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Remonty cząstkowe dróg
Podpisano umowę i wykonano re-

monty cząstkowe dróg gminnych masą 
mineralno-asfaltową na gorąco w miej-
scowościach: Hutków, Majdan Mały, 
Zielone, Potok Senderki, Kaczórki (dro-
ga od drogi powiatowej do Leśniczówki 
Leśnictwa Debry (Belfont), Krasnobród 
(ulice Sikorskiego i Spokojna). Prace 
wykonało Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowo – Mostowych Spółka z o.o. z To-
maszowa Lubelskiego. 

Przesunięcie terminu odbioru
 i demontażu wyrobów 
zawierających azbest

Urząd Miejski informuje, że z przy-
czyn niezależnych od urzędu, przedłuża 
się procedura wyłaniania wykonawców 
usługi demontażu, transportu i utylizacji 
eternitu w roku 2014 w  ramach Projek-
tu „Pilotażowy system gospodarowa-
nia odpadami azbestowymi na terenie 
województwa lubelskiego wzmocniony 
sprawnym monitoringiem ilości oraz 
kontroli ich usuwania i unieszkodliwia-
nia”. Najwcześniejszy, realny termin na 
podpisanie umów z wykonawcami to 
druga połowa lipca.

Modernizacja budynku 
świetlicy wiejskiej w Hutkowie
Podpisano umowę z PPHU TOR-

FEX Spółka z o.o. na „Modernizację bu-
dynku świetlicy wiejskiej w Hutkowie” 
w zakresie wymiany więźby dachowej 
oraz pokrycie obiektu blachodachówką.
Projekt zakłada nadbudowę obiektu o 
poddasze użytkowe oraz wykonanie 

dodatkowej klatki schodowej. W chwili 
obecnej trwają prace projektowe – ada-
ptacyjne dostosowujące obiekt do obo-
wiązujących przepisów dla obiektów 
użyteczności publicznej. Termin zakoń-
czenia 15.10.2014r. 

Zakres kontraktowanych robót bu-
dowlanych zrealizowanych w pierwszym 
etapie inwestycji obejmuje: 1. Rozbiór-
kę istniejącego pokrycia dachowego, 2. 
Wykonanie konstrukcji dachowej kro-
kwiowo - stolcowej wg opracowanego 
przez wykonawcę projektu wykonaw-
czego. Materiały z rozbiórki wykonaw-
ca zutylizuje we własnym zakresie w 
ramach ceny ofertowej, 3. Wykonanie 
łat i kontrłat, zastosowanie wiatroizola-
cji typu membranowego, pokrycie dachu 
blachą powlekaną, montaż gąsiorów, 
montaż blach okapowych, 4. Rozbiórkę 
dotychczasowych i murowanie nowych 
kominów w budynku. Wykonawca może 
wykonać nowe kominy z elementów 
prefabrykowanych, 5. Wykonanie komi-
nów wentylacyjnych z wyprowadzeniem 
ponad dach, 6. Wykonanie czapek ko-
minowych, 7. Obróbkę czapek komino-
wych, 8. Montaż kratek wentylacyjnych 
w kominach, 9. Montaż wyłazu dacho-
wego, 10. Montaż składanych schodów 
strychowych na poddaszu przy wyłazie, 
11. Montaż instalacji odgromowej, 12. 
Wyprowadzenie pionów kanalizacyj-
nych ponad dach oraz ich obróbka, 13. 
Montaż na dachu płotków śniegowych 
oraz ław kominiarskich, 14. Wykonanie 
podsufitki na zewnątrz budynku, 15. W 
dachu budynku od strony południowej 
należy zaprojektować lukarny z wąskim 
oknem, natomiast od części północnej 
okna dachowe. W otworach okiennych 
na poddaszu należy zamontować stolar-
kę okienną PCV, 16. Wymianę i montaż 
systemu orynnowania zewnętrznego. Za-
mawiający wymaga aby został zamon-
towany system orynnowania wykona-
nego z blach stalowych. Nie dopuszcza 
się możliwości montażu rynien z PCV, 

17. Wykonawca w ramach pierwszego 
etapu odizoluje klatkę schodową na pod-
dasze od części użytkowej poddasza po-
przez wykonanie ścian działowych oraz 
zamontuje drzwi wewnątrzklatkowe. 

Wartość inwestycji: 168.290zł.

Modernizacja budynku świetlicy 
wiejskiej w Malewszczyźnie

Podpisano umowę z WISTERM Bogumi-
ła Mielnicka na „Modernizację budynku 
świetlicy wiejskiej w Malewszczyźnie”    
- w  zakresie   wykonania   instalacji-
gazowej oraz wykonania pomieszczeń 
sanitarnych (łazienka). Wokół świetlicy 
realizowane są prace brukarskie. Inwe-
stycja dofinansowywana jest ze środków 
Unii Europejskiej. Termin zakończenia 
15.07.2014r. Zakres robót:

1) Modernizacja i remont świetlicy 
wiejskiej w Malewszczyźnie - instalacja 
gazowa i wodociągowa:  Instalacja gazo-
wa - rurociągi stalowe spawane, malowa-
nie rurociągów gazowych, podgrzewacz 
wody poj. 80 litrów - 1 kpl. kuchnia ga-
zowa o szer. 60cm z piekarnikiem, szafki 
hydrantowe naścienne - szafka gazowa, 
podgrzewacz (terma) gazowy wody 
przepływowej - ogrzewacz pomieszczeń 
o mocy 3,5kW, podgrzewacz (terma) ga-
zowy wody przepływowej - ogrzewacz 
pomieszczeń o mocy 2,5 kW, rurociągi 
miedziane, podgrzewacz (terma) gazo-
wy wody przepływowej - nagrzewnica 
gazowa o mocy 35kW. 

2) Roboty modernizacyjne i remon-
towo-budowlane w budynku świetlicy 
wiejskiej: montaż ościeżnic i skrzydeł 
drzwiowych stalowych, zewnętrznych 
i wewnętrznych, jedno i dwuskrzydło-
wych.  Okna rozwieralno-uchylne z 
PVC, profile 2 komorowe, 2 szybowe, 
podokienniki i okiennice z aglomarmuru. 
Malowanie pomieszczeń gospodarczych 
i WC,  licowanie ścian pomieszczeń go-
spodarczych i WC płytkami glazurowy-
mi, osadzenie listwy wykończającej przy 
licowaniu ścian płytkami glazurowymi. 
Opaska odwadniająca wokół budynku 
wraz z dojściem do budynku warstwa 
odsączająca z piasku, podsypka cemen-
towo - piaskowa. Nawierzchnia opaski 
odwadniającej i chodnika z kostki bru-
kowej wraz z obrzeżami betonowymi. 

Wartość inwestycji: 67.900zł

Modernizacja budynku świetlicy 
wiejskiej w Majdanie Małym

Podpisano umowę z WISTERM 
Bogumiła Mielnicka na „Modernizację 
budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie 
Małym” w zakresie  wykonania instala-
cji 

Ciąg dalszy na str. 3 
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Wieści z Gminy
Ciąg dalszy ze str. 2

gazowej, wymiany okien oraz wykona-
niu kostki brukowej na zewnątrz obiek-
tu. Inwestycja dofinansowywana jest ze 
środków Unii Europejskiej. Termin za-
kończenia 15.07.2014r. 

Zakres prac:
- instalacja gazowa - rurociągi stalowe 
spawane, wykonanie podejścia obustron-
nego do gazomierza, malowanie rurocią-
gów gazowych, montaż podgrzewacza 
gazowego wody poj. 80l - 1 kpl; montaż 
kuchni gazowej szer. 60cm z piekarni-
kiem, montaż szafki naściennej gazowej, 
montaż podgrzewacza gazowego prze-
pływowego o mocy 2kW - 1 kpl, rurocią-
gi miedziane, 
- wymiana stolarki okiennej - demontaż 
stolarki okiennej drewnianej, wykonanie 
tynków, okna PVC rozwieralno-uchylne, 
2 komorowe, 2 szybowe, z mikrowen-
tylacją, podokienniki wewnętrzne aglo-
marmur, obróbki blacharskie z blachy 
powlekanej.

Wartość inwestycji: 55.900zł.

Modernizacja w OSP Majdan Mały 
i OSP Malewszczyzna

Podpisano umowę z WISTERM Bo-
gumiła Mielnicka na wykonanie robót 
budowlanych w pomieszczeniach należą-
cych do OSP w Majdanie Małym i OSP 
w Malewszczyźnie, a które są bezpośred-
nio związane z prowadzonymi pracami 
modernizacyjnymi świetlic i dotyczą wy-
konania instalacji gazowej oraz wymiany 
okien. Termin zakończenia 15.07.2014r.

Zakres robót:
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w 
Majdanie Małym. Instalacja gazowa w 
OSP Majdan Mały: rurociągi stalowe 
spawane, malowanie rurociągów ga-
zowych, podgrzewacz (terma) gazowy 
wody przepływowej - ogrzewacz po-
mieszczeń o mocy 5 kW, pomieszczenie 
garażu - wymiana stolarki okiennej:  
demontaż stolarki okiennej drewnia-
nej, wykonanie tynków zwykłych, okna 
PVC rozwieralno-uchylne, 2 komorowe, 
2 szybowe, podokienniki wewnętrzne 
aglomarmur, obróbki blacharskie z bla-
chy powlekanej. 
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w 
Malewszczyźnie. Instalacja gazowa w 
OPS Malewszczyzna: rurociągi stalowe 
spawane, rurociągi stalowe spawane, 
malowanie rurociągów gazowych, pod-
grzewacz (terma) gazowy wody przepły-
wowej - ogrzewacz pomieszczeń o mocy 
5 kW.

Wartość inwestycji: 13.900zł

Remonty dróg gruntowych
Wyrównano drogi gruntowe gminne 

w miejscowościach Husiny, Kaczórki, 
Szur oraz ścięto lokalnie zawyżone pobo-
cza przy drodze gminnej przebiegającej 
przez Hutków. Inwestycja dofinansowy-
wana jest ze środków Unii Europejskiej. 
Wyrównanie dróg wykonano równiarką 
drogową. 

Modernizacją świetlicy wiejskiej
 w Hutkach

Trwają prace modernizacyjne zwią-
zane z „Modernizacją świetlicy wiej-
skiej w Hutkach”. Roboty budowlane 
wykonywane są przez firmę JP USŁUGI 
BUDOWLANE Jan PIKUTA z Biłgora-
ja. Inwestycja dofinansowywana jest ze 
środków Unii Europejskiej. Termin za-
kończenia inwestycji 15.07.2014r. 

W zakres remontu budynku prze-
znaczonego na centrum społeczno-kul-
turalne we wsi Hutki wchodzą między 
innymi następujące roboty budowlane: 

wymiana pokrycia dachowego na bla-
chodachówkę, wykonanie nowej więźby 
dachowej,  wzmocnienie ściany kolan-
kowej, uzupełnienie stropu w części pół-
nocno-wschodniej, modernizacja scho-
dów zewnętrznych wraz z wykonaniem 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 
wykonanie zadaszenia nad schodami 
wejściowymi od strony południowej, do-
cieplenie budynku, wykonanie elewacji, 
częściowa wymiana zewnętrznej stolarki 
okiennej i drzwiowej.

Wartość inwestycji: 240.990zł

Kanalizacja na Lelewela
Ogłoszono przetarg na wykonanie 

budowy kanalizacji sanitarnej przy ulicy 
Lelewela oraz w drogach dojazdowych 
na osiedli domów jednorodzinnych przy 
ulicy Lelewela. Termin wykonania inwe-
stycji – koniec września 2014r. 

Informacje zebrała:
M. Czapla
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Projekt „Śladami Singera” to 
niezwykła podróż edukacyjno-

artystyczna odwołująca się do historii 
miast i miasteczek Lubelszczyzny. Miej-
sca te były ulubionymi miejscami akcji 
opowiadań laureata literackiej Nagrody 
Nobla - Izaaka Baszewisa Singera. To 
wyjątkowy pisarz, który swoją twórczo-
ścią rozsławił nasz region. Dzięki jego 
opowiadaniom znane są w całym świecie 
nazwy takich miast jak Tyszowce, Szcze-
brzeszyn, Józefów, Biłgoraj, czy Lublin.

Jak w rzeczywistości wyglądał opisy-
wany przez pisarza świat? Jak wygląda 
dzisiaj i co o nim wiedzą współcześni 
mieszkańcy? Te pytania skłoniły nas do 
wyruszenia w wyjątkową podróż – ślada-
mi I.B. Singera.

Wspólnie z lokalnymi organizacja-
mi: szkołami, domami kultury, biblio-
tekami, stowarzyszeniami stworzyliśmy 
artystyczno-edukacyjny projekt, którego 
elementami są warsztaty oraz wydarze-
nia artystyczne. 

