłaństwo do tego 

wzoru, który proponuje Chrystus, któ-

ry kształtuje Matka Kapłanów, ale tak-

że, który jest w jakiś sposób tworzony 

przez historię, wieki, świętość, modlitwę 

i tradycje – rodzinne, kapłańskie, pa-

rafialne”. Ks. Biskup zwracając się do 

wszystkich kapłanów mówił o wielkiej 

wadze kapłańskiego autorytetu. Wołał: 

„Posiadać autorytet – to temat ważny 

na dzisiejsze czasy i charakterystyczny 

na płaszczyźnie kapłańskiej”. Pytał też 

każdego z nas: „Co wy moglibyście po-

wiedzieć o kapłańskim autorytecie? 

Czy jest możliwe w rodzinach, w 

których posługujecie właściwe speł-

nianie ojcostwa i macierzyństwa bez 

dojrzałego autorytetu, szanowanego 

przez wszystkich domowników? Czy 

wystarczy domagać się dla siebie au-

torytetu, tylko z racji pełnionej funk-

cji lub urzędu, zapominając o tym, 

że jego wartość i uznanie u innych 

zależy też od osobistej postawy, od 

osobowości, od dojrzałości jaką pre-

zentuje ktoś komu została powierzo-

na odpowiedzialność za innych?”. 

W koncelebrze uczestniczyło 
ponad 180 kapłanów, w tym jedena-

stu nowo wyświęconych neoprezbi-
terów. 

Wdzięczni Bogu za dar powoła-

nia oraz za to kapłańskie spotkanie, 
pełni Bożego Ducha i treści wypły-

wających z tego dnia oraz umocnie-

ni czułym, miłującym spojrzeniem 
naszej Matki, powróciliśmy do obo-

wiązków dnia codziennego. 
Powołanie to wielki dar, ale i 

wielkie zadanie. Niech zaś kolejny 
rok naszego posługiwania w kapłań-

stwie, i trwający w Kościele Rok Wiary 
skłania nas do jeszcze gorętszej modli-
twy za kapłanów, za siebie nawzajem 
oraz do jeszcze głębszej refleksji nad 
tajemnicą wybrania. 

Ks. Sławomir Skowroński

pielgrzymce kapłanów przewodniczył Pasterz Diecezji 

Ks. Bp dr Marian Rojek

W pielgrzymce wzięło udział 190 kapłanów Dzień Kapłański rozpoczął się 

Drogą Krzyżową na Kalwarii Krasnobrodzkiej.
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Śpiewali na chwałę Maryi

M
aj dla wielu z nas jest najpięk-

niejszym miesiącem roku. 
Obfituje w świeżą zieleń, rozkwita 
barwnymi kwiatami, pachnie bzami i 
jaśminami, krótko mówiąc budzi życie. 
Tym zjawiskom towarzyszy radosny 
śpiew ptaków. Może dlatego to właśnie 
maj poświęcony jest Matce Bożej. 

Na Zamojszczyźnie w maju oprócz 
nabożeństw majowych odbywają się 
Festiwale Pieśni Maryjnej. W dniu 
25.05.2013r. w kościele parafialnym 
p.w. św. Michała Archanioła w Wer-
bkowicach odbył się III Międzypo-

wiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki 
Maryjnej dla młodzieży. W kategorii 
Soliści III miejsce wyśpiewała Han-

na Pawluk z Krasnobrodu. Gratula-

cje! W następnym dniu 26.05.2013r. 
w Amfiteatrze Werbkowickim odbył 
się drugi z Festiwali Maryjnych dla 
dorosłych, czyli III Międzypowiato-

wy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryj-
nej, podczas którego zaprezentowało 
się 25 podmiotów artystycznych z 
powiatów hrubieszowskiego, chełm-

skiego, zamojskiego i łańcuckiego z 
woj. podkarpackiego. Z tego wynika, 
że festiwal przybrał rangę wydarze-

nia między wojewódzkiego. Krasno-

bród był reprezentowany przez ze-

spół folklorystyczny „Wójtowianie” 
w składzie: Alicja Parkitny, Alicja 
Olszewska, Elżbieta Piela, Wiesława 
Dąbrowska, Wanda Sachajko, Alina 
Słota, Jarosław Derkacz – akordeon, 

Piotr Mielnicki – bęben, Krzysztof Ujma 
– kontrabas. Występy oceniało jury w 
składzie: ks. proboszcz Adam Siedlec-

ki – przew. Jury, Barbara Rabiega – in-

struktor śpiewu ZPiT „Zamojszczyzna”, 
Elżbieta Kozyra – solistka Orkiestry 
Symfonicznej im. K. Namysłowskiego 
w Zamościu. 