Szczególną rolę w tym projekcie od-
grywają międzynarodowi wolontariusze 
i wolontariuszki, którzy wraz z młodzieżą 
i lokalną społecznością prowadzą kultu-
ralne działania i animują przestrzeń, 
tworząc unikalny program czerpiący 
z tradycji, kultury i historii – program 
Festiwalu „Śladami Singera”. Istotnym 
elementem projektu jest łączenie działań 
artystycznych i edukacyjnych oraz kom-
pleksowe podejście do problemu tożsa-
mości kulturowej. Działania artystyczne 
są poprzedzone warsztatami dla dzieci i 
młodzieży, a mieszkańcy mają okazję stać 
się współtwórcami Festiwalu. – Tak na 
swojej stronie internetowej o Festiwalu 
pisze jego organizator – Ośrodek „Bra-
ma Grodzka - Teatr NN” w Lublinie.

W tym roku po raz pierwszy festiwal 
zawędrował również do Krasnobrodu. 
Blisko 40 - osobową grupę wolonta-
riuszy, animatorów kultury będziemy 
gościli w dniach 16-17 lipca. Program 
festiwalu przedstawiamy obok i serdecz-
nie zapraszamy do udziału w jego wy-
darzeniach. Warto dodać, że wcześniej,  
miesiącach poprzedzających festiwal 
instruktorzy odwiedzali już kilkakrotnie 
Krasnobród prowadząc warsztaty z na-
szą młodzieżą.

M. Czapla

PROGRAM:

16 LIPCA
18.00 - Korowód uczestników, wolon-

tariuszy festiwalowych i mieszkańców 
(wokół Placu Siekluckiego)
18.15 - Zapalenie „ognia festiwalowe-

go”, a po nim „Spotkaj się z nami” - 
krótkie artystyczne programy, jako 
zwiastuny działań warsztatowych i 

widowiska „Artyści dla Singera” prze-

prowadzanych następnego dnia (Plac 
Siekluckiego)
19.00 - Radiowy Autobus Festiwalowy 
– prezentacja reportaży i słuchowisk z 
archiwum Radia Lublin. Obok auto-

busu czekamy na mieszkańców z ak-

cją „Przynieś zdjęcie i opowiedz nam 
swoją historię” (Plac Siekluckiego)
20.30 - „Kino Plenerowe”: projekcja 
filmu „Young@heart” (Plac Siekluc-

kiego)
21.45 - Instalacja „Pamięć Alfabetu” 
(Plac Siekluckiego)

17 LIPCA
11.00 - 12.30 - Spotkania warsztatowe: 
I tura 
- warsztaty plastyczne: festiwalowe ga-
dżety (Plac Siekluckiego)
- warsztaty pantomimy (KDK)

- warsztaty muzyczne: piosenki z akom-
paniamentem z wielu stron świata 
(KDK)
- warsztaty bębniarskie (Plac Siekluckie-
go)
- warsztaty beat-box (KDK)
- warsztaty hula hoop (Plac Siekluckie-
go)
12.30 - 14.00 - Spotkania warsztatowe: 
II tura 

- warsztaty cyrkowe: żongler-
ka, monocykl, chodzenie po 
linie, akrobatyka (Plac Sie-
kluckiego)
- warsztaty teatralne (KDK)
- warsztaty językowe: hebraj-
ski i jidysz (KDK)
- warsztaty plastyczne: lalki z 
recyklingu (Plac Siekluckiego)
- warsztaty muzyczne: „Z pio-
senką i gitarą” (KDK)
- warsztaty tańca z wachlarza-
mi bojowymi (KDK)
14.00 - 16.00 - „Kartonowy 
świat Singera” – wspólne bu-

dowanie instalacji plastycz-

nej (Plac Siekluckiego)
15.00 - 16.00 - Plenerowa gra 
miejska „Wokół Singera” 
(miasto) 
16.00 - 17.30 - Warsztaty ar-

tystycznego kostiumu i maki-
jażu (Plac Siekluckiego)
17.30 - 19.00 - „Potańcówka 
wielokulturowa” (Plac Sie-

kluckiego)
19.00 - 22.00 - „Artyści dla Singera” 
- widowisko artystyczne (muzyka, 
cyrk, akrobacje powietrzne, teatr ple-

nerowy, taniec, rewia mody, beat-box, 
klownada, widowisko ogniowe, happe-

ning „Ulica Singera”). W programie 
biorą udział artyści z Armenii, Bur-

kina Faso, Chorwacji, Czech, Izraela, 
Niemiec, Rumunii i Polski (Plac Sie-

kluckiego)
22.00 - Zakończenie widowiska i wy-

gaszenie „ognia festiwalowego” (Plac 
Siekluckiego)

Udział we wszystkich warsztatach i 
wydarzeniach bezpłatny.

W razie niepogody wydarzenia od-
bywają się w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury.

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy

Festiwal Śladami Singera
Międzynarodowa podróż śladami opowiadań I. B. Singera, 

których akcja dzieje się w miasteczkach i wsiach lubelszczyzny
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Ponad 70 osób, reprezen-
tujących środowiska 

samorządowe, przedsiębior-
ców, organizacje pozarządo-
we i uczelnie wyższe, wzięło 
udział w konferencji „Perspek-
tywy rozwoju funkcji tury-
stycznych i uzdrowiskowych 
w Polsce Wschodniej” zorga-
nizowanej w ośrodku wypo-
czynkowym „Pszczeliniec” 
w Krasnobrodzie w dniach 
26-27 czerwca 2014r. Konfe-
rencję zorganizowano w ra-
mach projektu: „Współpraca 
gminy Krasnobród, Rymanów 
i Solec – Zdrój w zakresie 
rozwoju kompetencji uzdro-
wiskowych i turystycznych”. 
Obrady otworzył Wiesław 
Chmielowiec - Burmistrz Krasnobro-
du. Krótko scharakteryzował reali-
zowany projekt oraz podkreślił jego 
znaczenie dla Gminy Krasnobród. 

Referat pt: „Strategia jako narzę-
dzie optymalizacji decyzji społeczno 
– gospodarczych, kontekst rozwoju 
funkcji turystyczno - uzdrowisko-
wych” wygłosił Bogdan Kawałko – 
dyrektor Departamentu Polityki Re-
gionalnej Urzędu Marszałkowskiego 
w Lublinie. 

„Diagnozę stanu rozwoju funk-
cji turystyczno – uzdrowiskowych w 
gminie, Krasnobród, Solec – Zdrój 
i Rymanów” zaprezentował Tomasz 
Krypel - dyrektor Instytutu Gospodarki 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzą-
dzania.

W drugiej części pierwszego dnia 
konferencji zaprezentowano dokumen-
ty strategiczne opracowane dla każdej 
ze współpracujących gmin. Strategie 
rozwoju funkcji uzdrowiskowych i tu-
rystycznych w gminach: Solec –Zdrój, 
Rymanów i Krasnobród prezentowa-
li kolejno: Barbara Simon – sekretarz 
Urzędu Gminy Solec – Zdrój, Wojciech 
Farbaniec - burmistrz Rymanowa oraz 
Stanisław Jędrusina - z-ca burmistrza 
Krasnobrodu.

W dokumentach strategicznych 
współpracujących gmin znalazło się 
wiele zapisów dotyczących podobnych 
lub wręcz identycznych zadań przewi-
dzianych do realizacji w najbliższych 
latach. Mapę drogową projektów wspól-
nych prezentowali szefowie gmin reali-

zujących projekt: Adam Pałys, 
Wojciech Farbaniec oraz Sta-
nisław Jędrusina.

Przekazane przez prele-
gentów informacje wywołały 
krótką dyskusję, którą mode-
rował Bogdan Kawałko - dy-
rektor Departamentu Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszał-
kowskiego w Lublinie.

Na zakończenie pierwsze-
go dnia konferencji podpisa-
na została umowa ramowa o 
współpracy pomiędzy Gminą 
Krasnobród i Wyższą Szkołą 
Zarządzania i Administracji w 
Zamościu. Podpisali ją: Wie-
sław Chmielowiec – burmistrz 

Krasnobrodu oraz dr inż. 
Krzysztof Pancerz – 
rektor Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Admini-
stracji w Zamościu.

W programie wie-
czornym znalazł się 
krótki program tury-
styczny – prezentacji 
Sanktuarium w Kra-
snobrodzie dokonał 
Wojciech Sachajko 
– kierownik Punktu In-
formacji Turystycznej 
w Krasnobrodzie. 

Wydarzeniem kul-
turalnym wieczoru był 

występ Witolda Paszta z Grupy Vox. 
Drugi dzień konferencji przebiegał 

pod hasłem: Programy nowej perspek-
tywy finansowej na lata 2014-2020 jako 
źródło finansowania rozwoju przedsię-
biorczości, oraz zadań rozwojowych 
realizowanych przez samorządy teryto-
rialne”.

Programy operacyjne „Polska Cy-
frowa”, Infrastruktura i Środowisko, 
Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia 
oraz Wiedza Edukacja Rozwój omówi-
ła przedstawicielka Ministerstwa Infra-
struktury i Rozwoju pani Izabela Zię-
tek. 
O Programie Rozwoju Obszarów Wiej-
skich oraz o Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej i Europejskim Instrumen-
cie Sąsiedztwa mówiła pani Karolina 
Matras z Departamentu Polityki Re-
gionalnej Urzędu Marszałkowskiego w 
Lublinie.

Ciąg dalszy na str. 6

„Perspektywy rozwoju funkcji turystycznych
 i uzdrowiskowych w Polsce Wschodniej”
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„Perspektywy rozwoju 
funkcji turystycznych 

i uzdrowiskowych 
w Polsce Wschodniej”

Ciąg dalszy ze str. 5

Regionalne Programy Operacyjne: 
Województwa Podkarpackiego, Świę-
tokrzyskiego i Lubelskiego omówili: 
Jerzy Drupka – reprezentujący Depar-
tament Rozwoju Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego w Rzeszowie, pani 
Edyta Smolich – reprezentująca Depar-
tament Rozwoju Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego w Kielcach oraz pani 

Katarzyna Kiszczak 
z Departamentu 
Regionalnego Pro-
gramu Operacyj-
nego Urzędu Mar-
szałkowskiego w 
Lublinie. 
Na zakończenie za 
udział w konferen-
cji, uczestnikom i 
prelegentom po-
dziękował Włady-
sław Molas – koor-
dynator projektu.
Realizacja projektu: 
„Współpraca gminy 
Krasnobród, Rymanów i Solec – Zdrój 

w zakresie rozwoju kompetencji uzdro-
wiskowych i turystycznych” zakończy 
się lipcu br. Zespół Projektowy w skła-
dzie: Agnieszka Niemczyk (Rymanów), 
Barbara Simon (Solec – Zdrój), Joanna 
Nizio, Stanisław Jedrusina i Władysław 
Molas (wszyscy z Krasnobrodu), będzie 
pracował jeszcze przez kilka miesięcy, 
do czasu wydania przez Polską Agencję 
Promocji Przedsiębiorczości w Warsza-
wie karty zakończenia projektu. Zanim 
się to stanie poinformujemy naszych 
czytelników szczegółowo o rezultatach 
projektu.

Władysław Molas
Koordynator projektu

Konkursy 
na dyrektorów ZSP i ZSO

W związku z upływem kadencji w pełnieniu funkcji dyrekto-
rów szkół prowadzonych przez Gminę Krasnobród tj. Dyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasno-
brodzie i Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie; Burmistrz Krasnobro-
du ogłosił w dniu 14 maja 2014r, konkursy na powyższe stano-
wiska.

Jest to zgodnie z art. 36 a ustawy z dnia 7 września 1991r. 
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), który określa, 
że kompetencje do przeprowadzenia postępowania konkursowe-
go na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły posiada organ 
prowadzący szkołę.

Termin składania ofert upływał 29 maja 2014r. Następnie 
Burmistrz Zarządzeniem powołał komisję konkursową zgodnie 
ze zgłoszonymi osobami do udziału w posiedzeniu oraz w skła-
dzie, który określa art. 36 a ust.6 cytowanej  ustawy.

W wyniku przeprowadzonych postępowań, które odbyły 
się w dniu 12 czerwca 2014r. Komisja wyłoniła kandydatów na 
stanowiska dyrektorów szkół, którymi zostali: w Zespole Szkół 
Podstawowych Pani Joanna Szykuła - pełniąca dotychczas funk-
cję dyrektora tej szkoły oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych Pan Andrzej Czapla - nauczyciel informatyki tejże szkoły.

Nowo wybrani dyrektorzy szkół swoją funkcję pełnić będą 
od dnia 1 września 2014r. Zarządzeniem Burmistrza Krasnobro-
du z dnia 16 czerwca 2014r. otrzymali powierzenie pełnienia sta-
nowiska dyrektora szkoły do dnia 31 sierpnia 2019r.

A. Adamczuk
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Rok 2014 jest rokiem Złotego 
Jubileuszu ks. Prałata Romana 

Maraszalca – proboszcza Parafii Na-
wiedzenia Najświętszej Marii Panny w 
Krasnobrodzie, który pełnił tę funkcję w 
latach 1982-2010.

Ksiądz Roman Marszalec otrzymał 
święcenia kapłańskie w dniu 31 maja 
1964 roku w Katedrze Lubelskiej z rąk 
J.E. Ks. Bpa Piotra Kałwy. 50 lat póź-
niej, tj. 31 maja 2014 roku, w tym sa-
mym miejscu wraz z księżmi – kolegami 
z roku, którzy razem z nim przyjmowali 
wówczas święcenia kapłańskie – odpra-
wili Mszę św. Jubileuszową. Przewod-
niczył jej kolega z roku studiów prof. dr 
hab. Jan Śrutwa – biskup senior, kazanie 
wygłosił metropolita lubelski arcybi-
skup Stanisław Budzik. W koncelebrze 
uczestniczył także bp Ryszard Karpiński 
– starszy kolega z pobytu w seminarium 
i bp Mieczysław Cisło – rodak z krasno-
brodzkiej parafii.  Po mszy św. wszyscy 
wyżej wymienieni udali się do krypty 
katedralnej, gdzie spoczywa ciało śp. Pb 
Piotra Kawłwy, z którego rąk Jubilaci 
otrzymali święcenia kapłańskie.

Natomiast Msza św. z okazji Złotego 
Jubileuszu Kapłaństwa w Krasnobrodzie 
została odprawiona w sobotę 7 czerwca 
br. o godz. 18.00. Przewodniczył jej 
Ksiądz Jubilat, a wraz z nim sprawowali 
ją także liczni księża - przyjaciele Księ-
dza Prałata, księża pracujący w parafii 
w Krasnobrodzie i pochodzący z niej, a 
także wielu księży z terenu diecezji za-
mojsko-lubaczowskiej. Na uroczystości 
nie zabrakło też pasterza diecezji zamoj-
sko-lubaczowskiej ks. bp. Mariana Roj-
ka. Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. 
Edward Walewander z Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, pochodzący 
z krasnobrodzkiej parafii.

Wraz z księżmi podczas mszy św. 
modlili się licznie przybyli wierni, a 
wśród nich rodzina, przyjaciele, znajo-
mi  Jubilata oraz przedstawiciele wielu 
instytucji, z którymi współpracował 
podczas działalności duszpasterskiej za-
równo w Krasnobrodzie jak i w innych 
parafiach.

Po zakończonej Eucharystii był czas 
na życzenia. Jako pierwszy głos zabrał 
ks. bp. Marian Rojek – Biskup Zamoj-
sko-Lubaczowski, a następnie ks. prałat 
Eugeniusz Derdziuk - proboszcz Parafii 
Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie. 
Życzenia składały także liczne delegacje 

poszczególnych miejscowości krasno-
brodzkiej parafii, grup modlitewnych, 
szkół i innych instytucji z terenu miasta 
i gminy Krasnobród, a także goście spo-
za Krasnobrodu. Były także życzenia od 
władz samorządowych Krasnobrodu, 
które złożył z-ca Burmistrza Krasnobro-
du Stanisław Jędrusina oraz życzenia od 
senatora RP Jerzego Chróścikowskiego 
wraz z małżonką.

Składający życzenia i inni uczest-

nicy uroczystości, na pamiątkę jubile-
uszu otrzymali okolicznościowe obrazki 
Matki Boskiej Krasnobrodzkiej oraz pu-
blikację pt. „W posłudze sanktuarium. 
Złoty Jubileusz Ks. Prałata Romana 
Marszalca”, która zawiera treść kazania 
wygłoszonego podczas mszy jubile-
uszowej przez ks. prof. dr hab. Edwarda 
Walewandra oraz  zdjęcia z dzieciństwa 
i pracy duszpasterskiej Księdza Jubila-
ta.

Oprawę muzyczną Mszy św. za-
pewnił miejscowy Chór Parafialny oraz 
Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta z 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury. Go-
ściem specjalnym była p. Alina Mazur 
(mezzosopran) z Wiednia, która swoim 
przepięknym śpiewem wzbogaciła tę 
piękną jubileuszową uroczystość.

Po zakończonej mszy św. uczestni-
cy jubileuszu zostali zaproszeni na uro-
czystą kolację, podczas której muzyką 
i śpiewem czas umilał zespół Folklory-
styczny „Wójtowianie” z Krasnobrodu.

W niedzielę 13 lipca br. miała miej-

sce kolejna uroczystość związana z ju-
bileuszem – o godz. 12.00 mszę św. w 
intencji Jubilata, w krasnobrodzkim 
sanktuarium odprawił dr hab. Mariusz 
Leszczyński - biskup pomocniczy die-
cezji zamojsko-lubaczowskiej, który ze 
względu na swoje obowiązki nie mógł 
uczestniczyć w uroczystościach, któ-
re miały miejsce w dniu 7 czerwca. W 
koncelebrze z Księdzem Biskupem w 
mszy św. wzięli udział również: Ksiądz 
Jubilat oraz księża wikariusze Kordian 
Bulak i Zbigniew Kurek.

Na początku ks. prałat Roman Mar-
szalec wyraził wdzięczność Księdzu 
Biskupowi za obecność i poprosił, aby 
w jego intencji odprawił mszę św., a na-
stępnie w krótkich słowach poinformo-
wał zebranych w kościele o jubileuszu 
zapoczątkowanym w dniu 31 maja w 
Katedrze Lubelskiej, a który trwa przez 
cały rok.

Ksiądz Jubilat mszę św. sprawował 
za zmarłych biskupów, kolegów z roku 
studiów, rodziców, rodziców chrzest-
nych, proboszczów, z którymi współ-
pracował, z uwzględnieniem swoich 
poprzedników w Krasnobrodzie – ks. 
Antoniego Wójcikowskiego, ks. Ludwi-
ka Liwerskiego i ks. Kazimierza Wójto-
wicza oraz parafian z parafii NNMP w 
Krasnobrodzie, w której pełni posługę 
kapłańską. Modlitwom wstawienniczym 
polecił także żyjących biskupów, kapła-
nów wraz z obecnym proboszczem ks. 
prałatem dr Eugeniuszem Derdziukiem 
i księżmi wikariuszami, siostry zakonne 
ze Zgromadzenia Imienia Jezus, z któ-
rymi Jubilat współpracował przez 30 lat 
w tutejszej parafii i wszystkich żyjących 
parafian.

Po mszy św., podczas której ks. bp 
Mariusz Leszczyński wygłosił kazanie, 
dokonał także pamiątkowego wpisu w 
kronice parafialnej.

Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 12

Od Redakcji
Do wszystkich życzeń, które otrzy-

mał Jubilat ks. prałat Roman Marszalec 
dołączamy również i nasze – życzymy, 
by dobry Pan czuwał nad Tobą Księże, 
a Maryja obejmowała Cię swym ramie-
niem. Szczęść Boże w dalszej pracy 
duszpasterskiej! 

Redakcja

„Gazety Krasnobrodzkiej”

Jubileusz 50-lecia Kapłaństwa
Ks. Prałata Romana Marszalca
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Ks. Prałat Roman Marszalec 
urodził się dnia l lutego 1940r. 

w Tyszowcach powiat Tomaszów Lu-
belski. Rodzice jego niemal rokrocznie 
pielgrzymowali do słynącego cudami 
Obrazu Matki Boskiej w Krasnobro-
dzie. Matka opowiedziała mu kiedyś 
dość istotne zdarzenie ze swego życia. 
Dnia 2 lipca 1939r. jako 20-letnia mę-
żatka będąc w stanie błogosławionym 
przybyła pieszo do świętego miejsca w 
Krasnobrodzie i obchodząc na kolanach 
ołtarz, w którym znajduje się cudowny 
wizerunek Pani Roztocza, prosiła, aby 
szczęśliwie urodzić zdrowe dziecko. 
Dnia l lutego 1940r. urodziła dwóch 
chłopców - jeden był martwy. Ciężka 
zima, być może stresy związane z wy-
buchem wojny i pierwsze miesiące oku-
pacji sprawiły, że dziecko w jej łonie 
zmarło, a rozkładające się ciało zatru-
ło organizm matki i drugiego dziecka. 
Gorąca modlitwa przed Obrazem Pani 
Krasnobrodzkiej sprawiła, że ocalała 
matka i jej drugie dziecko - Roman.

Minęły dwa lata i nowe niebezpie-
czeństwo śmierci zawisło nad matką 
Stefanią i jej synem. Niemcy likwidując 
Żydów wtargnęli do mieszkania, chyba 
uznali rodzinę za żydowską, postawili 
pod ścianą do rozstrzelania matkę Ro-
mana, która trzymała dwuletniego syna 
na ręku, jej siostrę i bratową. Mimo, że 
napastliwy Niemiec pociągał za spust 
karabinu pocisk nie odpalił. Obraz Naj-
świętszej Dziewicy wiszący na ścianie 
domu i medalik na piersi matki stał się 
dla wszystkich ocaleniem. Te dwa fakty 
matka ks. Romana uważa za cudowne, 
a ks. Roman jest przekonany, że został 
przy życiu, aby pełnić służbę u Tej, któ-
ra go ocaliła.

Ks. Marszalec szkołę podstawo-
wą i średnią ukończył w rodzinnych 
Tyszowcach. W 1958r. po uzyskaniu 
świadectwa dojrzałości wstąpił do 
Wyższego Seminarium Duchownego 
w Lublinie. Tegoż roku w lipcu cudem 
uniknął śmierci podczas przygotowania 
do malowania kościoła w Tyszowcach, 
wówczas zginęło 10 osób, a wiele zo-
stało rannych. 

Dnia 31 maja 1964 r. z rąk J.E. Ks. 
Bpa Piotra Kałwy otrzymał święcenia 
kapłańskie.

Nominacje i odznaczenia 
Wikariusz: 
- Parafia Kanie k/Rejowca 1964-1966
- Parafia Firlej k/Lubartowa 1966-67

- Parafia Boża Wola k/Bychawy 1967-
1970
- Rektor kościoła pw. Św. Krzyża w 
Rzeczycy Księżej k/Kraśnika 1970-
1977
* Proboszcz:
- Parafii pw. Św. Tomasza Ap. w Majda-
nie Sopockim 1977-1982
- Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Kra-
snobrodzie 1982-2010
* Wicedziekan dekanatu Zamość - 
Nowe Miasto 6 IX 1982
* Kanonik honorowy Prześwietnej Ka-
pituły Katedralnej w Lublinie 7VI 1985
* Kapelan honorowy Papieski (Jan Pa-
weł II) 9 II 1988
* Kanonik gremialny Świetnej Kapitu-
ły Konkatedralnej w Lubaczowie 5 X 
1993
* Dziekan dekanatu Zamość - Nowe 
Miasto 5 III 1994
* Dziekan dekanatu Krasnobrodzkiego 
l IX 1994
* Kapelan Armii Krajowej przy Kole 
Rejonowym w Krasnobrodzie 26 V 
1995
* Wyróżnienie za opiekę nad zabytkami 
- Minister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego Kazimierz Ujazdowski -19 VII 
2000

* Prałat honorowy Benedykta XVI - 28 
IX 2005
* Odznaczony Medalem 60-lecia Pol-
skiego Związku Byłych Więźniów Poli-
tycznych Hitlerowskich Więzień i Obo-
zów Koncentracyjnych
* Dyplom uznania wydany przez Wo-
jewodę Lubelskiego Wojciecha Żu-

kowskiego za pełną zaangażowania 
działalność duszpasterską i społeczną 
ukierunkowaną na propagowanie tra-
dycji patriotycznych a także piękna 
przyrody i dziejów Krasnobrodu oraz 
Roztocza, w szczególności za wkład 
w powołanie Krasnobrodzkiego Towa-
rzystwa Regionalnego oraz Muzeum 
Regionalnego w Krasnobrodzie - 8 IX 
2006.
* Złoty Krzyż Zasługi nadany przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Lecha Kaczyńskiego 2 X 2006

Działalność duszpasterska
Wznowił odprawianie niedzielnych 

Godzinek i Nieszporów. Kontynuował 
tradycyjne bożonarodzeniowe jasełka. 
Do parafii sprowadzał prelegentów z 
dziedziny obrony życia nienarodzonych 
dzieci, trzeźwości, powołań do służby 
Bożej i tych, którzy przestrzegają przed 
inwazją błędnie nauczających Świad-
ków Jehowy. Organizował spotkania 
opłatkowe w szkołach, urzędach i insty-
tucjach charytatywnych, nabożeństwa 
na Dzień Strażaka, Kombatanta, Dzieci 
Zamojszczyzny, Dzień Matki itp. Po-
wstały nowe grupy religijne: Legion 
Maryi, Katolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży, Harcerstwo Katolickie, Krąg Bi-
blijny, Koło Przyjaciół Radia Maryja.