Przez kilka godzin rozbrzmiewały 
pieśni i piosenki na chwałę Maryi za Jej 
dobroć i opiekę nad nami. Uczestnicy fe-

stiwalu zaprezentowali wysoki poziom 

artystyczny podczas swoich występów, 
za co otrzymali gorące brawa. Nasz ze-

spół zajął II miejsce. Warto dodać, że 
występom artystycznym towarzyszyła 
pochmurna i deszczowa pogoda. Niebo 
zasnute było chmurami, a gdy z piersi 
„Wójtowian” wybrzmiały tony pieśni 
przejmujące serca słuchaczy radością i 
czcią Maryi, chmury ustąpiły i zaświe-

ciło słońce, które opromieniło swym 
blaskiem zebranych. To najpiękniejszy 
znak nadprzyrodzonej obecności Maryi 
na ziemi zamojskiej. Cieszy fakt, że 

kult Maryi jest popularyzowany w 
wielu wydarzeniach religijnych i w 
wielu miejscowościach. „Wójtowia-

nie’ uczestnicząc w tym przedsię-

wzięciu Maryjnym chcieli wyrazić 
swoją wiarę i chęć sławienia Matki 
Bożej nie tylko w Krasnobrodzie, ale 
też w innych miejscowościach Za-

mojszczyzny, a także podziękować 
za dar XX – lecia istnienia zespołu. 

W imieniu „Wójtowian” skła-

dam podziękowania organizatorom 
pięknego wydarzenia: Wójtowi 
Gminy w Werbkowicach, Starostwu 
Powiatowemu w Hrubieszowie, Pa-

rafii Rzymskokatolickiej w Werbko-

wicach oraz Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Werbkowicach za wspa-

niałą atmosferę podczas obu Festi-
wali Maryjnych będących ostoją po-

bożności pokoleń.

Alina Słota

Serdeczne podziękowania 

W związku z zakończeniem pracy w Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie Redakcja Gazety Krasnobrodzkiej skła-

da serdeczne podziękowanie Ks. Sławomirowi Skowrońskiemu za wieloletnią współpracę przy tworzeniu naszego pisma
Dziękujemy za ciekawe relacje, zarówno tekstowe jak i fotograficzne z wydarzeń mających miejsce w naszym Sanktu-

arium oraz na terenie  Parafii.
Życzymy abyś Księże przez całe swoje życie podążał z ufunością i nadzieją za Panem, a wszystko co robisz nadal czynił 

z młodzieńczą pasją, humorem i uśmiechem na twarzy.
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UKS „IGROS” MISTRZEM WOJEWÓDZTWA
Złote medale i tytuł Mistrza Województwa Lubelskiego w Finale Wojewódzkim 

„Piłkarska Kadra Czeka” Chłopców na rok 2013 trafiły do Krasnobrodu

W 
dniu 19.06.2013 r. na stadio-

nie w Kazimierzu Dolnym 
rozegrany został Finał Wojewódzki 
„Piłkarska Kadra Czeka” Chłopców w 
Piłce Nożnej. W turnieju brały udział 
drużyny: UKS „Orły” Kazimierz Dolny, 
Sokół Adamów i UKS „Igros” – Gimna-

zjum Krasnobród, rocznik 1998 – 1999.
Wspaniale zaprezentowała się nasza 

drużyna, która okazała się najlepsza w 
całym turnieju. Triumfatorzy pokona-

li gospodarzy 2:1 oraz 
zremisowali z Sokołem 
Adamów 1:1. Drugie 
miejsce przypadło dru-

żynie UKS „Orły” Ka-

zimierz Dolny, a trzecie 
drużynie Sokoła  Ada-

mów. W nagrodę za 
tak wspaniały sukces 
drużyna  UKS „Igros” 
- Gimnazjum Krasno-

bród  reprezentować bę-

dzie WOJEWÓDZTWO 
LUBELSKIE  W MI-
STRZOSTWACH POL-

SKI LZS, które odbędą 

się w sierpniu w Słubicach.
Zespół z Krasnobrodu grał w skła-

dzie: Szewczuk Maciej, Buczak Bartło-

miej, Górnik Rafał, Kustra Wojciech, 

Nowosielecki Jakub, Truszkowski Kac-

per, Burda Michał, Szykuła Mateusz, 

Mękal Adrian, Rzepecki Arkadiusz, Mo-

lenda Hubert, Skowroński Dawid, Dzie-

dzic Kordian, Skóra Damian, Marguła 

Paweł, Wójtowicz Krystian, Koszuta 

Mateusz, Głąb Patryk.  

Bramki w turnieju dla UKS „Igros” - 
Gimnazjum Krasnobród  zdobyli: Mar-

guła Paweł - 1, Truszkowski Kacper – 1, 

Rzepecki Arkadiusz -1.