Praca administratora-gospodarza
* Wybudowano, ogrodzono i wyposa-
żono w niezbędny sprzęt liturgiczny 
kościoły filialne w Majdanie Małym, 
Majdanie Wielkim, Wólce Husińskiej, 
Dominikanówce i Jacni.
* Rozbudowano istniejącą kaplicę w 
Łuszczaczu i Hutkowie powiększając je 
o główną nawę.
* Wybudowano i wyposażono w sprzęt 
liturgiczny oraz ławki, konfesjonały i 
inne niezbędne meble Kościół pw. Ze-
słania Ducha Świętego w Krasnobro-
dzie dzielnica Podzamek.
* Przy Kościele pw. Św. Stanisława bpa 
w Potoczku wybudowano nową drew-
nianą zakrystię.
* Położono nowe tynki na zewnętrznej 
elewacji kościoła parafialnego i klaszto-
ru. Założono ankry, zlikwidowano pęk-
nięcia ścian kościoła, odnowiono jego 
wnętrze wraz z klasztorem i pomiesz-
czeniami mieszkalnymi. W klasztorze 
na dolnym korytarzu w miejsce znisz-
czonej drewnianej podłogi położono 
płytki typu „gress”.

Ks. Prałat Roman Marszalec

Biskup lubelski Piotr Kałwa udziela święceń 
kapłańskich Romanowi Marszalcowi 

(katedra lubelska, 31.05.1964r.)
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* W kościele parafialnym powstały 
witraże o tematyce różańcowej i od-
nowiono 10 zabytkowych obrazów.
* Podświetlono elewację kościoła pa-
rafialnego wraz z klasztorem, oświe-
tlono cmentarz przykościelny.
* Powiększono o 1,5 ha, ogrodzono 
murem i w części przęsłami metalo-
wymi cały cmentarz grzebalny. Odno-
wiono pomniki i położono cementowe 
płyty na grobach zmarłych kapłanów. 
Na górce cmentarnej ustawiono beto-
nowy ołtarz do sprawowania funkcji 
liturgicznych.
* Ogrodzono przęsłami metalowymi 
Kalwarię Krasnobrodzką, zakonser-
wowano i zadaszono Stacje Drogi 
Krzyżowej.
* Powiększono o 0,5 ha teren przy Ka-
plicy Objawień na Wodzie, ogrodzono 
i wykonano Dróżki Różańcowe - pła-
skorzeźby w blokach kamienia józe-
fowskiego.
* W podwórzu parafialnym powstał 
murowany budynek w kształcie litery 
„U” - 130 metrów bieżących, w któ-
rym znajdują się muzea, sala dla piel-
grzymów wraz z nadbudową przysto-
sowaną na noclegi i garaże. Powstały 
muzea: Wsi krasnobrodzkiej, Geolo-
giczne, Sakralne, Flory i Fauny Roz-
tocza. W wyremontowanym spichle-
rzu umieszczono wieńce dożynkowe.
* W podwórzu parafialnym powstała 
ptaszarnia. Są w niej egzotyczne pta-
ki i ciekawe gatunki gołębi. Muzea i 
ptaszarnię odwiedzają liczne grupy 
dzieci, młodzieży i osoby starsze z ca-
łej Polski.
* Wyremontowano i pokryto bla-
chą trapezową dawną organistówkę, 
w której urządzono mieszkanie dla 
Sióstr Imienia Jezus wraz z kaplicą, w 
której przechowywany jest Najświęt-
szy Sakrament, urządzono salkę (ka-
plica) na modlitewne spotkania człon-
ków ruchów religijnych. Założono 
centralne ogrzewanie zasilane gazem 
w klasztorze, organistówce i domu 
pielgrzyma w podwórzu. W klaszto-
rze w pomieszczeniach mieszkalnych 
na piętrze wymieniono okna na ener-
gooszczędne.
* Przeprowadzono gruntowny remont 
Kaplicy „Objawień na Wodzie”, poło-
żono nowy gont na Kaplicy św. Rocha 
w lesie.
* Wyremontowano więźbę dachową i 
wieżę kościoła parafialnego. Dach po-
kryto dachówką ceramiczną.

Postawa społeczna 
Ks. Marszalec organizował na ple-

bani i w kościele spotkania dla rodzin 
25. Pułku Ułanów Wielkopolskich, 
którego imieniem nazwano Zespół 
Szkół Podstawowych w Krasnobro-
dzie. Był czynnym członkiem Komite-
tu Odbudowy Kościołów na Białorusi. 
Brał udział w roboczych spotkaniach 
społeczników strony polskiej i biało-
ruskiej. Pozyskiwał od Wydawnictwa 
Diecezjalnego w Lublinie egzempla-
rze Pisma Św., książeczki do nabożeń-
stwa i wysyłał dla Polonii na Łotwie, 
Litwie i Białorusi. Za to otrzymy-
wał podziękowania od tamtejszych 
wiernych, a także od ks. Kazimierza 
Świątka, później kardynała.

Aby wierni mogli odbierać pro-
gramy Radia Maryja, wprost z fabry-
ki w Bydgoszczy sprowadził 500 szt. 
aparatów radiowych przystosowanych 
do odbioru tej radiostacji. Zorganizo-
wał dwie grupy elektroników, którzy 
przestrajali stare aparaty radiowe, aby 
przez nie słyszalny był głos Radia Ma-
ryja.

Był jednym z inicjatorów powsta-
nia Liceum Ogólnokształcącego w 
Krasnobrodzie. Został wybrany na 
Prezydenta „Kapituły Dziedzictwo 
Narodu - Święta Sprawa”. Za spra-
wą tego społecznego ruchu na terenie 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 
posadzono około 1000 dębów dla 
upamiętnienia wielkich postaci lub 
wydarzeń z historii polskiego narodu. 
Dębom tym nadawano imiona Papie-
ża Jana Pawła II, Prymasa Tysiąclecia 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 
inne. Drugorzędny cel tej akcji, to wy-
chowanie młodzieży do poszanowania 
przyrody. Kontynuował organizację 
zainicjowanych przez poprzednika 
Międzynarodowych Koncertów Orga-
nowych.

Organizował pomoc materialną 
dla dotkniętych klęskami żywiołowy-
mi w Polsce. Dobrze ułożył współpra-
cę z instytucjami i urzędami na terenie 
parafii i poza nią. Brał czynny udział 
w otwieraniu i poświęcaniu nowych 
dróg, deptaków, ścieżek edukacyj-
nych, nitki gazowej, kamienia węgiel-
nego pod zbiornik retencyjny, powsta-
jących obiektów sanitarnych, a także 
w uroczystościach upamiętniających 
rocznice walk i męczeństwa polskie-
go narodu: Lasowce, Róża, Błotko, 
Zwierzyniec. Dokonania duszpaster-
sko-administracyjne zawdzięcza księ-

żom współpracownikom, siostrom 
zakonnym Zgromadzenia Imienia Je-
zus, władzom samorządowym i życz-
liwym parafianom. Dnia l lutego 2010 
roku ukończył 70 rok życia i zgodnie 
z Uchwałą I Synodu Diecezji Zamoj-
sko-Lubaczowskiej biskupowi diece-
zjalnemu zgłosił gotowość odejścia 
na emeryturę. Pasterz Diecezji Zamoj-
sko-Lubaczowskiej ks. bp dr Wacław 
Depo dekretem z dnia 25 września 
2010 roku odwołał Ks. Prałata z urzę-
du Proboszcza Parafii oraz Dziekana 
Dekanatu Krasnobród i przeniósł w 
stan emerytalny.

Na podstawie publikacji „W Ma-
ryjnym Krasnobrodzie. Wspomnie-
nie” (Zamość 2010, Wydawnictwo 
ABACUS) opracowała M. Czapla

Krasnobrodzka 
Wieża

 

W niedzielę 3 sierpnia 2014 r. 
już po raz XI odbędzie się 

Otwarty Turniej Szachowy „Krasno-
brodzka Wieża” organizowany przez 
Krasnobrodzki Dom Kultury.

Wszystkich miłośników „rozryw-
ki królów” serdecznie zapraszamy do 

wzięcia udziału w tym wydarzeniu. 
Szczegółowe informacje można 

uzyskać w KDK, a regulamin turnie-
ju, już wkrótce podany będzie na stro-
nie internetowej www. krasnobrod.pl. 

Organizatorzy



07.06.2014r.

Jubileusz 50 - lecia Kapłaństwa 
Księdza Prałata Romana Marszalca



10 i 12.06.2014r.

15.06.2014r.

KONCERT 
DLA RODZICÓW

KONKURS RECYTATORSKI PRZEDSZKOLAKA
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Rodzice - najpiękniejsze istoty na 
świecie, u których jesteśmy wiecznymi 

dłużnikami…
 

Tymi słowami rozpoczął się tego-
roczny Koncert dla Rodziców, 

który odbył się w niedzielę 15 czerwca 
2014r. w sali widowiskowej Krasno-
brodzkiego Domu Kultury.

W spotkaniu zadedykowanym naj-
ważniejszym osobom w naszym życiu 
wystąpiły dzieci i młodzież z miasta i 
gminy Krasnobród. 

Jak co roku program koncertu był 
bardzo bogaty i różnorodny. Nie zabra-
kło piosenek, inscenizacji oraz tańca.

Na początek wystąpili najmłodsi ar-
tyści – grupa przedszkolna „Przyjaciele 
Kubusia Puchatka”, która pod kierun-
kiem pani Marii Domańskiej przygoto-
wała program zatytułowany „Piosenki 
naszych rodziców”. Maluchy na scenie 
prezentowały się znakomicie i rozczuli-
ły sporą część publiczności. 

Następnie piosenkę pt. „Laleczka z 

saskiej porcelany” zaśpiewały siostry - 
Iga i Maja Cios. 

Potem na scenie zaprezentowało się 
kółko teatralne działające w KDK. 

W wykonaniu młodych artystów 
można było zobaczyć inscenizację pt. 
„Urodziny Czerwonego Kapturka”. 
Dowcipne teksty i nieco zaskakująca 
fabuła przedstawienia podobały się pu-
bliczności, która podziękowała wystę-
pującym gromkimi brawami.

Po etiudzie teatralnej nadszedł czas 
na prezentacje wokalne.

Zaśpiewały: Aleksandra Bełz, Do-
minika Radlińska, Daria i Klaudia Gan-
carz oraz Gabrysia Szpyra.

Kolejnym punktem koncertu była 
inscenizacja „Królewna Śmieszka”, 
którą przedstawili uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej w Kaczórkach. W ich 
wykonaniu można było także zobaczyć 
tańce dla Rodziców. Obie prezentacje 
zostały przygotowane przez panią Annę 
Szkałuba.

Przedostatnim punktem programu 

był występ scholi dziecięcej działają-
cej przy Parafii Nawiedzenia N.M.P w 
Krasnobrodzie, pod kierunkiem ks. Ma-
cieja Lewandowskiego, którego wspiera 
pani Ewa Monastyrska. Mimo kłopotów 
technicznych rozśpiewana grupa nie 
poddała się i zaplanowany program wy-
konała a capella. 

Występ  został  bardzo ciepło przy-
jęty i nagrodzony przez publiczność du-
żym aplauzem.

Niedzielny koncert zakończył się 
pełnym energii pokazem tańca nowo-
czesnego w wykonaniu zespołu FART 
działającego w KDK pod czujnym 
okiem pani Anny Antoszczak.

Warto też dodać, że wszyscy Rodzi-
ce, którzy wzięli udział w przygotowa-
nym dla nich spotkaniu zostali obda-
rowani kwiatkami wykonanymi przez 
uczestników zajęć, które prowadzone 
są w Krasnobrodzkim Domu Kultury i 
świetlicy w Dominikanówce przez in-
struktora ds. plastyki- Marzenę Mazu-
rek.

Do występów i kwiatów dołączone 
było mnóstwo uśmiechu.   
 M.K

Fotoreportaż – str. 13

DLA RODZICÓW…

„Murzynek Bambo”, Skarżypyta”, „Dobre wychowanie”, 
„Kwoka” i wiele, wiele innych wierszy można było usły-
szeć na scenie Krasnobrodzkiego Domu Kultury 10 czerwca 
2014r.

Wszystko to za sprawą XIX już edycji Gminnego Kon-
kursu Recytatorskiego Przedszkolaka, który organizowany 
jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, oraz uczniów kl. 0 z 
terenu miasta i gminy Krasnobród.

Jak co roku frekwencja dopisała i swoje recytatorskie 
zdolności zaprezentowało ponad 170 małych artystów. 

Nie wszyscy jednak deklamowali przygotowane przez 
siebie teksty w Domu Kultury, bowiem najmłodsi uczestnicy 
konkursu 3 i 4-latki  z krasnobrodzkiego przedszkola zaprosili 
głównego organizatora dyrektor KDK Mariolę Czapla do sie-
bie, gdzie wystąpili bez żadnej tremy i uśmiechem na ustach.

A jeśli już o tremie mowa, to trzeba stwierdzić, że Ci naj-
młodsi artyści radzą z nią sobie znakomicie. Nawet drobne 
pomyłki, czy zapomniany tekst nie był w stanie popsuć dobrej 
zabawy, radości i dumy z własnych występów.

Dumni byli nie tylko recytatorzy ale także zgromadzona 
licznie publiczność, którą stanowili rodzice, dziadkowie i 
opiekunowie małych artystów.

Jak co roku podsumowaniem konkursu było wręczenie pa-
miątkowych dyplomów i upominków przygotowanych przez 
Krasnobrodzki Dom Kultury oraz pamiątkowe zdjęcia.
     M.K.

Fotoreportaż – str. 13

Recytować 
każdy może…

Baseny - nowa atrakcja 
na wakacje w Krasnobrodzie

 

W Krasnobrodzie dzięki połączeniu zalewu z dwoma 
innymi zbiornikami, powstała wyspa, na której po-

wstały cztery baseny: 3 dla dzieci  i jeden dla dorosłych - kryty 
z podgrzewaną wodą.  Na wyspie znajduje się także plac za-
baw i natryski dla dzieci oraz plaża.

Cały obiekt jest monitorowany, a nad bezpieczeństwem 
wypoczywających czuwają ratownicy. Jest czynny codziennie 
od 10.00 do 18.00. Oficjalne otwarcie odbędzie się 19 lipca o 
godzinie 10.00. podczas „Dni Krasnobrodu”. 

Cennik całodniowy przedstawia się następująco:
Bilet normalny – 12zł. / 15zł.*
Bilet ulgowy  - 7zł. / 10zł.* (dzieci w wieku szkolnym i stu-
denci z ważna legitymacją)
Bilet dla dzieci poniżej 7 lat – 4zł. /5 zł.*
* Cennik weekendowy.

Serdecznie zapraszamy
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W dniach 20-22 czerwca 2014r. 
na terenie Sanatorium Reha-

bilitacyjnego im. Janusza Korczaka w 
Krasnobrodzie odbyło się zgrupowanie 
szkoleniowo-integracyjne dla Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych. W szko-
leniu, które zorganizowano już po raz 
piaty wzięło udział 76 członków MDP, 
dziewcząt i chłopców z terenu 8 gmin 
powiatu zamojskiego. Organizatorem 
szkolenia była Komenda Miejska Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Zamościu 
oraz Zarząd  Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Zamościu. 

Zajęcia dydaktyczne dla uczestni-
ków zgrupowania prowadzili funkcjo-
nariusze Komendy Miejskiej PSP w 
Zamościu, a dotyczyły one udzielania 
pierwszej pomocy, organizacji i funk-

cjonowania MDP, ceremoniału pożarni-
czego połączonego z elementami musz-
try oraz profilaktyki przeciwpożarowej 
propagującej bezpieczne formy zacho-
wań w przypadku wystąpienia zagrożeń. 
Uczestnicy szkolenia mogli również 
zapoznać się z nowoczesnym sprzętem 
ratowniczym znajdującym się na wypo-
sażeniu zamojskiej komendy. W trakcie 
szkolenia znalazł sie również czas na 
spotkanie przy ognisku z przedstawicie-
lami władz samorządowych oraz ZOSP 
RP jak i kadrą dowódczą KM PSP w Za-
mościu na czele z Zastępcą Komendanta 
Miejskiego PSP bryg. Mirosławem Mi-
chońskim. Mszę św. w intencji uczest-
ników zgrupowania odprawił w koście-
le św. Ducha w Krasnobrodzie ks. kan. 
Andrzej Chmaj - kapelan zamojskich 

strażaków. W uroczystym zakończeniu 
zgrupowania uczestniczył st. bryg. Ta-
deusz Milewski Lubelski Komendant 
Wojewódzki PSP w Lublinie. 

Zgrupowanie mogło sie odbyć dzię-
ki ofiarności sponsorów tj.: Małopol-
skiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. Oddział 
w Zamościu, Starostwu Powiatowemu 
w Zamościu oraz Zarządowi Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie 
oraz Zarządowi Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP za okazaną pomoc serdecznie 
dziękujemy. 

mł. bryg. Andrzej Szozda
Oficer Prasowy

Komendy Miejskiej PSP  w Zamościu

ZGRUPOWANIE SZKOLENIOWE
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

w Krasnobrodzie
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Piłka, anormalna murawa, emocje 
i świetna zabawa - tak w dużym 

skrócie można podsumować zyskującą 
co raz to nowych sympatyków w Polsce 
dyscyplinę (przez niektórych określaną 
też jako formę ruchu) - piłkę błotną. Ma-
jąca swoje skandynawskie korzenie od-
miana piłki nożnej w Polsce zrzesza już 
kilkanaście klubów, a ich przedstawicie-
le podczas Mistrzostw Europy 2014 w 
Eksel (Belgia) zdobyli wicemistrzostwo 
Europy.

Mistrzostwa Europy zostały roze-
grane w dniach 17-18 maja na Exelshof 
Arena. W swoim pierwszym meczu bia-
ło-czerwoni przegrali 1:3 z późniejszym 
mistrzem Europy – Holandią. 

- Do Eksel dotarliśmy z opóźnieniem. 
Po dwudziestogodzinnej podróży byli-
śmy znużeni, a mieliśmy przed meczem 
czas wyłącznie na rozgrzew-
kę. Niestety na początek 
graliśmy z Holandią, która 
dysponowała szeroką ławką 
rezerwowych. My pojechali-
śmy do Belgii tylko w osiem 
osób. Pierwsza część meczu 
z Holandią zakończyła się 
bezbramkowym remisem. 
Na początku drugiej części 
gry Marek Masternak nie 
wykorzystał rzutu karnego 
(bramkarz obronił strzał), 
ale już chwilę później Ma-
rek strzelił gola z akcji co 
dało nam prowadzenie. W 
kolejnej minucie nasz drugi 
napastnik – Piotr Krzymowski, znalazł 
się w sytuacji „sam na sam” z bramka-
rzem. Minął już holenderskiego bram-
karza, a ten go sfaulował. Niestety sę-
dzia nie zdecydował się na odgwizdanie 
kolejnego karnego. W ostatnich pięciu 
minutach Holendrzy wprowadzili na bo-
isko wypoczętych zawodników i strzelili 

nam trzy gole. Mecz mógł się potoczyć 
inaczej, ale trzeba przyznać, że Holen-
drzy wygrali zasłużenie – podsumował 
pojedynek z Holandią Tomasz Pakuła, 
selekcjoner polskiej kadry w piłce błot-
nej.

W kolejnych meczach reprezentacja 
Polski była zdecydowanie bardziej sku-
teczna. Polacy ograli gospodarzy im-
prezy – Belgię, 1:0. Dalej byli lepsi od 
Szwajcarii (3:1) i Czech (1:0).

- W meczu z Belgią mieliśmy dużą 
przewagę. Mogę śmiało stwierdzić, że 
byliśmy w 65% w posiadaniu piłki, ale 
bieganie w błocie wymaga „żelaznej” 
kondycji, a piłkę wstrzelić do bramki 
przeciwników jest bardzo trudno. Cie-
szymy się z wygranej tym bardziej, że re-
prezentację Belgii stanowili w większości 
zawodnicy klubu De Rode Modderdu-

ivels, którzy w 2008 roku byli najlepszą 
drużyną na świecie (wygrali Swamp 
Soccer World Cup w Strachur w Szko-
cji). Natomiast ze Szwajcarią nie mieli-
śmy żadnych kłopotów. Pamiętam tylko, 
że u nich na bramce stała dziewczyna, 
która – ku naszemu zdziwieniu – popi-
sała się kilkoma skutecznymi interwen-

cjami. Odnośnie Czechów: potraktowali 
pojedynek z Polską jako słowiańską ry-
walizację. Ich bramkarz wyprawiał istne 
cuda: wybronił swoją drużynę pięć razy 
w bezpośredniej konfrontacji z Markiem 
Masternakiem. Nasz napastnik nie do-
wierzał temu, co dzieje się na boisku. 
Tak samo zaskoczeni świetną dyspozycją 
czeskiego golkipera byli licznie zebrani 
kibice, jak i sami Czesi. W końcu jednak 
Marek Masternak okazał się skuteczniej-
szy i dał nam upragnione zwycięstwo – 
dodaje Pakuła.

Drużyny grały w systemie „mix”, 
czyli na boisku grało pięciu mężczyzn 
i przynajmniej jedna kobieta. Skład 
polskiej reprezentacji tworzyli: Tomasz 
Pakuła (bramkarz), Michał Mękal, Ka-
mila Wyszyńska (BKS Roztocze Kra-
snobród), Piotr Krzymowski, Anna 

Palkowska (Krzym Team 
Podlasie Wasilków), Marek 
Masternak, Michał Radel-
czuk (LC Chełm), Marcin 
Ciupak (bez klubu). 

- Gra w międzynarodo-
wych zawodach była dla 
nas okazją do przyjrzenia 
się organizacji błotnych za-
wodów przez ludzi, którzy 
z piłką błotną są związani 
od kilkunastu lat. Nawią-
zaliśmy kontakty, które za-
owocują naszym udziałem 
w kolejnych imprezach. Pił-
kę błotną należy traktować 

jako rywalizację, ale także 
świetną zabawę. Dziękujemy Belgom za 
gościnę i dobrą organizację Mistrzostw 
Europy, a wszystkim uczestnikom za 
walkę w duchu fair play – powiedział 
Michał Mękal, koordynator reprezenta-
cji i członek zarządu Zrzeszenia Polskiej 
Piłki Błotnej.

Ciąg dalszy na str. 15

Polska wicemistrzem Europy 
w… piłce błotnej!
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Partnerami i sponsorami wyjazdu 
reprezentacji Polski w piłce błotnej na 
Mistrzostwa Europy 2014 byli: Akade-
mia Leona Koźmińskiego, Art-Flock 
Druk na odzieży, LogoBusEXPRESS i 
Stowarzyszenie „Czajnia”.

Tegoroczne Mistrzostwa Europy 
były pierwszym w historii międzynaro-
dowym turniejem państw europejskich. 
Zaś od kilkunastu lat organizowane są 
klubowe Mistrzostwa Świata. W 2011 
roku polska drużyna S.W.A.M.P, czyli 
„So Who’s Against Mighty Poland?”, za-
grała w szkockim Edynburgu w Swamp 
Soccer World Cup, a debiutujący w tej 
imprezie Polacy uplasowali się na do-

brej, szóstej pozycji. W Edynburgu wy-
startowało wtedy niemal 50 zespołów ze 
wszystkich kontynentów, m.in. Anglicy, 
Szwedzi, Szwajcarzy, Rosjanie, Austra-
lijczycy, a nawet Chińczycy.

Po Mistrzostwach Europy polscy 
piłkarze skupili się na zawodach krajo-
wych. 22 czerwca w Błotnowoli k. Kielc 
odbył się III Puchar Polski, a 5-6 lipca 
drużyny rywalizowały w Blachowni     
k. Częstochowy w IV Mistrzostwach 
Polski.

Wyniki meczów Mistrzostw Europy 
2014 (Eksel, Belgia):

Holandia – Czechy 7:1

Belgia – Szwajcaria 1:2
Holandia – Polska 3:1 (gol: Marek 

Masternak)
Szwajcaria – Czechy 5:1

Belgia – Polska 0:1 (gol: Piotr Krzy-
mowski)

Holandia – Belgia 2:0
Szwajcaria – Polska 1:3 (gole: Piotr 
Krzymowski x2, Marek Masternak)

Czechy – Belgia 0:4
Holandia – Szwajcaria 2:0

Czechy – Polska 0:1 (gol: Marek Ma-
sternak)

Tomasz Pakuła

W dniach 14-15 czerwca 2014r. 
odbyła się w Nałęczowie Kon-

ferencja Naukowa, w której udział wzię-
li przedstawiciele Towarzystw Regio-
nalnych z Lubelszczyzny. Krasnobród 
był reprezentowany przez 
Prezesa Towarzystwa Re-
gionalnego Mieczysława 
Kościńskiego i członka 
Stanisława Gresztę. 

Tematem konferen-
cji, której przewodniczył 
Przewodniczący Woje-
wódzkiej Rady Towa-
rzystw Regionalnych 
prof. dr hab. Sławomir 
Partycki, było 150 –lecie 
urodzin Stefana Żerom-
skiego.

Uczestnicy obrad wy-
słuchali interesującego 
montażu słowno-muzycz-
nego młodzieży z Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
Stefana Żeromskiego z Nałęczowa.

Prof. dr hab. Jolanta Sztachelska z 
Białegostoku wystąpiła z wykładem pt. 
„Żeromski pisarz wielu pokoleń”, zaś 
prof. dr hab. Beata Obsulewicz–Niewiń-

ska z KUL w swym wystąpieniu skupiła 
się na zielniku Stefana Żeromskiego o 
ogrodzie.

Wiele kontrowersji wzbudził referat 
dr Głąba z KUL pt. „ Antropologia pe-

symistyczna – Koncepcja Człowieka w 
tekstach Stefana Żeromskiego”.

Z zainteresowaniem regionaliści 
wysłuchali kierownika Muzeum Ste-
fana Żeromskiego mgr Marię Mirono-

wicz–Panek pt. „ Nałęczów miejsce 
szczególne w życiu i twórczości Stefana 
Żeromskiego”.