Opiekunami naszego zespołu  byli 
panowie: Wojciech Kurantowicz i An-

drzej Gałan.

Wyniki spotkań:
UKS „Orły” Kazimierz Dolny - UKS „Igros”

 - Gimnazjum Krasnobród  1 : 2
UKS „Igros” - Gimnazjum Krasnobród 

-  Sokół Adamów    1 : 1
UKS „Orły” Kazimierz 

Dolny 
-  Sokół Adamów  1 : 0

Tabela końcowa:
1.  UKS „Igros” - Gimna-

zjum Krasnobród  
 -  4 pkt - bramki    3 : 2

2.  UKS „Orły” Kazimierz 
Dolny               

  -  3 pkt – bramki    2 : 2
3.  Sokół Adamów                                        

 -  1 pkt – bramki    1 : 2

Andrzej Gałan
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Szkolenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Już po raz czwarty w Krasnobro-

dzie, na terenie Sanatorium Re-

habilitacyjnego im. Janusza Korczaka 
odbyło się szkolenie Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. Wzięło 
w nim udział blisko 90 dziew-

cząt i chłopców - członków 
MDP, z terenu 6 gmin powiatu 
zamojskiego: Komarów, Łabu-

nie, Zamość, Szczebrzeszyn, 
Miączyn i Krasnobród.

W szkoleniu, które odbyło 
się w dniach 20-22.06.2013r. 
młodzież realizowała program 
obejmujący m.in. tematykę 
udzielania pierwszej pomocy 
z praktycznym zastosowaniem  
i otrzymała zaświadczenia o 
odbyciu szkolenia. Ponadto 
zapoznała się ze strukturą OSP, 
w programie była także musztra. Ponad 
połowę dnia chłopcy i dziewczęta spę-

dzili w kompleksach Roztoczańskiego 
Parku Narodowego, gdzie poznawali 
zasady ochrony PPOŻ, odbyli również 
wycieczkę na Bukową Górę.

Do Roztoczańskiego Parku Narodo-

wego młodzież zawieziona została auto-

karem. Sponsorem tego przejazdu był p. 
Zdzisław Skiba z Krasnobrodu.

W dniu 22.06.2013r. o godzinie 
13.00 w kościele św. Ducha w Krasno-

brodzie odprawiona była Msza św. pod 
przewodnictwem kapelana strażaków 
ks. Andrzeja Chmaja.

Na zakończenie zgrupowania mło-

dzi strażacy otrzymali dyplomy i ga-

dżety, które wręczył im nadbryg. Marek 
Kowalski – Z-ca Komendanta Główno 
PSP.  W spotkaniu z młodzieżą uczest-

niczyli także st. bryg. Tadeusz Milewski 
Lubelski Komendant Wojewódzki PSP 
w Lublinie oraz druh Stanisław Dycha 
członek Prezydium Zarządu Głównego 

Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczpospolitej Pol-
skiej.

Około godz. 16 odbyło 
się wspólne ognisko, na które 
przybyli: przedstawiciele gmin, 
wójtowie, burmistrzowie, ko-

mendanci Gminnych OSP oraz 
księża proboszczowie: Euge-

niusz Derdziuk i Roman Sawic. 
Podczas tego spotkania pułk. 
Mieczysław Skiba opowiedział 
balladę.

Organizatorem szkolenia 
była Komenda Miejska Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Za-

mościu oraz Zarząd  Oddziału Powiato-

wego ZOSP RP w Zamościu.

M. Czapla

Fot. - www.straz.zamosc.pl
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ŚWIĘTO II PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W DOMINIKANÓWCE

W 
dniu 14 lipca 2013 r. w miej-
scowości Dominikanówka 

odbyło się po raz szósty święto 2 Puł-
ku Strzelców Konnych. Organizatorami 
tego wydarzenia byli : Jednostka Strze-

lecka 2019 im. Gen. Tadeusza Piskora 
w Tomaszowie Lubelskim, Burmistrz 
Miasta i Gminy Krasnobród, Klub Re-

konstrukcji Historycznej „Tomaszów 
39” w barwach 2 Pułku Strzelców Kon-

nych, mieszkańcy miejscowości Domi-
nikanówka.

Święto rozpoczęło się od prelekcji 
dra Marcina Paluch wykładowcy Wy-

działu Zamiejscowego Nauk Prawnych 
i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie 
Lubelskim, w której przedstawił historię 
2 Pułku SK w tym szlak bojowy Kam-

panii Wrześniowej 1939 r. Następnym 
punktem programu była Polowa Msza 
Święta na terenie Warsztatów Terapii 
Zajęciowe,j którą odprawił  ks. Prałat 
Eugeniusz Derdziuk. 

Po zakończonej mszy głos zabra-

li Burmistrz Krasnobrodu Wiesław 
Chmielowiec oraz Wojciech Żukowski 
Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego.