W drugim dniu obrad uczestnicy 
konferencji wzięli udział we mszy św. w 

intencji zmarłych Regio-
nalistów Lubelszczyzny. 
Minutą ciszy uczczono 
pamięć niedawno zmar-
łego regionalisty z Piask 
Lucjana Świetlickiego, 
założyciela Towarzystwa i 
autora kilkunastu książek 
o dziejach Piask i okolicy. 
Po nabożeństwie odbyło 
się spotkanie z władzami 
miasta Nałęczowa, zwie-
dzanie najciekawszych 
zabytków Nałęczowa i 
wspólnym obiadem za-
kończono obrady Regio-
nalistów Lubelszczyzny.

Nałęczów 15.06.2014r.
Mieczysław Kościński

Na zdjęciu: Chata Stefana Żerom-
skiego w Nałęczowie z cennymi pamiąt-
kami po sławnym pisarzu.

Z Krasnobrodu do Nałęczowa
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PROJEKTY UNIJNE 
realizowane na trenie gminy Krasnobród (cz. 3)

W związku z przypadającą w 
bieżnym roku 10 rocznicą 

wejścia Polski do Unii Europejskiej na 
łamach naszego pisma prezentujemy 
projekty, które były realizowane na tere-
nie gminy Krasnobród przy dofinanso-
waniu ze środków europejskich.

W bieżącym wydaniu przedstawia-
my dwa projekty, jeden związany z eko-
logią, a drugi z bezpieczeństwem.  

„Zakup pojazdu komunalnego 
SK-1 oraz pojemników do zbiórki od-
padów” - projekt realizowany w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013, Oś 3 – jakość 
życia na obszarach wiejskich i różnico-
wanie gospodarki wiejskiej, działanie 
321 Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej.

Wartość całego projektu – zakup 
samochodu i pojemników to kwota 
436.650,00 zł.

Wartość zakupu samochodu to kwo-
ta 381.300,00 zł. brutto

Dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej - 200.000,00 zł.

W ramach projektu zakupiono po-
jazd komunalny - śmieciarka SK-1 na 
podwoziu MAN TGL 12.180 4x2 BB. 
Samochód posiada boczne urządze-

nie do podnoszenia i 

opróżniania pojemni-
ków od 110 do 1100 li-
trów. Wykonany jest na 
podwoziach samocho-
dów o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 12 
ton. Śmieciarka posia-
da skrzynię ładunkową 
o ładowności 5,5 tony 
– skrzynia ładunkowa 
12,5 m3. Zaletą sys-
temu SK jest wysoki 
stopień zagęszczenia 
odpadów przez zastosowanie li-
niowego mechanizmu zgniatająco-
wypychającego.

Oprócz samochodu zakupiono 
400 szt. pojemników do zbiórki 
odpadów o pojemności 120 litrów 

(200 szt. w kolorze zielonym i 
200 szt. w kolorze żółtym).

***

„Poprawa funkcjonowa-
nia systemu bezpieczeństwa 
na terenie miasta Zamość i Po-
wiatu Zamojskiego w zakresie lo-
kalizacji, ograniczania i likwidacji 
zagrożeń chemiczno – ekologicz-
nych”

Wniosek składała gmina Za-
mość, a gmina Krasno-
bród była partnerem. W 
ramach  projektu zaku-
piono 5 samochodów 
ratowniczo – gaśni-
czych wraz ze specja-
listycznym wyposaże-
niem do ratownictwa 
chemiczno – ekolo-
gicznego dla jednostek 
straży pożarnej z terenu 
powiatu zamojskiego i 
miasta Zamość.

Wartość projektu – 4.009.479 zł 
(Cały wniosek)

Kwota dofinansowania projektu – 
3.396.600,00zł (Cały wniosek)

Wartość projektu dla Gminy Kra-
snobród – 727.920,00zł

Kwota dofinansowania – 
616.651,95zł

Wkład własny Gminy Krasnobród – 
111.268,05zł

W ramach projektu Gmina Kra-
snobród otrzymała średni samochód 
ratowniczo – gaśniczy 6-osobowy dla 
jednostki OSP w Krasnobrodzie. Typ 
samochodu GBA 3,5 X16 na podwoziu 
MAN. Napęd na 2 osie (uterenowiony - 
pełna blokada mostów). Silnik o mocy 
290 koni mechanicznych.  Pojemność 
zbiornika 3,5m3 wody i 350 litrów środ-
ka pianotwórczego. Wydajność pompy 
1600 litrów wody na minutę. Wyposaże-
nie: maszt oświetleniowy pneumatyczny 
2x1000 W, wyciągarka elektryczna, au-
topompa o wydajności 1600l/min, dział-
ko wodne, działko szybkiego natarcia.

Oprócz samochodu dla jednostki 
OSP Krasnobród zakupiono łódź ratow-
niczą z silnikiem zaburtowym do likwi-
dacji zagrożeń chemiczno – ekologicz-
nych na zbiornikach wodnych oraz 6 
kamizelek ratunkowych,  rzutkę ratow-
niczą oraz koło ratunkowe.

W kolejnym, sierpniowym wydaniu 
naszego pisma zaprezentujemy projekty 
związane z zespołem folklorystycznym 
„Wójtowianie”. Każdy, kto zakupi na-
stępny numeru GK otrzyma nieodpłat-
nie najnowszą płytę „Wójtowian” wy-
daną przy dofinansowaniu ze środków 
unijnych

Informacje zebrała: 
M. Czapla
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Pod takim hasłem odbywało się w 
tym roku XVIII Ogólnopolskie 

Spotkanie Młodych nad Lednicą. Czu-
wania te od wielu lat gromadzą liczne 
rzesze młodych entuzjastów. 

„Lednica” bowiem to największe w 
Polsce modlitewne spotkanie młodzieży 
chrześcijańskiej. Jego organi-
zatorem jest Duszpasterstwo 
Akademickie Ojców Domini-
kanów w Poznaniu, a pomy-
słodawcą - ojciec Jan Góra, 
dominikanin z Poznania. 
Pierwsze spotkanie młodych 
na Polach Lednickich odbyło 
się w 1997 roku. Jan Paweł 
II na pokładzie śmigłowca, 
który krążył nad Bramą Rybą, 
symbolicznie wprowadził 
wówczas młodych w trzecie 
tysiąclecie.

Spotkaniom nad 
Lednicą patrono-
wał od początku 
Jan Paweł II, który 
kierował do mło-
dych swoje prze-
słania. Zwyczaj 
ten kontynuował 
papież Benedykt 
XVI, a w tym roku 
była okazja wysłu-
chać przesłania pa-
pieża Franciszka.  
Papież Franciszek 
zachęcał młodzież, 
aby miała odwagę 
i odpowiadała z en-
tuzjazmem i ufnością na miłość Boga. 
„Cieszcie się zawsze z łaski dziecięc-
twa Bożego i nieście tę radość świa-
tu” - powiedział do młodych Fran-
ciszek. „Nasze dziecięctwo Boże to 
wierność, wdzięczność i uczestnictwo. 
Jest to wierność miłości Boga, który 
pierwszy nas umiłował, stworzył nas 
i oddał za nas swojego jednorodzone-
go Syna, Jezusa Chrystusa” - dodał 
papież. Na koniec przesłania papież 
pobłogosławił młodzież i powierzył 
opiece „Panny Maryi”. 

„W Imię Syna” - to motto XVIII 
Spotkań Młodych Lednica 2000. Na 
wezwanie o. Jana Góry zgromadziło 
się wiele tysięcy pielgrzymów, którzy 
wspólnie modlili się i chwalili Pana. W 
tegorocznym uwielbieniu Boga na Po-
lach Lednickich wzięła udział również 
55 – osobowa grupa młodych z Parafii 
Matki Bożej Królowej Polskie w Zamo-

ściu, z parafii św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej w Szczebrzeszynie oraz parafii 
Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie. 
Przewodnikami duchowymi pielgrzym-
ki byli ks. Sławomir Skowroński, oraz 
ks. Patryk Obszyński.

Tegoroczne spotkanie poświęcone 

było synostwu, przez co zwrócono uwa-
gę, że nasze synostwo ma wiele aspek-
tów: Boży, ludzki oraz społeczny. Na 
Pola Lednickie dotarliśmy już w połu-
dnie, gdzie miało miejsce nabożeństwo 
pokutne, które poprowadził Jałumużnik 
Papieski abp Konrad Krajewski, który 

nad Lednicę przybył z Watykanu. Na-
stępnie każdy mógł skorzystać z sakra-
mentu pokuty. 

Spotkanie rozpoczęło się procesją 
Orłów Lednickich. Przy śpiewie Bogu-
rodzicy i dźwiękach dzwonu jubileuszo-
wego wniesiono symbole Światowych 
Dni Młodzieży - krzyż i ikonę maryjną 
Salus Populi Romani oraz relikwie św. 
Wojciecha. W trakcie spotkania odbył 

się skok spadochronowy. Sko-
czek przyniósł na Lednicę Bi-
blię, czyli list miłosny od Boga 
do ludzi, który był symbolem 
tegorocznego spotkania. Jego 
uczestnicy, w imieniu Boga, 
napisali listy do drugiego 
człowieka.

Centralnym punktem spo-
tkania młodych nad Lednicą 
była Eucharystia pod prze-
wodnictwem prymasa Polski 
abp Wojciecha Polaka. Pry-
mas na lednickie pola przy-
jechał po sobotnim ingresie, 
który odbył się w gnieźnień-

skiej archikatedrze. „Jestem na 
Lednicy, bo od początku mojego bisku-
piego posługiwania, kocham Lednicę. Z 
wielką miłością spoglądam na Was mło-
dzi przyjaciele widząc w waszych twa-
rzach, waszych sercach wypisaną twarz 
Chrystusa” – powiedział prymas Polak. 
Wraz z księdzem Prymasem Euchary-
stię sprawowało wielu biskupów oraz 
ponad 1200 kapłanów. Homilię wygłosił 
bp Grzegorz Ryś, w której mówił: „…
właśnie w ten wieczór czuwania przed 
Zesłaniem Ducha Świętego „z całym 
Kościołem uświadamiamy sobie działa-

nie Ducha świętego w 
nas”. „…już jesteśmy 
synami Boga”, ale za-
razem „wszystko w nas 
woła: pragniemy być 
przybranymi dziećmi 
Boga”. - Duch w nas 
woła, żeby ta relacja 
ojca i syna dopełniła 
się. Po stronie ojca nie 
ma wątpliwości, prze-
szkoda jest w nas – z 
naszej winy nasza ta re-
lacja nie jest doskonała 
– wyjaśniał. Wezwanie 
do synostwa to nie jest 
moralizowanie: zacho-

wujcie się jak dzieci, bądźcie dziećmi 
dla Boga, ojczyzny, rodziców. Bądźcie 
porządni. Nic takiego.  

Ciąg dalszy na str. 18

„W Imię Syna…”
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„W Imię Syna…”
Ciąg dalszy ze str. 17
Mówimy wam: dziś jest wieczór otwar-
cia się na Ducha. Im więcej w nas Ducha 
świętości tych więcej w nas synostwa” 
Entuzjazm zebranych 7 czerwca 
2014 r. podczas XVIII Spotkania 
Młodych sięgnął zenitu podczas 
uwielbienia pod koniec mszy. Na 
zakończenie spotkania młodzi 
przeszli przez Bramę Trzeciego 
Tysiąclecia, czyli „Rybę” w sym-
bolicznym geście wyboru Chry-
stusa. Ma ona kształt ryby - zna-
ku rozpoznawczego pierwszych 
chrześcijan.

Każdy z uczestników led-
nickiego spotkania otrzymał 
specjalny dowód osobisty, który 
symbolizuje „pełnoletność”, pierście-
nie z napisem „W Tobie mam upodo-
banie”, symbolizujące Synostwo Boże, 
oraz banknoty wdzięczności o nominale 
2000 talentów, który po powrocie do 
domów wręczyliśmy rodzicom 
i opiekunom, za życie, wiarę i 
wychowanie. 

Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, że spotkanie nad Led-
nicą nie było jedynym punk-
tem naszego pielgrzymowania 
Wspólnie odwiedziliśmy rów-
nież Muzeum Pierwszych Pia-
stów na Lednicy, Wielkopolski 
Park Etnograficzny w Dzieka-
nowicach, Muzeum Archeolo-
giczne w Biskupinie, Muzeum 

Przyrodniczo – Łowieckie w Uzarzewie, 
następnie mieliśmy okazję zwiedzić 
piękną Katedrę Gnieźnieńską ze słyn-
nymi drzwiami gnieźnieńskimi, gdzie 
braliśmy udział we Mszy św. u grobu 
św. Wojciecha. Nie zabrakło też spaceru 

po Gnieźnieńskim Rynku oraz wizyty w 
Muzeum Początków Państwa Polskiego 
w Gnieźnie. Ostatnim punktem naszego 
pielgrzymowania była wizyta w Sanktu-

arium Maryjnym w Licheniu – by tam 
niejako podziękować Matce Bożej za 
wspólne pielgrzymowanie i za wszelkie 
łaski doświadczone podczas wspólne-
go bycia razem. Po chwili spędzonej u 
tronu Matki Bożej Licheńskiej, pokrze-

pieni kochającym sercem naszej 
Matki udaliśmy się w drogę po-
wrotną do Zamościa. Zmęczeni 
– ale szczęśliwi. Szczęśliwi, bo 
ogarnięci i napełnieni radością z 
faktu, że Bóg ma w nas upodo-
banie. 

Oby duchowe owoce modli-
tewnego czuwania, które zgro-
madziło ok. 80 tysięcy młodych 
z całej Polski były widoczne 
w naszym codziennym życiu. 
Szczególnie ważne jest, aby 
każdy odkrył cel swojego życia. 
Bo Lednica to WYBÓR CHRY-

STUSA. Wybór, który nas kształtuje, ale 
jednocześnie zobowiązuje. Jest to nasza 
odpowiedź na Bożą inicjatywę miłości. 
Dlatego trzeba bym ja i Ty codziennie 

powtarzał te słowa: Panie Jezu 
Chryste, Ciebie wybieram jako 
mojego Pana i za apostołem 
Piotrem powtarzam: Ty jesteś 
Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel! 
Tobie oddaję moją przeszłość, 
dzień dzisiejszy i przyszłość 
oraz całą moją wieczność. Ty 
jesteś moją Prawdą, Ty jesteś 
moją Drogą, moim Życiem i 
moją Miłością. Teraz i na wie-
ki. 

Ks. Sławomir Skowroński

Media mogą spełniać w życiu 
człowieka rolę pozytywną, 

gdyż dostarczają mu wielu potrzebnych 
informacji i wrażeń. Badania prowadzo-
ne przez Jadwigę Izdebską wskazują, że 
spełniają  funkcję wychowawczą, umoż-
liwiają odpoczynek, rozrywkę, inspirują 
do działania,  rozwijają  zainteresowania 
u dzieci oraz są źródłem wiedzy o świe-
cie i panujących w nim zasadach postę-
powania ( Izdebska, 2001, s. 166).

Jednakże wówczas, gdy dzieci ko-
rzystają z mediów bez nadzoru doro-
słych albo gdy media wręcz zastępują 
rodziców w ich funkcjach opiekuńczych 
i wychowawczych, sytuacja staje się 
bardzo niekorzystna dla rozwoju dziec-
ka a nawet groźna, ponieważ media, 

które niekiedy uczą i wychowują, mogą 
też zaburzać i niszczyć. Dlatego bardzo 
ważne jest umiejętne korzystanie z mass 
mediów. Wydaje się, że coraz istotniej-
sza jest znajomość cech, uwarunkowań 
i zagrożeń kultury masowej. Ostatnio 
uważa się, że siła wpływu mediów sta-
nowi funkcję zakresu i stopnia, w jakim  
poddają się im sami odbiorcy (Adamski, 
2010, s 72). 

Uwzględniając fakt, że wśród środ-
ków masowego przekazu takich jak: te-
lewizja, radio, Internet, prasa, niektórzy 
zaliczają do nich również komputer i te-
lefony komórkowe (Chwaszcz, Pietrusz-
ka,Sikorski, 2005) - najpotężniejszym i 
najsilniej oddziałującym środkiem jest 
telewizja – zasadnym więc wydaje się 

przedstawienie podstawowych danych 
na jej temat.

Obraz telewizyjny ruchomy i kolo-
rowy, wywołuje odruch orientacyjny, 
automatycznie przykuwa uwagę. Ponad-
to odbiór obrazu filmowego jest wielo-
modalny, oddziałuje na wiele zmysłów, 
często nawiązuje do pięciu kanałów 
zmysłowych: wzroku, słuchu, smaku, 
węchu, dotyku i wyobraźni, co wpływa 
na lepsze zapamiętywanie treści a także 
umożliwia osiągnięcie celów zamierzo-
nych przez nadawców. Ponadto obraz 
telewizyjny działa na receptory czło-
wieka dużą ilością bodźców, z których 
część zostaje przez niego zauważona 
a część zarejestrowana poniżej progu 
świadomości (Litwińska, 2008 za Bury 
1999, s.6). c.d.n.

Zofia Kończewska-Murdzek

Mass media (2)



Gazeta     rasnobrodzka 19Lipiec 2014

Z wiekiem ludziom przybywa nie 
tylko wagi, ale i sentymentów. 

Oddala się świat teraźniejszy, a częściej 
wraca fala wspomnień. Wraca i przybie-
ra na sile. Dlatego starsze pokolenia tak 
chętnie organizują spotkania i zjazdy. 

Dotyka to również nas, absolwentów 
Wydziału Rolnego WSR w Lublinie, 
rocznik 1961-1966. Koleżanka Krysty-
na rzuciła hasło: Krasnobród, odzew na-
tychmiastowy i entuzjastyczny.

W dniach od 30 maja do 1 czerwca 
b.r. spędziliśmy piękne, wzruszające 
chwile w sercu Roztoczańskiej Krainy. 
Zatrzymaliśmy się w uroczym pensjona-
cie „Michaś” u przemiłej 
pani Zawiślakowej. Było 
miło, wygodnie i smacz-
nie jak u mamy. 

Deszczem nas witał 
Krasnobród, ale to nie 
miało wpływu na ser-
deczny nastrój i przy-
jazną aurę spotkania. 
W czasie deszczu tylko 
dzieci się nudzą. Starsi 
nie. 

Czas wypełniały 
wspomnienia, anegdoty 
ze studenckich czasów i 
śpiew. Nasz Rok chlubił 
się dużą grupą chórzystów o pięknych 
głosach. 

Krasnobród w intensywnej majowej 
zieleni kąpanej deszczem nie traci nic 
z urody. Zwiedzaliśmy kaplicę na wo-

dzie, muzeum etnograficzne, ptaszarnię, 
obejrzeliśmy kunsztowne dożynkowe 
wieńce. 

W sobotę 31 maja uczestniczyliśmy 
we Mszy Świętej w intencji wszystkich 
osób z Roku i za tych, których już nie 
ma wśród nas. Modliliśmy się u stóp 
Krasnobrodzkiej Pani, żeby na następ-
nym zjeździe nikogo nie zbrakło i żeby 
jeszcze raz zobaczyć tę perłę Lubelsz-
czyzny. 

Wieczorem odbył się bankiet ze 
śpiewem i tańcami. Przygrywała „Jed-
noosobowa Orkiestra” pana Józefa Ta-
bały. Pan Józek ma szeroki repertuar, 

pięknie gra na akordeonie i pięknie śpie-
wa. Przypomniał nam piosenki sprzed 
lat, poczynając od biesiadnych przez 
szlagiery do harcerskich. Czas się cof-
nął. Muzyka zagłuszyła głos dolegliwo-

ści. W ten wieczór byliśmy młodzi. 
Żal było żegnać przyjaciół i żal 

było wyjeżdżać z Roztocza pachnącego 
kwiatami, ziołami, jaśminem i żywicą. 

Dąbrowa Górnicza  
01.06.2014 r. 

Irena Molenda

W ten wieczór byliśmy młodzi

Całym sercem dziękuję Panu 
Bogu za to, że przyszło mi żyć 

w czasie pontyfikatu Świętego Jana 
Pawła II. Wniósł do mojego życia dużo 
radości, ale także i smutku. Bardzo cie-
szyłam się, kiedy został Następcą Świę-
tego Piotra. Jako Polka byłam szczęśli-
wa i dumna. Ten wielki Człowiek stał 
się dla mnie wzorem życia i działania. 
Byłam pełna podziwu dla Jego miłości 
i oddania dla ludzi cierpiących, potrze-
bujących zwykłego przytulenia, choćby 
słowa, gestu, spojrzenia. Z tego pięk-
nego wzoru starałam się korzystać w 
pracy nauczycielskiej, a także w życiu 
rodzinnym. Przyznam, że przyniosło to 
niespodziewane owoce. 

Przeżywałam także bolesne chwile 
z życia Jana Pawła II. Strzały do Papie-

ża na Placu Świętego Piotra, związana 
z tym długa choroba, cierpienie i nie-
moc, które zakończyła śmierć Papieża. 
Wszystko to było dla mnie wielkim, 
bolesnym przeżyciem. Po Jego śmierci 
żyłam jak zagubiona, bezradna sierota. 
Czy kiedykolwiek się odnajdę? – myśla-
łam. Jednak czas koi smutek i strapienia. 
Do mnie także stopniowo zaczęły wra-
cać słowa nauczania Wielkiego Papieża. 
Stawałam się coraz silniejsza, podejmo-
wałam nowe, trudniejsze zadania. Nie 
ustawałam w modlitwie. Do naszego 
Sanktuarium sprowadzono Relikwie 
Jana Pawła II. Stoją na bocznym ołtarzu, 
oświetlone wiecznym światłem. Jest to 
miejsce modlitwy wypełnionej radością, 
nadzieją, ale także smutkiem, płaczem, 
żalem, które na kolanach wyrażają wier-

ni katolicy. Wielu z nich także dziękuje 
za otrzymane Łaski.

W tym szczególnym miejscu modlę 
się za tych, którzy swoimi bezpodstaw-
nymi złośliwościami próbowali po-
mniejszyć Wielkość Świętego Papieża 
Polaka, i to w ostatnich dniach przed 
Kanonizacją. Nie udało się im to i nigdy 
nie uda, ponieważ my, wierni, żyliśmy 
u boku Świętego. Dlatego możemy za-
świadczyć o Jego pięknym życiu oraz 
o cudach, które działy się za przyczy-
ną Świętego. Chcemy żyć nauczaniem, 
prawdą, wielkimi wezwaniami, które 
nam pozostawił Święty Jan Paweł II – 
Papież Słowianin.

Józefa Kusz

Zawsze jest dla mnie wzorem

        Echo Zjazdu 

Zjazdy są nam potrzebne 
jak powietrze i woda, 
każdego roku bez spotkania
niezmiernie nam szkoda. 
Ten Zjazd niezwykły, 
po raz pierwszy 
poza murami 
Uczelni naszej się odbywa. 
Wynagrodził nam brak
drogiej Alma Mater 
Krasnobród, 
miejsce w uroki 
przyrody przebogate. 
Ziemia Roztoczańska 
tym się cechuje, 
że zachwyca, urzeka 
i na stałe 
ludzi przywiązuje.
Piękno Krasnobrodu 
zabierzemy 
w pamięci i sercach 
na szare dni, 
na jesienną słotę 
i na pewno wrócimy 
tu z powrotem. 
Oby nie raz!    
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To słowa odezwy Społeczności 
PaT (Profilaktyka a Ty) - Ogól-

nopolskiego Głosu Profilaktyki, do któ-
rego w tym roku po raz pierwszy przyłą-
czył się Krasnobród. 

Działanie to realizowane było w ra-
mach Ogólnopolskiego Programu MEN 
i MSW.

Organizatorami krasnobrodzkiego 
„Zrywu Wolnych Serc”, który odbył się 
w sobotę 14 czerwca 2014r. była Ko-
menda Miejska Policji w Zamościu, Po-
sterunek Policji w Krasnobrodzie oraz 
Krasnobrodzki Dom Kultury.

Do tej bardzo szczytnej inicjatywy 
włączył się także Zespół Szkół Podsta-
wowych i Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych w Krasnobrodzie.

O godzinie 15.30 w barwnym prze-
marszu spod Urzędu Miejskiego wy-
ruszyło ponad 100 uczestników akcji, 
którzy swoją obecnością i aktywną po-
stawą postanowili promować modę na 
życie wolne od uzależnień. „ Jesteś po 
to żeby żyć, po co brać, żyj zdrowo, je-
steś potrzebny, warto żyć na trzeźwo”, 
to tylko niektóre hasła, przygotowane 
przez młodych ludzi, którzy postanowili 
pokazać, że do dobrej zabawy nie trzeba 
używek.

Podczas przemarszu młodzież roz-
dawała przechodniom kolorowe balony 
z napisami promującymi życie bez  uza-
leżnień, rozwieszała plakaty  i zachęcała 
do uśmiechu na co dzień.

Następnie wszyscy uczestnicy akcji 
przeszli do sali widowiskowej Krasno-
brodzkiego Domu Kultury, gdzie zreali-
zowano kolejne punkty programu.

Na początku głos zabrał sierżant 
sztabowy Dariusz Kuropatnicki, który 
oficjalnie powitał wszystkich zgroma-
dzonych, wśród których byli: przedsta-
wiciel Kuratorium Oświaty Wydziału 
Nadzoru Pedagogicznego – starszy 
wizytator Monika Żur, kierownik Po-
sterunku Policji w Krasnobrodzie nad-
komisarz Adam Kowal, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Kazimierz Misztal, 
rzecznik Komendy Policji w Zamościu 
– podinspektor Joanna Kopeć oraz koor-
dynatorki projektu PaT, panie pedagog z 
Zespołu Szkół nr. 5 w Zamościu - Joan-
na Borowiec-Szklarz i Małgorzata Tru-

szyńska – Kutnik.
Potem na scenę zaproszono repre-

zentantkę młodzieży, która odczytała 
odezwę PaT.