Kolejnym punktem programu były 
pokazy sprawności Strzelców JS 2019, 
którzy przedstawili symulację zatrzy-

mania przestępców, ochronę VIP-a oraz 
obrona konwoju w przypadku natrafie-

nia na zasadzkę, swoje umiejętności za-

prezentowali również kawalerzyści.
W święcie udział wzięli kawalerzy-

ści z ochotniczych stowarzyszeń kawa-

leryjskich:
* Klubu Rekonstrukcji Historycz-

nej „Tomaszów 39” w barwach 2 Pułku 
Strzelców Konnych

* Tomaszowskiego Szwadronu 1 
Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Po-

granicza
* Stowarzyszenia „Bitwa pod Ko-

marowem”
* 9 Pułku Ułanów Małopolskich

* 14 Pułku Ułanów 
* 24 Pułku Ułanów 
* 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich
Tego dnia tradycyjnie z Komarowa 

wyruszył konny rajd ostatnim szlakiem 
bojowym 2 PSK prowadzący leśnymi 
i polnymi drogami poprzez Łabunie , 
Zaboreczno, Klocówkę, a kończący się 
w Dominikanówce. W tegorocznym 
rajdzie udział wzięło 11 jeźdźców. Bo-

rykając się z trudnymi warunkami tere-

nowymi z powodu lokalnych rozlewisk 
i podmokłych łąk dotarli do Dmoninika-

nówki podczas trwającej mszy świętej.
Organizatorzy pragną podziękować 

wszystkim osobom które zaangażowały 
się w przygotowanie Święta. 

Jarosław Antoszewski

Fotoreportaż – str. 27

Fot. Marzena Mazurek 

i Wojciech Dziedzic

MATEMATYCZNE SUKCESY UCZNIÓW 
ZSP W KRASNOBRODZIE

Jak co roku, uczniowie naszej 
szkoły brali udział w konkursie 

matematycznym „Szpak”, organizowa-

nym przez LSCDN w Zamościu. Kon-

kurs obejmuje swym zasięgiem dawne 
województwo zamojskie i składa się z 
trzech etapów. 

W tym roku w etapie finałowym 
uczestniczyli: Mateusz Tkaczyk kl.IVa, 
Dominika Koperwas kl.IVb, Kacper 
Lalik kl.IVc, Michał Lis kl.IVc, Kinga 
Szykuła kl.VIa i Kacper Osuch kl.VIb.  
Tytuł laureata tego konkursu wywalczy-

li:  Mateusz Tkaczyk, Dominika Koper-
was, Kacper Lalik oraz Kacper Osuch. 
Na uroczystym podsumowaniu, 
które odbyło się 12 czerwca w 
PWSZ  w Zamościu uczniowie ci 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i 
nagrody.

Tradycyjnie już, pod koniec 
kwietnia w ZSP w Krasnobrodzie 
odbył się drużynowy konkurs 
„Maraton matematyczny” dla 
uczniów klas IV-VI szkół podsta-

wowych z terenu naszej gminy.  
Jego wyniki są następujące:

Klasa IV
I miejsce -Mateusz Tkaczyk i Bartłomiej 
Kurantowicz (ZSP Krasnobród)
II miejsce - Alicja Kałuża i Dominika 
Koperwas (ZSP Krasnobród)
III miejsce - Michał Lis i Bartosz Poma-

niec (ZSP Krasnobród)

Klasa V

I miejsce -Ewa Dworniczak i Agnieszka 
Wołowiec (ZSP Krasnobród)
II miejsce - Przemysław Grela i Bartosz 
Skóra (ZSP Krasnobród)
III miejsce - Anastazja Czapla i Adrian 
Dudek (ZSP Krasnobród)

Klasa VI
I miejsce -Kinga Szykuła i Jonasz Przy-

tuła (ZSP Krasnobród)
II miejsce - Kacper Osuch i Maciej Gór-
nik (ZSP Krasnobród)
III miejsce - Mateusz Tomiczek i Bartło-

miej Gębala (ZSP Krasnobród)

Rok szkolny dla uczniów ZSP w 
Krasnobrodzie zakończył się również 
podsumowaniem konkursu Matema-

tyczny Mistrz Miesiąca. Zwieńczeniem 
trudu rozwiązywania mniej lub bardziej 
skomplikowanych zadań i łamigłówek 
matematycznych w poszczególnych 
miesiącach jest przyznanie tytułu Mate-

matyczny Mistrz Roku 2013. Tytuł 
taki otrzymali:
Karolina Smoluch kl. IVb
Dominika Koperwas kl.IVb
Przemysław Grela kl.Vb
Anna Umińska kl.VIa.

Gratulujemy uczniom tak do-

brych wyników i życzymy dalszych 
sukcesów.
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