Punktualnie o 16-stej nastąpił głów-
ny punkt programu realizowany w tym 
samym czasie i w tej samej formie w ca-
łym kraju - ZRYW WOLNYCH SERC.

Wszyscy zgromadzeni trzymając 
prawą dłoń na sercu przez 60 s wy-
bijali wspólnie jego rytm – RYTM 
SERC WOLNYCH OD UZALEŻNIEŃ 
PRZEMOCY I OBOJĘTNOŚCI NA 
DRUGIEGO CZŁOWIEKA.

W dalszej części spotkania głos za-
brał Kazimierz Misztal, który podzię-
kował wszystkim za obecność i wyraził 
słowa poparcia dla tego społecznego 
przedsięwzięcia.

Zanim rozpoczęła się artystyczna 
część spotkania na scenie pojawił się 
aspirant Zbigniew Dejneka, który prze-
prowadził konkursy dla młodzieży.

Tuż po tym z programem słowno - 
muzycznym pt. „Mam prawo do…” za-
prezentowali się uczniowie ZSP. Wspa-
niała treść i wymowny przekaz treści 
zdobył uznanie publiczności, która na-
grodziła artystów gromkimi brawami. 
Warto dodać, że uczniów przygotowały 
panie - Bożena Wiatrzyk i Maria Mierz-
wa, którym serdecznie dziękujemy.

Potem na scenie zaprezentowały się 
dziewczęta z ZSO z piosenką, która wy-
grała szkolny „Mam talent”. 

Oprócz występu wokalnego gimna-
zjaliści przygotowali propozycje tanecz-
ne, które miały być wykonane na zasa-
dzie flash moba. Z racji tego, że projekt 
odbywał się w sali widowiskowej a nie 
w plenerze nie miał  on takiego zasięgu, 
niemniej jednak wszyscy bawili się zna-
komicie. W tym miejscu  dziękujemy 
pani Halinie Gontarz, która wspierała 
swych uczniów. 

Spotkanie zakończyło się występem 
dwóch wokalistek – Aleksandry Bełz i 
Dominiki Radlińskiej.

Podsumowując akcję można stwier-
dzić, że cieszyła się ona dużym zainte-
resowaniem.

Mamy nadzieję, że za rok kapryśna 
pogoda nie popsuje nam szyków i zasięg 
projektu będzie jeszcze większy.

Na zakończenie słowa podzięko-
wania kieruję do szefa krasnobrodzkiej 
policji nadkomisarza Adama Kowala – 
dziękujemy za determinację w dążeniu 
do celu, dyrekcji obu krasnobrodzkich 
szkół - Renacie Bojarczuk i Joannie 
Szykuła, zamojskich policjantów Zbi-
gniewa Dejneki i Dariusza Kuropatnic-
kiego – za prowadzenie tego wydarzenia 
i oczywiście do całej młodzieży biorącej 
udział w inicjatywie – za to , że nie za-
wiedli i byli wspaniali.
   M.K.

Fotoreportaż – str. 24

PROFILAKTYKA a TY
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 po-

mocnych 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. Tylko 60 sekund! Tak 

niewiele, a znaczyć będzie tak bardzo dużo!

Regionalne 
skarby

Zespół Lubelskich Parków Kra-
jobrazowych Oddział Tereno-

wy w Zamościu i Krasnobrodzki Dom 
Kultury serdecznie zapraszają na wy-
stawę pt. „Rękodzieło - Skarb naszego 
regionu”.

Szeroko rozumiane pojęcie dzie-
dzictwa kulturowego ukazuje jego wiel-
ką różnorodność. Wszystkie parki kra-
jobrazowe Zamojszczyzny posiadają 
bogate, wielowiekowe dziedzictwo kul-
turowe, nie tylko o charakterze zabytko-
wym, ale również w postaci bogatego 
folkloru, tradycji i obyczajów. Dlatego 
też, przedmiotem wystawy jest szeroko 
pojęty regionalizm i folklor, głównie 
promocja wyrobów lokalnego rękodzie-
ła, działalności artystycznej i ludowej, 
które zaspokajają potrzeby i zamiłowa-
nia każdego z twórców. Chcemy poka-
zać, że w rękodzielnictwie podobnie jak 
w innych sferach kultury zachowały się 
wątki dawne, tradycyjne, kontynuowa-
ne przez wieki i pokolenia jak i nowe, 
które niesie ze sobą współczesny świat. 

Wystawę można oglądać od ponie-
działku do piątku w godzinach od 8.00 
do18.00 w Krasnobrodzkim Domu Kul-
tury.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy
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EKO Festiwal w Kaczórkach
„Trwaj chwilo, trwaj jesteś taka 

piękna...” - tak najkrócej podsumować 
można XI Festiwal Piosenki Ekologicz-
nej, który zorganizowała Szkoła Podsta-
wowa im. Armii Krajowej w Kaczór-
kach. Patronat nad festiwalem objęli: 
Marszałek Województwa Lubelskiego, 
Starosta Powiatu Zamojskiego, Bur-
mistrz Krasnobrodu i Zespół Lubelskich 
Parków Krajobrazowych - Oddział Te-
renowy Zamość.

4 czerwca 2014 roku było pięknie i 
wesoło, uczniowie prezentujący utwory 
wraz z nauczycielami doskonale przy-
gotowali nie tylko piosenki, ale rów-
nież kostiumy, w których młodzi artyści 
prezentowali eko-piosenki. 
Przyroda zachęcona miłymi 
jej dźwiękami zadbała rów-
nież o wspaniałą na ten dzień 
pogodę. Dzieci występowały 
w dwóch przedziałach wieko-
wych tj. klasy 0-III oraz klasy 
IV-VI i w trzech kategoriach: 
soliści, soliści karaoke i ze-
społy. Prezentowane utwory 
pięknie wtapiały się w soczy-
stą zieleń szkolnej sceny w 
Kaczórkach. 

Po przesłuchaniach mło-

dzi artyści udali się na poczęstunek, a 
jury wzięło się do trudnej pracy mającej 
wyłonić tych najlepszych. Po burzli-
wych obradach wyłoniono zwycięzców 
festiwalu:

Kategoria zespoły, kl. 0-III
I miejsce 

SP Aleksandrów
II miejsce

 ZS przy Samodzielnym 
Publicznym Sanatorium 

Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie
III miejsce 

SP w Suchowoli

Wyróżnienie 

SP Kaczórki

Kategoria zespoły kl. IV- VI
I miejsce 

SP Nielisz
II miejsce 

SP Majdan Wielki
III miejsce 

SP Kaczórki
Wyróżnienie 

ZS przy Samodzielnym Publicznym 
Sanatorium Rehabilitacyjnym 

w Krasnobrodzie

Kategoria karaoke kl. 
0- III

I miejsce
Julia Kwapińska 

ZS przy Samodzielnym  Pu-
blicznym 

Sanatorium Rehabilitacyjnym 
w Krasnobrodzie

II miejsce
Gabriela Pupiec SP Kaczórki

III miejsce
Julia Hajduk SP Nielisz

Ciąg dalszy na str. 22
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EKO Festiwal 
w Kaczórkach

Ciąg dalszy ze str. 22
Kategoria karaoke kl. IV- VI

I miejsce
Martyna Buczkowska MOK Józefów

II miejsce 
Aleksandra Tytuła SP Majdan Wielki

III miejsce
Eryk Hajduk SP Nielisz

Kategoria soliści kl. 0-III

I miejsce 

Amelia Juszczak SP Jarosławiec
II miejsce

Paulina Szawracka SP Szewnia Górna
III miejsce

Bartłomiej Roczkowski 
ZSP Krasnobród

Wyróżnienia otrzymali:
Aleksandra Bartoszyk SP Nielisz, 

Bartosz Soboń, S.P. Nielisz, Oliwia 
Ziarkiewicz S.P. Wysokie

Kategoria soliści kl. IV-VI

I miejsce
Martyna Buczkowska MOK Józefów

II miejsce
Julia Szałach SP Wysokie

III miejsce
Dominika Książka SP Stanisławów

Wyróżnienia otrzymali: 
Oliwia Krawczyń SP Nielisz, Gabriela 

Dobek S.P. Kaczórki
Nagrodę publiczności zdobyła Szko-

ła Podstawowa w Nieliszu

Wojciech Zdybel

Krasnobrodzki Dom Kultury i 
Fundacja Młodzieżowej Orkie-

stry Kameralnej DIVERTIMENTO z 
Warszawy serdecznie zapraszają na VIII 
Festiwal Muzyki Organowej i Kameral-
nej „PER ARTEM AD ASTRA”, który 
odbędzie się w dniach 17-23.-08.2014r. 

Festiwal, którego współorganizato-
rami są Urząd Miejski w Krasnobrodzie, 
Parafia Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny w Krasnobrodzie i Parafia Zesła-
nia Ducha Świętego w Krasnobrodzie 
rozpocznie się dnia 17.08.2014r. koncer-
tem inauguracyjnym, podczas którego 
wystąpią Jakub Woszczalski (organy) – 
laureat I nagrody ubiegłorocznego Ogól-

nopolskiego Konkursu Organowego i 
Tomasz Zebura (organy). 

Kolejne wydarzenia festiwalowe 
to: 20 sierpnia 2014 r. (środa) godz. 
19.00: koncert w Kościele Zesłania Du-
cha Świętego w Krasnobrodzie, w któ-
rym wystąpi Anna Piechura-Gabryś – 
harfa, 21 sierpnia 2014 r., godz. 19.00 

Krasnobrodzki Dom Kultury – koncert 
Katarzyny Zdybel (fagot) uzdolnionej 
młodej krasnobrodzianki, laureatki wie-
lu międzynarodowych konkursów, której 
towarzyszyć będzie pianistka Katarzyna 
Kluczewska,  22 sierpnia 2014 r. godz. 
19.00 w KDK - Spotkanie z osobowością 
- Jerzym Zelnikiem, który zaprezentuje 

program pt.  „Dar i tajemnica”.
W ramach Festiwalu odbędzie się 

również VII Ogólnopolski Konkurs 
Organowy, Kurs Interpretacji Muzy-

ki Organowej oraz XVII Warsztaty 
Muzyki Barokowej prowadzone przez 
Leszka Firka - kierownika artystycznego 
zespołu Altri Stromenti.

Festiwal zakończy się 23 sierpnia 
w kościele NNMP, o godz. 18.00 uro-
czystą mszą świętą dziękczynną, nato-
miast o godz. 19.00 odbędzie się Kon-

cert Laureatów VII Ogólnopolskiego 
Konkursu Organowego (ogłoszenie 
wyników konkursu, wręczenie nagród i 
wyróżnień) oraz koncert Leszek Firek – 
skrzypce i Orkiestra Festiwalowa.

Serdecznie zapraszamy 

W imieniu organizatorów
      Mariola Czapla

„PER ARTEM AD ASTRA”
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej - Krasnobród 2014
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W dniu 25 maja 2014r. na sta-
dionie sportowym w Krasno-

brodzie odbyły się zawody sportowo-
pożarnicze dla jednostek OSP z terenu 
gmin Krasnobród i Adamów.

Rywalizacja drużyn składała się z 
dwóch części: sztafety pożarniczej z 
przeszkodami oraz ćwiczeń bojowych.

Wyniki zawodów dla jednostek OSP 
gminy Krasnobród przedstawiają się na-
stępującą: 
I miejsce - Majdan Wielki – 74,30 pkt.

II - Krasnobród - 77,51 pkt.
III - Hutków - 83,32 pkt.

IV - Majdan Mały - 85,67 pkt.
V - Dominikanówka - 87,01 pkt.

VI - Stara Huta - 93,40 pkt.
VII - Wólka Husińska - 96,22 pkt.
VIII - Malewszczyzna – 97,89 pkt. 

IX - Hutki - 100,94 pkt. 
X - Zielone - 131,56 pkt. 

W zawodach oprócz dorosłych stra-
żaków brały również udział drużyny 
młodzieżowe - chłopięce i dziewczęce. 
Spośród dwóch drużyn dziewczęcych 
lepszy wynik uzyskała drużyna z Maj-
danu Wielkiego - 79,25 pkt., drugie 
miejsce zajęła drużyna z Hutkowa, która 
zdobyła 93,02, pkt., natomiast drużyna 
chłopięca z Wólki Husińskiej uzyskała 
88,97 pkt.

Zawody zakończono wręczeniem 

dyplomów i nagród. Fundatorem nagród 
dla drużyn był Burmistrz Krasnobrodu 
Wiesław Chmielowiec, a upominki  w 
postaci koszulek dla młodzieżowych 
drużyn pożarniczych z Majdanu Wiel-
kiego, Hutkowa i Wólki Husińskiej 
ufundował z-ca burmistrza Krasnobrodu 
Stanisław Jędrusina. Zwycięskie druży-
ny odebrały je wraz z gratulacjami z rąk 
Burmistrza Krasnobrodu, jego zastępcy 
oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Zamościu Kazimierza 
Mielnickiego. 

M. Czapla 

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
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